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ПЕРСПЕКТИВА И СТРАТЕГИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Балкибеков С.Э.∗,
Баетов Батыркул∗∗.
Перспектива и стратегия энергетической отрасли Кыргызской Республики
Главным энергетическим ресурсом Кыргызской Республики является гидроэлектроэнергия. По
гидроресурсам республика занимает третье место среди стран СНГ после России и Таджикистана. Освоение
гидроэнергетического потенциала Кыргызстана, составляющегося порядка 142 млрд. кВт.ч. электроэнергии,
является основной стратегией программы развития энергетики республики. Кыргызская Республика обладает
2% энергетических ресурсов Центральной Азии, большими запасами угля и 30% гидроэнергетических
ресурсов, из которых освоена только десятая часть. Только на реке Нарын и ее притоках можно построить 22
гидроэлектростанции с ежегодной выработкой электроэнергии более 30 млрд. кВт.ч. Сегодня мы используем не
более 10% наших гидроресурсов.
Если остановиться на другие составляющие энергоресурсов, то на территории республики известно 70
месторождений угля, общие запасы которого на 1 января 2008 составляют 1,3 млрд. тонн. Несмотря на это,
импортируется около 1,1 млн. тонн угля в год, или примерно 78 % от ежегодного потребляемого объема.
По прогнозной оценке специалистов, на территории страны имеются незначительные запасы нефти и газа,
где самообеспеченность республики нефтепродуктами составляет менее 30%. Добывается всего 120 тыс.тонн
сырой нефти и 30-40 млн.куб.м природного газа.
Формирование структуры ТЭБ страны за годы независимости происходило под воздействием процессов,
сопровождавших построение собственной государственности и переход к рыночной экономике. За период
1990-2007 гг. произошло сокращение объёмов производства ТЭР на 44%, импорта энергоресурсов на 62%,
энергопотребления на 66%, экспорта на 80%. Энергоёмкость ВВП снизилась до 43%, энергопотребление и
электропотребление на душу населения до 28% и 70% к уровню 1990г, в то время как, электроёмкость ВВП
возросла до 106% относительно уровня 1990 г.
Электроэнергетика – бюджетообразующая отрасль, ее доля в валовой продукции промышленности
возросла с 4,2% в 1990 г. до 20,4% в 2007 г. Производство электроэнергии имеет тенденцию роста по
сравнению с другими энергоносителями с13,3 в 1990 г. до 14,6 млрд кВт.ч в 2007 г. При этом в структуре
производства увеличилась доля ГЭС с 67% до 94% при снижении доли ТЭЦ с 32 до 6% в 2007 г.(еще раз
уточнить?) Основной причиной снижения выработки электроэнергии ТЭЦ является высокая стоимость топлива
и перебои с их поставкой из соседних государств. В республике действует 17 электрических станций
суммарной установленной мощностью 3680 МВт, в т.ч. 15 ГЭС установленной мощностью 2950 МВт и две
ТЭЦ мощностью 730 МВт, удельный вес ГЭС составляет – 81%, тепловых – 17%, малых ГЭС –1,3%.
Развитая электроэнергетическая сеть обеспечивает доступ к электроэнергии практически для всего
населения страны. В то же время, по потреблению электроэнергии на душу населения – 1777 кВт⋅ч, республика
отстает от общемирового показателя (2343 кВт⋅ч/чел), а также от показателей соседних государств: Казахстана
(3312), Таджикистана (2172) и Узбекистана (1796). Это связано со снижением электропотребления реальным
сектором экономики за период 1990–2005 гг. на 18%, при этом возросло его преобразование в другие виды
энергии в 2,6 раза. Наибольшие темпы снижения наблюдались в промышленности, где они достигли 52% от
уровня 1990 г.
В то же время существенное падение спроса на электроэнергию в реальном секторе экономики было
компенсировано увеличением электропотребления населением более чем в 2 раза. Это обусловлено ростом цен
на твердое топливо, природный и сжиженный газ и их недоступностью в связи с нарушением
межгосударственных энергетических связей.
Стратегия состоит из трех составных частей: институциональная политика, тарифная политика и
инвестиционная политика, которые будут основаны на решении задач по обеспечению надежности поставок
энергии, созданию необходимых институциональных рамок, завершению структурных реформ, обеспечить
реализацию сбалансированной тарифной политики и совершенствовать условий для привлечения инвестиций в
развитие ТЭК.
Институциональные и структурные реформы
Меры политики будут направлены на реализацию единой государственной политики и усиление
координации мер секторальной политики. Очень важным будет институциональный аспект усиления
согласованности и прозрачности принятия решения по развитию отрасли, а также по тарифам и объемам
экспорта энергоресурсов.
Важной функцией государства в перспективе останется регулирование деятельности естественных
монополий в энергетическом секторе экономики и реализация энергетической тарифной политики.
Предусматривается продолжение реформирования газовой отрасли и электроэнергетики на основе
разграничения естественно-монопольных и потенциально конкурентных видов хозяйственной деятельности и
последующего развития конкуренции в этих отраслях с целью снижения издержек производства и обеспечения
полной организационной и финансовой прозрачности их деятельности.
В Парламенте республики рассмотрен программа Правительства о разгосударствлении и приватизации
стратегических объектов, в том числе газовой отрасли, который дает правовую основу реформирования
газового хозяйства. Четвертый этап разгосударствления и приватизации электроэнергетической отрасли
∗
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рассмотрен в Комитете Жогорку Кенеша и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Сессии. Мы
надеемся, что Парламент республики поддержать основные принципы программы по приватизации, передачи в
концессию или на доверительное управление распределительных компаний. Проектом программы
предусматривается выделение активов Камбаратинских ГЭС и ТЭЦ –2 г.Бишкек в целях привлечения прямых
инвестиций и созданию благоприятных условий для интеграции в энергорынок стран ЦАРЭС.
В электроэнергетике структурная реформа имеет целью повышение эффективности производства и
потребления энергии, обеспечение надежной и бесперебойной поставки энергоносителей платежеспособным
потребителям. Одним из основных итогов реформирования электроэнергетики станет преобразование
существующего оптового рынка электрической энергии в полноценный розничный рынок электроэнергии,
обеспечивающих надежное и экономически эффективное энергоснабжение с учетом объективных интересов
производителей и потребителей.
Структурная политика в газовой отрасли будет направлена на создание условий для обеспечения
надежного газоснабжения страны и по осуществлению конкретных мероприятий по его либерализации.
Развитие системы газоснабжения будет осуществляться на основе программы разгосударствления и
приватизации газового хозяйства страны, реконструкции и развития газотранспортных сетей в увязке с
намечаемыми объемами потребления газа и усилении государственного регулирования. Будет завершена
приватизация АО «Кыргызгаз».
Развитие нефтяной отрасли предусматривает, в первую очередь, оптимизацию экономической политики
государства в отношении налога, регулирования недропользования, поддержки нефтяного бизнеса по
привлечению прямых инвестиций для разработки и добычи новых месторождений нефти и газа, а также в
подсекторе нефтепереработки в республике. Необходимо приступить и завершить приватизацию нефтегазовой
отрасли. Развитие конкуренции поставки на внутренний рынок нефти и нефтепродуктов, уравнивание условий
хозяйственной деятельности всех субъектов рынка.
В угольной промышленности будет начат процесс на снижение и прекращение государственной
поддержки из республиканского бюджета, увеличение конкурентоспособности отрасли и повышение
инвестиционной привлекательности предприятий. Будет завершена полная приватизация угольной отрасли.
Меры политики будут направлены на закрытие убыточных шахт и поддержку связанных с этим социальных
расходов, включая переквалификацию и переселение шахтеров, и инвестиционных проектов в отрасли.
Существенная доля государства в энергетических компаниях предполагает участие государства в
назначении ключевых кадров в правления и советы директоров компаний через Госкомитет по управлению
государственным имуществом. Меры политики будут направлены на усиление финансовой отчетности и
ответственности руководителей компаний. Усиление ответственности руководителей компаний должно
сопровождаться предоставлением определенными материальными стимулами по итогам деятельности за
определенный период. Оценку деятельности менеджеров можно было бы осуществлять на основе критериев
прибыли, увеличения активов, сокращения потерь, увеличения сборов и т.д. Одним из важных мер политики
будет передача в концессию или приватизация распределительных электроэнергетических компаний до конца
2007 года.
Основы тарифной политики
Основная задача тарифной политики на электрическую, тепловую энергию и природный газ будет
нацелена на достижение уровня тарифов с полным возмещением затрат на производство, передачу и
распределение к 2010 году (в номинальном выражении с учетом прогнозной инфляции к 2010 г. средний тариф
на электроэнергию должен составить 2,3 цента/кВтч). Тарифы будут сбалансированными и стимулирующими
рост реального сектора, и исключающими перекрестное субсидирование потребителей. Величина тарифа будет
определяться классом напряжения, к которому подключен потребитель, что будет являться поддержкой
развития реального сектора. При этом промежуточные расценки будут нацелены на поэтапное ежегодное
сокращение квазифискального дефицита в секторе до 2,9 %ВВП к 2010 году.
Следует отметить, что Правительство, регулируя тарифы и цены на продукцию предприятиймонополистов, будет следить за возможными инфляционными последствиями для экономики от роста тарифов,
и будет исходить из необходимого соотношения цен на энергоносители и на другие товары, и учитывать
реальные доходы населения.
Реализация тарифной политики не даст должного результата без улучшения финансового управления и
борьбы с коррупцией на уровне энергетических компаний. Поэтому, рост тарифов будет сопровождаться
реализацией мер политики, направленными на улучшение и усиления финансовой дисциплины и контроля в
энергетическом секторе, которые должны будут обеспечить достижения уровня сборов платежей наличными до
93 % к 2010 году и уменьшение дебиторской задолженности до минимума. В данном контексте, большое
внимание должно быть уделено улучшению нормативно-правовой по внедрению современных прогрессивных
финансовых механизмов как предоплата, минимизация дебиторской задолженности.
Инвестиционная политика и меры
В целях повышения эффективности развития энергетической отрасли Правительством КР, принято
«Национальная энергетическая программа Кыргызской Республики на 2006-2010 годы и стратегии развития
ТЭК до 2025 года» (НЭП). НЭП является документом, определяющим цели, задачи и основные направления
среднесрочной и долгосрочной энергетической политики государства и устанавливающим механизмы её
реализации, ее роли в внешнем рынке торговли электроэнергией и осуществлении сотрудничества в области
распространения инновационных технологий.
Наиболее важным фактором для Кыргызской электроэнергетики является усиление конкурентности на
региональном электроэнергетическом рынке. Многие страны региона имеют высокие темпы экономического
роста, это объективно увеличивает потребности в электроэнергии. В то же время начались интесивные работы
по наращиванию электроэнергетических возможностей Таджикстане, Казакстане, Китае. В этой связи создается
в перспективе жесткая конкуренция на внешних рынках электроэнергетических поставок. В связи этим, в июне
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2007 Парламент принял несколько поправок к существующему закондательству по энергетике, с тем, что на
период 2007-2010 г.г. и долгосрочную перспективу до 2025 г. в Кыргызской Республике предусматривается
освоение гидроэнергетического потенциала реки Нарын путём строительства в 2007-2012 г.г. Камбаратинской
ГЭС-2 установленной мощностью 360 МВт, в 2012-2020 г.г. Камбаратинской ГЭС-1 – 1900 МВт, в 2010-2015
г.г. ряда станций Верхне-Нарынского каскада ГЭС.Ввод новых мощностей позволит увеличить производство
электроэнергии к 2010 г. до 18,4 млрд. кВт⋅ч в год, к 2025 г. до 38,5 млрд. кВт⋅ч.
В среднесрочный период потребуются инвестиции на реабилитацию существующих генерирующих
мощностей. Приоритетными объектами рассматриваются Бишкекская ТЭЦ-1, Учкурганская ГЭС и
Атбашинская ГЭС. Оценочные инвестиции составляют для ТЭЦ1 – 15 млн. долларов США, для Учкурганской
ГЭС – 15 млн. долларов США, и для Атбашинской ГЭС – 10 млн. долларов США. В отношении этих объектов,
капиталовложения должны быть обеспечены за счет собственных средств, грантов и инвестиций в рамках
программы государственных инвестиций. В отношении тепловых станций Бишкекской ТЭЦ-1 и Бишкекской
ТЭЦ-2 следует рассмотреть альтернативный подход с привлечением стратегического инвестора объединив две
станции, часть угольного разреза Кара-Кече принадлежащую государству, и компанию по распределению
тепловой энергии в г.Бишкек, и провести переговоры с потенциальным инвестором по форме собственности и
управлению.
Кроме того, в прогнозный период будут сооружаться объекты малой гидроэнергетики, к 2010-2015 г.г.,
возможно ввод 178 МВт с выработкой свыше 1 млрд. кВт. ч в год на сооружение которых потребуется 200-220
млн.долл.США.
Выдача мощности и энергии перспективных электрических станций требует соответствующего развития
магистральных электрических сетей 220-500 кВ за счёт решения проблем усиления связи 500 кВ Юг – Север
энергосистемы страны. Для увеличения передачи электроэнергии на Север необходимо создание нового
питающего центра 500 кВ – ПС 500/220 кВ Кемин, с ВЛ-500 кВ Юг – Север, позволяющих в будущем
выполнить присоединение и выдачу мощности Камбаратинских ГЭС. Для развития магистральных
электрических сетей юга республики и снятия энергозависимости от соседних стран намечается строительство
ПС 500/220 кВ Датка с подключением её к существующей ВЛ500 кВ ТГЭС – Лочин (Узбекистан), которая
должна обеспечить выдачу мощности Нижне-Нарынского каскада ГЭС. Со строительством ПС Датка
предполагается реконструкция сетей 220 кВ общей протяжённостью 360 км. В 2006-2010 г.г. намечается
завершение проекта «Улучшение электроснабжения Баткенской области» с потребностью в инвестициях до
2010г в объеме 335 млн.долл.США.
Учитывая большие потребности в инвестициях, в первую очередь необходимо направить инвестиции в
распределительные компании, для снижения коммерческих потерь и устранения хищения. В этом случае не
потребуется существенных инвестиций и только за счет улучшения контроля финансовых потоков, возможно,
увеличить объем денежных средств в энергетическом секторе на 15 и более процентов. Важным вопросом
является снижение технических потерь до нормативных величин, при этом появится дополнительная энергия
равная части выработки Токтогульской ГЭС. Реабилитация распределительных сетей позволить снизить
величину потерь до технических нормативов. В целом по оценкам экспертов минимальных потребностей в
инвестициях распределительных сетей составляет порядка 250 млн. долларов США.
Оценка прогноза спроса-предложения на энергию в среднесрочный период показывает, что текущий объем
выработки электроэнергии является достаточным для покрытия спроса на внутреннем рынке вплоть до конца
2010 года. Вместе с тем, следует обратить внимание, что в последние годы наблюдается резкий прирост
пиковых нагрузок в системе в зимнее время, который доходит до 2860МВт. Более того, в засушливые годы изза недостаточности воды в Токтогульской ГЭС возможна ситуация с ограничением поставок электроэнергии на
внутренний рынок в зимний период. Предполагается, что мероприятия по сокращению потерь обеспечат более
эффективное использование энергии и высвобождение части мощности.
Следовательно, дополнительной мощности для удовлетворения внутреннего спроса в среднесрочный
период не требуется. Вместе с тем, ввод новых генерирующих мощностей нужен, прежде всего, с точки зрения
увеличения экспортного потенциала и валютных поступлений в экономику, и что важно для укрепления
конкурентной позиции республики на региональном экспортном рынке электроэнергии. В этой связи
необходимы инвестиции в высоковольтные линии электропередач и распределительные сети. Относительно,
остальных секторов ТЭК необходимо привлечение частных инвестиций и провести полную либеризацию цен.
Таким образом, основная цель среднесрочной стратегии энергетической отрасли обеспечить финансовое
оздоровление, и сбалансированное и комплексное развитие энергетического сектора для поддержки
устойчивого роста реального сектора экономики и сокращения бедности в КР в среднесрочный период 20072010 г.г. и заложить основы для устойчивого развития отрасли и энергетической безопасности КР в
долгосрочный период.
По оценкам общие потребности в инвестициях для развития энергетического сектора в среднесрочный
период 2006-2010 г.г. составляет порядка 3,5 млрд. долларов США. Принимая во внимание среднесрочный
прогноз республиканского бюджета на 2007-2009 годы, и ограничения, установленные в рамках программы
государственных инвестиций, в среднесрочный период для государства не представляется возможным
обеспечить полноценное финансирование ввода новых объектов. В этой связи, инвестиционная политика в
энергетическом секторе будет направлена на привлечение частного капитала в развитие сектора. Для этого,
политика мер будет сфокусирована на улучшении инвестиционного климата в энергетическом секторе,
включая улучшение регулятивной и конкурентной среды для новых инвестиций, совершенствование
фискальной политики, и усиление политики невмешательства государственных органов в хозяйственную
деятельность энергетических компаний.

Abdullah ÇINAR∗
Sayın Rektör
Saygıdeğer Öğretim Üyeleri,
Saygıdeğer Bilim Adamları,
Değerli İşadamları
ve
Sevgili Gençler;
Öncelikle, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından, bilim adamları, işadamları ve girişimci adayı
gençler arasındaki işbirliğini teşvik etmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Girişimcilik Kongresi"
vesilesiyle, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu adına, Başkent Bişkek’te sizlerle tekrar birlikte olmanın mutluluğu
içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim.
Hepinizin bildiği gibi, Manas Üniversitesi Türkiye ve Kırgızistan hükümetlerince 1995 yılında İzmir’de imzalanan
bir anlaşma ile kurulmuştur. Manas Üniversitesi kurulurken öncelikli olarak, bir yandan Kırgızistan’ın eğitim sistemine
ve eğitim standartlarına bir güzel katkı verecek bilim yuvası oluşturulması, diğer taraftan da Türkiye ve Kırgızistan
başta olmak üzere, kültürel ve tarihsel bağları çok eskilere dayanan Türk Cumhuriyetleri arasında, bilim ve kültür
yoluyla işbirliğini arttırmak ve bağları daha da kuvvetlendirmek amaçlarına hizmet edilmesi hedeflenmiştir.
Bugün burada bulunuş amacımız, “Uluslararası Girişimcilik Kongresi” çerçevesinde siz değerli kardeşlerimize bir
nebze olsun moral destek sunmak, kökende var olan ateşin küllerinin üflenmesine bir nebze nefes katmak ve dünyada
sizi anlayan sizi seven sizlerle beraber olmaktan zevk alacak, ortak geçmişimizin güçlü temsilcilerinin sizin yanınızda
olduğunu göstermektir
Hepimizin malumu olduğu üzere Türkiye, 1990 dan bu tarafa Türk Cumhuriyetleri ile özel olarak ilgilenmeye
gayret etmektedir. Ancak henüz istediğimiz verimli işbirliği düzenini kurabildiğimizi söylemem mümkün değildir.
Aslından çok daha hızlı bir şekilde hem, ekonomik yönden, hem siyasi yönden hem de kültürel yönden iyi ilişkiler
kurmalı ve geliştirmeli idik. Milletler olarak böyle iyi niyetlere ve iyi yaklaşımlara sahip olmakla birlikte, henüz bunları
sürekli kılacak idari yapılara sahip değiliz. Bunun da çok iyi farkındayız. İki ülke arasındaki ticaret hacminin sıralamada
önde olması ya da yatırımlarda ilk üç arasında olmamız dahi İTO olarak yeterli gördüğümüz bir performans seviyesi
değildir.
Değerli dostlar,
-Bu “dost” ifadesini, kalbimi dolduran bütün hissiyatım ve samimiyetimle ifade ettiğimi söylememe izin verin.Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak sizden biraz daha eskiye dayanan bir demokrasi geçmişine ve serbest
piyasa tecrübesine sahibiz. Keşke mümkün olsa ve var olan bütün birikimimizi sizinle bir anda paylaşabilsek. Sizlere
diyebilsek ve gösterebilsek: Kalkınmak için şuralardan doğrudan geçiniz, gelişmek için buralara takılmayınız, kimlik
için şunlardan ayrılmayınız, birlik-beraberlik ve dayanışma için de şu bağlara çok sıkı tutununuz... Sizler de bunları bir
çırpıda alıverseniz.
Bu muhteşem güzellikteki coğrafyanız, bozulmamış tarım yapınız, deforme edilmemiş yeraltı zenginlikleriniz ve
güçlü insan yapınız sizin için çok büyük kaynaklardır. Bunları çok hızlı bir şekilde, yüksek performanslı bir girişimcilik
ruhuyla bozulmadan, sömürülmeden ve haklı bir zenginlik temelinde değere dönüştürebilirsiniz.
Dünya çok büyük bir hercümerc içerisinde bulunmaktadır. Kapitalist dünya, evreni iliklerine kadar sömürmenin
vicdansızlığını yaşarken, büyük krizlerin ve badirelerin de bataklıklarını oluşturmaktadır. Bu handikaplardan uzak
kalmanızı bir şans olarak görürken, şimdiden sonrasına sahip çıkma becerisini çok hızlı geliştirmek gerektiğini
söylemem lazım.
Dünyada hiçbir gelişmeyi, siyasetten uzak ve bağımsız düşünmek mümkün olamamaktadır. Dünyayı idare ettiğini
düşünen güçler, kendi hesaplarına her gün yeni bir birlik kurarken bizim gibi ülkeler hesabına yine her gün yeni
ayrılıklar ve bölünmeler planlamaktadırlar. Bir taraftan bunlarla başa çıkmaya çalışırken diğer taraftan kendimize gelme
mücadelesinde geç kalmamayı başarmalıyız.
Sizlerin yaşadığı sıkıntıları da biliyoruz. Bizim yaşadıklarımızı da sizler çok iyi biliyorsunuz. Ortak kodlara sahip
olan bizler yeni yeni dayanışma ortamlarıyla üzerimizdeki talihsizlik örgüsünü yırtmak zorundayız. Çevrenin
imkanlarla dolu dolu olduğunu asla unutmayalım. Aynı zamanda gidişin süratinin çok fazla olduğunu da. Derhal
harekete geçmek ve gereken girişimleri yapmak zorundayız. Bu toplantıyı üniversite içerisinde yapmak bir şanstır.
Bilimsel desteğin ve bilimsel rehberliğin çok pratik, hızlı ve verimli olması şarttır. Oluşan birikimin en seri bir şekilde
iş dünyasına ve müteşebbise aktarılması en milli bir görevdir.
Bugün değilse ne zaman?...
İşe hızlı başlama zamanıdır. Geç kalmışsak büyük adım atmak zorundayız. Bu noktada şu söz doğru gibi
gözükmektedir. “Büyük adım atmaktan korkmayın, uçurumu küçük sıçramalarla geçemezsiniz”.
Ama aynı zamanda bütün hesapları da yapalım, yolumuz uzun da olabilir. Unutmamak gerekir ki “Binlerce
kilometrelik bir yolculuk bile, tek bir adımla başlamak zorundadır.” Lao Tzu
Bugün bilgi-iletişim ve ulaştırma teknolojilerinin getirileri bütün sınırları zorlamaktadır. Ulusal ekonomiler
gittikçe artan bir hızla dünya ekonomisine entegre oluyorlar. Ancak bu süreç küçük ölçekli ekonomileri çok fazla
yoracak gibi gözükmektedir. Gelişen şartlara uyum sağlamak, ya da entegre olmak, küresel sermayenin beklediği
sonuçlardır. Dışarıda kalanlara da hayat hakkı tanımamak, yine hesaplar içerisindedir. Tam bu noktada oluşturulacak
milli konseptler ve stratejiler çok önem arz edecektir.
Kırgızistanlı dostlarıma demek isterim ki, ey dostlar: Hiçbir şeyi düşünmeden öncelikle ülkenizin varlık
envanterini ve potansiyel envanterini elinize alınız. 5.200.000 nüfusla, 3.5 miyar dolar GSMH ile ve 650 dolarlık
FBMG ile bu değerleri en rekabetçi konuma nasıl getirebilirim diye hesap yapmaya başlayınız. Acele ediniz ve harekete
geçiniz.
∗
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Günümüzde artık en önemli sermaye bilgidir. Gelişen teknolojiler sayesinde artık bilgiye herkes ulaşabilmektedir.
Ancak burada esas önemli olan, bilginin doğru ve gerektiği biçimde yorumlanması ve etkin biçimde kullanılmasının
yanı sıra, yaratıcı ve faydalı yeni bilgilerin de üretilmesi olmaktadır. İşte bu noktada bir bilim yuvası olan üniversiteye
kilit bir rol düşmektedir.
Bu bağlamda üniversiteleri yöneticileri ve müteşebbisleri harekete geçirmeye davet ediyoruz. Ekonomik ve sosyal
kalkınmaya dayanak oluşturan anahtar sektörleri tespit etsinler, onların gelişimi için gerekli tedbirleri alsınlar.
Değerli Misafirler,
Burada pırıl pırıl bir genç kitle görüyorum. Bundan son derece de heyecan duyuyorum.
Şüphesiz her ülkenin geleceği gençlerdir. Gençler… Bağlardan kopmamış, kendi değerleri ile donanımlı, bilgi ve
birikim açısından yeterli ve vizyon sahibi gençler… Kendilerine doğru rehberlik yapan yetişkinlerle makul bir ilişki
kurmayı başaran ve tecrübeyi yaşamadan edinen gençler… Kırgızistan’ın size ihtiyacı var.
Girişimci literatürde şöyle tanımlanıyor: Engelleri ve fırsatları ayırt edip her ikisini de kendi avantajına
çevirebilen kişi. Kırgız gençleri böyle görmek bizi memnun ve mesrur kılacaktır.
Artık ekonomik sınırların kalktığı bir dünyada, devletçi ekonomiler istihdam oluşturmada da yetersiz kalmaktadır.
Yeni nesil kendi iş alanını kendi üretir duruma gelmiştir. Bu sonuç, hem ekonomik anlamda, hem sosyal girişimcilik
anlamında güçlü olan, çok yönlü eğitim almış gençleri gerektirmektedir. Bu gençler, hangi üniversiteyi bitirmiş olursa
olsun, iş dünyasına girer girmez girişimcilik ruhunu ön planda tutarak, kendi işini kurabilmelidir.
Devletlerin ana sorumluluk alanları artık daha sınırlı hale dönüşmektedir. Dolayısıyla ekonominin ana
sürükleyicisi özel sektör olmaktadır. Böylece piyasa ekonomisi anlayışı gittikçe daha geniş alanlara nüfuz etmektedir.
Bu anlayışla ilintili kurum ve kurallar yakalanmalıdır.
Özel teşebbüs, girişimcilik ve bunlarla yakın ilişki içerisinde olan yenilikçilik, araştırma-geliştirme gibi kavramlar,
kalkınma yolunda özel önem verilmesi gereken hususlar halini almıştır. Ekonomilerin hızlı, yüksek oranlı ve
sürdürülebilir kalkınma gerçekleştirerek refah seviyelerini yükseltmeleri bu hususlara her zamankinden daha fazla bağlı
hale dönüşmüştür.
Unutmamak gerekir ki, kıt kaynakları bir araya getirerek etkili üretim gerçekleştiren, istihdam ve gelir yaratan,
yeni teknolojilerin ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesine önayak olan ve ekonominin belkemiğini oluşturan
işletmelerin şiddetli rekabet koşullarında ayakta kalmaları, zor bir süreçtir. Girişimcilerin bu koşullara ayak uydurarak
kendilerini gerektiği biçimde donatmaları ve üniversite-iş çevreleri işbirliğini kuvvetlendirmeleri çok çok önemli
olmaktadır. Eminim bu kongre bu konularda bir hatırlatma bir motivasyon aracı olacak. Ve bir ivme kazanılmasına
imkan sağlayacaktır.
Sözlerime son vermeden önce; İstanbul Ticaret Odası olarak, kardeş ülke Kırgızistan ekonomisinin ticaret ve
sanayi hayatına gücümüz oranında katkı vermeye ve her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Ayrıca
her iki ülke gençlerinin geleceğine ışık tutacak, birikim ve deneyim kazanmalarında fonksiyon ifa edecek eğitim
projelerine destek olmayı, bir görev kabul ettiğimizi de eklemek isterim.
Bu duygu ve düşüncelerle, "Uluslararası Girişimcilik Kongresi”nin yaşama geçirilmesinde emeği geçen ve
kalıcılığının tesis edilmesinde, başta Manas Üniversitesi mensupları ve ileride emeği geçecek olan herkese bir kez daha
teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ederim.

Ümit ÖZGÜMÜŞ∗
Saygıdeğer konuklar, biz Türkiye’nin güneyinden Adana’dan geliyoruz. Sizleri şahsım, Adana Sanayi Odası ve
Adana’dan birlikte geldiğimiz işadamlarımız adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu tür işbirliklerini ve işbirliği
toplantılarını çok önemsiyoruz, bu nedenle buradayız. Biz işadamıyız ve biliyoruz ki işadamları arasındaki iş ilişkileri,
ticari ilişkiler ve ortak yatırımlar siyaseti olumlu etkiler ve siyasal yakınlaşmayı sağlar. Siyasal yakınlaşma da daha çok
işbirliği ve daha çok ticaret demektir. Yani bu döngü birbirini besleyen süreçler halinde devam eder. Türkiye ile
Kırgızistan arasında herhangi bir siyasal anlaşmazlık veya uyuşmazlık olmaması nedeniyle şu anda görev bizlere
düşmektedir. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi amacıyla elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Beraber olduğum
ekibim ve ben Kırgızistan’a ilk kez geliyoruz. Ancak bugün burada, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin,
Bişkek’in güzelliğini ve sizlerin yakın ilgisini gördüğümüz zaman geç kaldığımızı düşünmekteyiz. Ama her uzun
yolculuk ilk adımla başlar, bugün gerçekleşen bu toplantıyı da ilk adım olarak değerlendiriyorum ve bundan sonraki
dönemde ilişkilerimizi sıkılaştırmak adına gereken çabayı göstereceğimizi ifade etmek istiyorum.
Hepinizin bildiği gibi dünya küreselleşme süreci içerisinde. Bu süreç özellikle1980’li yıllardan sonra hızlanmaya
başladı. Küreselleşme bir tercih değil; yani gelişmiş batı ülkeleri artık biraz küreselleşelim, ticaretin önündeki engelleri
kaldıralım diye küreselleşme sürecine girmezler. Küreselleşme, dünyada teknolojinin gelişmesi, bu teknolojinin üretim
araçlarını geliştirmesi ve üretim araçlarının da daha çok ürünü ortaya çıkarmasının doğal sonucudur. Zaman zaman
Avrupa’da bazı toplantılarda, yollarda küreselleşmeyi engellemeye yönelik, küreselleşme karşıtı eylemlere şahit
oluyoruz. Küreselleşme bu aşamadan sonra engellenemez, engellenmemeli de… Çünkü küreselleşme gelişen teknoloji
demektir, uydu sistemi demektir, internet, bilgisayar, cep telefonu demektir… Bu saatten sonra artık geriye dönüş
mümkün değildir. Bu nedenle, bizim gibi ülkelerin küreselleşme sürecine uyum sağlaması, ayak uydurması şarttır.
Doğa bize bu konuda ipuçları veriyor; canlıların tarihine baktığımız zaman, süreç içinde yok olan canlıların aslında
küçük ve güçsüz canlılar değil, sürece ayak uyduramayanlar olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, küreselleşme sürecinde
doğru politikalar ve doğru stratejiler izlersek, bu süreçten ya az zararlı ya da zararsız olarak çıkabiliriz.
Küreselleşme daha çok ticaret ve ticaretin önündeki tarife içi/tarife dışı engellerin kaldırılması anlamına gelirken,
dünyada siyasal anlamda üst yapıda, küreselleşmenin bu ruhuna aykırı bazı yeni oluşumlar ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş
ülkelerin ürettiği malların önündeki engellerin kaldırılması amacıyla kurulan Dünya Ticaret Örgütü’nün yanında Avrupa
Birliği, ABD merkezli NAFTA ve Japonya merkezli EFTA da faaliyetlerine devam etmektedir. Gelişmiş ülkeler ticaretin önündeki engellerin ortadan kaldırılması amacıyla ne yazık ki bizim dışımızda ticari kurallar ve engeller koyabiliyorlar. Bizim bu süreçte, bu tür oluşumlara müdahale etme şansımız olmadığı için küreselleşmeyi engelleyemeyiz, ancak küreselleşmenin yeni emperyalizme dönüşmesine, gelişmiş batı ülkeleri lehine bir zenginlik yaratmasına ve servet
transferine yol açmasına engel olabiliriz. Bunun yolu coğrafi, siyasi, kültürel ve ekonomik olarak birbirine yakın ülkelerin daha çok işbirliği, daha çok yatırım ve daha çok ticaretinden geçiyor. Ancak bu şekilde büyük batılılara yem olmaktan kurtulabiliriz. Son 5-10 yılda Dünya Ticaret Örgütü’nün yaptığı toplantılarda en çok tartışılan konu tarım
sübvansiyonları ve tarım sübvansiyonlarının kaldırılması. Neden tarım? Neden sanayi ürünleri değil? Çünkü sanayi
ürünlerinde çok önemli bir sorun kalmadı. Özellikle gelişmiş batı ülkelerinin sanayi ürünleri ticaretinin önünde fazla bir
engel kalmadı. Ancak şu anda gelişmekte olan ülkelerin bu sürece ayak uydurabilmesi için gelişmiş batı ülkelerinin
tarım sübvansiyonlarını ve tarımın önündeki engelleri kaldırması şarttır. Dünya Ticaret Örgütü hemen hemen 10 yıldır
bu süreç için direniyor. 2000 yılında yapılan DOHA Zirvesi sadece tarım sübvansiyonları kaldırılmadığı için sonuç
alınmadan sona erdi. Daha sonra 2003’de Meksika’da yapılan Cancun Zirvesi de aynı konuda anlaşma sağlanamadığından sonuçlanamadı. Ama 2005’te Honkong’da yapılan zirvede, gelişmekte olan ülkeler bir araya gelince ve tavır
koyunca Dünya Ticaret Örgütü, başta en korumacı olan Fransa olmak üzere, 2013 yılına kadar tarım ürünlerindeki
sübvansiyonların tamamının kaldırılacağı sözünü verdiler. Bu, gelişmekte olan ülkeler için çok önemli bir gelişmeydi.
Her şeyin çözülmüş olduğu anlamına gelmez ama önemli bir adımdır ve bazı sorunların çözüleceğinin göstergesidir. Bu
anlamda burada doğal bir oluşum var. Yani Türk cumhuriyetlerinin, Türk dünyasının bir araya gelerek oluşturabileceği
çok güçlü bir yapı söz konusu. Eğer büyük balıklara yem olmak istemiyorsak bu işbirliğini sağlamamız kaçınılmazdır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önderimiz Atatürk’ü birçok ülke insanı kahraman bir asker ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak bilir. Ancak büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda iyi bir sosyolog, iyi
bir tarihçi, iyi bir iktisatçı ve bunların yanında belki de en önemlisi çok iyi bir gelecek bilimcidir. Türkiye
Cumhuriyeti’ni kurarken, cumhuriyetin önüne yüz yılda çıkacak tehdit ve fırsatları çok iyi görmüştür. 1936 yılında bir
konuşma esnasında yanındaki arkadaşları SSCB’nin çok önemli işler yaptığını ve hızla geliştiğini kendisine
söylediğinde, bu birinci neslin ihtilal yaptığını, ikinci neslin de buna uyacağını, ancak bir sonraki nesille bu yapının
sürdürülemeyeceğini, SSCB’nin çözüleceğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlerini görerek, o günlerde Türk
cumhuriyetleriyle köprülerin kurulması ve çalışılması gerektiğini söylemiştir.
Bu köprüler manevi ve kültürel köprüler, bu köprüler inanç köprüleri… Bugün Atatürk’ün 1930’lu yıllardaki öngörüsü doğru çıkmıştır, biz o zamanki öngörüyü hayata geçirmek zorundayız. İktisattaki mukayeseli üstünlükler teorisine uygun olarak, cumhuriyetlerimiz içerisinde farklı alanlardaki üstünlükleri birbirimize taşıyarak, sinerji yaratarak,
eksiklerimizi kapatarak işbirliği yapmak zorundayız. Bu nedenle, bu ilişkileri artık daha çok geliştirmeliyiz. Türkiye’nin
teknoloji kullanmadaki üstünlüğü, piyasa ekonomisi uygulamasındaki deneyimleri veya dışa açık büyüme modelindeki
dünyayla olan entegrasyonu ile ilgili bilgilerini buraya taşıyarak, buranın doğal kaynaklarını değerlendirmeli ve daha
fazla işbirliği yapmalıyız. Kırgızistan’a yatırım yaparak üçüncü ülkeler nezdinde önemli avantajlar sağlayabiliriz.
Adana Sanayi Odası olarak bugün buraya küçük ama çok dinamik bir heyetle geldik. Bu bir tanışma ziyaretidir,
bundan sonra bu ilişkileri devam ettireceğiz. Yine Adana’da, Adana çevresindeki işadamlarımızla, sanayicilerimizle,
ziraatçılarımızla iş yapmak isteyen, ticaret yapmak isteyen veya ortak yatırım yapmak isteyen bütün Kırgız işadamlarını
Adana’ya davet ediyoruz. Adana Sanayi Odası sizlerin doğal ofisidir ve size hizmet vermeye hazırdır, Odamız sizin
evinizdir. Bu anlamda önümüzdeki dönemlerde, Adana’da da benzer etkinlikler ve işadamları arasında karşılıklı
işbirliği toplantıları gerçekleştirebiliriz.
Tekrar şahsım ve ekibim adına saygılar sunuyor, kongrenin başarılı geçmesini diliyorum.
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Уважаемые участники
II-Международного конгресса «Предпринимательство» от имени Союза
предпринимателей Кыргыстана разрешите поблагодорить организаторов конгресса, мы варажаем вам свою
признательность за содействие в укреплении дружбы двух стран, за развитии предпринимательства, за
создание «Золотого моста» между Турцией и тюркоязычными государствами. Особая благодарность за
подготовку специалистов в стенах Кыргызско-Турецкого университета «Манас».
О Целях и задачах СПК
Основной миссией Союза является создание благоприятных условий для ведения бизнеса в КР. Исходя из
стратегической цели интенсивного развития экономики КР, через развитие предпринимательства, СПК видит
своё предназначение в объединении усилий деловых кругов Кыргызстана, направленных на улучшение деловой
среды, повышения статуса кыргызского бизнеса в стране и в мире при условии баланса интересов общества,
власти и бизнеса.
Орг структура СПК (инструменты)
Выражая концентрированное мнение бизнеса - СПК стал лидером в выражении мнения бизнеса по
реализации стратегии и политики как бизнеса в целом, так и его направлений развития. Основной опорой СПК
являются региональные Советы , союзы предпринимателей, Отраслевые Советы. Для осуществления этих задач
в структуре СПК – создана дирекция
Действуют центры Правовой поддержки, Налогового и бухгалтерского учёта, Внешнеэкономической
деятельности, маркетинга и привлечения инвестиций, Пресс-центр, региональный Центр по поддержке
предпринимателей (Ош), работают 12 комитетов СПК, Экспертный Совет. Все эти исполнительные и
совещательные подразделения работают над созданием принципов экономического развития страны,
реформированием экономики.
Механизмы реализации задач (диалог)
Наша задача – обеспечение конструктивных отношений между бизнесом и властью, защита интересов
делового сообщества. Мы уверенны , что взаимодействие между государством и бизнесом следует строить на
равноправной основе путём постоянного диалога с учётом интересов и мнения общества. И это процесс
(диалог) на всех уровнях уже идёт и он по большому счёту уже не обратим, тому есть подтверждения
изменившаяся экономическая политика государства, новый подход к совершенствованию регуляторноразрешительной функции государства, сегодня мнение бизнеса учитывается, а это потребовало от руководства
страны проявления воли. Регулярно проводимые встречи предпринимателей на самом высоком уровне,
Президентом КР, послужили толчком в создании постоянно-действующих Консультативных Советов при
различных министерствах и ведомствах с паритетным участием в их работе представителей бизнеса. Такой
подход дал возможность более быстро решать проблемы на уровне министерств. Существует также постоянная
диалоговая площадка на уровне городов и районов где решаются проблемы бизнеса на местах, как правило
встречи местных органов власти с предпринимателями проводятся не реже одного раза в квартал., а в городе
Бишкек ежемесячно. Сейчас совместно с Минэкономом идёт активная работа по созданию «Национального
Совета по развитию предпринимательства» при Президенте КР
Итоги реформирования НПА, и Законодательства
Мне бы хотелось остановится, на принятых документах СРС, Закон КР «о государственной поддержке
малого предпринимательства», Закон КР «о проверках», который регламентирует невмешательство в
хозяйственную деятельность налогоплательщика, по итогам встречи с Президентом страны от15 октября 2007
года - был дан старт реформированию налоговой системы, и сегодня на обсуждении находится Новый Проект
Налогового Кодекса где впервые в современной истории КР вводится понятие Презумпция добросовестности
налогоплательщика, соблюдение баланса интересов, прав и обязанностей налогоплательщика, ставка основного
налога НДС снижена с 20 до 12%, а это - наша конкурентоспособность, и инвестиционная
привлекательность,отменён каскадный неэффективный налог на автодороги, снижена ставка местного налога с
4% до 2%. Впервые совместно с бизнесом реализуется системный подход по совершенствованию
законодательства, где особое место занимает проведение Анализа Регуляторного Воздействия - всех
принимаемых НПА, затрагивающих интересы предпринимательства.
Значимые мероприятия 07-08 года
Участвуя в реализации закона о проверках, в СПК с прошлого года работает «Телефон горячей линии»,
таким инструментом мы реально смогли предотвратить незаконные проверки, а самое главное донести до
бизнес-собщества суть этого закона, разъяснить права и обязанности сторон, оказать содействие в
информационном освещении проблем коализий норм НПА государственных организаций входящих в реестр
уполномоченных проверяющих органов. С учётом положительного опыта, мы будем продолжать работу
«Телефона горячей линии», знаете в чём преимущество нашего проекта – в том, что любой предприниматель
откровенно выражает свою проблему и при этом сохраняет анонимность для своего бизнеса, а мы уже
обобщаем её и выносим на рассмотрение в гос органы.
Сегодня все УО приводят свои Положения в соответствие с Законом КР «о проверках» Основной
результат – это отказ МЭРТ о согласовании контролирующим органам в 492 предписаний, а в сравнении с 2006
годом общее количество проверок сократилось на 2 013 едениц, при это надо заметить, что закон вступил в
силу в сентябре 2007 года. И дополнительно для обеспечения благоприятных условий – вводится Мораторий
на проведение проверок до конца 2008 года.
Члены СПК и сотрудники участвуют в рабочих группах по улучшению индикаторов влияющих на
рейтинг страны на международном уровне. Бизнесмены назвали данное Постановление Правительства КР
∗
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программой 100 дней реформ для бизнеса. Здесь тоже есть реально ощутимые результаты – это принцип
«Единого окна при регистрации бизнеса», упрощение процедур связанных с получением разрешения на
строительство, снижение стоимости услуг предоставляемых различными органами.
Равные конкурентные условия
Работая над созданием равных конкурентных условий СПК инициировал ряд мероприятий связанных с
совершенствованием деятельности индивидуальных предпринимателей «Патентщиков», проведена встреча
предпринимателей с Президентом страны 23 апреля 2008 года, где основной темой стали вопросы, касающиеся
легализации бизнеса. Создана комиссия с участием представителей бизнеса, которая шаг за шагом будет
устранять проблемы. Бизнесмены Кыргызстана прекрасно отдают себе отчёт, что снижение ставок налогов
возможно только при условии расширении налогооблагаемой базы и основываясь на принципах
саморегуляции, возможно легализовать, часть не формального сектора экономики, обеспечив равные условия
для ведения бизнеса.
МСБ
Курс на развитие предпринимательства, МСБ самой наиболее уязвимой части бизнеса СПК выбрал не
случайно - По данным аналитической справки Минфина в КР – МСБ обеспечил долю валовой добавленной
стоимости более 45% в ВВП за 2007 год, в стране функционировало 9 694малых и средних предприятий, в
которых было занято 88,7 тысяч человек. Индивидуальную предпринимательскую деятельность осуществляют
193,4 тысячи физических лиц. Таким образом, общая численность работающих в сфере малого и среднего
бизнеса составили 281,1 тысяч человек.
Субъектами МСБ произведено сельхоз продукции на сумму 54 604,1 миллиона сомов. Таким образом
очевидно, что субъекты МСБ дадут увеличение их доли в составе ВВП. Мы ориентируемся прежде всего на
развитие секторов связанных с производственной деятельностью, переработкой сельхоз продукции. Я думаю,
что наш подход правильный и официальные данные подтверждают, что только развитие предпринимательства
сможет обеспечить прорыв нашей экономики.
Внешнеэкономическая деятельность
11 июля 2007 года на проводимом бизнес форуме Кыргызстан – Казахстан была достигнута договорённость и заключён Протокол о намерениях с Национальной экономической Палатой Казахстана «Союз
Атамекен», это наш сосед и вполне понятно, что мы налаживаем сотрудничество. В марте 2008 году находясь с
визитом в Астане мы подписали Меморандум о сотрудничестве и заключили Соглашение о создании двухстороннего Делового Совета. Цели такого сотрудничества – способствовать развитию предпринимательства
двух стран, мы считаем, что такой подход к сотрудничеству будет более продуктивен, ведь в этом процессе
участвуют непосредственно предприниматели.
Мы не имеем общей границы с Турцией, но при этом активность бизнесменов двух стран довольно
высокая. СПК тесно сотрудничает с обществом предпринимателей КЫТИАД, с которым заключён Договор о
сотрудничестве, членами СПК являются предприятия с долевым участием и иностранные компании такие как:
«Айгун Иншаат» (строительство), «Ата ЛТД»(кондитерка), «БЕЛОНА» (мебель), «Авангард стиль» (строительство), «Хисар ЛТД» (производство труб ПХВ) и другие. В планах создание Торгового Дома «Стамбул –
Бишкек» при содействии Торгпредства Турции, активно ведётся информационная работа по Выставкамярмаркам двух стран. СПК обеспечивает коммуникационную связь по коммерческим предложениям,
поступающим от предпринимателей. Сейчас необходимо пересмотреть подходы к сотрудничеству, оно должно
быть действительно взаимовыгодным. Назрела необходимость создания Конфедерации предпринимателей
тюркоязычных государств и в этом мы видим дальнейшую перспективу сотрудничества. Также обращаясь к
выпускникам и профессорско-преподавательскому составу, своим коллегам бизнесменам, хочу добавить, что
нам интересно любое взаимовыгодное сотрудничество, в том числе объединение усилий учёных по разработке
моделей и программ развития отраслей. К примеру: ювелирной, перерабатывающей и других.

Christopher W.J. Gaunt∗
Introduction
Thank you for those kind words. It’s truly a privilege to join this 2nd International Congress on Entrepreneurship
to talk about business in a way different than what we are accustomed to; about the ways in which global corporations
are responding to society’s changing expectations and how the ebb and flow of society’s demands are rapidly shaping
the corporate citizenship of global frontrunners like Coca-Cola.
I would like to now talk about who I am and the company that I work for.
Our Company
Coca-Cola Icecek, or as we call it CCI, is a part of the global Coca-Cola business system. We are a publicly traded
company on the Istanbul Stock Exchange and our parent company is a large Turkish conglomerate by the name of
Anadolu Group. At CCI, we employ five thousand people in nine different countries in a geography encompassing
Turkey, Central Asia and the Middle East. Perhaps we are best known for the fact that we produce four of the world’s
best selling soft drink brands: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta and Sprite.
My role in this great organization is that of Chief Operating Officer of the Central Asia Region.
I sincerely believe that Krygyzstan is the ideal place in which to hold such a conference. Krygyzstan and its
neighbours that comprise Central Asia is a geography of great opportunities for investments and development; it is a
geography of accelerating growth.
It is of great importance that we are focusing on this very attractive part of the world.
One of the multitude of reasons that makes Kyrgyzstan attractive for potential investors is its potential for
electricity supply and demand in the region, making it a supplying partner to other countries, by using the
hydroelectricity generation projects already in service. The projects that are currently being developed will enhance the
role of Kyrgyzstan as supplier of electricity. This in turn provides an unparalleled opportunity for investors, seeing as
energy is the initial input that is required for industry. A fair and equitable legal regime and a guarantee of investment
protection in the Kyrgyz Republic further promotes local and foreign investors. It also regulates the relationships
between investors and state authorities. Kyrgyzstan is a member of the World Trade Organization and it has the lowest
income and corporation taxes in the region making it all the more attractive for domestic and foreign investment.
As you may know Coca-Cola first invested in Kyrgyzstan in 1996. And since 1996, we have consistently grown
our business. Our operations have a direct effect on the Kyrgyz economy. In the past two years Coca-Cola Bishkek
Bottlers pais in excess of 8 million U.S. Dollars in taxes and since its inception have paid an amount totalling twentysix million USD. We also continue to invest in our production facility in order to meet ever increasing and evolving
consumer tastes and preferences. This past year investments in a second production line for our facility in Bishkek has
been in excess of five million USD.
While doing business we are guided by our win-win strategies. We work closely with entrepreneurs. Our partners
are real business people; they are our associates and peers. We aim to be the best provider for our business system.
Our current numbers state that we employ five thousand people in nine countries. But we are in fact more crowded
than this.
Independent researches show that for every direct employment in the Coca-Cola System, around eight indirect
jobs are generated in supporting sectors such as transportation, distribution, advertising and various suppliers. Thus we
expect more than twenty-five thousand job opportunities to be created through our Coca-Cola business in our nine
markets in Central Asia, the Middle East and Turkey.
These studies demonstrate how the Coca-Cola system acts as a catalyst, generating revenues, employment and
know-how for a wide array of local businesses that either sell goods and services to the Coca-Cola system (suppliers),
or sell the Company’s products (retailers).
Since we are talking about Entrepreneurship, I would like to use the rest of our time together to focus on what I
consider two of the most important issues facing any business in the 21st century: corporate responsibility and social
trust.
Actually, the two can be seen as related stops along a single journey, in the sense that it is nearly impossible to
build lasting trust without having first established a record of responsible actions.
Why is this so important? Apart from the obvious answer – that it’s the right thing to do – it’s also a matter of
self-preservation. Few companies survive over the long term by ignoring society’s expectations and turning their backs
on society’s demands.
But I think we all would agree that society’s expectations have evolved in remarkable ways over the past twenty
years. At one point in time, the only thing that society demanded was that companies produce good products at fair
prices, treat their employees well, obey the law, and contribute to the well-being of their communities. But now, these
demands have been joined by a host of other expectations. Among them, that companies respond swiftly to concerns
over their products and actions, that they preserve the environment and respect human rights throughout their supply
chain cycles, and that they are honest, open, and transparent in their business practices.
Needless to say, trust is a uniquely fragile commodity, one that is difficult to earn and easy to squander. Yet
without trust – in a company’s products, statements, positions, and actions – sustainable business success is almost
impossible to achieve.
Today, our Company contributes to organizations that fight hunger, assist victims of domestic violence, help those
with HIV/AIDS, and promote education and the arts. And our relief efforts have helped communities around the world
recover from earthquakes, typhoons, and other natural disasters.
We are proud of our brands and we are proud of our diverse, generous, and highly capable global workforce. We
are also proud to be recognized for our commitment to corporate governance – everything from our financial reporting
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to our transparency and our compliance efforts.
But as I mentioned earlier, financial performance is, at best, only a partial measure of a company’s success. When
seen through society’s eyes, financial success often takes a back seat to the way a company behaves or the way it
responds to society’s concerns and expectations. To put it another way, society needs to be convinced that a company
cares just as much about society’s bottom line as it does about their own financial bottom line.
At CCI, we have four main areas where we are constantly monitoring ourselves and reporting our findings back to
society and our investors:
Workplace
We aim to be the best employer and inspire and motivate our people to continue to achieve great results for a great
company. Our business depends on our people – their combined talents, knowledge, experience and passion make us
who we are. We have earned their trust with a set of
values that represent not only the legal compliance framework but also the highest standards of quality, integrity, and
excellence. We recognize how
important diversity is as thirteen different nationalities are represented among our top one hundred managers.
Marketplace
Today we operate in nine countries serving more than one hundred seventy million people and giving our
consumers a choice of carbonated soft drinks or non-carbonated beverages that refresh, hydrate or energize. It is
imperative for us to supply the highest quality products while meeting consumers' changing tastes, needs and
expectations. Everywhere we do business we are an active member of the business community, working hand in hand
with our distributors and customers to contribute to the prosperity of the local economy and environment. We aim to be
the most valued supplier. Close to 400,000 businesses, ranging from small independent retailers to large international
customers, sell our beverages. We aim to be the most valued supplier to these customers.
Environment
The Coca-Cola System's environmental commitments are focused on the areas in which we have the most
significant impacts; water stewardship, sustainable packaging, and energy and climate protection. We are
role models with our environmental performance in all of our key markets.
A recent example includes...In Kok-Ozek near Almaty, a water distribution network has been established under
the "Every Drop Matters" partnership with the UNDP and this initiative is already considered as a best practice to be
used for replication at various locations in Kazakhstan.
Community
We at Coca-Cola Içecek are firmly committed to serving and supporting sustainable communities because we are
only successful when the communities we serve are thriving. We are also aware that we have an obligation to conduct
our business ethically and responsibly.
I would like to extend my gratitude and thanks for lending me your undivided attention today and I look forward
to any comments and/or questions that you may have.

İŞLETMELERDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI VE
YAŞANAN PROBLEMLER
Kazım ÜLKER∗.
İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamaları ve Yaşanan Problemler
Tarihçe
Bilgisayarın üretim yönetiminde kullanılması 1970 li yıllara kadar uzanır. O zamanlarda ürün
ağaçları bilgisayarda tanımlanmaya başlanmış, bunun başarılması ile de malzeme ihtiyaç planlaması bilgisayar aracılığı
ile yapılmaya başlanmıştır. Bu gelişme üretimin malzeme eksikleri nedeni ile durmasını önemli ölçüde önlemiş aynı
zamanda stokların azaltılması ve işletme verimliliğnin artması konusunda önemli yararlar sağlamıştır. Bu fonksiyonları
içeren yazılımlara yönettiği fonksiyonlar itibariyle MRP (Material Requirement Planning) adı verildi.
Zaman içinde bilgisayarla yönetilen fonksiyonlara, üretim istasyonları-kapasite yönetimi, hassas çizelgeleme,
Kaltite Yönetmi, Bakım Yönetimi, Satış Yönetmi, Ürün Geliştirme ve Ürün Yaşam Çevrimi Yönetmi, İnsan kaynakları,
Finansal Uygulamalar, Satınalma Yönetimi,Proje Yönetimi,İşakışları, İş Süreçleri Yönetimi, Raprolama Uygulamaları
ilave edilerek tüm işletme fonksiyonlarının bir platform üzerinden yönetilmesi hedeflenmiştir. Bu gelişim MRP II, ERP
gibi isimlerle isimlendirmeye çalışılmıştır. Bu konuda kabul edilen en genel terminoloji ERP (Kurumsal Kaynak
Planlaması) dir.
ERP Uygulamaları Tüm işletme çalışanlarına işlerini yapmada büyük kolaylıklar sağlar. İlk kademe çalışanlarının
işlerini otomasyona bağlar ve entegre bir ortama taşır. Orta kademe yöneticileri için etkin bir planlama ve kontrol
ortamı oluşturur. Üst kademe yöneticileri için hızlı ve verimli bir karar destek mekanizması sağlar. Bu yapısı ile ERP
işletmeyi tüm etkinliklerin izlendiği bir kristal küreye dönüştürür. ERP uygulamaları ayrıca organizasyon yapılarının
oluşturulmasında dolaylı bir kılavuzluk hizmeti sağlar. Yeniden yapılanmaların başarılı olması için bir altyapı sunar.
Bugüne kadar yapılan uygulamalardan elde edilen yararları aşağıdaki şekilde kategorize etmek mümkündür.
Müşteri İlişkilerinde iyileşme ve Müşteri bağlılığını arttırma
%30-40
Siparişleri Zamanında Sevketme
%10-15
Satış tahminlerinde isabet
%20-40
Müşteri iadelerinde azalma
%10-20
Genel ve idari masraflarda azalma
% 5-10
Stok Bulundurma Maliyetlerinde azalma
%15
Satınalma maliyetlerinde azalma
% 5-8
Kapasite kullanımında artış
%10-15
Siparişin alınması ile faturalanması arasında geçen zamanda azalma
%35-40
ERP Yazılımlarını kurmak ve işletmeye almak ciddi boyutta zaman ve maddi kaynak kullanımını gerektirir. Bu
nedenle zamanlaması iyi yapılmalıdır. Aşağıdaki belirtiler size yatırım zamanlaması hakkında bir fikir verebilir.
1. Yerel veya uluslararası düzeyde bir tedarik zincirinin halkası iseniz müşteriniz sizi buna zorlayabilir,
2. Müşteri sevkiyatlarınızda gecikmeler başlamış ise ve bunların nedenlerine zor ulaşıyorsanız,
3. Maliyetlerinizi kontrol etmekte zorlanıyorsanız,
4. Stoklarınızın doğruluğu şüpheli ise bu nedenle üretimde durmalar yaşanıyorsa,
5. Kalite problemleri yaşıyorsanız,
6. Verimliliğinizde düşmeler var ise,
7. Hedeflere Göre Yönetim uygulamasına geçmek istiyorsanız.
ERP uygulamalarının tüm bu yararlarına karşın tüm uygulamaların başarılı olduğunu söylemek çok zordur.
Başarısızlık nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.
1. Projenin bir IT projesi gibi ele alınması
2. Üst yönetimin proje çalışmalarına katılmaması
3. İş süreçlerindeki değişimlere karşı çalışanların direnç göstermesi
4. Bazı kilit önemdeki personelin önemlerinin kaybolacağı kaygısı
5. İş Süreçlerinin iyi analiz edilmesi
6. Uygun olmayan danışmanlarla çalışılması
7. İş süreçlerinin uygun teknolojiler ile desteklenmemesi
8. Geçiş Süreçlerinde eski ve yeni sistemin eş zamanlı yürütülmek istenmesi nedeni ile personelde aşırı
yorgunluk ve bıkkınlıkların oluşması
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CARL PARTNER MAZARS
İzel Levi COŞKUN∗.
Carl Partner Mazars
Son yıllarda “girişimcilik” konu olarak herkesin gündeminde yer almaktadır. Bu konu ile ilgili birçok kitap
yazıldı. Bunların içinden Michael E. Gerber’in Girişimcilik Tutkusu, Rachel Trackay’in Adım Adım Girişimcilik, Jack
Foster’ın Fikir Nasıl Bulunur, Edward De Bono’nun Lateral Thinking ve Six Thinking Hats, Russell Ackoff’un The Art
of Problem Solving gibi kitapları hem girişimcilik hem de yaratıcılık üzerine çok ilginç örnekler.
Peki girişimcilik nedir? Girişimciliği tanımlamak için bence öncelikle “yaratıcılık” nedir onu anlamak gerekiyor.
Yaratıcılık için ise bence en güzel tanımı Einstein yapmış. Aynen tercüme ediyorum, “yaratıcılık bir kombinasyon
oyunudur, birbiri ile çok ender bir araya gelebilecek konseptleri ne kadar ilişkilendirebilirsek sonuç da o kadar yeni
olacaktır”. Yapılan araştırmalarda girişimciliğin temelinde yaratıcılığın çok büyük bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir.
Girişimcilik ve yaratıcılık arasındaki ilişkiyi ise basitçe şu şekilde tanımlayabiliriz. Yaratıcılık yoktan bir şey var etmek
ise girişimcilik de var edilen bu şeyi bir ürün ya da hizmete dönüştürerek faydalı hale getirmektir. Burada özellikle
“fayda” konusunu vurgulamak istiyorum çünkü fayda yaratmak için ille de para kazanmak ya da kazandırmak
gerekmiyor, sosyal sorumluluk projeleri de pekâlâ girişimciliğe örnek teşkil edebilir ve amacı da para kazanmak
değildir.
Öbür yandan yapılmış bir şeyi daha iyi yapmak ve daha ileriye götürmek de girişimcilik olarak kabul edilebilir.
Burada önemli olan evvelden yapılmışın aynısını yapmaktan ziyade yapılmışa yaratıcı katma değerde bulunmak ve
yapılmışı farklılaştırabilmektir.
Yaratıcılık her meslekte kendinizi farklılaştırabileceğiniz faydalı bir özellik. Yaratıcılığınızın gelişmesi için de çok
görmek ve çok yönlü olmak gerektiğine inanıyorum. Bu da ancak yaşınız fazla ilerlemiş olmadığı zaman mümkün.
Örneğin benim de içinde bulunduğum denetim mesleği az zaman içinde çok farklı şey görmeye hizmet ediyor. Çok
yönlü olmak ise karşınıza bir problem çıktığında konusunda en az sizin kadar uzman birinin karşısında hiç kimsenin
aklına gelmeyecek formüller bulmanıza yardımcı oluyor.
“Önce Kendini Tanı” antik çağlardan günümüze ulaşmış bir söz. Kendimizi ne kadar iyi tanırsak içimiz dışımız da
o kadar bir olur ve karşımızdakini anlamaya çalışırken de o kadar önyargısız oluruz diye düşünüyorum. Ayrıca kendi
sınırlarımızı da ne kadar zorlayabileceğimiz hakkında bilgi sahibi olur neyi yapamayacağımızı daha iyi biliriz.
Eğitim, çevre faktörleri, spontanite, kişisel arzular, bireysel özellikler… Bunlar birleşince yaratıcılık ortaya
çıkıyor. Bu bir fikir, bir yaklaşım tarzı olabilir. Bu düşünce ya da fikri ne olursa olsun edilgen halden etken hale
dönüştürüp bir fayda yarattığımızda girişimci olmuş oluyoruz. Tabi burada risk faktörü de çok önemli ve girişimcilikte
risk olmaması mümkün değil. Ancak bana göre bir girişimci finansal kaynaklara nasıl ulaşabileceği konusunda bilgi
sahibi değilse, bir fizibilite çalışması, bir iş planı nedir, nasıl hazırlanır bilmiyorsa, pazarlama stratejileri hakkında bir
bilgisi yoksa, hangi çeşit şirketin kendisi için daha avantajlı olacağını düşünmemişse, fikri ve sınai mülkiyet
kavramlarından haberi yoksa, yönetim konusunda da kendini yetiştirmemiş ve bütün bunlara rağmen başarılı olmuşsa,
faaliyetini “girişim”den ziyade “kumar” olarak tanımlamak sanırım daha yerinde olacaktır.
İş hayatına atılmaya hazırlanan gençlere birkaç tavsiye vererek sözlerimi sonlandırmak istiyorum.
Değer katmak istiyorsanız “yaratıcı” olmaya çalışın. Hangi sektörde çalışırsanız çalışın yaratıcılığa
ihtiyacınız olacaktır.
Kendinizi tanımak için yatırım yapın. Psikoloji öğrenin hem kendinizi hem kaşınızdakileri anlamak adına
size yardımcı olacaktır.
Birçok lisan bilmek İngilizce’nin yanında özellikle Çince ve Rusça sizi farklı kılan çok önemli bir özellik
bunu kullanabileceğiniz fırsatlar yaratın.
Kendinizle ilgili olarak analiz yapın. Temel değerlerinizi irdeleyin. Örneğin, etik olmak, dürüst olmak
yardımsever olmak gibi… Sonra kendinize uzun vadeli hedef ve planlar koyun. Örneğin ben plastik
konusunda geri dönüşüm işi yapacağım gibi… Bunlar üzerine kısa vadeli plan ve hedeflerinizi belirleyin.
Örneğin geri dönüşüm fabrikasında staj yapmak gibi… Sonra da gündelik yaptığınız işlere bakın. Eğer
günlük olarak yaptıklarınız ile temel değerleriniz arasında fark var ise, iş olsun özel hayatınız olsun mutsuz
olma ihtimaliniz çok yüksektir.
Çalışmaya erken başlayın. Mümkünse üniversiteye giderken part-time çalışın.
Yabancı bir ülkede staj ya da çalışma imkanı bulmak gelişiminize büyük katkı sağlayacaktır
Neleri yapmak istemediğinizi erkenden görmek gelecekte neleri yapabileceğiniz ile ilgili olarak size yön
verecek ve zaman kazandıracaktır.
Çalışırken iyi birer gözlemci olun ve hep boşlukları doldurmaya çalışın.
Hangi iş kolunda çalışırsanız çalışın finans ve muhasebeyi biliyor olmak sizi avantajlı konuma getirecektir.
Gelecek enerji ve çevre ile ilgili konularda. Kırgızistan ise doğal zenginlikleri çok olan bir ülke… Bu
zenginliklerden yabancılardan ziyade kendinizin yararlanabileceği bir sistem oluşturun. Buna yatırım
yaparken endüstrileşme adına doğanıza zarar vermeyin.
Ateşböceği ile insan örneğini unutmayın. Ateşböceği ısı yaratır bunu yaparken ışık ortaya çıkar. Yarattığı ısının
%90’ını kullanır, %10’u israf olur. İnsan aydınlanmak için ampul kullanır. Ampulun yarattığı ısının %90’ı israf olur
%10’u ise ışık olarak kullanılır…
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BETON SANTRALİNDE İHRACAT LİDERİ OLARAK “GÜRİŞ”
Salih KUTLU∗.
Beton Santralinde İhracat Lideri Olarak “GÜRİŞ”
1958 yılında kollektif şirket olarak kurulan GÜRİŞ, kuruluşundan bugüne kadar , Türkiye nin önde gelen
taahhüt firmalarından biri olmayı sürdürmüştür.
GÜRİŞ, Türkiye , Orta Doğu, Yakın ve Orta Asya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kuzey Afrika
ülkelerinde faaliyet göstermiş ve çok geniş bir yelpazede, yani inşaat sektörünün hemen her alanında anahtar
teslimi projeler gerçekleştirmiştir. 20 ye yakın iştirak ve 5000 i aşkın personele sahipdir.
GÜRİŞ, 27 Ağuıstos 1973 tarihinde “GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik A.Ş. “ adını almış ve gelişimini
sürdürerek günümüze ulaşmıştır.
GÜRİŞ, bu gelişim süreci içinde, 1968 yılında Parsan Makine Parçaları A.Ş. Ve 1975 yılında GÜRİŞ
Makine ve Montaj San. A.Ş. ninde kurulması ile birlikte holding çatısı altında birleşerek
bünyesine GÜRİŞ İhtalat-İhracat ve Pazarlama A.Ş. ile 1994 yılında Omtaş A.Ş. ve 2000 yılında Asil Çelik
A.Ş. ninde GÜRİŞ holding bünyesine katılması ile gücünü daha da fazlaartırmıştır. Böylece Güriş şirketler
gurubu aşağıdaki gibi şekillenmiştir.
GÜRİŞ ŞİRKETLER GRUBU
Güriş Holding A.Ş.
Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.
Güriş Makine ve Montaj San. A.ş.
Gürmat Elektrik Üretim A.Ş.
Parsan Makine Parçaları San. A.Ş.
Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı San. Ve Tic. A.Ş.
Asil Çelik San. Ve Tic. A.Ş.
Mir Müteahhitlik ve Ticaret A.Ş.
Toprak Mermer San. A.Ş.
Miraj Turizm ve Ticaret A.Ş.
Ortan Enerji A.Ş.
Belen Elektrik Üretim A.Ş.
Güriş İhracat ve İthalat Pazarlama A.Ş.
olarak sayabiliriz. Grubun bir ihracat şirketi olan Güriş İhracat – İthalat ve Pazarlama A.Ş. ise Beton santralleri
ve inşaat makineleri konusunda yıldızlaşan bir konuma gelerek Beton santralleri imalatında ve pazarlamasında
sektörde lider durumdadır.
GÜRİŞ, almış olduğu DIN EN ISO 9001-2000 hizmet kalite belgesi ve Rusya GHOST sertifikaları ile
Türkiye ve Uluslar arası platformda tescillenmiştir. 1987 yılında beton santralleri üretmeye başlayan GÜRİŞ,
teknolojiyi yakından takip ederek, tam donanımlı , yüksek performansla çalışan beton santrali üretmeye devam
etmektedir.
GÜRİŞ, sahip olduğu Kalite ve satış sonrası servis hizmetleri ile yedek parça sağlamadaki başarısı ve
müşterilerine verdiği güven sayesinde; Beton santrali imalatı ve kurulumuyla sektörde üstünlüğünü kanıtlamış,
Türkiyede sektörün pazarda tartışılmaz lideri ve en büyük imalatçısı olmasının yanı sıra üretiminin % 75 ini
yurtdışına ihraç eden konuma gelmiştir.
İhraç ettiği ülkeler arasında ;
Almanya
Mali
Rusya
Dubai
Ukrayna
Angola
Suudi Arabistan
Arnavutluk
Bulgaristan
Cezayir
Kazakistan
Sudan
Fas
Romanya
Türkmenistan
Amman
Azerbeycan
Libya
Siere Leano
Suriye
Gürcistan
Iraq
sayabiliriz. GÜRİŞ ihracatdaki performansını ve başarısını artırmaya devam etmektedir. Üretmiş olduğu beton
santraller 2 değişik tipte olup ;
Sabit (Stationary) beton santraller ( 35 m3/saat – 300 m3/saat ) kasiteye kadar değişik tip ve ölçülerde
Mobil Beton Santralleri ise 35, 60 ve 100 m3/saat kapsite olmak üzere 3 değişik tip üretilmesi ile birlikte isteğe
bağlı olarak daha büyük ölçülerde yapılababilmektedir.
GÜRİŞ , kalite , üretim, yedek parça imalatı ve temini, işçilik montaj çalıştırma ve sonrasında teknik
hizmetleri kendisine ilke edinmiştir. Ayrıca GÜRİŞ, 1500 ün üstünde aktif olarak çalışmaya devam eden beton
santrallerine 7 gün 24 saat bakım hizmeti vermektedir.
Bilgi İçin :
www.gurispazarlama.com
www.guris.com.tr
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VALUES IN ENTREPRENEURIAL FIRMS – THE CASE OF BUSINESS
SUCCESSION
Harald STUMMER∗,
Cäcilia INNREITER-MOSER**,
Marianne LITTRINGER***,
Claudia EITZINGER****.
Values in Entrepreneurial Firms – The Case of Business Succession
Abstract
Family businesses are seen to be one of the oldest and one of the most successful types of enterprises
(Schwass 2002, oral presentation). According to the literature (e.g. Ziegler 1998:136) a special characteristic of
family businesses consists in a strong influence of the manager-owner’s values on the employees’ values. This
fact on the one hand facilitates the development and existence of corporate culture, but on the other hand may
lead to value conflicts when it comes to the transfer of family businesses to the successor. While the former
manager-owner and –following the previous comments – also the employees are likely to represent the values of
the parental generation, the new owner, as a representative of the new generation, may have different values.
Starting from these assumptions and based on the existing literature a model of value discrepancies in
family businesses was constructed. The following hypotheses were derived from this model and tested within the
present study: First, the old manager-owner’s values and the employees’ values strongly agree, especially in
small business firms. Second, if the notion that values are created in an organizational setting holds true, then
organizations should differ significantly from each other regarding central organizational values. Third, values of
the former and the new manager-owner differ significantly from each other. Fourth, significant value differences
between the new manger-owner and the employees exist. Fifth, a value change has taken place over the last 3
decades.
To allow for an examination of these hypotheses, the authors developed a standardized questionnaire,
including 47 different work related values.
Three different types of enterprises, namely an Austrian settlement of a multinational enterprise, a
consulting company as well as a family owned and managed business, took part in the present survey.
Results suggest that the leader in general, and not only in family businesses exerts strong influence on the
employees’ values. Furthermore, findings provide evidence for the fact that values differ significantly from
organization to organization and that values of the old and the new manager-owner differ significantly from each
other. Finally, results prove the hypothesized value change over the last three decades.
Key words: Entrepreneurial firm, values, family businesses, succession,
JEL Classification: L 26, A 13

1. INTRODUCTION
Within the EU-15, 99.8% of all companies are small- and medium-sized firms (SMEs), employing 66.4%
of the workforce – a fact that stresses the relevance of SMEs in the EU. As 99.5% of the enterprises in Austria
are SMEs, employing 65% of the workforce (KMU Forschung Austria, 2006), the Austrian corporate landscape
perfectly reflects the EU-wide situation. Official statistics do not reveal how many of these companies are
family-owned, but one can assume that most of them are family businesses (Littringer 2004: 10:14). Following
previous estimates, between 68.5% (Fröhlich 1995:114) and 80-90% (Trefelik 1998:39) of the SMEs are familyowned.
Family businesses are seen to be one of the oldest and one of the most successful ownership forms of
businesses (Schwass 2002, oral presentation). A specific feature of family businesses lies in the strong influence
of the owner on organizational values and norms. This holds particularly true for family business that are run by
a so-called manager-owner, i.e. an owner who is at the same time in charge of business administration (Ziegler
1998:137). This fact may lead to value conflicts between the new owner and the employees, when it comes to
business succession.
51,500 out of 207,000 predominantly family-owned SMEs in Austria are facing the challenge of business
succession until 2016 (KMU Forschung Austria 2006; Littringer/Stummer 2007:91). Therefore and due to the
fact that family-internal business succession still remains the prevailing succession form (66% family internal
successions in 2001; see Gavac et al. 2002:61), value conflicts in the course of business succession currently
present a highly relevant topic in Austria.
Within the present paper, a model of value discrepancies in family businesses constructed by the authors
will be presented and hypothesis derived from this model will be tested. To allow for the empirical evaluation of
the model, the authors developed a standardized questionnaire, including 47 different work related values. This
questionnaire as well as the study findings will also be described within the paper at hand.

∗
Dr., Associate Professor, University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology, Hall in the Tyrol, Austria,
harald.stummer@umit.at.
**
Dr., Assistant Professor, Johannes Kepler University Linz, Austria, caecilia.innreiter@jku.at.
***
Lecturer, Johannes Kepler University Linz, Austria, marianne.littringer@jku.at
****
Dr., Assistant Professor, University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology, Hall in the Tyrol, Austria,
claudia.eitzinger@umit.at

20
2. THEORETICAL BACKGROUND
The present paper focuses on value conflicts at the occasion of business succession in family businesses.
The underlying concepts and theories are presented below.
2.1. Values, Beliefs, Norms and Organizational Culture
The value concept is often used quite interchangeably and synonymously with other concepts such as
norms or beliefs. According to Wiener (1988:535), this becomes especially obvious in the social literature,
where “inconsistencies in the definition of value – and in the distinctions between value and related constructs
such as attitude, belief, and norm –appear”. If we follow the definition of Rokeach (1973:5) "a value is an
enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally or socially preferable to an
opposite or converse mode of conduct or end-state of existence." Besides, also attempts of differentiation can be
found. Rothenberger (1992:20) for example argues that norms, as opposed to values, can be seen as external
expectations towards individual behavior. Despite conceptual fuzziness all three concepts, values, beliefs and
norms, present core elements of organizational culture.
The concept of organizational culture can be categorized into four broad streams: (1) the corporate culture
approach, (2) the cognitive approach, (3) the symbolic approach, and (4) the post-modernist approach (Szabo
1998:1-40). Schein‘s (1995:172; 1996:234-9) model of organizational culture does not exactly fit into one of
these four categories, since it has elements of the corporate culture approach and the cognitive approach (Szabo
1998:1-40). Schein (1996:229) defines organizational culture as “shared norms, values and assumptions”. In an
iceberg model, he distinguishes between three different levels of culture, depicted in figure 1.

Artifacts

Values

Basic
Assumptions

Visible, but not always obvious;
behavioral manifestations of values and
basic assumptions (e.g. dress code,
existence of relaxation areas, mission
statement)

Partly visible,partly invisible

Invisible, unconscious, taken for
granted

Figure 1: Levels of organizational culture. Source: Schein (1995:172; 1996:234-9)

Basic assumptions are assumed to be very sticky, very hard if ever to change. Most of the times, they are
unconscious, so not even detectable by non-therapeutic methods. The semi-visible level however, called values
and norms in the work by Schein (1995:172) and Senge (1990:304), is thought to be measurable by standard
diagnostic instruments. It is also the lowest level of analysis that is assumed to be measured and to be changed
by normal firm policies. The level of artifacts however is visible, but difficult to be understood or changed
without knowing the values.
Lots of literature has been written and discussed on organizational culture. The focus of the present paper is
on values as parts of organizational culture, on value conflicts in the course of business succession to be precise.
2.2. Values, Beliefs, Norms and Succession in Family Businesses
The literature provides a broad variety of definitions of family businesses. The current work however,
draws on a definition of family businesses by Löwe (1980 cited in Risak/Nagy 1999:38), according to whom
family businesses dispose of the following characteristics: first, the majority of the capital is held by the family;
second, one or more family members have decisive influence on the management of the firm respectively are
managers themselves; and third, the owners of the capital or stocks want to maintain the company for the family;
they try to keep the ownership and the management of the company within the family and hand it over to the
next generation. Considering the focus of the current work, it is the third of Löwe’s (1980 cited in Risak/Nagy
1999:38) characteristics that is of special relevance. Out of the various classifications of business succession, the
present article builds on that of Matschke (2003:48), who distinguishes between “family-internal succession”,
“company-internal succession” and “external succession”.
A peculiarity of family businesses is that they are a symbiosis of two basically different systems, the family
system on the one hand and that of a company on the other. Interactions between the two systems are numerous
and manifold and may be characterized by conflicting values, beliefs and norms. While within a family,
emotional bindings are prevailing, business management requires rational and objective decision-making
(Wohlgemuth 1993:109). Based on the fact that metaphors themselves are elements of corporate culture (Schein
1998:131-132) and shape organizational perception and consequently acting (Morgan, 1986: 3-11;
Lakoff/Johnson 2000:11-4), Siefer (1999:117) argues that within family businesses the metaphor of the company
as a family dominates. This metaphor can be observed in the organization members’ desire to eliminate the
incompatibility between the two systems, which is said to be impossible (Siefer 1999:117). According to Siefer
(1999:117), the way to successfully cope with succession and generation change in family systems is to accept
the conflicting priorities of the family system and the firm. Another oddity of family businesses is their affinity
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for privacy, which also affects the handling of the generation change: if there are conflicts to occur, the guiding
principle is to keep them private (Habig 2004:51; Schreyögg 2002:271).
Following Hecheltjen (1999:40-5) it is very likely that business succession is associated with a change of
fundamental organizational values. At the same time, a minimal consent regarding organizational values is a
condition sine qua non to successfully act in complex situations (Böhnisch/Stummer, 2005:135). The latter
argument makes an imprint through and an approximation to the values of the old manager-owner very likely.
2.3. A model of value conflicts in the course of business succession
As outlined in the previous sections of the present paper, family businesses exhibit a number of distinctive
features with respect to ownership, leadership and values. Within this article and the presented model, only
small- and medium-sized family businesses are considered. This deals with the underlying assumptions of our
value conflict model: we assume that, compared to big and traditionally management-led firms, socialization and
social learning take place in a substantially more person-centered manner in manager-owned small- and
medium-sized family businesses. One basic argument for this assumption is the average length of stay: in
Austria, with manager-owners who on average lead their company until the age of 65 and successors taking over
the firm at an average age of 35 (Gavac et al. 2002:76), family businesses display stability in leadership that
cannot be found in any other type of enterprise. In other words, one and the same company is directed by one
and the same person for 30 years on average. Socialization (Schein 1968 and social learning, which occurs from
the leader to the employees more strongly than the other way round (Bandura 1979:32-40), can consequently
unfold their maximum potential. But also all the other strategic and personnel-related decisions are very likely to
step by step lead to a fit within the organisation, since in SMEs it is the manager-owner himself who is in charge
of personnel decisions. Moreover, also the image (Hatch/Schulz 2000:11-5) is strongly shaped by the managerowners’ personality. This images act on all markets, on the factor- as well as on the selling market. On the
personnel market, images will be used as personnel marketing tool, thereby attracting especially those employees
whose values are at least partly in line with those represented by the company. Starting from these
considerations, our basic assumption is the following:
H1: There is a high level of accordance between the old manager-owner’s values and those of the
employees.
An underlying notion of H1 is that values are shaped in and influenced by the organizational context. If this
notion holds true, then central values should be different between different organizations. This supposition is
summarized in our second hypothesis:
H2: Organizations differ significantly from each other in terms of their central values.
Even though there is no previous research that proves the common sense notion according to which the
parent generation disposes of a paternalistic leadership style, whereas the child generations’ leadership style can
be characterized as participative, one can assume that different value orientations exist between the old mangerowner on the one hand and the new one on the other. This argument, together with the fact that the former owner
and the successor grew up in different periods of time, probably enjoyed different kinds of educations, and are
likely to pursue different goals, leads us to hypothesis 3, which postulates that
H3: Values of the old and the new manager-owner differ significantly from each other.
Out of a combination of the arguments summarized in hypothesis 1 and hypothesis 2, we arrive at the
central focus of the present research: value conflicts between the new manger-owner and the “old” employees.
These value are supposed to exist, because of value congruence between the former manager-owner and the
employees and value incongruence between the former and the succeeding manager-owner. Thus, within
hypothesis 4, we argue that
H4: Values of the new manager-owner and the employees differ significantly from each other.
Our business succession value conflict-model, from which the above mentioned hypotheses were derived,
is summarized in figure 2.

Old
Manager-Owner

Value incongruence

Value congruence

New
Manager-Owner

Value incongruence
Value conflicts
Employees

Figure 2: Research Model
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In addition to the above mentioned hypothesis, another hypothesis, that of a value change within the past 30
years, came up in the discussion amongst all members of the research group. Some subscribed to the view that
the parent generation is conservative especially regarding work values, with values like performance of one’s
duty being central in work life and consequently within the own company. Others were of the opinion that the
child generation is hedonistic. Earlier findings prove that fundamental values have changed significantly
between 1960 and 1990 (Inglehart 1998:280). In line with these results hypothesis five states that
H5 :A value change has taken place over the past three decades.
3. METHODS
To operationalize concepts like values, beliefs or norms, quantitative or qualitative attitude measures are
needed. Such measures also have to meet organizational requirements. In SMEs, it is often argued that time for
long and time consuming surveys is lacking due to scarce resources. Therefore the authors, together with a group
of students and Dr. Meyer, a statistician from University of Bamberg, Germany, aimed at the development of a
short but nevertheless reliable and valid diagnosis instrument for the identification of latent value conflicts.
When constructing this value questionnaire, a value list out of Senge‘s (1994:312-27) field book "The Fifth
Discipline" was used as a starting point and completed by values included in the Austrian Social Survey
(Zulehner/Polak 2001:90-7). Furthermore traditional values of an older study by Rokeach (1973:5-7) were
considered to allow for the evaluation of the hypothesized value change within the last three decades. The final
version of the questionnaire comprises of a total of 47 items.
A first pilot study was conducted in three different types of enterprises, in (1) an Austrian settlement of a
multinational enterprise, (2) a medium-sized consulting company and (3) a small family business just being in
the phase of business succession. It was the aim of the first pilot study to pretest the instrument and to examine
the hypotheses one, two and five.
Subjects were asked
(a) to get a general idea of the values included in the questionnaire.
(b) to mark the ten most relevant values
(c) to select the five most relevant values out of the ten most relevant values by numbering them
consecutively (with 1 being the most central and 5 being the least central value)
Employees were asked for their personally most central values, while leaders (in family companies the old
and the new manager-owner) were asked for the most important values for their company.
For a second pilot study, exploring H3 and H4, several family businesses meeting the following
requirements ought to be selected:
• Businesses succession has taken place within the past three years
• It is still possible to survey the former manager-owner.
To find companies that fit into the above mentioned criteria turned out to be more difficult than we
assumed. Even though the Austrian Federal Chamber of Commerce offered firm data, the authors could not use
it, since their database did not differentiate between startups, reorganizations, external succession and familyinternal succession. That is why two family businesses out of the authors’ circle of acquaintances were chosen.
Company 1 presents a car dealership, which also offers a repair service. The company has been founded by the
old manager-owner in 1971 and has been given over to the son, who has already been working in the company
since four years. Company 2 is a coiffeur who also produces perukes. It has been handed over from the founder
to his son. Eight (company 1) and five (company 2) value questionnaires, respectively were handed out to the
employees. Furthermore, the old and the new manager-owners completed our value questionnaire.
Of course we are aware that based on this convenience sample, the findings of the present study are very
preliminary and not representative at all. Therefore, they have to be interpreted with cautiousness and can only
be considered as a first hint. However, since the aim of the present study was to develop and test a new
practicable instrument for the diagnosis and consequently the management of value differences in the course of
business succession, the selected procedure seems to be purposeful and applicable.
Data were analyzed using SPSS. The results were calculated with a non-parametric test, the KruskalWallis-H-test (KWH), which is a method of rank variance analysis. It is normally used, if no normal distribution
can be assumed or the responses are ordinal. The test examines if the means of the dominances can be viewed as
significantly different (Eckstein 2000:267-72).
The value of the KWH-test is calculated, considering the degrees of freedom, and then compared to the
Chi-Square-Test. If the Herrr-value is less than the Chi-Square-Value, the Zero-hypothesis is proved.
4. RESULTS
As outlined in a previous section, the paper at hand aimed on the one hand at pretesting a questionnaire
developed for the diagnosis of potential value discrepancies in SMEs, which in the EU-15 predominately are
family-owned. On the other hand, it was the current research’s aim to test five hypothesis, derived from a model
on value (in)congruencies constructed by the authors.
4.1. Pilot study I testing H1, H2 and H5
Pilot study I, which we conducted in an Austrian settlement of a multinational enterprise, in a mediumsized consulting company and in a small family business just being in the phase of business succession, data
referring to the following hypothesis were collected:
• H1: There is a high level of accordance between the old manager-owner’s values and those of the employees.
• H2: Organizations differ significantly from each other in terms of their central values.
• H5 :A value change has taken place over the past three decades.
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All three hypotheses were tested by means of the Kruskal-Wallis-Test, described in more detail in the
methods sections.
H1, assumes a high level of accordance between the old manager-owner’s values and those of the employees. To test this hypothesis, we analyzed, whether value congruence between the manager and the employees is
higher in family businesses than in the other two enterprises. While in the family business we asked the old
manager-owner, we surveyed the general managers in the other two companies. The according results are
presented in table 1.
N (managers)
Austrian settlement of a multinational concern 83 (15)
Consulting company
14 (2)
Family business
8 (1)
Table 1: Kruskal-Wallis-Test, H1

H1:Herrr
1,5
0,03
1,1

H1: χ2
3,8
3,8
3,8

df
1
1
1

Contrary to H1, following which value congruence should be strongest in family business, shared values
were found in all three firms. For the Austrian settlement, we additionally calculated central values for the
various divisions. The values of the divisions did not deviate significantly from that of the enterprise as a whole,
what again speaks for a strong corporate culture. An explanation for this unexpected strength of corporate culture
may be found in the fact that value-based leadership is practiced in this company since 40 years.
H2 postulates that the three organizations differ significantly from each other in terms of their central
values. Table 2 shows the findings of the Kruskal-Wallis-Test for the second hypothesis.
Herrr = 8.042
χ2 = 5.991
df= 2
Table 2: Kruskal-Wallis Test Hypothesis 2

Results in table 2 prove that the central values of the three enterprises differ significantly. This finding
provides evidence for the fact that our value questionnaire enables the detection of variances between the
organizations. In comparison of the family business with the other two companies interorganizational value
differences become especially clear cut.
Since Rokeach’s (1973:5-7) traditional values are lacking in the rankings of the top-five values of all study
participants, the hypothesized value change seems to have actually taken place. Admittedly, these traditional
values may also be lacking due to social desirability in response behavior.
4.2. Pilot study II testing H3 and H4
To explore H3 and H4 a second pilot study in two family businesses was conducted. H3 states that values of
the old and the new manager-owner differ significantly from each other. H4 refers to our assumption that values
of the new manager-owner and the employees differ significantly from each other.
Results of the Kruskal-Wallis-Test for H3 and H4 are presented in table 3.
N Employees and
(Managers)
8 (2)

Car
dealership
Coiffeur
5 (2)
Table 3: Kruskal-Wallis-Test, H3 & H4

χ2

H3:Herrr H4:
Herrr
3,5
5,0

3.8

0,5

3.8

4,5

Proving that values of the old and the new manager-owner differ (in direction) significantly from each
other, results confirm H3, whereas H4 could not be confirmed. This may be linked with the small sample size.
Nevertheless, the order of the values suggests the following tendencies:
• The old manager-owners put more emphasis on their image in public than the new manger-owners.
• The old manger-owners see business success more important than health.
• Respondents younger than 40 years rank health among the three most important values, whereas for persons
older than 40 this value shows a strong variance.
• The successors (in both firms we are facing a succession in the first generation) perceive (risky) challenges
more positively than the old manger-owners and the employees.
5. CONCLUSIONS
Numerous discussions with successors as well as with unsuccessful entrepreneurs stressed the necessity,
especially in family businesses, to examine values and to engage in value-based management. The paper at hand
presents a first step in this direction. A 47 item measure of organizational values was presented and tested.
Although it has proven his applicability, the instrument still shows a number of weaknesses. First, value
differences have to be rather big, to reach statistical significance. Second, the questionnaire seems to be, not
precise enough with respect to small sample sizes. This again prevents results from reaching statistical
significance. At the same time, the questionnaire presents a practicable instruments in the diagnosis of potential
value incongruencies, since its completion only takes 10-15 minutes. To be able to draw final conclusions about
the validity and reliability of the presented value questionnaire, there is a clear need for further research.
Subsequent studies should especially seek to consider a greater number of companies in their analysis.
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THE ACHIEVEMENT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT
WITH GLOBAL INTERNATIONAL COOPERATION OF COLLABORATING SMALL
AND MEDIUM SIZED COMPANIES
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The Achievement of Total Quality Management With Global International Cooperation of Collaborating Small and Medium Sized Companies

Abstract:
The importance of small and medium sized enterprises (SMEs) is today far beyond any discussion in
countries all over the world - in European countries as well as in Asia and in USA, in Africa as well as in Latin
America. To meet market demands in present and future global industrial world, manufacturing enterprises of
any kind and any size must be flexible and agile enough to respond quickly to product demand changes. With
support of artificial intelligence and modern information technology it is possible to realise modern costeffective customer-driven design and manufacturing taking into account the importance and basic role of quality
management and metrology. This will be especially possible on the basis of the innovative concept and model
for modern enterprises the so-called "Multi-Functions Integrated Factory - MFIF" that makes possible an agile
and optimal industrial production in any kind of industry and especially in up-to-date SMEs.
Key words: Quality engineering, quality management, TQM, metrology, small and medium sized
enterprise SME, information technology, artificial intelligence

1.

Introductory Statements - The Global Importance of SMEs

To meet high-level demands both from industrial and from private customers in the future, manufacturing
enterprises must be flexible and agile enough to respond quickly to product demand changes. New models for
alternative configurations of future industrial organisations in general which are usually applied and especially
for small and medium sized enterprises (SMEs) need to be investigated.
Those new models can be developed on the basis of intelligent production technologies and extensive use
of the internet, of distributed computing environment (DCE) technology, parallel-processing computing and
advanced engineering data exchange techniques [1]. By these means global competitive associations of factories
as well as of collaborating SMEs with intelligent, associative, concurrent, interactive, modular, integrative,
learning, autonomous, self optimising and self organising functions are already under development and the world
wide application of such associations and cooperations will be possible in the near future.
2.

Cooperation and Collaboration in Up-to-Date Industry

Multi-Functions Integrated Factory MFIF is an innovative concept and model for future enterprises and
collaborations which is initiated with the aim to provide cost-effective, agile and optimal ways to produce
customer-driven Multi-Functional Products MFPs in the near future (see Figure 1). By means of information
technology and artificial intelligence, factories which for instance produce cars, aircrafts and ships respectively
could be linked to form a new kind of collaboration with all three functions according to needs. The product MFP - will be produced in such a way that the above mentioned different function tasks of the product should be
manufactured in adequate function factory or function SME, and then assembled and integrated to realize the
combination of the functions. The collaboration works by using its advantages of multi-functions, and produces
high efficiently and agilely low cost high quality customer-driven multi-functional products [2].
Such MFIF or SME collaboration has the potential to improve industrial competitiveness. Additionally
comprehensive manufacturing automation and optimal production of customer-driven MFPs will be made
possible worldwide. Intelligent manufacturing systems (IMS) are the basis for realization of such a collaboration
in which individual functional enterprises or functional SMEs are functionally and configurationally integrated
with other functional units located in different parts of the world to produce MFPs respectively. This new
concept of SME collaborations or MFIFs will come into existence in the near future and will be realised step by
step. One of its specific features is the use of cross-functional design and manufacturing teams, in which the
small engineering teams or single engineers of the units or SMEs with different skills and expertise work
together on a MFP project concurrently and interactively.
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Fig. 1. Integration of Intelligent Computer Aided Quality Control (ICAQ) and Intelligent Computer Aided Metroloy (ICAM)
into the Model of MFIF and SME Collaboration respectively
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Such a system is based on the assumption that it works under the condition that each single-functional
factory or SME has a possible full-scale IMS working environment and is an integration of intelligent
manufacturing machines, cells and systems for manufacturing and other tasks to be carried out. Concurrent,
interactive, modular, integrative, learning, autonomous, self optimising and self organising functions are the
main features of the MFIF or SME cooperation respectively.
The factories are reconfigurable to take advantages of agile manufacturing production for the MFPs. The
system provides a function-business-shared feature to create new customer-driven markets. It is controlled and
arranged by collaborative activities between the individual factories or SMEs. Cooperative activities between all
units of the system can also be concurrently on-line carried out. Learning is carried out step to step by using the
methods of evolution, and is used to optimise process control. It is possible that all the systematisation
knowledges for design and manufacturing (SKDM) of each module of the system and all production information
between ICAx systems of MFIF can be exchanged simultaneously on-line.
Failurefree concurrent exchange of production information and data, concurrent processing and executing
of production processes through distributed computing environment DCE, STEP [3] or new standards, and
learning of all collaborative production processes are also features in global systems as there are MFIF or SME
collaborations.
3.

Metrology and Quality Management for Design and Production

3.1 Metrology and Quality Management Supported by Artificial Intelligence
The quality assurance process will be carried out simultanously in all product realisation steps in future
factories - from the design process to the assembly procedures. In order to realise automatic quality assurance
and to deal with complex, variable and dynamic quality control problems of the production processes in this
environment, the quality assurance system will be enhanced comprehensively through self-optimising processes
thrust in the design system and all manufacturing production processes of this environment. Quality management
and quality assurance with intelligent, associative, concurrent, interactive, modular, integrative, learning,
autonomous, self optimising and self organising functions will be realized especially in such environments of
SME collaborations.
The assembly process is the final manufacturing step for MFPs in such an environment. This process will
be carried out in one of the individual SMEs or factories which is near to the customers if possible. The coupling
areas of the different function parts of MFPs are produced for ease-assembling, and they can be very easily
combined and put together. By carrying out quality management and quality assurance activities in all
manufacturing steps - from design to assembly - it will not be necessary to arrange final checks and quality
assurance for completed MFPs or only few and very short such activities.
The way to scrap free and zero defect production will be made possible by learning with self improving
ability, a goal which at least can be realised partly. Improvement and optimization of production processes is
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possible based on the supervision of quality in the process chain as well as by means of knowledge and learning
management systems and self-learning systems. This method permits to learn stepwise from deviations and to
improve the used processes continously.
In the ICAQ system Fuzzy Logic will be applied for Quality Function Deployment (QFD) and for
monitoring and forecasting of maintenance of measuring instruments [4], furtheron for CAD and for an expert
system for tolerancing and quality planning.
In order to carry out concurrent, interactive and associative quality management and quality assurance and
to optimise the quality assurance process through itself, learning methods for quality assurance processes must
be used, and the ICAQ components of the factories or the cooperating SMEs link all process steps to each other
from the design model to all other systems, so the quality management and quality assurance informations for
production of MFPs are automatically regenerated when the design is changed or quality assurance activities are
modified in one of the processes for MFP production.
3.2 Linking of Quality Management to Intelligent Design and Production
In MFIF, the design tasks of MFP can be carried out intelligently, interactively and concurrently. The
exchange quality data and quality assurance data of the design work of MFP can be guaranteed by using the
following technologies. Distributed design systems can be used for multi-functional product design and quality
assurance for the design. Using DCE and parallel-processing technologies, the engineers and experts can work
on parts of a design task, but the content of the design as a whole is a corporate resource to be managed and
secured. This system makes it possible that the product designers of different function SMEs or factories can
work parallelly on all the subtasks of the product.
Collaborative working method in MFIF has the goal to realise not only electronic data exchange function
but also an interactive working function on-line, and to work at the different places and at heterogeneous systems
out the same product model. Transmission of words, figures and sound by means of multimedia will also be
integrated in such interactive CAD systems which could recognise manual drawings, learn the design process of
the product, even understand the natural language instruction for the design, and optimise the design process and
design quality. This kind of process would be guaranteed by modern data communication technoligies and
intelligent quality management and quality assurance as described in above. The design quality and quality
assurance data exchange of the design work of MFP can be guaranteed by using the already mentioned
techniques.
An effective use of analysis, simulation and visualisation tools gives several advantages for MFP design
and quality assurance of the design. In this system the designers from the different single-functional enterprises
use typically parallel-processing, virtual reality and virtual prototyping technologies, to design and simulate the
customer-driven MPFs and their systematical function activities as well as to create a fully digital MFP
production and programs for the entire manufacturing process.
In the ICAM system, the quality management and quality assurance information and programs will also be
on-line exchanged and modified concurrently, interactively and collaboratively. It runs autonomously according
to the adequate functional qulity assurance tasks and organises all manufacturing quality activities and units
optimally in adequate factories. Learning the processes from the processes, the quality assurance parts of the
ICAM units improve the all manufacturing process quality assurance parameters continously.
The implemetation of all these properties in an intelligent quality management and quality assurance
architecture is a great challenge, and distributed, decentralised, self-organised and self-optimised concepts will
be the main approach for this goal.
4.

Metrology and Quality Management in Global Factories

4.1 Intelligent Metrology and Intelligent Quality Assurance
In the already described computer-integrated and intelligent manufacturing environment, the integrated
ICAQ system with intelligent coordinate metrology ICM is and utilised to test the product or to scan and digitise
complex product models with freeform surfaces. This is in order to obtain the digital model of the product and to
modify it in ICAD system and then to create a new modified surface model and CNC programs for
manufacturing of the final product by machine center in the workshop.
Intelligent coordinate metrology is a very important tool to solve various problems of quality management
and quality assurance in MFP production especially when high flexibility and high accuracy are demanded
simultanously. This way of metrology is the uptodate measuring method for complex dimensional and
geometrical measuring problems.
The following Figures 2 and 3 illustrate a non-conventional application of intelligent coordinate metrology
to support the improvement and optimisation of musical instruments. This is a typical task for metrology and
manufacturing in a small producing enterprise. Figure 2 illustrates the schematics of the mouth piece of a clarinet
whereas Figure 3 shows the measurement and evaluation of such a mouth piece. The correct sound of the
instrument depends of the numerically defined exact form of both the side ribs and the tip rib of the mouth piece.
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Fig. 2. Mouth piece of a clarinet, schematic view
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Fig. 3. Measurement and evaluation of the mouth piece of a clarinet

In a system or compound of SMEs as described above, CNC-controlled intelligent CMMs are connected by
using networks with design and manufacturing. The goal is to mutually use the data stored in ICAD, ICAM and
ICAQ systems, and to realise data parallel-processing. For the concurrent production and the quality
management system, it is suitable to use off-line programming technique, through which CNC inspection
programs can be worked out without using the CMMs and the products. By means of this technique, the quality
assurance data and inspection CNC programs can be generated simultaneously during the product design.
Because of world wide needs for customer-driven MFPs, a global concurrent quality assurance system must
be used with the support of internet and parallel processing computer technology. Internet makes it possible to
establish a global quality assurance information highway for simultaneous on-line MFP quality assurance data
exchange in global environment of collaborating SMEs or MFIF, and to interact with suppliers and customers
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world wide.
Off-line programming for ICMM in ICAD system and in special programming software is the basis for
simultaneous quality assurance in the individual enterprises but also in global MFIF. Many off-line programming
packages as well as ICAD/ICAM/ICAQ system architechture are typical combinations in the integrated factory.
ICAD/ICAQ data communication technique will be widely used in MFIF. On the basis of computer aided
measurement technique and especially co-ordinate metrology quality management is integrated in the production
information network.
Off-line programming packages based on 3D-CAD model that represents nominal data of products can be
used for the application. The probe configurations can be selected through the created probe database. The
operator can call all regular element measuring functions and the actual data evaluation functions, using main
dialog menu of the package. On this basis measuring programs and the probe paths can be simulated, edited and
optimised. During the simulation a CNC measuring program is generated in a specific format. Additionally a
collision control function is realised through simulating the measuring processes on the computer monitor.
4.2 Application of Non-conventional Metrology
Besides coordinate metrology modern optoelectronic methods are important measurement tools in
computer integrated production plants and also as basic tools for global quality management and quality
assurance activities. Their efficient use and correct calibration are crucial requirements for quality management
in this environment.
Presently exists the general development from micro technology to "nano technology". Nano technology
describes new innovative manufacturing technologies, finishes, tolerances and especially measurement technique
in the nanometer range [5, 6, 7].
In persecution of this aim since about 1982 new high resolution and high precision measuring devices have
been developed, especially Scanning Tunnelling Microscopy (STM) [8] and Atomic Force or Scanning Probe
Microscopy (AFM, SPM). For highest demands these methods make it possible to explore atomic structures and
in general very accurate and small industrially produced parts and structures. With scanning tunnelling and
scanning probe microscopes lateral resolutions up to 10 nm and in vertical direction up to atomic resolution are
achieved.
As example the following Figure 4 shows the measurement data of the structure of a workpiece surface
after precision turning. The following Figure 5 shows a part of the surface of a precision endo prosthesis for the
femoral head of a human hip joint.
It is emphasised, that in this respect applications in micro electronics do not stand in the focal point. Rather
instruments of mechanical engineering and particularly precision engineering are addressed in the first hand.
Extremely high accuracy demands deposit presently already at highly developed instruments for everyday use as
there are VCRs or CD-players and in the sensor technique in automotive engineering and even in the home
appliance if we think on one-hand mixing taps which demand ultra precision form tolerances.
Fig. 4. Structure of Precision Machined Workpiece Surface

Fig. 5. Detail of the surface of a precision endo prosthesis for the femoral head of a human hip joint with a 40 nm deep
scratch
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5.

Proposal for an Intelligent Quality Assurance System

For the intelligent flexible automation of quality management and quality assurance, data collection and
evaluation in single functional enterprises a proposed system in the form of an intelligent measuring cell can
solve the following tasks:
- automatic intelligent measurement by using CNC metrology,
- off-line CNC programming of measuring instruments,
- automatic changing of workpieces,
- automatic changing of probes and snesors,
- automated evaluation of measuring results.
Figure 6 shows the principal structure of such an Intelligent Quality Assurance Cell according to the above
given definition. It consists of a series of devices and components:
- a local area network of various PCs especially for ICAD, ICAE and ICAQ evaluation,
- a precision intelligent CNC dimensional measuring instrument with control computer,
- a probe changer with interface and control computer,
- a robot for workpiece manipulation,
- various measuring instruments, for instance a small CMM and other devices,
- a scanning probe microscope to evaluate surfaces in the submicrometer and atomic range,
- printers for data and graphic output,
- database systems for construction data, measuring results and quality data etc.
The proposed solution can be seen as a further step with the goal to achieve intelligent and economical
MFP manufacturing, inspection and quality management in MFIF, especially in small and medium sized multifunction integrated entprises, and to find flexible solutions for all kinds of measurement problems in an
automated intelligent manufacturing environment in MFIF.
Fig. 6. Configuration of an Intelligent Quality Assurance Cell.

6.

Global Concurrent Quality Management

The data communication model as already described in paragraph 2 is proposed as ideal future solutions in
global and intelligent manufacturing environment. By means of a common data model and powerful
communication network established among ICAD/ICAQ and all other manufacturing processes, it is possible to
realise the concurrent quality management and quality assurance activities and other production activities in
modern manufacturing environment and especially in a global international cooperation of collaborating SMEs.,
e.g. all production processes, for example design and development, process planning, manufacturing, quality
assurance and quality management etc., which are traditionally carried out sequentially, can be carried out
parallelly in such a system. The quality management and assurance production knowledge can be stepwise
parallelly established and refined. If a modified quality activity is made in a process, a correspondent quality
assurance activity change will be simultaneously carried out in all other intelligent CAx systems.
The establishment of a global information highway for simultaneous on-line exchange of production data
for collaboration on the design, quality assurance and all production processes, for concurrent communication of
all the systematization knowledges for design, manufacturing and quality assurance of global and intelligent
production, and to interact with suppliers and customers worldwide will be made possible. In [9] an example is
described for an appropriate internet based application of production metrology and ICAQ. Basic studies for that
system have been carried out in the course of an international University collaboration [10].
A global information system has to be investigated to fulfil the global information connection in MFIF
environment. The development of information highway, DCE technology and advanced engineering data
exchange technique make global information systems possible. Such systems can be realised by utilising the
mentioned technologies, by means of which whole collaborative, interactive and concurrent design and
manufacturing processes of products in global and intelligent production environment can be achieved. STEP
provides an unambiguous representation and an exchange mechanism for computer-interpretable product data
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throughout the whole life cycle of a product, independent from any particular system.
Through global information connection a quality assurance process could be so carried out, that during the
CAD modelling the quality assurance planning, modeling, programming and simulating processes which cooperate with the customers and suppliers could also be simutaneously carried out. The design, quality assurance
planning and the quality assurance programming can be carried out at one place and the quality assurance
simulating, measuring and evaluating processes can concurrently be carried out at another place in the world.
7.

Concludings Remarks and Final Statements

In this contribution global competitive associations of factories as well as of collaborating SMEs have been
presented as an innovative concept and a new model for manufacturing enterprises developed to meet demands
for cost-effective customer-driven design and production. This concept can be used with success to realize agile
and optimal global international cooperations of collaborating SMEs. The quality assurance process will be used
in all product production processes in such a system - from the design stage to the final assembly. Quality
management and quality assurance in individual activities of different function enterprises - big factories as well
as SMEs - in such a collaboration structure play a basic role to ensurse the realisation of the concept, e.g. through
the intelligent production systems based on quality management and quality assurance in the system to create, to
realize and to present the features, such as, concurrent, interactive, modular, integrative, learning, autonomous,
self optimising and self organising functions.
In this presentation, the intelligent quality assurance system in MFIF, an off-line programming technique
for ICMM as basis for simultaneous quality assurance and an intelligent measuring cell for the flexible
automation of quality assurance and management, data collection and data evaluation in multi-function
integrated factory was proposed and discussed. Optoelectronic and Nanotopographic quality assurance methods
and a global data communication model for the future that is investigated to realise the concurrent quality
management and quality assurance activities and other production activities in MFIF, e.g. all production
processes, for example design and development, process planning, manufacturing and quality assurance and
management etc., which are traditionally carried out sequentially, can be parallelly carried out in MFIF in global
and intelligent manufacturing environment, are introduced.
Quality management systems with intelligent, associative, concurrent, interactive, modular, integrative,
learning, autonomous, self optimising and self organising functions will be realized in global international
cooperations of collaborating small and medium sized enterprises in the near future.
8.
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Bilgi İletişim Teknolojilerinin Girişimciliğe Etkisi: E-Girişimcilik
Özet

Günümüzde hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri, bilginin toplanmasında, işlenmesinde,
saklanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında hız
ve maliyet bakımından ciddi kolaylıklar ve yeni imkanların ortaya çıkmasına yolaçmıştır. Bu gelişmeler “bilgi”
kavramını ön plana çıkartarak çağa damgasını vurmuş ve sanayi toplumu yerini “Bilgi toplumu”na bırakmıştır.
Artık bilgi ekonomide klasik üretim faktörleri arasına girmiştir. Bu anlamda bilgi; ekonominin ve değişimin
motoru olan, en az enerji kadar önemli bir üretim faktörü haline gelmiştir. Bilgi toplumunun oluşumuna
kaynaklık eden bu gelişmeler; hem hacim hem de maliyet olarak küçülerek toplumda hemen her kesime yayılan
bilgisayarların bilgiyi işleme hızlarındaki artışlar ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerdir. Bilginin işlenme
ve iletiminde meydana gelen bu gelişmeler kısaca “Bilgi teknolojileri” olarak adlandırılmaktadır.
Bütün bilgisayarların belirli bir protokolle ağ şeklinde birbirlerine bağlanmasını ifade eden internet; genel
anlamda bilgi alış verişi ve haberleşme amaçlı kullanımının yanısıra ticari anlamda mal ve hizmetlere ilişkin
reklam ve tanıtıma ait bilgi ve taleplerin de gönderildiği bir ortam olmuştur. İnternet ve internete bağlı yenilikler
yeni ekonomi adıyla dünyada gelişmiş ülkelerden başlayarak gelişmekte olan ülkelere doğru hızla yayılmakta,
e-ticaret gün geçtikçe dünya ekonomisindeki ağırlığını daha da hissettirmektedir. Bu süreçte, her şeyin sanal
ortamda gerçekleştiği dijital bir dünya oluşmaktadır. Günümüzde artık bilgiye dayalı ve buna bağlı olarak eekonomi veya aynı anlama gelmek üzere yeni ekonomik sistemden söz edilmektedir. Yeni ekonomik sistem
beraberinde yeni yeni kavramların ekonomik ve sosyal yaşantıya girmesine yolaçmıştır. Yeni ekonomik sistemde
e-ticaret, e-iş, e-girişimcilik, dijital işletmeler, sanal mağazalar, sanal üretim gibi kavramlar ortaya çıkıp
hızla yayılmaya başlamışlardır. Bilgi iletişim teknolojilerinin ortaya çıkardığı yeni ekonomik sistemde önceden
olmayan alternatif çalışma şekilleri de ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi de tele çalışma (tele work)
sistemidir. Tele çalışmada üretim; bilgisayar ortamında, ev ya da ofis farketmez, ağ bağlantısına açık bilgisayarın
bulunduğu her yerde çok düşük maliyetlerle gerçekleştirilebilmektedir.
Çalışmamızda yeni ekonomik sistemde ortaya çıkan yeni kavramlar ve alternatif çalışma şekilleri
girişimcilik boyutu açısından incelenmektedir. Günümüzde tüketicilerin e-ticaret yöntemiyle ihtiyaçlarını
karşılayabildiği gibi mal ve hizmet üreticilerinin de e-girişimcilik yoluyla yeni iş imkanlarını araştırabilecekleri
fikri üzerinde durulmaktadır. E-girişimcilik gerçekleştiğinde de; tele çalışan olarak adlandırılan, fiziksel bir yere
bağlı olmaksızın sanal ortamda faaliyetlerini sürdüren iş görenlere fırsat doğacaktır.
Dünyada tele çalışmayla ilgili tele-çalışma potansiyelini ölçmek, tele-çalışmanın gelişimine yol gösterici
olmak amacıyla çalışanların tele-çalışma şekline bakışını araştırmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlarca
gerçekleştirilen araştırma projeleri vardır. Bunlar arasında; 2001 yılında Avrupa Birliği tarafından beş avrupa
ülkesini kapsayan “e-living” projesi, 2000 yılında Portekiz’de yapılan “Emergence projesi”, engellilerin tele
çalışma yoluyla iş hayatına kazandırılmalarını amaçlayan “Porcide” projesi sayılabilir.
Bunun yanısıra ülkemizde de tele-çalışma potansiyelini ölçmek ve tele çalışma kavramının bilişim
sektöründe çalışanlar tarafından bilinilirliğini ve nasıl algılandığını tanımlayabilmek amacıyla tarafımızca 2007
yılında bir anket çalışması yapılmıştır. Sözkonusu anket teknoloji sektöründe hizmet ve ürün sunan özel firma,
üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarına gönderilmiştir. Anketten elde edilen sonuçlar yukarıda
belirtilen proje sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Sanal ortamda çalışanların tele çalışma
yönteminin avantaj ve dezavantajları ile çalışma koşulları hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca
e - girişimciliğin Kırgızistan’daki özel girişimciler ve Kırgız ekonomisi için olası potansiyel etkilerine de
değinilmektedir.
Anahtar Sözcükler; Bilgi İletişim Teknolojileri, Dijital İşletme, Telework, Bilgi Toplumu
Jel Sınıflaması Alan Kodu : M15 – L26

1.

Bilgi İletişim Teknolojileri ve Yeni Ekonomik Sosyal Sistem

Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm kesimlerini çeşitli yönlerden etkisi altına almakta; kamu
yönetimi yaklaşımlarını, iş dünyasının iş yapma şekillerini ve bireylerin yaşamlarını derinden etkilemekte, bir
başka ifadeyle toplumsal bir dönüşüme neden olmaktadır. Yirmibirinci yüzyıla şimdiden damgasını vuran bu
teknolojiler, yeni bir toplumsal dönüşüme yani “bilgi toplumu”na da zemin oluşturmaktadır. Bilgi toplumuna
dönüşüm sürecinde ulusal ekonomiler de giderek daha fazla, bilgiye dayalı ekonomi haline gelmektedir. Bilgiye
dayalı ekonomi, bilginin firmalar, kuruluşlar, bireyler ve toplumlar tarafından daha ileri bir sosyal ve iktisadi
gelişme için yaratıldığı, yayıldığı ve kullanıldığı ekonomileri tanımlamaktadır (Keçeci, 2003, s. 1). 2000’li yılların başından itibaren, dünyada bilgi toplumuna dönüşüm yolunda girişimlerin arttığı gözlenmektedir. Bilgi ve
iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak sağlanan verimlilik artışları ile ortaya çıkan yeni ürün ve hizmetler daha önceleri üretim faktörlerinin miktarlarıyla açıklanan uluslararası rekabetin niteliğini de değiştirmeye
başlamıştır.
Bilgi toplumuna dönüşümün nihai hedefi, rekabet gücünü pekiştirerek dünya hasılasından daha fazla pay
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almak ve toplumsal refah seviyesini artırmaktır. Toplumsal refahın yükseltilmesinin ön şartı, sürdürülebilir büyüme ve istihdamın sağlanmasıdır. Sürdürülebilir büyüme ise verimlilik artışına dayalı rekabet gücünün artırılması ile mümkündür. Bir ülkede toplam katma değerin yaratılmasında sermaye ve işgücü gibi üretim faktörlerinin düzeyi kadar bu faktörlerin ne derece etkin kullanıldıkları da önem taşımaktadır. Sermaye ve işgücünün
yanı sıra giderek üretimin en önemli faktörü haline dönüşen bilgiyi etkin kullanmanın ve verimlilik düzeyini
artırmanın en önemli araçlarından biri ileri teknolojilerdir. Bilgi ve iletişim teknolojileri; bilgiyi üretme, işleme
ve saklama, paylaşma ve kolay erişim, karar alma süreçlerinde etkin kullanım, yeni organizasyonel yapılar ve iş
süreçlerinin oluşumu ve yeni pazarlara erişim imkanları sunarak verimlilik artışı sağlanmasında kritik rol
oynamaktadırlar. Bu bağlamda, sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücünün sağlanması için bilgi ve iletişim
teknolojilerinin ekonomik ve sosyal yaşamın her alanında etkin kullanımı önem kazanmaktadır.
Bilgi ve iletişim teknolojileri ve gelişen küresel ekonomi, ülkelere kalkınma ve uluslararası rekabet
yarışında büyük fırsatlar sunmakla beraber, yeni tehditleri de beraberinde getirmektedir. Teknolojik devrimlerin
yaşandığı dönemlerde fiziki ve beşeri sermayenin bir kısmı ekonomik önemini kaybettiğinden teknolojik ve
ekonomik açıdan ileri ülkeler mevcut avantajlarını yitirebilmektedir. Bu dönemler, iyi değerlendirildiği takdirde
geriden gelen ülkeler açısından önlerindeki ülkeleri yakalayıp geçmek için önemli bir fırsat ortaya çıkarmaktadır
(DPT, 2006, S3.).
Bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarının ekonomik gelişme üzerine etkisi, bir sistemdeki unsurların
sağladığı faydanın, sisteme yeni katılımlarla birlikte artmasıyla ortaya çıkan ağ etkisinden dolayı diğer
yatırımlara göre daha yüksektir. Bu süreçte internet ve internete bağlı yenilikler yeni ekonomi adıyla dünyada
gelişmiş ülkelerden başlayarak gelişmekte olan ülkelere doğru hızla yayılmakta, e-ticaret gün geçtikçe dünya
ekonomisindeki ağırlığını daha da hissettirmektedir. Günümüzde artık bilgiye dayalı ve buna bağlı olarak eekonomi veya aynı anlama gelmek üzere yeni ekonomik sistemden söz edilmektedir. Yeni ekonomik sistem
beraberinde yeni yeni kavramların ekonomik ve sosyal yaşantıya girmesine yolaçmıştır. Yeni ekonomik sistemde
e-ticaret, e-iş, e-girişimcilik, dijital işletmeler, sanal mağazalar, sanal üretim gibi kavramlar ortaya çıkıp
hızla yayılmaya başlamışlardır.
Bilgi çağı, bilginin temel ve en önemli kaynak olduğu, bilginin üretilmesi ve iletiminin yaygınlaştırılması,
bilgi çalışanlarının çoğunlukta olduğu, sürekli öğrenme ve gelişmenin zorunluluk haline geldiği yeni sosyal ve
ekonomik süreci ifade etmektedir. Bilgi çağının gerektirdiği toplumsal ve ekonomik yapı içerisinde şekillenen
dijital dünyayı anlayabilmek ve onu algılayabilmek amacıyla, öncelikle gerek bireysel, gerekse kurumsal
düzeyde stratejik öneme sahip bir olgu olarak kabul edilen bilginin, değerinin ve özelliklerinin kavranması
gerekmektedir. Bilgi teknolojileri işletmeye küresel pazarda stratejik avantaj sağlayan rekabete dayalı ürün ve
hizmetlerin üretilmesinde de önemli bir araçtır. Birçok kişiye dinamik bir kariyer fırsatı yaratır. Sistemin
çıktılarından yöneticiler de yararlanır.
Günümüz çağdaş toplumlarında otorite, hiyerarşiden çok artan oranda bilgi ve yeteneğe dayanmaktadır.
Profesyonel çalışanlar kendi kendilerini yönetmeye eğilimli oldukları ve karar verme sorumluluğunun birimlere
dağıtılması yoluna gidilmesi, organizasyon yapılarını yalın hale getirmekte, düzleştirmektedir. Yüz yüze veya
elektronik olarak gerçekleştirilen bu organizasyonlar, örneğin yeni bir otomobilin tasarımı gibi belli bir işi yerine
getirmek için kısa zaman aralıklarıyla geçici bir işbirliği oluştururlar. Bu işbirliğinde pek çok işletme coğrafi
yerleşim olmadan sanal organizasyonlar olarak işletilebilmektedir. Sanal organizasyonlarda, insanları,
varlıkları ve fikirleri birleştirmek için ağlar kullanılmaktadır. Sanal organizasyonlar geleneksel organizasyon
veya fiziksel yerleşimle sınırlamaksızın yeni ürün ve hizmetleri üretmenin yanı sıra, dağıtımını sağlamak
amacıyla, tedarikçileri, müşterileri ve hatta bazen rakipleri kullanmaktadır (Laudon, 2002, s. 77). Sanal bir
organizasyon belirli bir esasa göre yarıştığı bilinen bir takımı oluşturmak için ayrı ayrı pozisyonları bir araya
getirmede başarılı olan oyuncuların bulunduğu bir futbol milli takımı gibi düşünülebilir. Oyun sona erdikten
sonra oyuncular takımlarına geri dönerler ve başka bir karşılaşma için çağrılana kadar düzenli olarak görevlerini
yerine getirirler. Benzer şekilde bir sanal organizasyonda da belli bir alanda uzmanlığa sahip olan işletmeler
geçici ortak olarak veya özel bir proje çalışması için bir araya gelirler. Proje sona erdikten sonra da grup dağılır
ve işletmeler ya da girişimciler yeni bir proje çalışmasına kadar eski günlük görevlerine geri dönerler (Kim,
1998, s. 59). Kuşkusuz bu tür işletmeler az sermaye gerektirmeleri ve sanal ortamda üretim ya da hizmete olanak
sağladıklarından dolayı girişimcilik açısından bireylere de ciddi kolaylıklar ve fırsatlar sunmaktadırlar.
Bütün firmalar için girdi tedarik maliyetini düşürmek, stokları azaltmak, üretim süresini kısaltmak, daha
etkin ve verimli müşteri hizmetleri sunmak, satış ve pazarlama maliyetlerini düşürmek ve yeni satış olanaklarını
ortaya çıkarmak için işletmeler arası elektronik ticaret kaçınılmaz çalışma şekli olmuştur. Elektronik ticaretin
yeterince gelişmeme nedenleri olarak; maliyet ve altyapıyla ilgili sorunların yanı sıra yüksek KDV oranları,
yönetsel belirsizlikler, bilişim teknolojilerindeki açık noktalar ve yeni işletmelerin gelişmesini engelleyen
kültürel farklılıklar sayılmaktadır. Yönetsel belirsizlikler de elektronik ticaretin gelişimini engellemektedir
(Akdoğan vd., 2001, s.24). Avrupa Komisyonunun bu konuda bir yönetmelik çıkarmasına rağmen çıkacak
uyuşmazlıkların sanal tüketicinin bulunduğu yere göre mi? yoksa sanal satıcının bulunduğu yere göre mi?
çözüleceği hala netleşmemiştir.
E-ticaretle bağlantılı olarak e-iş kavramını da açıklamak yararlı olabilir. E-iş; her türlü iş bağlantıları ve
bunlarla ilgili işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını ve yürütülmesini tanımlayan bir kavramdır(Özdil vd.,
2001, s.268). Yani bir iş ortamının parçaları olan müşteri, çalışan, ortaklar arasındaki ilişkiler, yeni iş
bağlantılarıyla ilgili yazışmalar, ve benzeri her şey elektronik ortamda gerçekleşmektedir. E-iş büyük oranda;
mevcut müşterileri elde tutma, yeni müşteriler kazanma, hizmet, satış ve bilgilendirme servisleriyle en kısa
sürede müşterilere ulaşma, işlem ve üretim sürecinde maliyetleri azaltarak verimliliği artırma konularında
internet, intranet, ve özellikle web teknolojilerinin kullanımını içermektedir (Fazlıoğlu, 2000, s.3). E-ticarette
olduğu gibi ticari anlamda kazanç elde etme amacı “e-iş”te de vardır. Ancak aradaki temel fark; e-ticaretin
sonuçta mutlaka parasal akımı beraberinde getirmesi gerekirken e-iş için bunun zorunlu olmayışıdır.
Tüm bu süreç e-ekonomi, yeni ekonomi, ya da elektronik ekonomi olarak tanımlayabileceğimiz bir ortamı
yaratmıştır. İşletmelerin, hem kendi şirketleri içerisinde ve hem de ekonomide rol oynayan diğer tüm katılımcılarla bilgisayar ağı yapısıyla bağlantılı oldukları ekonomiye elektronik ekonomi adı verilmektedir. Elektronik
ekonomilerde,ekonomi içerisinde yer alan bir katılımcı, organizasyon yapısı tasarımını oluşturma sürecinden
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başlayarak işletmenin ileride gerçekleştireceği tüm işletme süreçlerinde, elektronik iletişimle elektronik müşteritedarikçi ilişkilerini kullanır. Bu açıdan elektronik ekonomilerde bilgi teknolojisi, post-endüstriyel ekonominin
anahtar bileşenleri arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlarken, ekonomi içerisinde bilgi ve verinin paylaşımını
da maksimum düzeyde gerçekleştirmektedir.
2.

Bilgi Teknolojilerinin Girişimcilik Boyutuyla İncelenmesi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, sadece kendi sektöründe yeni ürünler, uygulamalar ve istihdam sağlamakla
kalmamış, diğer sektörlerin klasik çalışma ve istihdam şekillerini değiştirmiştir. Lojistik sistemlerin dahada
gelişmesine yolaçmıştır. İşletme maliyetlerini ve değişken giderleri rekabet üstünlüğü sağlayacak şekilde aşağıya
çekmiş, gerekli personelde de sayıca azalmaya yol açmış ve personel niteliğinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin
tecrübe ve bilgisine sahip olmasını zorunlu kılmıştır. Bu noktada, bilgi ve iletişim teknoloji tecrübesi ve bilgisi
diye adlandırılan nitelikleri kazandıracak dev eğitim kurumları ve bu kurumların yetiştirdiği eleman istihdamı
ayrıca bir sektör oluşturmuş, hatta bu istihdamı sağlayacak sanal istihdam büroları ortaya çıkmıştır. Ayrıca son
20 yılda ortaya çıkan bilişim sektörü sayesinde Hindistan, Çin, Tayvan, İrlanda gibi gelişmekte olan ülkeler
atılım yapmış ve bilgiye dayalı ekonominin, doğal kaynaklara ve fiziki mallara dayalı ekonomiye göre üstünlük
sağladığı görülmüştür (OECD, 1997, s. 9). Bilişim sektörünün insan kaynaklı olması ve bu ülkelerde insan
kaynağının özellikle çok ucuz olması atılımın en temel nedenlerindendir. Buhar ve elektrik gibi icatlara göre
daha geniş yelpazeye dayanan etki alanlarıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin (Freeman & Soete, 1997, s. 397398) ortaya çıkışı ve yaygınlaşma hızı ise icatlar tarihinde bir ilk olmuştur. İstihdamı olumlu etkilemiş, tüm
dünyada pek çok iş sahalarını ortaya çıkarmıştır (Özgüler, 2005, s. 22-23). Bazı emek yoğun işlerin yerini
makine ve robot sistemlerinin alması ve otomatik hesaplama ve işlem yapma yetisinin ortaya çıkması ile
geçmişte istihdamı olan bu iş sahaları ortadan kalkmış ancak beraberinde bilgi ve iletişim teknolojileri niteliğine
uygun personel açığı olan yeni iş sahaları ortaya çıkmıştır.
Bilgi ve iletişim teknolojileri; girişimcilikte de bir çığır açmış ve gerekli bilgi birikiminin insan bazlı
olmasından dolayı, küçük işletmelerin de büyüklere karşı rekabet edebilmelerine olanak tanımıştır. Özellikle
internetin yaygınlaşması ve internetin iletişim aracı olarak kullanılması ile birlikte ortaya çıkan geniş bir sanal
dünyada her gün yüzlerce sanal market ve iş alanı ortaya çıkmakta, bu işletmelerin başarılı olması da klasik
ekonomi devlerini şaşırtmaktadır. Günümüzde milyonlarca web sitesi üzerinden yapılan ticaret hacmi,
Türkiye’de beş milyar doların üzerine çıkmıştır (BKM, 2007).
Bilgi ve iletişim teknolojileri gelişmeleri, yeni sektörlerin ortaya çıkmasına yolaçmıştır. Bunlara örnek
olarak; veritabanlarında bulunan verilerin, aranmasına ve kullanıcıya sunumuna olanak veren google, yahoo,
altavista gibi arama web siteleri verilebilir. Bir arama web sitesini dünyanın en yüksek cirolu firmalarından
birine dönüştüren yeni bir sektör de, 2000’li yılların başında ortaya çıkan internet reklamcılığıdır. Bu alanda
google’ın dört yıl içinde 80 milyar dolar yıllık ciroya ulaşması bu alanın girişimcilik açısından ne kadar önemli
olduğunu göstermektedir.
Sanal ortamda elektronik ticaret gittikçe yaygınlaşmış her türlü, tanıtım, reklam, aracılık, satış, ödeme gibi
işlemler internet aracılığıyla yapılabilir hale gelmiştir. Örneğin paypal.com, kişi ve işletmeler için ödeme
hizmeti veren ve bu hizmeti karşılığında aldığı çok az komisyonlarla yılda 10 milyar dolarlık ciroya ulaşmış bir
firmadır (Hoover's, 1999).
İnternet işleri diye adlandırılan, bir web sitesi ve bu web sitesinin ticari olarak kazanç sağlayacak yapısı,
kredi kartı uygulamasının yaygınlaşması sayesinde her geçen gün yükselmektedir. İlginç olan ise, bu kazancı
sağlamak için klasik ekonomi düzeni maliyetlerinin ortadan kalkmasının yanında, herhangi bir prosedüre ihtiyaç
duymadan kurulan işletmeler, aslında yasal olarak işletme bile olmayan ve internet ile ortaya çıkan bu ticaret
noktaları, klasik ekonomi açısından hiçbir anlam ifade etmeyen yerlerden bile kazanç sağlamaktadırlar.
Arkadaşlık siteleri diye her gün yenileri açılan, kişilerin arama yapabilecekleri bilgileri saklayan web siteleri ise
boyutlarına göre büyük ölçekli klasik ekonomi işletmeleri seviyelerine ulaşmaktadırlar. Bu sitelerin sahiplerinin
işin başında bile durmadan sağlayabildikleri bu başarılar, internet ödeme sistemlerinin varlığı sayesinde de ticari
bir kimlik olmaksızın kazanç elde edebilmelerine olanak tanımaktadır. Kendi kendine çalışmanın bir bölümünü
oluşturan bu sahalarda çalışanlar ve bu sistemlerin teknolojik alt yapılarını yapanların sayıları azımsanamayacak
düzeydedir. Bu çalışanlarla ilgili rakamsal veriler bulunmamakla birlikte, milyarlarca web sitesinin varlığı düşünülürse sayının çokluğu tahmin edilebilir. Tüm bunlar girişimcilik açısından değerlendirildiğinde; içsel ve dışsal
ekonomilerle yarattığı ağ ekonomisi nedeniyle yok denecek kadar düşük maliyetlerle gerçekleştirilebilmesi,
coğrafi açıdan ve zaman açısından sınır tanımıyor olması, ırk, din, dil gibi sosyo-kültürel açıdan birçok önyargıyı
ortadan kaldırması bakımından bireylere ciddi fırsatlar ve kolaylıklar sunmaktadırlar.
3.

Bilgi Teknolojilerinin Ortaya Çıkardığı Yeni Çalışma Sistemi : Tele-çalışma

Bilgi iletişim teknolojilerinin ortaya çıkardığı yeni ekonomik sistemde önceden olmayan alternatif çalışma
şekilleri de ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi de tele-çalışma (telework) sistemidir. Tele-çalışma hakkında
şimdiye kadar oturmuş herhangi bir tanım birlikteliği bulunmamaktadır (Leslie & Malcolm, 2001, s. 35-36). Ancak sistemin temel unsurları; teknoloji, çalışma ortamı, kontrata bağlı anlaşmalar ve çalışma zamanı olarak belirtilebilir. Yani teknoloji yoğun çalışmayı barındırmayan, evden çalışmalar tele-çalışma kabul edilmemektedir.
Evden çalışma kapsamına pek çok iş sahası girmesine rağmen, tele-çalışma olarak kabul edilmede teknolojinin
yoğun olarak kullanılması ve zaman zaman da teknoloji üretiminin yapılması sınırları içinde olması
gerekmektedir. Evden çalışan tarım sektörüyle uğraşanlar yanında, evden pazarlama yapanlar, evde ders verme
gibi çalışma alanlarında teknolojiyi yoğun şekilde kullanmayanlar, tele-çalışma kabul edilmemektedir
(Brocklehurst, 1989, s. 2).
Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile ortaya çıkan yeni çalışma şekilleri arasında bir tanım
birlikteliği oluşmamıştır. Ancak, bu tanımlara göre başlıca üç çalışma kavramından sözedilebilir. Bunlar;
freelancer, tele-çalışma, ve evden çalışmadır. Freelancer kimi kaynaklarda tele-çalışmayı da kapsayan serbest
çalışma anlamı taşırken, tüm sektörlerde evden çalışma anlamını taşımaktadır. Kimi yerlerde freelancer herhangi

35
bir iş yerine bağlı olmadan çalışma anlamına da gelmektedir. Tele çalışmada yoğun teknoloji şartı varken,
serbest çalışmada teknoloji şartı yeralmamaktadır.
Dar anlamda tele-çalışma, çalışanlara ofis yerine evden çalışma imkanını sağlayan çalışma şeklidir (Watad
& DiSanzo, 2000, s. 85-96; Nilles, 1992, s. 56-62; Olson, 1982, s. 71-92). Tele-çalışma şeklini tanımlamaya
yarayan diğer bir formu da, uydu iş merkezleri, geçici iş ofisleri, otel vb. iş yeri dışında esnek çalışma düzeni ile
sağlanan merkezi olmayan iş türüdür. Amerika’da, 1990’larda sayıları yedi milyon tahmin edilen tele-çalışanlar
(Feldman & Gainey, 1997, s. 369-388), 2000’lerde dokuz milyon kişiye ulaşmıştır (Davis, 2001). Kanada,
İngiltere, Yeni Zelanda, Singapur ve Finlandiya’da bu imkandan faydalanan birer milyon çalışan olduğu tahmin
edilmektedir (Harris, 1998, s. 45).
Yarı zamanlı tele-çalışanlar olarak adlandırılan bir tele-çalışma tipi ise, mesai saatlerini eve taşıyan ve iş
sonrası evden çalışan kişiler için kullanılmıştır (Feldman & Gainey, 1997; Gray, Hodson, & Gordon, 1993). Bir
diğer tele-çalışan tipi olarak karşımıza mobil çalışanlar çıkmaktadır. Bu çalışanlar, mobil satış takımı ve vaktinin
çoğunu hareketli olarak dışarıda geçiren destek uzmanlarıdır (Gray A., 1998, s. 64-66). Çeşitli kategorileri ile
serbest çalışanların tamamını bir bütün olarak düşündüğümüzde, Amerika’da 30–40 milyon kişiye
ulaşılmaktadır. Amerika’da bu rakam kapsamındaki kişiler için, “evden veya mobil çalışır” denilmektedir
(Apgar, 1998, s. 121-130).
Tele-çalışma; iletişim teknolojilerinin yaygılaşması ile gündeme gelmiştir. Kelimenin başındaki ‘tele’ ön
eki de buradan gelmektedir. İletişim teknolojilerinin son yirmi yılda dijital veri taşıma yönünde gelişmesi ve cep
telefonu teknolojisinin yaygınlaşması, klasik görevlerin ve yeni görevlerin ofis bağımsız şekilde koordine
edilebilmelerine olanak vermiştir. Bu durumda, tele-çalışma temel taşlarından biri iletişim teknolojilerinin
gelişmesidir denilebilir. Tele-çalışma’ın gelişmesi, telekomünikasyon teknolojisinin günümüzdeki durumuna ve
gelecekteki gelişimine bağlıdır (Byrd & Gulbro, 1998, s. 14-15).
Tele-çalışma organizasyonel formlarına göre üç türe ayrılabilir. Bunlar, evden çalışanlar, grup bazlı teleçalışanlar ve ağ ya da esnek tele-çalışma sistemlerdir (Nunes, 2005, s. 136-137). Evden çalışanlar, merkezle
telekomünikasyon araçları kullanarak haberleşen, sınırlı hareketli işi olan ve evde çalışan gruptur. Grup bazlı
tele-çalışanlar, merkezi ofis yerine çalışanın evine yakın bir telemerkezden çalışma yöntemidir. Bu
telemerkezler farklı tiplerle gözükmektedir. Özel bir firmaya ait olan gerekli her türlü ekipmana sahip,
çalışanların evlerine yakın bölgelerde kurulmuş merkezler bunlardan biridir. Birden çok firma tarafından
kurulmuş ve paylaşılan, merkeze göre maliyet avantajlı ve yerleşim yerlerine yakın yerlerde kurulmuş merkezler
diğer bir tele-çalışma ortamıdır. Sık sık karşılaşılan diğer bir çalışma ortamı da, bağımsız firmalar tarafından
kurulmuş, alt yapısı bulunan ve merkeze göre maliyet ve kurulum masrafı olmadan kiralanan ofislerdir. Ağ ya da
esnek tele-çalışma sistemlerinde, çalışanlar belirli işleri çeşitli yerlerde yapan, merkezi sadece gerekli
zamanlarda toplantılarda ve iş ile ilgili bilgi almak için kullanan kişilerdir. Genellikle kontrata bağlı, yaptıkları iş
yüküne göre ödeme alırlar. Grafik tasarımcıları, reklam kurgu ve geliştiricileri, yazılım geliştirme uzmanları,
yazılım test mühendisleri gibi proje bazlı pozisyonlarda karşılaşılan iş tipidir.
Teknolojinin yaygınlaşması ile, yer bağımsız işler yoğunlaşmış ve bu sayede kişi seyahatler sırasında bile
işini takip edebilir hale gelmiştir. Buna paralel olarak, birden çok iş yeri ile kontrata bağlı işlerini yapabilen aynı
zamanda da ailesi ile sosyal yaşamını düzenleyebilen çalışma sistemlerinin yaygınlaşacağı 90’lı yıllarda
araştırmacılar tarafından tahmin edilmiştir (Gray, Hodson, & Gordon, 1993; Benhamou, Elston, Debra, Johri,
North, & Phillips, 1999).
Tele-çalışma ile ilgili uluslararası akademik araştırmalar arasında; i)beş Avrupa ülkesinde ortak olarak
serbest çalışanlarla ilgili olarak 2001 yılında yapılan “e-living” projesi, ii)Avrupa komisyonu tarafindan 2000
yılında yaptırılan “Emergence” projesi, iii)Portekiz’de tele-çalışma potansiyelini ölçmek, tele-çalışmanın
gelişimine yol gösterici olmak amacıyla çalışanların tele-çalışma şekline bakışını araştırmak üzere hazırlanan
birkaç projeden oluşan araştırmalar sayılabilir. Portekiz’deki projelerin bir kapsamı da engellilerin tele-çalışma
yardımı ile iş hayatına kazandırılmalarını sağlamak amacıyla “Porcide” adı verilen uygulamalardır. Tüm bu
çalışmalarda adı geçen ülkelerde bilgi teknolojilerinin neden olduğu telework çalışma sisteminin içinde
bulunduğumuz dönemde ve gelecekteki fiili ve potansiyel etkilerini değerlendirilmekte ve sistemin
yaygınlaşması için olası politika önerilerinde bulunulmaktadır.
Görüldüğü gibi günümüzde bilişim teknolojileri klasik anlamda girişimciliğin yanısıra yeni girişimcilik
fırsatlarını ortaya çıkarmıştır. Fiziksel bir mekana bağlı olmaksızın bir bilgisayarın başında oturarak internet
üzerinden iş kurmaya yani e-girişimciliğe imkan tanımıştır. Bu sanal işyerinde farklı özellikteki ve farklı
ülkelerdeki kişileri çalıştırma olanağı ortaya çıkmıştır. Müşterileriniz ise dünyanın her tarafından aynı yolla size
ulaşabilmektedir.
4.

Türkiye’de E-girişimcilik ve Tele-çalışmanın Bilişim Sektörü Çalışanlarınca Değerlendirilmesi

Günümüzde tele-çalışma ismen tanınmasa da, farklı kavramlarla ve tanımlarla yaygınlaşmaya başlamıştır.
Bu nedenle, yoğun teknoloji sektöründe serbest çalışanları analiz ederek, tele-çalışma şeklinin potansiyelini
ölçmek ve bu doğrultuda yaygınlaşmanın arkasındaki destekler ve önündeki engeller ortaya çıkarılmak
istenmiştir. Türkiye’de tele-çalışma kavramının bilişim sektörü çalışanlarınca bilinirliğini araştırabilmek ve
çalışma sistemini destekleyici ve engelleyici potansiyel unsurları belirleyerek e-girişimciliğin altyapısını
tanımlayabilmek için 2007 yılında bir anket çalışması uygulanmıştır. Sözkonusu anket teknoloji sektöründe
hizmet ve ürün sunan özel firma, üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarına elektronik ortamda epostayla gönderilmiş, katılımcılar, anket formunun bulunduğu internet adresine yönlendirilerek, elektronik
ortamda anketin doldurulması sağlanmıştır. Anket toplam 785 kişiye gönderilmiş fakat 182 kişiden cevap
gelmiştir. Bunun içinden de 174 anket değerlendirmeye alınmıştır.
Anketin içsel tutarlılığını ölçebilmek için Cronbah alfa katsayısı 0,755 olarak hesaplanmıştır. Katsayı
0,001’den küçük önem seviyesinde istatistiksel olarak sıfırdan farklı çıkmıştır. Bu sonuca göre yanıtlar
bakımından içsel tutarlılığın sağlandığını belirtebiliriz. Türkiye’de bilişim sektöründeki ana ve yan sektörler
dahil olmak üzere “bilgi işçileri” kapsamında tüm çalışanlar dikkate alındığında anakitlenin oldukça geniş
olduğu söylenebilir. Bu durumda anketin daha geniş kitlelere uygulanması halinde daha güvenilir sonuçların elde
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edilebileceğini belirtmeliyiz. Anket soruları konuyla ilgili yapılmış uluslararası projeler ve literatürde yer alan
benzer çalışmalar dikkate alınarak hazırlandığından dolayı soruların beklenen sonuçları sağlamada geçerli
olduğu düşünülmektedir.
4.1. Katılımcıların Genel Özellikleri
Ankete katılanların demografik özellikleri aşağıda tablo 1’de görülmektedir. Demografik özellikler
incelendiğinde; anketi cevaplayanların %70,7’sini 28 yaş altı grup oluşturmaktadır.
Katılımcıların %76,4’ü erkek, %70,7’si bekardır. %81’nin hiç çocuğu yoktur. Yaklaşık %84’ü lisans ve
yüksek lisans mezunudur. %34,5’i 1500 ile 2500 lira arasında gelir elde etmektedir. Önemli bir kısmı özel
sektörde (%80) beyaz yakalı yönetici (%65) olarak çalışmaktadır(Tablo 1).
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri
13-28
29-36
Yaş
123
%70,7
133
%19,5
Kadın
Erkek
Cinsiyet
41
%23,6
133
%76,4
Medeni
Bekar
Evli
Durum
123
%70,7
51
%29,3
Çocuk
0 çocuk
1 çocuk
Sayısı
141
%81
21
%12,1
Eğitim
Lise
Ön lisans
Düzeyi
9
%5,2
11
%6,3
Çalışma
Bilgi İşlem
Ar-ge
Alanı
24
%13,8
22
%12,6
Gelir (TL)
0-500
501-1500
Düzeyi
16
%9,2
28
%16,1
Çalışılan
Kamu
Yerli Özel
Kurum
25
%14,4
100
%57,5
Kurumdaki
Üst Düz. Yön
Orta D.. Yön
Pozisyon
11
%6,3
27
%15,5
Yaşama
Şehir Merk.
Köy
Yeri
160
%92
2
%1,1
Kiracı-Ev
Kira
Ev Sahibi
Sahibi
93
%53,4
81
%46,6

37 ve üstü
17
%9,8

2 çocuk
11
%6,3
Lisans
99
%56,9
Yazılım
39
%6,3
1501-2500
60
%56,9
Yab. Özel
39
%22,4
Alt Düz. Yön
23
%13,2
Kasaba
3
%1,7

3 çocuk
1
%0,6
Yük. Lisans
48
%27,6
Sistem Müh.
12
%6,9
2501-5000
52
%29,9
Diğer
10
%5,7
Beyaz Yak.
113
%64,9
İlçe
9
%5,2

Doktora
7
%4
Diğer
77
%44,2
5000 üzeri
18
%10,3

174

Toplam
%100

174

%100

174

%100

174

%100

174

%100

174

%100

174

%100

174

%100

174

%100

174

%100

174

%100

Tablo 2: Katılımcıların Tele-çalışma İle İlgili Bilgi Düzeyleri
Sorular
1-)Tele-çalışma kavramını daha önce duydunuzmu
2-)Zaman zaman yaptığım işleri ben evden de
yapabilirim dediğiniz oluyor mu?
3-)Yaptığınız işleri işyerine gitmeden evden ya da
benzeri bir yerden yapma olanağınız olsa şimdiki
çalışma yönteminize göre bunu seçer misiniz?
4-)Ev ve benzeri yerlerde yapılan işlerde işin
tamamlanması ve raporlanmasıyla ilgili yöneticilerin
sizi daha sıkı takip etmesi stresinizi arttırır mı?
5-)İşinizin telework çalışmaya uygun olduğunu
düşünüyor musunuz?
6-)Fırsat verilmiş olsa telework çalışmak ister misiniz?

Evet
f
% Pay
88
50,6

Sorulara Verilen Cevaplar
Hayır
Bazen/Fikrim Yok
f
%Pay
f
% Pay
86
49,4
---------

153

87,90

21

12,1

----

-----

123

70,7

51

29,3

-----

-----

39

22,4

59

33,9

76

43,7

105

60,3

54

31,1

15

8,6

127

73,0

30

17,2

17

9,8

Tele-çalışmanın katılımcılar tarafından bilinilirliğini tanımlayabilmek için sadece fikir verebilmek adına
kavram ile ilgili “TELE-ÇALIŞMA, yoğun bilgi teknolojileri kullanılarak geleneksel mesai saatleri ve
geleneksel iş yeri koşulları dışında, esnek zamanlı, evden veya benzeri işyeri dışında çalışma yerinden
çalışma sistemine verilen isimdir. Avrupa ve ABD’de on milyonlarca çalışanın istihdam şeklidir.” şeklinde
genel ifade verilmiş ve ardından kendi çalışma koşulları ve bilgi birikimlerini dikkate alarak soruları
yanıtlamaları istenmiştir. Bu tanımdan hareketle kavramla ilgili bilgi düzeylerini belirleyebilmek için aşağıdaki
sorular sorulmuştur. Söz konusu sorulara verilen cevaplarla Tablo 2 oluşturulmuştur.
Ankete katılanların %50’si tele-çalışma kavramını önceden duyduğunu belirtmiştir. %88’i işini evinden
yapabileceğini düşünmektedir. %70,7’si iş yerine gitmek yerine işini evde yapmayı tercih etmekte olup; %33,9’u
stresinin artmayacağını, %60’ı işinin tele-çalışmaya uygun olduğunu, %73’ü fırsat verilse tele-çalışmayı tercih
edeceğini belirtmektedir. Bu sonuçlara göre, katılımcıların tele-çalışmayı yarı yarıya duymamış olsalar da, teleçalışma tanımı çerçevesinde sorduğumuz soruların cevaplarına bakıldığında tele-çalışmaya ve dolayısıyla egirişimciliğe yatkınlıklarının yüksek olduğu görülmektedir(Tablo 2).
4.2. Katılımcıların Tele-çalışma ve E-girişimcilik İle İlgili Düşünceleri
Ankete katılanlara tele-çalışma kavramının değişik yönlerini tanımlayan ifadeler verilmiştir. Söz konusu
ifadeler 0:Fikrim yok, 1: Hiç katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Tamamen
Katılıyorum olacak şekilde verilecek puanlarla yanıtlanmıştır. Ayrıca puan skalasında yeralan 3 puanın kararsız
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olduğu düşüncesinden hareketle, elde edilen ortalamalar ile karasız seçeneğini tanımlayan 3 puan arasındaki
farklılıklar istatistiksel olarak araştırılmıştır. 18 soru içinde üç soru dışında tüm sorularda %10’dan küçük önem
seviyelerinde anlamlı farklılık elde edilmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı farklılık elde edilmeyen soruların
ortalaması da üçe yakın çıkmıştır. Test sonucu elde edilen önem seviyeleri ve sorulara verilen puanların
ortalamaları Tablo 3’de görülmekedir.
Tele-çalışma potansiyelleri düşünülen kişilerin verdikleri cevaplara göre; katılımcılar ortalama 4,51 ve 4,49
en yüksek değerlerle, tele-çalışmanın ve e-girişimciliğin engellilerin iş gücüne katılma oranlarını arttıracağını ve
bu çalışma şekliyle trafik yoğunluğu ve karmaşasının önüne geçileceğini belirtmişlerdir. Tele-çalışma ve egirişimcilikte çalışma ortamının ev olması çalışan açısından fazladan bir strese neden olacağı görüşü ise en
düşük ortalama olan 2,13 değerini almıştır. Değerin düşük olması, tele-çalışma ve e-girişimciliğin yaygınlaşması
açısından olumludur. En düşük ikinci değer, iş yerinin tele-çalışanı şirketin ortağıymış gibi görmesi sorusuna
verilen cevapların ortalamasında bulunmuştur. Buna göre, ortalama 2,48 ile yoğun teknoloji çalışanları iş
yerlerinin kendilerini tele-çalışmaları durumunda düşük oranda şirketin ortağıymış gibi düşüneceklerini
belirtmişlerdir. Ayrıca genel ortalama 3,53 olarak çıkmış olup, buradan, aslında katılımcıların tele-çalışma ile
ilgili belirtilen ifadelerde kararsız kaldıkları düşünülebilir (Tablo 3). Kavramın ülkemiz ve dünya için çok yeni
olması henüz tam anlamıyla uygulanmıyor olmasının böyle bir sonuca neden olduğunu söyleyebiliriz.
Ancak bu durumda bile sistemin engellilerin iş gücüne katılımını arttıracağı, trafik yoğunluğunu azaltacağı,
çevreye olumlu katkı sağlayacağı ve genel yaşam giderlerini azaltacağı belirtilmektedir. Ayrıca, sistemde çalışan
ve çalıştıranlar arasında ortaklık bağının algılanmadığı anlaşılmaktadır. Bu da, aslında Türkiye için işçi-işveren
arasındaki örgüt kültürünün doğal bir sonucu olmaktadır.
Tele-çalışma ve e-girişimcilik konusunda çalışma doğasından kaynaklanabilecek bir dizi olumsuzluk ile
ilgili ifadeler hakkında katılımcıların görüşleri alınmıştır. Verilen ifadeler için belirtilen görüşlerin kararsız
seçeneğini tanımlayan 3 puan arasındaki farkları istatistiksel olarak araştırılmıştır. 9 sorudan iki soru dışında
kalan tüm sorularda anlamlı %4’ten küçük önem seviyelerinde anlamlı farklılık elde edilmiştir. Farklılığın
istatistiksel olarak anlamlı çıkmadığı soruların ortalamaları burada da 3’e çok yakın çıkmıştır. 1-5 arasındaki
puanların ortalamaları ile test sonucu elde edilen önem seviyeleri Tablo 4’te verilmektedir.
Konuyla ilgili sorulara verilen tüm yanıtların ortalamaları 3 civarında toplanmıştır. Buradan genel olarak
katılımcıların e-girişimcilik ve tele-çalışma sistemiyle ilgili belirtilen olumsuzluklara katılmadıkları ya da
kararsız kaldıkları söylenebilir. Ancak, tele-çalışmanın özgüven azaltıcı ve stres arttırıcı yönünün olduğu görüşü
katılımcılarca desteklenmemektedir. Özgüveni azaltır sorusu için 2,07 ortalama değer ile stres attırır sorusu için
2,28 değeri bu durumu göstermektedir. Tele-çalışma önündeki engelleri de; evde aile bireylerinden kaynaklı
verim düşüşü ile fiziksel çalışma ortamının müsait olmaması sırası ile 3,60 ve 3,51 ortalama değerlerini alarak,
en önemli olumsuzluklar olarak belirlenmiştir. İlginç bir nokta ise, 3’ün altında sadece iki sorunun cevaplarının
ortalaması kalırken, diğer cevapların bunun üstünde olmasıdır. Bu durum unsurları daha rahat ayırabilmemiz
açısından kolaylık sağlamış, tele-çalışmanın stres arttırıcı ve özgüven azaltıcı yönünün genel olarak
desteklenmediği sonucunu ortaya çıkarmıştır.
E-girişimcilik ve Tele-çalışma sisteminin oluşabilmesi için gerekli olabilecek alt ve üst yapıya ilişkin
unsurlar sıralanmış ve bunlara katılımcıların önem derecesine göre 1 ve 5 arasında 1: Önemsiz, 5- Çok Önemli
olacak şekilde puan vermeleri istenmiştir. Unsurlara ilişkin önem derecelerinin puan ortalamaları ve ortlamaların
3 puana göre istatistiksel farklarını gösteren önem seviyeleri Tablo 5’de gösterilmektedir.
Tele-çalışma ve e-girişimciliğin yaygınlaşması ve organizasyonel etmenlerinin neler olduğunun anlaşılabilmesi için verilen ifadelere alınan puanların ortalamaları 4,26 ile 4,74 arasında değişmektedir. Burada genel
olarak katılımcılarca tüm unsurların önemsendiği belirtilebilir. Tüm soruların kendi ortalamaları 4,00’in üzerinde
olmasına rağmen, planlama ihtiyacı anket içinde en düşük ortalama 4,26 değerini alırken, üst yönetim desteğinin
alınması ise 4,74 ile en yüksek ortalama değeri almıştır.
Tablo 3: Katlımcıların Tele-çalışmayla İlgili Görüşleri
Telework çalışma ile ilgili ifadeler
1-)Engellilerin işgücüne katılma oranlarını arttırır.
2-)Trafik yoğunluğu ve ulaşım karmaşasından kurtulunulur.
3-)Çevre kirliliği ve küresel ısınma probleminin çözümüne olumlu katkı sağlanır.
4-)Genel yaşam giderleri azalır.
5-)Kadınların işgücüne katılım oranını arttırır.
6-)Esnek çalışma saatleri zamanı daha iyi kullanmamı sağlar.
7-)Telework çalışma sisteminde bağlı olduğum yöneticinin beklentilerini
karşılayabilirim.
8-)Çalışma ortamının işyeri olması mutluluğumu arttırır.
9-)Telework çalışma aile içi ilişkilerime olumlu yönde yansır.
10-)Telework çalışma sosyal yaşantımı olumlu yönde etkiler.
11-)Telework çalışma moral ve motivasyon açısından yaptığım işi olumlu yönde
etkiler.
12-)Telework çalışma iş performansımı arttırır.
13-)Telework çalışma iş yaşamında verimlilik ve üretkenliği arttırır.
14-)Nitelikli ve deneyimli bir çalışan olarak telework çalıştıran işletmeleri tercih
ederim.
15-)Telework çalışma işyerine olan bağlılığımı arttırır ve işe devam isteğimi yüksek
tutar
16-)Ben telework çalışmada kendimi şirketin iş ortağı gibi görürüm.
17-)Çalıştığım firma beni şirketin iş ortağı gibi görür.
18-)Telework çalışmada iş ortamının ev olması bende fazladan bir strese neden olur.

4,51
4,49
4,20
4,05
3,98
3,90

Standart
Sapma
0,898
0,936
1,163
1,116
1,221
1,254

Önem
Seviyesi
,000
,000
,000
,000
,000
,000

3,71

1,248

,055

3,67
3,54
3,49

1,144
1,371
1,425

,102
,922
,701

3,43

1,301

,317

3,35
3,34

1,230
1,266

,056
,055

3,29

1,330

,020

3,19

1,274

,001

2,81
2,48
2,13

1,399
1,275
1,449

,000
,000
,000

Ortalama
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Tablo 4. Tele-çalışmayla İlgili Olumsuz Görüşlere Katılımcıların Tepkisi
Telework çalışma ile ilgili ifadeler

Ortalama

1-)Evde aile bireylerinden kaynaklı uygun çalışma ortamının olmaması
verimliliğimi azaltır.
2-)Fiziksel çalışma ortamının uygun olmaması motivasyonumu düşürür.
3-)Diğer çalışanlarla iletişim sorunları ortaya çıkar.
4-)Belirsiz mesai saatlerini düzenleyememe etkinliğimi azaltır.
5-)Kendini yalnız hissetme ve yabancılaşma ortaya çıkar.
6-)Yöneticimle iletişim sorunları ortaya çıkar
7-)İşyeri kimliğimi kaybetmeme neden olur
8-)Stresimi arttırır.
9-)Özgüvenimi azaltır.
Tablo 5. Tele-çalışmanın Unsurları
Telework çalışma ile ilgili ifadeler
1-) Üst yönetimin desteğinin alınması gerekir
2-) İşyeri dışında çalışma ortamlarının olabileceği düşüncesinin
yaygınlaşması gerekir
3-) Fiziksel mekandan bağımsız hiyerarşinin kurulması gerekir
4-) İşverenin bu çalışma yöntemine inanması gerekir
5-) Uygun teknolojik altyapı gerekir
6-) Etkin planlama gerekir

3,60

Standart
Sapma
1,211

Önem
Seviyesi
0,000

3,51
3,39
3,32
3,30
3,18
3,17
2,28
2,07

1,285
1,253
1,326
1,327
1,259
1,277
1,100
0,995

0,000
0,002
0,022
0,034
0,326
0,430
0,000
0,000

Ortalama
4,74
4,65

Standart
Sapma
0,598
0,678

Önem
Seviyesi
0,000
0,002

4,56
4,41
4,37
4,26

0,740
0,868
0,777
0,824

0,019
0,024
0,040
0,000

5. Sonuç
Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri küreselleşme süreciyle birlikte coğrafi sınırları ortadan kaldırmış,
sosyal ve kültürel farklılıkları azaltmış, üretim ve tüketimin önemli bir kısmını sanal ortama taşımıştır.
Böylelikle e-ticaret gelişmiş, üretim sanal organizasyonlarda şekillenmeye başlamış ve ağ ekonomilerinin
yarattığı içsel ve dışsal ekonomilerle bilişim sektörü yatırımları belli koşullarda yok denecek kadar düşük
maliyetlerle gerçekleşebilir hale gelmiştir. Bu da doğal olarak sektöre olan ilgiyi dahada arttırmış e-girişimciliği
özendirmiş, beraberinde yeni çalışma şekillerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Tele work çalışma da bunlardan
biridir.
Bu yeni çalışma sisteminin bilişim sektörü çalışanlarınca bilinilirliği üzerine yapılan anket çalışmasında;
Türkiye’de kavramın potansiyel çalışanlarca benimsendiği ve ilgi çekici olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Telework
çalışmanın hukuki yönden bazı sakıncaları olmakla birlikte yaygınlaşması halinde çevre kirliliği, trafik, gürültü
gibi problemlerin çözümüne katkı sağlayacağı, stresi azaltacağı, engellilerin iş yaşamına katılımını sağlayacağı,
genel yaşam giderlerini azalatarak hem birey hemde ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayabileceği görüşü
belirtilmiştir.
Bilgi teknolojilerinin oluşturduğu e-ekonomide; özellikle gelişmekte olan Türkiye ve Kırgızistan gibi
ülkelerde girişimciler için yeni fırsatlar ortaya çıkarken, bir yandan da yeni iş alanları yaratma olanağı ile
istihdama da olumlu katkı sağlanacağını belirtebiliriz. Sermaye yetersizliği, işsizlik, dengesiz gelir dağılımı,
düşük gelir düzeyi gibi temel ekeonomik sorunların yeraldığı gelişmekte olan ülke ekonomileri için bu sorunları
aşmada bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanmanın ve e-girişimciliği özendirmenin önemli
olduğunu düşünüyoruz.
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İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM DÜZEYİ
(TEMİZLİK İŞLETMELERİ KONYA ÖRNEĞİ)
Tugay ARAT∗.
İşletmelerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Düzeyi (Temizlik İşletmeleri Konya Örneği)
ÖZET
Girişimcilik günümüzde klasik üretim faktörlerine dahil olmuş bir kavramdır. Bu kavram sanayi
toplumundan bilgi toplumuna geçişte daha da büyük önem kazanmıştır. Girişimciliğin temelinde insanoğlunun
araştırma merakı, daha iyiye ulaşma çabası yatmaktadır. Bu çerçevede girişimci, sürekli olarak piyasaları izleyen
ve bunun sonucunda talep boşlukları yakalayan, yeni talepler yaratan, talepteki değişmeleri zamanında fark
ederek gerekli uyumu sağlayan, kaynakları toplayıp yatırımları gerçekleştiren, rekabetten kaçmayan, riske
girmekten kaçmayan ve sorumluluk üstlenmekten çekinmeyen, atak ve yaratıcı kişilerdir, biçiminde
tanımlanabilir. Bir girişimci piyasada varolmak istiyorsa, uzun vadede geleceğini güvence altına alabilmek için
tüm faaliyetlerinde bilişim teknolojilerinden faydalanmak zorundadır.
Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak ekonomik ve sosyal anlamda bir çok değişimler
meydana gelmektedir. İşletmelerde bilgiyi üretme, işleme, paylaşma, kolay erişim ve etkin kullanımı verimliliği
artırmaktadır. Bu yüzden işletmelerde, sürekli bir biçimde büyüme ve rekabet gücünün sağlanması için bilgi ve
bilişim teknolojilerinin ekonomik, sosyal ve örgütsel anlamda etkin kullanım önem kazanmıştır. Bilişim
teknolojilerinin etkin kullanılmamasının işletmelerin rekabet edebilme gücünü azalttığı da bir gerçektir.
Çalışmada ilk olarak literatür incelemesi yapılmıştır. İşletmelerde bilgi üretme, iletme, yönetim yönelimli
ve elektronik ticarete yönelik kaynaklar incelenmiştir. İkinci olarak işletmelere bir anket uygulaması yapılmıştır.
Literatür incelemesinden elde edilen bilgiler ışığında hazırlanan anket tesadüfi örnekleme yoluyla yaklaşık 32
işletme üzerinde yüz yüze görüşmek suretiyle veriler toplanmaya çalışılmıştır. Bunlardan yaklaşık 26 işletmeden
anlamlı anket değerlendirilmiştir. Anket sonuçlarıyla işletmelerin bilişim teknolojileri kullanım düzeyi
belirlenmiş ve sorun alanları tespit edilerek, işletmelerin bilişim teknolojilerini etkin kullanabilmelerine yönelik
öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimci, Bilişim Teknolojileri, İşletme, Temizlik İşletmeleri
JEL Classification: O- O3- O33
ABSTRACT
Today, entrepreneurship is a concept which is included in the classic production factors. This concept
gained a greater importance in transition from industrial society to information society. The curiosity of
humankind and his struggle to reach the better lies in the basis of entrepreneurship. In this frame,
entrepreneurship can be defined as the people who are daring and creative and constantly observe the markets
and catch the demand spaces at the end, provide necessary adaptation by noticing the changes on demand,
realizing the investments by collecting the sources, and never avoid competition and responsibility. If an
entrepreneur wants to be in the market, he/she has to utilize from the information technology in all the activities
in order to guarantee his/her future in the long term.
Due to the changes in information technology, there have been many changes in economical and social life.
Production, processing, sharing, easily access and effective usage of the information increase the productivity.
That’s why, in order to maintain the constant growth and competition power in enterprises, effective usage of the
information and information technologies in social and organizational sense has gained great importance.
Besides, it is a reality that the ineffective usage of the information technologies reduces the competition power of
the enterprises.
First of all, the literature examination has been done during the research. In the enterprises various sources
have been examined, such as; information production, conduction, towards education and towards electronic
commerce. Second of all, an inquiry has been applied to the enterprises. The inquiry which had been produced in
the light of the information obtained from the literature examination has been applied to approximately 32
enterprises by interview and the datum were tried to be collected. Meaningful inquiries have been evaluated
approximately 26 of these. With the results of the inquiry the information technology usage level of the
enterprises has been determined and suggestions towards the effective usage of the information technology of the
enterprises have been developed.
Keywords: Entreprenuer, Information technology, enterprise, cleanness enterprises

I-GİRİŞ
Çağımızda çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu süreç öyle hızlı işlemiştir ki bilgi toplumuna
dönüşümün kısa sürede gerçekleşmesi sonucunu doğurmuştur. Tıpkı 20. yüzyıl’ ın başındaki sanayi devriminde
olduğu gibi köklü bir değişim ortaya çıkmıştır. Ancak bu durum sanayi sürecine göre yeni teknolojilerin ortaya
çıkması ve hayatımızı etkilemesi bakımından çok daha hızlıdır.
Bilgi toplumu, herkesin bilgiye kolayca erişebildiği; bilginin üretilmesi, saklanması ve kullanılmasında
niteliksel değişimlerin yaşandığı bir süreçtir. Bu süreçte bilişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmıştır.
İşletmeler de bu çerçevede bilişim teknolojilerinden faydalanmaya başlamışlardır. Aslında bu durum işletmeler
için aynı zamanda verimlilik ve rekabet açısından bir zorunluluktur.
Araştırmamız Konya ölçeğinde temizlik işletmelerinde bilişim teknolojilerinin kullanım düzeyine ilişkindir.
Araştırmamız iki tür inceleme içermektedir. Bunlardan ilki literatür incelemesidir. İkincisi konuya yönelik anket
çalışmasıdır. Literatür ışığında elde edilen bilgilerle hazırlanan anket, yüz yüze görüşmek suretiyle 26 temizlik
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işletmesine uygulanmıştır. Toplanan veriler değerlendirilmiştir.
Anket sonuçlarıyla temizlik işletmelerinde bilgi teknolojileri kullanım düzeyi belirlenmiş, buna yönelik
sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri oluşturulmuştur.
II-BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE FAALİYET ALANLARI
Bilişim teknolojisi, bilginin bilgisayar aracılığıyla elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve gerekli yerlere
gönderilmesidir (Tekin/Güleş/Öğüt, 2006: 216; Güleş/Bülbül, 2004: 216-217; Akolaş, 2008: 32; Türkoğlu, 2008:
5).
Önceleri kâğıtlarda tutulan ve dosyalanan verilerin, bilişim teknolojilerinin işletmelerde kullanılmaya
başlamasıyla -işletmelerin faaliyet alanı teknoloji uygulamaları olsa da- olmasa da bu ürün ve hizmetleri
kullanmaları bir zorunluluk haline gelmiştir.
1. Bilişim Teknolojileri Elemanları
Bilgisayar: Genel tanımıyla bilgisayar, verileri işleyen karşılaştırma ve hesaplama yapan, veriyi bilgi haline
getiren, bilgi üreten ve bu bilgileri saklayarak kullanıcıya tekrar sunabilen makinelerdir (Tekin, 2002, s.1)
Veri: Analiz edilebilecek ya da daha ileri işlemler için kullanılabilecek işlenmemiş bilgiye denilmektedir
(Sankur, 1997: 310). Çeşitli durumların, gözlemlerin, oluşumların veya değerlerin her biri veridir. Bunlar sayısal
veya her türlü karakter ile gösterilebilirler. Bir başka deyişle bilgisayara işlenmesi için verilen, her türlü
semboldür (Ergül/Arat, 2004: 1). İşletme açısından veri ise “yapılan işlemlerin belli biçimlerde tutulmuş
kayıtları” şeklinde tanımlanabilir (Güleş/Bülbül, 2004: 206-207).
Veritabanı: Bir konu ya da örgüte ilişkin verilerden oluşan ve genellikle bir veri tabanı programı vasıtasıyla
bir bütün olarak bilgisayar sitemi ya da birimlerinde tutulan veri kümeleridir (Sankur, 1997: 313).
Bilgi: Verilerin işlenmesi sonucu oluşmaktadır. Başka bir ifadeyle verinin analiz edilerek anlamlı ve
kullanılabilir bir hale getirilmesidir (Güleş/Bülbül, 2004: 207).
Bilişim: “İnsanoğlunun teknik ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin
dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve rasyonel biçimde işlenmesi
bilimidir.” (Sankur, 1997: 48).
Bilgisayar Ağı: Birden çok bilgisayar çevresinde yer alan veri kaynaklarının, yazılım ve donanım
birimlerinin bu bilgisayarlar arasında çok yönlü veri iletişim imkanlarının sağlanmasıyla bilgisayar
kullanıcılarının hizmetine sunulduğu bir ağdır (Sankur, 1997: 45).
Internet: Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, tüm dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan
ve sürekli gelişen ve kullanımı artan bir iletişim ağıdır (http://www.po.metu.edu.tr/links/inf/css25/bolum1.html).
Bu teknoloji yardımıyla insanlar birbirleri ile iletişim kurmaktadırlar. Bilgiyi hem paylaşmakta hem de ona hızlı,
ucuz ve zahmetsiz bir şekilde ulaşılabilmektedirler. Ticari boyutuyla da internet gerek işletmeler açısından
gerekse toplum olarak yaşamla iç içe geçmiş durumdadır.
Intranet: Özel bir bilgisayar ağıdır, çalışanların bağlı oldukları örgüte ilişkin bilgilere ulaşmak için internet
yazılım ve standartlarını kullanır (Tekin/Güleş/Öğüt, 2006: 188). İşletme dışı kullanıcıların kullanıcı adı ve
parola ile intranete girmeleri durumunda yeni ağ sistemi Extranet adını almaktadır.
2.Bilişim Teknolojileri Donanımı
Bilgisayar Donanımı: Bu alan; kişisel bilgisayarlar, ağ bilgisayarları ve serverlar, ayrıca ATM ve POS
makineleri gibi kullanıcıya yönelik donanım sağlanmasını içermektedir.
Ofis Donanımı: Fotokopi makineleri, faks cihazları, hesap makineleri gibi elektronik ofis araçları ile ilgili
donanımın sağlanması gibi konuları içermektedir.
Veri İletişim Donanımı: İşletmede çalışma ağları olan, (Network) Yerel Alan Ağlarında ve Geniş Alan
Ağlarında veri iletişimi amaçlı olarak kullanılan anahtar, yönlendirici, ağ kartları, switch, kablolama araç
gereçleri, modemler vb. donanımları içermektedir.
Yazılım: Kendi içinde iki dala ayrılır;
Sistem Yazılımı: İşletim sistemleri, sistem yönetim yazılımları ve güvenlik yazılımları gibi hizmetlerin
sağlanması konularını içerir.
Uygulama Yazılımı: Veritabanı teknolojisi çözümleri, iş uygulamaları yazılımlarını içerir.
Hizmet:Danışmanlık, eğitim, sistem entegrasyonu ve proje yönetimi, teknik servis gibi destek hizmetlerini
içerir.
Telekom Donanımı: Ses ve veri ağı kurmak için gerekli donanım hizmetlerini ve iletişime imkan veren tüm
aygıtları bu başlık altında sayabiliriz.
Taşıyıcı Hizmetler: Tüm iletişim hizmetlerini içerir.Ayrıca kablolu tv., internet servis sağlayıcı ve kiralık
veri hattı (leased line) hizmetlerini içerir.
Tüketim Malzemeleri: Kartuş, toner, cd, dvd gibi malzemeleri içerir.
Bilişim teknolojileri faaliyet alanlarından tümünü veya bazılarını kendi bünyelerinde oluşturdukları
birimler vasıtasıyla temin etme düşüncesi, şirketlerde bilişim teknolojileri birimlerinin oluşmaya başlamasına
sebep olmuştur (Yaşdal, 2002: 12).
III-İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Bilgi teknolojileri ile bilgisayar teknolojileri doğru orantılı şekilde ilerlemektedir.
Bilgisayarın işletmelerde ne kadar büyük bir yere sahip olduğu açıktır. Bilginin güce dönüştüğü günümüzde
bu durum giderek daha da artmaktadır (Sevim/Öncel, Stratejik, 2008: 7). Bilişim teknolojileri konusunda
yetişmiş eleman sayısının artmasıyla bu süreç hızlanacaktır. Ancak bilişim alanında istihdam edilen personel
sayısı ülkemizde Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) 2004 rakamlarına göre 100 bin civarındadır. Bir başka
ifadeyle Avrupa’da bilişim istihdamının nüfusa oranı %3,9 iken, Türkiye’de bu oran binde 5 seviyesindedir.
(İnterpro, 2008:56).
Bilgi teknolojilerinin işletmelere sağlayacağı faydalar sayısızdır. Ancak bunları temel grup başlıkları
altında incelemek yerinde olacaktır (Şahbaz, 1997: 22-31; Sevim/Öncel, Bilişim, 2008: 3-4).
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1.Yönetim Alanında
İşletmeler, bilgisayarlar sayesinde büyük miktarlardaki verileri işleme, yönetme, depolama imkânı
kazanmıştır. Yöneticilerin karar verme süreçleri hızlanmış, piyasayı yakından takip etme, rakiplerinin üretim ve
pazarlama tekniklerini daha yakından izleme şansı doğmuştur.
2.Muhasebe-Finansman Alanında
İşletmeler, kanunen muhasebe kayıtlarını tutmakla yükümlüdürler. Bu kayıtların tutulmasında bilgisayar
destekli programlar kullanılmaktadır. Böylece muhasebenin hassas, hızlı, düşük maliyetli olarak tutulması
mümkün olmaktadır.
3.Üretim Alanında
Bilgisayarlar üretimin hammadde aşamasından tasarım aşamasına kadar her alanında kullanılmaktadır. Bu
sayede işletmeler ürünlerini daha ucuz, müşteri taleplerine daha uygun ve daha kaliteli üretebilmektedir.
4.Pazarlama Alanında
Bilişim teknolojileri, pazarlama alanında eşsiz imkanlar sunmaktadır. İşletme internet aracılığıyla ürün
veya hizmetini milyonlarca kişiye sunabilmektedir. Bunu çok düşük bir maliyetle yapabilmektedir. Böylece
işletme marka oluşturabilme şansı kazanmaktadır.
5.Araştırma – Geliştirme (Ar-ge) Alanında
Bilişim teknolojileri, işletmelere bu alanda büyük bir potansiyel sağlamaktadır. Tüketicilerin görüş ve
önerilerini kolayca iletebilmeleri mevcut ürünü geliştirme yada yeni ürünlerin ortaya çıkabilmesi şansı
doğurmaktadır. Yine yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasında bilişim teknolojileri hem işi kolaylaştırmakta hem de
maliyeti düşürmektedir.
IV- TEMİZLİK İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Günümüzde hizmet sektörü büyük önem kazanmıştır. Öyle ki artık ülkeler arasındaki kalkınma ölçütü
olarak hizmet sektörünün büyüklüğü baz alınmaktadır (Güzel, 2003: 45). Hizmet sektörünün bu denli gelişmesi
bilişim teknolojisindeki gelişmelerle paralellik göstermektedir. Temizlik işletmeleri de bu gelişmeden payını
almaktadır.
Temizlik hizmetleri, hizmet sektörünün bir parçasıdır. Başlangıçta ayrı bir sektör olarak tanımlanmazken,
maliyet ve rekabet sorunları sebebiyle dışarıdan alınması kaçınılmaz bir hizmet haline gelmiştir (Kozak/Kale,
2004: 1).
Ülkemizde özellikle 90’lı yılların başlarında temizlik konusu yeni bir işletmecilik anlayışının doğmasına
sebep olmuştur. Hizmet sektörünün gelişmesine bağlı olarak artan plaza tipi yapılaşmalar, alışveriş merkezleri
gibi tesislerin sayıca artması temizlik hizmetlerinin profesyonel işletmeler vasıtasıyla karşılanması sonucunu
doğurmuştur (Kozak/Kale, 2004: 6). Öte yandan binalardaki malzeme çeşitliliğinin artması, işletmelerin imajının
önem kazanması, kaliteli hizmetin yani etkin bir temizlik ve bakımın profesyonellik gerektirmesi temizlik
işletmelerinin gelişmesini sağlamıştır (Kozak/Kale, 2004: 6).
1.Temizlik İşletmelerinin Faaliyet Alanları
a)Genel Olarak
Temizlik, kirliliği meydana getiren etkenlerin ortadan kaldırılması işlemidir. İnsan sağlığı için temizlenmiş
ortamlar önemlidir. Çünkü kirlilik insan sağlığına zarar veren mikroorganizmaların yaşamalarına ve
çoğalmalarına yol açar (Kozak/Kale, 2004: 5).
Genellikle temizlik konusu taşıdığı önemin aksine basit bir iş olarak görülür. Oysa temiz bir ortamın
sağlanması uzman kişilerin profesyonelce çalışmalarına ve en son temizlik teknolojilerinden faydalanılmasına
bağlıdır. Hızlı temizlik yöntemlerinin, araç ve kimyasallarının kullanımı verimi artırır, fiyatları azaltır
(Kozak/Kale, 2004: 5).
b)Temizlik Türleri
Mekanlar ve kullanılan yüzey malzemelerinin türü arttıkça, temizlik yöntemleri de farklılaşmaktadır.
Örneğin bir hastane ile otel temizliği, hem uygulanan işlemler hem de kullanılan kimyasallar bakımından
farklıdır (Kozak/Kale, 2004: 6).
Temizlik işletmelerine bakıldığında işlemlerin beş farklı biçimde yapılabildiği ve eğer bu aşamaların
tamamı uygulanırsa alanın tam temizliğinin gerçekleşmiş olacağı görülecektir (Kozak/Kale, 2004: 6). Temizliğin
bu beş farklı biçimi şöyledir;
• Fiziksel temizlik: Yüzeylerin toz, çöp, döküntü vb. görünen kirlerden arındırılması,
• Kimyasal temizlik: Yüzeylerin temizlenmesi amacıyla çeşitli kimyasal maddelerin kullanılması,
• Bakteriyolojik temizlik: Gözle görülmeyen, hastalık yapabilen çeşitli patojen (bakteriyel, mantarlar ve
virüsler) mikroorganizmaların yüzeylerden temizlenmesi, dezenfeksiyon,
• Osmolojik temizlik: Ortamda kokuya neden olan görünen ve görünmeyen kirlerin giderilmesi,
• Entomolojik temizlik: Ortamda haşere olmaması için yapılan temizlik ve kontroldür.
Öte yandan, temizlik programı yukarıdaki şekilde amaca göre yapılabileceği gibi farklı kriterler
kullanılarak da yapılabilir (Kozak/Kale, 2004: 7). Bunlar; zamana göre temizlik (işlerin yapılış sıklığını esas
alan, temizliğin rutin, periyodik ya da inşaat temizliği şeklinde yürütüldüğü programdır), yüzeylere göre temizlik
(burada temizliğin yapılacak yüzeylere göre gruplandırılması söz konusudur. Cam temizliği, metal temizliği,
kumaş temizliği gibi), kullanılan malzemeye göre temizlik (bu kriter temizlikte kullanılan alet, araç ve gereçleri
esas alır. Kuru temizlik, ıslak temizlik, buharla temizlik gibi), çalışma yöntemine göre temizlik (çalışanların
belli çalışma şekline göre yönlendirilmesinin sözkonusu olduğu bir yöntemdir. Özellikle işçilik ücretlerinin
belirlenmesinde ve işin daha kısa sürede tamamlanması gerektiği durumlarda bu kriter öne çıkar. Bu temizlik
türü geleneksel, blok çalışma, ekip çalışması şeklinde gruplara ayrılabilir).
2.Temizlik İşletmeciliği
Temizlik işletmeciliği, belli bir piyasada, kişi ve kurumlara belli bir ücret karşılığında temizlik ve bununla
ilgili hizmetleri sunan ticari kuruluşlar şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tür işletmelerin temel üretim faaliyeti
temizlik ve temizlik ile ilgili işlerdir. Ülkemizde temizlik işletmeleri sınırlı sermaye yapılarına bağlı olarak
küçük işletmeler şeklinde yapılanmışlardır. Temizlik işletmelerinin, modern ekipman ve kalifiye eleman
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kullanımı ihtiyaçlarını diğer destek hizmetler veren küçük işletmelerle (güvenlik, ilaçlama gibi) birleşerek yada
yurtdışında temizlik ürünleri üretip pazarlayan büyük firmalardan teknoloji aktarımı sözleşmeleri yaparak
aşmaya çalıştıkları görülmektedir (Kozak/Kale, 2004: 10-11).
Günümüzde hizmet sektörünün gelişmesi bu işleri profesyonel olarak yapan temizlik firmalarına yönelme
ihtiyacını doğurmuştur. Bu sebeple temizlik işlerinin yürütülmesinde, taşeron ve hizmeti alan işletme olmak
üzere iki farklı alandaki işbirliğine dayalı olarak üretim yapılmaktadır. Başarılı sonuçların alınabilmesi ise güçlü
bir iletişim ve iyi bir koordinasyon ile sağlanabilir. Temizlik hizmetlerinin profesyonel bir kuruluştan
alınmasının yararları şöyle sıralanabilir:
Temizlik daha uzman kişilerce kaliteli ve ucuz olarak gerçekleştirilir. İşletme esas işlerine daha fazla
yoğunlaşır. Personel verimliliği artar. İşletme temizliğe ve ekipmanlarına ayrıca bütçe ve zaman ayırmaz
(Kozak/Kale, 2004: 11).
Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler temizlik işletmelerinde yeni piyasalar, yeni istihdam alanları
oluşturarak büyümeyi, yatırım ve işgücü verimliliğini artırmaktadır.
V-YÖNTEM
Bu araştırmanın amacı, temizlik işletmelerinde bilişim teknolojilerinin kullanım düzeyini belirleyerek
bunun temizlik işletmelerine katkısını tespit edebilmektir. Bu amaçla Konya’ da faaliyet gösteren temizlik
işletmelerinin bilişim teknolojilerine ilişkin mevcut durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede Konya
ilindeki 26 temizlik işletmesinden veri sağlanarak analize tabii tutulmuştur. Araştırmanın verileri literatüre dayalı
olarak ve öngörüşmeler sonucunda oluşturulan anketle sağlanmış olup, araştırma evreninin tam sayı suretiyle
temin edilmiştir. Veriler Spss 15.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Frekans ve korelasyon analizi
kullanılmıştır.
VI-ELDE EDİLEN BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Tablo1:
Cirosu 100 bin YTL’den aşağı olan işletmeler.
Cirosu 100 bin YTL’den yukarı olan işletmeler.

Frekans
6
8

Yüzde
42,9
57,1

Araştırmaya katılan 26 işletmeden “Tahmini yıllık cironuz ne kadar?” sorusuna 14 işletme cevap yazmış,
12 işletme bu soruya cevap vermemiştir. Soruyu cevaplayan 14 işletmenin verilerine göre 6 işletme 100 bin
YTL’den az, 8 işletme 100 bin YTL’den fazla ciroya sahiptirler. En yüksek ciro 200 bin YTL, en düşük ciro 50
bin YTL ve ortalama ciro 110 bin YTL’ dir. Bu bulgular Konya’daki temizlik işletmelerinin genellikle küçük
ölçekli olduğunu göstermektedir.
Tablo 2:
Frekans
9
13
4

Hiç bilgisayarı olmayan işletme sayısı
1-3 arası bilgisayar kullanan işletme sayısı
4-6 arası bilgisayar kullanan işletme sayısı

Yüzde
34,6
50,0
15,4

Araştırmaya katılan 26 işletmenin “İşletmenizde kullanılan bilgisayar sayısı ne kadardır?” sorusuna
verdikleri cevaplara göre işletmelerin çoğunda bilgisayar bulunmaktadır, hiç bilgisayarı olmayan işletmelerin
oranı %34,6’dır. Bu oran göz ardı edilemeyecek düzeydedir.
Tablo 3:
Frekans
2
2
8
4
1

Bilişim teknolojilerini sürekli kullananlar
Bilişim teknolojilerini sık sık kullananlar
Bilişim teknolojilerini bazen kullananlar
Bilişim teknolojilerini çok az kullananlar
Bilişim teknolojilerini hiç kullanmayanlar

Yüzde
11,8
11,8
47,1
23,5
5,9

Araştırmaya katılan işletmelere bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeyinin tespitine yönelik olarak
sorulan “işletmenizde bilişim teknolojileri uygulamaları hangi sıklıkla kullanılmaktadır?” sorusuna verilen
cevaplardan, yararlanma düzeyinin düşük olduğu görülmektedir.
Tablo 4:
Çalışanlar bilişim teknolojileri
uygulamalarıyla ilgili eğitim
almalıdırlar

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

9 (%52,9)

4 (%23,5)

4 (%23,5)

-

-

Bilgisayara sahip olan 17 işletmenin verdiği cevaplara göre, çalışanlarının bilişim teknolojileri
uygulamalarıyla ilgili eğitim almalarını önemli buldukları görülmektedir. Bu oran çoğu işletmenin bilgisayar ile
ilgili eğitime ihtiyaç duyduğu anlamına gelmektedir.
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Tablo5:
Bilişim teknolojileri işletmemize
rekabet üstünlüğü sağlar
Bilişim teknolojileri işletmemize
müşteri memnuniyeti sağlar
Bilişim teknolojileri şirketimizde
personel verimliliğini artırır
Bilişim teknolojileri şirketimizde
zaman tasarrufu sağlar
Bilişim teknolojileri şirketimizde iş
takibinde düzenlilik sağlar

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

14 (%53,8)

8 (%30,8)

4 (%15,4)

-

-

14 (%53,8)

10 (%38,5)

2 (%7,7)

-

-

14 (53,8)

11 (42,3)

-

1 (%3,8)

-

16 (%61,5)

10 (38,5)

-

-

-

18 (%69,2)

8 (30,8)

-

-

-

Araştırmaya katılan 26 işletmenin, bilişim teknolojilerinin kendilerine sağladığı faydaları bildikleri,
“Kesinlikle katılıyorum” ve “Katılıyorum” şeklinde verdikleri cevaplardan anlaşılmaktadır. “Katılmıyorum” ve
“Kesinlikle katılmıyorum” şeklinde cevap veren işletme sayısı sadece bir tanedir.
Tablo 6:
İnternete sahip olan işletmeler
İnternete sahip olmayan işletmeler

Frekans
12
5

Yüzde
70,6
29,4

Bilgisayara sahip olan 17 işletmenin “İnternet bağlantınız var mı?” sorusuna verdikleri cevaplara göre
işletmelerin büyük oranda internet bağlantısına sahip oldukları görülmektedir.
Tablo 7:
Web sayfası olan işletmeler
Web sayfası olmayan işletmeler

Frekans
7
10

Yüzde
41,2
58,5

Bilgisayara sahip olan 17 işletmenin web sayfasının bulunup bulunmadığının tespitine yönelik olarak
sorulan “İşletmenizin web sayfası var mı?” sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda, işletmelerde internet
kullanım oranının yüksek olmasına rağmen web sayfasına sahip işletme sayısının düşük olduğu görülmektedir.
Bu durum internetin tanıtım ve pazarlama dışında genellikle bilgi edinme amaçlı ya da diğer web sayfalarına
giriş için kullanıldığını göstermektedir.
Tablo 8:
İşletmenin web sayfasında bulunan hizmetler e-mail hizmeti
İşletmenin web sayfasında bulunan hizmetler resim ve
video ile tanıtım

Frekans
2

Yüzde
28,6

5

71,4

Araştırmaya katılan işletmelerden web sayfasına sahip olan 7 işletmenin “İşletmenizin web sayfasında
aşağıdaki hizmetlerden hangisi yer almaktadır?” sorusuna verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde; web
sayfalarının henüz tam olarak bir pazarlama ve satış aracı olarak kullanılmadığı ve büyük oranda tanıtım amaçlı
tesis edildiği görülmektedir.
Tablo 9:
Web sayfasının olmamasının sebebi bu teknolojinin
bilinmemesidir
Web sayfasının olmamasının sebebi faydalarının
bilinmemesidir
Web sayfasının olmamasının sebebi bütçe ayrılamamasıdır
Web sayfasının olmamasının sebebi teknik alt yapı eksikliği

Frekans

Yüzde

3

15,8

1

5,3

9
6

47,4
31,6

Araştırmaya katılan 26 işletmeden web sayfasına sahip olmayan 19 işletmeye, web sayfasının
bulunmamasının nedenleri sorulmuştur. Elde edilen sonuçlar web sayfasına sahip olmayan işletmelerin bu
teknolojinin faydalarını bilmekle birlikte ekonomik sebeplerle buna bütçe ayıramadıklarını göstermektedir.
Ayrıca işletmelerin cirolarıyla bilgisayar sayıları ve bilgisayar kullanım sıklığı arasında ilişki olup olmadığı
analize tabi tutulduğunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
Tablo 10:

İşletmenin Cirosu
İşletmedeki Bilgisayar Sayısı
İşletmenin Cirosu

İşletmedeki Bilgisayar Kullanım Sıklığı
Korelasyon Testi Sonuçları (Pearson Correlations)

0,430
0,777
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İşletmenin cirosu ile bilgisayar sayısı arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki olduğu (0,430) görülmüştür.
İşletmenin cirosu ile bilgisayar kullanım sıklığı arasında pozitif yönlü çok kuvvetli bir ilişki olduğu (0,777)
tespit edilmiştir.
İşletmelerin bilişim teknolojilerine dair yargılarıyla ciroları arasında ilişki olup olmadığı analize tabi
tutulduğunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
Tablo 11:
İşletmenin Cirosu
0,430
Bilişim teknolojileri işletmemize rekabet üstünlüğü sağlar
İşletmenin Cirosu
0,498
Bilişim teknolojileri işletmemizde müşteri memnuniyeti sağlar
İşletmenin Cirosu
0,198
Bilişim teknolojileri işletmemizde personel verimliliğini artırır
İşletmenin Cirosu
0,580
Bilişim teknolojileri işletmemizde zaman tasarrufu sağlar
İşletmenin Cirosu
0,100
Bilişim teknolojileri işletmemizde iş takibinde düzenlilik sağlar
Korelasyon Testi Sonuçları (Pearson Correlations)

İşletmenin cirosu ile Bilişim teknolojileri işletmeye rekabet üstünlüğü sağlar yargısı arasında pozitif yönlü
kuvvetli (0,430) bir ilişki vardır.
İşletmenin cirosu ile Bilişim teknolojileri işletmede müşteri memnuniyeti sağlar yargısı arasında pozitif
yönlü kuvvetli (0,490) bir ilişki vardır.
İşletmenin cirosu ile Bilişim teknolojileri işletmede personel verimliliğini artırır yargısı arasında pozitif
yönlü zayıf (0,198) bir ilişki vardır.
İşletmenin cirosu ile Bilişim teknolojileri işletmede zaman tasarrufu sağlar yargısı arasında pozitif yönlü
çok kuvvetli (0,580) bir ilişki vardır.
İşletmenin cirosu ile Bilişim teknolojileri işletmede iş takibinde düzenlilik sağlar yargısı arasında pozitif
yönlü çok zayıf (0,100) bir ilişki vardır.
VII-SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan araştırmada elde edilen sonuçlar şunlardır:
-Temizlik işletmeleri bilişim teknolojilerinden yeterince yararlanmamaktadır. Öyle ki ankete katılan
işletmelerin 9’unda hiç bilgisayar bulunmamaktadır.
-Ankete katılan işletmelerin büyük çoğunluğunda internet bağlantısı bulunmasına rağmen web sayfasına
sahip olma oranı oldukça düşüktür. Internet bağlantısının çoğunlukla bilgi amaçlı olduğu anlaşılmaktadır. Web
sayfasına sahip olan işletmelerin de büyük oranda bunu tanıtım amaçlı oluşturdukları görülmektedir.
-İşletmeler bilişim teknolojilerinin kendilerine sağlayacağı yararlar ve katkıları bilmektedirler. Ancak
çalışanların bu konuda yeterli eğitime sahip olmadıkları görülmektedir.
-Temizlik işletmelerinde muhasebe dışındaki işletme faaliyetlerinde bilgisayar kullanımının düşük düzeyde
kaldığı tespit edilmektedir.
Temizlik işletmelerinde bilişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin çözüm önerileri şöyle sıralanabilir.
-İşletmelerin rekabet gücünü arttırabilmeleri için bilişim teknolojileri kullanım oranlarının yükselmesi
gerekir. Araştırmaya katılan işletmeler bilişim teknolojileri kullanımının önemi konusunda bilinçlidirler.
-İşletmelerin bilişim teknolojilerinden yararlanabilmeleri için personele eğitim verilmelidir.
-Web sayfası olan işletmeler online görüşme, ödeme, randevu, danışma gibi hizmetleri web sayfalarına
eklemelidirler, web sayfası olmayan işletmeler de ivedilikle web sayfalarını kurarak bu hizmetleri sunmalıdır.
Ülkemizde hızla gelişen hizmet sektörünün bir parçası olan temizlik işletmeleri genellikle küçük sermayeli
işletmelerdir. Bunun sonucu olarak bilişim teknolojileri kullanımı sınırlı kalmaktadır. Toplumdaki temizlik
bilincinin artması temizlik işletmelerinin kurumsallaşması sürecini hızlandıracaktır. Kurumsallaşma ile birlikte
bu işletmelerdeki bilişim teknolojileri kullanımı da yaygın ve etkin hale gelecektir.
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Başarılı Girişimcilikte Yenilik Ortaya Koymanın Önemi: Kırgızistan Örneği
Özet

Küreselleşmenin gün geçtikçe yaygınlaşması, ülkelerin ekonomi politikalarının liberalleşmesi ile birlikte
serbest piyasa ekonomisinin gelişmesi sayesinde girişimcilik tüm dünyada giderek önem kazanmakta ve
ülkelerin kalkınmasının itici gücünü oluşturmaktadır.
Dünya ekonomilerinin giderek entegre olduğu günümüzde, ister gelişmiş isterse gelişmekte olsun, ülkelerin
hem sosyal hem de ekonomik profili giderek değişiyor. Taklitçilikle kâr elde edebilmek, büyüyebilmek ve
yaşamını sürdürebilmek işletmeler için gittikçe zorlaşıyor. Bunun yanında, küresel dünyada rekabet edebilmek
için artık kaliteli mal ve hizmet üretmek ve verimli çalışmak kadar yenilikçilik te önem kazanıyor.
Günümüz bilgi toplumunda ekonomik değerler yaratmanın, rekabette başarılı olmanın kaynağının,
yenilikler ortaya koyma ve bunun getirdiği riski alma cesaretine sahip olmak olduğu söylenebilir.
Bugünün girişimcisi, köklü biçimde değişen, gelişmeler karşısında varlığını sürdürmek için 'farklılık yaratmak' zorunda. Bu nedenle açık ve 'rekabetçi piyasa' ortamında, çevre ile bütünleşenler, değişim ve yeni teknolojilerden yararlananlar, tüketicinin sesini dinleyip yenilik ortaya koyanlar gelişip, yaşamlarını devam
ettirebiliyorlar.
Artık; yenilikçi, özgün tasarımlar ortaya çıkaracak, farklılık yaratacak, yeni ürünler geliştirecek
girişimciler, rakiplerine göre bir adım önde olacak ve daha fazla katma değer yaratacaklardır.
Girişimciliğin temel fonksiyonları da yenilik ortaya koymakla ilgilidir. Bunlar kısaca;1. Yeni mal ve
hizmet üretmek veya bilinen mal ve hizmetlerin nitelik ve kalitelerini yükseltmek2. Yeni üretim yöntemleri
geliştirmek ve uygulayabilmek3. Endüstride yeni organizasyonlar kurmak4. Yeni pazarlara ulaşmak5.
Hammaddelerin ve benzer maddelerin sağlanabileceği yeni kaynaklar bulmak
Yine; konu ile ilgili yazar ve araştırmacıların vurguladığı gibi başarılı bir girişimcide bulunması gereken en
önemli özelliklerden birisi de yaratıcılık/ yenilikçilik yani fark yaratabilme özelliğidir.
Bu çalışmamızda, yukarıda kısmen belirttiğimiz girişimcilikte yenilik ortaya koyma, kavramı açıklanarak,
önemi ortaya konulmaya çalışılacaktır. Çalışmanın uygulama bölümünde Türkiye, Kırgızistan ve diğer ülkelerde
yenilik ortaya koyarak, başarıyı yakalamış girişimcilerden örnekler verilecektir.
Bu örneklerin yanı sıra; Kırgızistan, Bişkek’te faaliyet gösteren küçük ve orta boy işletme sahibi ikiyüz
girişimci ile yüzyüze anket yöntemi uygulanarak görüşülecek, girişimcilikte yenilik ortaya koymanın, önemi ve
başarılı girişimci olmadaki rolü konularında görüşleri alınmaya çalışılacaktır.
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THE IMPORTANCE OF INNOVATION IN SUCCESFULL ENTREPRENEURSHIP:
THE KYRGYZSTAN CASE

Abstract
Entrepreneurship has been coming into question increasingly and forming the propulsive force in
development of countries owing to pervasion of globalization day by day, the liberalization of economy policies
of countries along with the improvement of free market economies.
Nowadays with the integration of world economies, both social and economic profiles of developed and
developing countries have been changing gradually. It is getting increasingly harder for the business enterprises
to profit, expand or stay alive by way of apery. Furthermore, to be able to compete in a global world, innovation
has been coming to question as much as production of quality goods and services and productive operation.
It can be said that in the current information society the source of being successful in competition and
conceiving economic values is innovation and having the courage to take the risks the innovation brings.
The entrepreneur today must be innovative in order to survive against fundamental changes. Because of
that only the ones who integrate with surroundings, listen to the costumer’s voice and produce innovation can
survive in the free and “competitive market” environment.
From now on, the entrepreneurs who are innovative, different, are capable to produce unique designs and
develop new goods will be able to advance and create more added value compared with their rivals.
The main functions of entrepreneurship are related to produce innovation as well. Shortly these are;
1. To produce new goods and services or improve the quality of the ones which exist,
2. To develop new methods of management and to be able to perform these,
3. To set up new organizations in the industry,
4. To reach new markets,
5. To find new sources where raw materials and similar materials can be supplied.
Again, according to the authors and researchers involved in this field, one of the most important features
found in an entrepreneur is creativity/invention in other words to be able to innovate.
In this study, the concept of innovation and its importance will be explained. In the practice part of the
study, samples of successful entrepreneurs who have been innovative in Turkey, Kyrgyzstan and other countries
will be given. Furthermore, a face to face survey will be conducted with two hundred entrepreneurs of the small
and medium business enterprises in Bishkek, Kyrgyzstan to ask their opinions about the importance and the role
of being innovative and how it has led them to becoming successful entrepreneurs.
Key words: Entrepreneurship, competition today, innovation, create difference
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Girişimcilik: Tanımlar, Kavramlar
Girişimciliğin birçok farklı tanımı yapılmaktadır. Tekin (1999:1)’e göre hemen tümünde ortak olan iki
nokta girişimcinin daima “başkalarının baktığı ama göremediği fırsatları görüp, bunları birer iş fikrine
dönüştürebilmesi” ve “risk almaya yatkınlığı”dır. Bir diğer ifadeyle, “Girişimcilik; daha önceden, kişi veya
kişiler tarafından fark edilmemiş bir fırsat yakalamaktır.” (Brazeal, 1999)
Kuratko ve Hodgetts (2004; 1995:6)’ da girişimciliği “bir fırsatın farkına varılması ve kaynakların bu
fırsatın yakalanması için bir araya getirilmesi” ve “daha önce rutin, sıradan iş süreçlerinde yapılmayan farklı bir
şeyler yapmaktır.” olarak tanımlamaktadır.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’na göre de “Girişimcilik; yenilik yaratmanın ve
değişimin bir kaynağıdır. Ekonomik rekabette ve verimlilikte gelişme sağlar. (UNCTAD, 2004:3)
Schumpeter, girişimciyi “yenilikçi” bir kişi olarak tanımlar. Girişimci kâr elde etmeyi ister ve bu amaca
ulaşmak için “yeni bileşenler” ya da yenilikler yaratır. Yeni girişimsel bileşimler ekonomideki mevcut dengeyi
bozar ve yeni bir denge yaratır. Böylelikle, yenilik, sürekli değişimi ve sürekli dengesizliği ifade eder. (aktaran
Arıkan, 2004:7)
Tanımlardan da anlaşılacağı gibi, günümüzde girişimciliğin en önemli vasfı ve ekonomik yaşama katkısı
yenilik ortaya koyma (yaratıcı olma) gücü ve özelliğidir. Bu anlamda;
Yaratıcı Girişimcilik: yeni bir fikir ve buluşu ya da mevcut bir mal veya hizmeti dizayn ederek ve fiyat,
kalite gibi özellikleri iyileştirerek kâr edebilecek şekilde pazara sunmaktır. Yaratıcı girişimcilik sürekli yenilikçi
pazarlama, yeni mal ve hizmet tasarımı ile fiyat ve kalite farklılaştırması esasına dayanmaktadır. (Tekin, 1999:2)
Yenilik Ortaya Koyma (Inovasyon) Tanımlar, Kavramlar
Çalışmanın başlığında yenilik ortaya koyma olarak vurguladığımız, İngilizce karşılığı Innovation olan ve
çalışmamızın özünü oluşturan kavram “yeni bir şey yapmak” anlamında Latince “inovare” kelimesinden
gelmektedir. (Müftüoğlu ve Durukan, 2004:155)
İngilizce - Türkçe sözlüklerde Türkçe karşılığı yenilik, değişiklik, yenilik getirme olarak geçen bu kavram,
konu ile ilgili Türkçe kaynaklarda, araştırmacılar ve yazarlar tarafından inovasyon başta olmak üzere,
yenilikçilik, fark yaratan yaratıcılık, fark yaratma gibi terimlerle ifade edilmektedir. Çalışmamızın bundan
sonraki bölümlerinde bizde bu ifadeleri benzer anlamlarda kullanacağız.
Yenilik ortaya koyma (inovasyon) birçok şekilde tanımlanmaktadır. Bu tanımların bazıları aşağıdaki
gibidir.
“Inovasyon, ekonomik veya toplumsal değer yaratmaktır. Ürünlerde, hizmetlerde, iş yapış yöntemlerinde
yapılan değişiklik, farklılık, yenilikler bütünüdür.“ (Uras, 2008:1
“Inovasyon, bir fikrin pazarlanabilir bir ürün veya hizmete, yeni veya geliştirilmiş bir üretim süreci veya
dağıtım yöntemine dönüşümü şeklinde tanımlanabilir.” (Tan, 2007:1)
Basit olarak inovasyon, iyi bir fikri almak ve onu pazara getirmektir. Bu iyi fikirler, ürünler, yeni süreçler
veya hizmetler olabilir. Avustralya İş Konseyi inovasyonu” ilave değer ve zenginlik yaratmak için bilginin
uygulamaya konulması” olarak tanımlamaktadır. (Mude ve Myton, 2007:2)
İnovasyon da söz konusu olan yenilikler köklü yenilikler olabileceği gibi marjinal ve hatta yapay yenilikler
de olabilir. Önemli olan yeniliğin teknik özelliklerinden ziyade piyasa değeridir. Zira yeniliğin işletme açısından
taşıdığı değer, yeniliğin piyasa değeri ile ölçülür. (Müftüoğlu ve Durukan, 2004:155)
İnovasyonu sadece teknolojik yenilik, yeni bir ürün yaratmak olarak algılamamak gerekir.
İşletmelerde inovasyon, çok farklı şekillerde ortaya ortaya çıkarılabilir.
İnovasyonu 4 ana başlık altında toplayabiliriz. (Uras, 2008:1; Altun, 2008:24)
1 – Ürün İnovasyonu: Yeni veya özellikleri ya da kullanım amaçları açısından önemli ölçüde geliştirilmiş,
iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin pazara sunulmasıdır.
2 – Süreç İnovasyonu: Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş, iyileştirilmiş üretim veya dağıtım
yöntemleriyle, tekniklerde, ekipmanlarda, yazılımda değişimin sağlanmasıdır.
3 – Pazarlama İnovasyonu: Ürün tasarımında veya paketinde, ürün yerleştirmede, ürün promosyonunda
ya da fiyatlarda önemli değişimlerle pazarlamaya yeni ve farklı bir yön verilmesidir.
4 – Organizasyon İnovasyonu: Kurumların çalışmasında, işyeri organizasyonunda, dış ilişkilerde farklılık
yaratmaktır.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) verilerine göre, 1970 ve 1995 yılları arasında
gelişmiş ekonomilerde büyümenin yarıdan fazlasının kaynağını inovasyon oluşturmuş bulunuyor. İnovasyon
yeni ürünler yaratılmasına, verimliliğin artmasına, küresel pazarlarda rekabet gücünün büyümesine,
ekonomilerin ve dolayısıyla refahın tırmanışa geçmesine imkan vermektedir. İnovasyon, sınırların ortadan
kalktığı bir dünyada gerçek bir girişimcinin sahip olması gereken bir özellik olmalıdır. (Altun, 2008:12-19)
Girişimciliğin Yenilik Ortaya Koyma Fonksiyonları
Gelişmiş ülkeler için rekabet edebilirliği korumanın temel anahtarı olan girişimcilik, uluslararası pazarlarda
rekabet edebilirlik seviyesine ulaşmak için çabalayan gelişmekte olan ülkeler için daha fazla öneme sahiptir.
(UNCTAD, 2004)
Yenilikler ve buluşlar, mucitler ve girişimciler tarafından genellikle küçük kuruluşlarda yaratılmaktadır.
Büyük firmalar fikirleri geliştirecek ve arıtacak kaynaklara sahiptirler. Ancak büyük firmalar tekerleği yeniden
icat etmezler. Örneğin; Boeing, uçaklarını 747 den 777 ye dönüştürür, ancak insanlara uçmayı öğretmez.
(Baumol, 2007)
Girişimciler, geleneksel bilgilere çözüm üretirler ve her zaman statükoya karşı dururlar. Diğerlerinin
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farkına varamadıkları, hatta bir tehdit veya sorun olarak gördükleri fırsatları değerlendiren, risk alıcılardır. İlk
bölümde de vurgulandığı gibi; girişimciliğin tanımı değişim, yaratıcılık, bilgi, yenilikçilik ve esneklikle yakından
bağlantılıdır. Gittikçe büyüyen küresel dünya ekonomisinde rekabet edebilirliğin önemli kaynakları olarak bu
özelliklerin önemi gittikçe artmaktadır. (UNTACD, 2008)
Görüldüğü gibi, ekonomik gelişme ve rekabet edebilirlikte, girişimcilik ve yenilik yaratma birbirinden ayrı
düşünülemeyecek kavramlardır. Girişimcilik teorisinin en önemli kişilerinden Joseph Schumpeter’in teorisi de
yenilik kavramına özel bir önem verir ve yeniliği iktisadi sistemin ana kuvveti olarak kabul eder.
Schumpeter, bu anlamda, girişimcilikte yenilik için beş olay tanımlar (aktaran Arıkan, 2004:7)
1. Müşterinin henüz tanımadığı yeni bir ürünü ya da mevcut bir ürünün yeni kalitesini ortaya koyma,
2. Yeni bir üretim tekniği geliştirme,
3. Ülkedeki herhangi bir üretim biriminin önceden girmediği yeni bir Pazar bulma,
4. Yeni hammadde ve yarı – mamul kaynaklarının bulunması,
5. Herhangi bir endüstride yeni organizasyonların oluşturulması.
Küçük ölçekli işletmeciler fikirlerin geliştirilmesi yolunda öncülük ederler: İkinci dünya savaşından beri,–
buluşların yüzde 67’si ve radikal yeniliklerin yüzde 95 i olmak üzere bütün yeniliklerin yarısından fazlasından
sorumludurlar. (GEM, 1999:4; Timmons, 1998:11)
Girişimcilik ve Yenilik Ortaya Koymanın Önemi
Amerikan Girişimcilik Komisyonuna göre “ yeni yüzyıl için, ulus, ulusal önceliklerini saptarken
girişimciliği teşvik etmek ekonomik politikamızın köşe taşı olmalıdır. Eğer bu konuda başarısız olursak,
kayıplarımız çok büyük olabilir.” En başarılı ekonomiler, küresel çevredeki değişikliklere hızla uyum
sağlayabilen endüstrileri kuranlar olacaktır. Girişimciler, doğaları gereği ekonomimizi daha uyumlu yapabilmek
için yollar ararlar. İşleri “daha önce yapıldığı gibi” yapmazlar, bunun yerine geleneksel endüstri sektörlerine bile
yoğun rekabet düzeylerini sunarlar ve değişiklikler gerçekleştirirler. (NCE White Paper, 2008:6)
• Ekonomik açıdan, girişimcilik pazarları dinçleştirir. Yeni işlerin oluşturulması istihdam yaratılmasına
önderlik eder ve ekonomide çarpan etkisine sahiptir.
• Sosyal açıdan, girişimcilik, vatandaşları güçlendirir, yenilikçiliği teşvik eder ve düşünceleri değiştirir.
Bu değişimler gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomiye entegre olmaları için potansiyel yaratırlar.
(UNTACD, 2008)
Araştırmalara göre yeniliklerin yüzde 70’lik bir bölümüne yeni bir kavram ya da tekniğin ortaya atılmasıyla
değil, pazarın ihtiyaçlarından hareketle ulaşılmıştır. James Quinn, Jordan Baruch ve Karen Zien’in kaleme
aldıkları “Innovation Explosion: Using Intellect and Software to Revolutionize Growth Strategies” adlı kitapta
ise bir sanayi dalındaki yeniliklerin yarısından çoğuna müşterilerin rehberliğinde ulaşıldığı söylenmektedir.
(Billington, 1998:22-23)
Girişimcilik; giderek küreselleşen dünya ekonomisinde, rekabet edebilirliğin bir kaynağı olarak gittikçe
önem kazanan iki etken, bilgi ve esneklikle yakından ilgilidir. Bu durum, 1970’lerin ortaları ile 1990’ların
başları arasında, OECD ülkelerinde gözlemlenen, endüstrinin yapısındaki daha az merkezi yönetimden daha çok
özerkleşmeye doğru olan değişimin belirleyicilerinden sadece birisidir. Ekonomik serbestleşme ve küreselleşme
sonucunda, hız kazanan teknolojik gelişme ve yoğun küresel rekabet ile birlikte, girişimciliğin teşvik
edilmesinin o ülkenin rekabet edebilirliğini arttırmak demek olduğu bugün her zamankinden daha fazla geçerli
olan bir varsayımdır. (UNCTAD, 2004)
Günümüz ekonomik dünyasında; geleneksel işletmelerin büyüklüğü artık bir avantaj teşkil etmiyor.
Günümüz şirketleri fonksiyonel ayrımlara ve otoriteye dayanan eski hiyerarşik modelleri terk edip hiyerarşi
basamaklarının azaldığı daha düz ve yalın organizasyonlara dönüşüyorlar. Bu yeni organizasyonların temel
özelliklerinden birisi esneklik. Amaç uzayan bir emir komuta zincirine bağlanmadan organizasyonun etkin bir
çalışma göstermesini sağlamak ve hızlı değişim süreçlerine ayak uydurabilmek. (Lester, Piore ve
Malek,1998:31)
Girişimcilik ruhu; esnek davranabilmelerinde, hızlı değişime uyum sağlayabilmelerinde, hatta yeniliklere
öncülük etmelerinde şirketlere yol gösteriyor,
Girişimcilik ekonomisinin hızla gelişmesi, kaybolan istihdamın yerine yeni işler yaratarak istihdam
kayıplarının acısının hafiflemesine yardımcı olmaktadır. Amerika’da 1980 yılından beri Fortune 500
şirketlerinden kaynaklanan 5 milyon istihdamın tersine, küçük ve orta ölçekli girişimciler 34 milyon yeni iş
fırsatı yaratmış bulunmaktadır. (Timmons, 1998:9)
Girişimcilerin yenilikleri benimsemeleri ulusal gelişmemiz için kesin faydalara sahiptir.
• Girişimciler, bizim yaşam kalitemizi geliştirmek için yenilikleri kullanırlar.
• Girişimciler, yeni istihdam olanakları yaratırlar
• Girişimciler, küresel ekonomik rekabette rekabet gücümüzü arttırırlar
• Girişimciler, ülkemizde ekonomik gelişmeyi ve yeni yatırımlar için yeni zenginlikler yaratırlar.
Bu faaliyetlerin faydaları son derece fazladır. Girişimcilerin yeniliklere açık olması ülke ekonomilerinin her
parçasının kalkınmasına yardımcı olur. (NCE White Paper, 2008:1)
Girişimciler değişimi doğal olduğu kadar gerekli olarak da görürler. Girişimciler, değişimi genellikle
kendileri meydana getirmezler. Fakat, bu girişimci ve girişimcileri tanımlar – girişimci daima değişim için
araştırır, değişime cevap verir, ve değişimi bir fırsat olarak değerlendirir. (Drucker, 1995:28)
Yenilikçilik Dönemi Başlıyor
Sadece, kalite ve verimlilik faktörlerine önem vererek, fark yaratma ve rekabet etme dönemi geçmişte
kaldı. Türkiye son 25 yılda bu faktörlere ağırlık verdi. Ama artık oyunun kuralları değişti. Günümüzün pazar
koşullarında ayakta kalmanın, kâr etmenin en önemli yolu yenilikçilik... Hangi alanda, hangi sektörde olursanız
olun, yenilikçi değilseniz her an kaybedebilirsiniz. Hangi konumda olursanız olun, yenilikçi değilseniz o
konunun en iyisi olamazsınız. ...(KOBİFİNANS, 2008:2)
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Günümüzde firmaların varlığını sürdürmek ve rekabet gücünü artırmak için inovasyonu içselleştirmelerin
önemi tartışılmaz hale gelmiş bulunuyor. Artık ürün ve hizmetleriyle fark yaratamayan ve yeni teknolojileri
kullanamayanlar için büyümek ve kârlılık sağlamak gittikçe güçleşiyor. Sürdürülebilir kârlı büyüme için
farklılaşma yolu ise yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmekten ve bunları ticari
gelir elde edecek süreçlere etkin olarak dönüştürmekten geçiyor. (Yılmaz, 2008:1) İnovasyon ile girişimciliğin
bir arada bulunduğu bir ortam gitgide büyüyen bir ekonomik gücü oluşturuyor. (Tan, 2007:1)
International Trade Reporter’ın verilerine göre, 2005 yılı sonunda yaratıcı ekonominin tüm dünyadaki
hacmi 2.9 trilyon dolar civarında, bu rakamın 5 yıl içinde 4.1 trilyona ulaşması bekleniyor. ‘The Creative
Economy: How People Make Money From Ideas” (Yaratıcı Ekonomi: Fikirlerden Nasıl Para Kazanılır?) adlı
kitabın yazarı John Howkins’e göre Sanayi devrimi öncesinde sermaye toprakken, sanayi devriminde makineydi.
Sanayi sonrası bilgi çağında ise sermaye yaratıcı fikirler. Yaratıcı fikirlere sahip olup, bunları marka – patent
haklarıyla koruyabilen şirket ve ülkeler dünyaya yön veriyor. Yaratıcı ekonomide rekabet edebilmek zor. Çünkü
fikri ürüne dönüştürüp üzerinden yüksek katma değer sağlıyorsunuz. Bugün dünya genelinde sadece birkaç ülke
yaratıcı ekonomide rekabet edebiliyor. Geri kalanlar ise tarım ve imalatta ilerliyor. Yaratıcı ekonomide rekabet
edebilenler, İngiltere, ABD, Japonya, Almanya gibi dünya ekonomisinde dominant ülkeler. İngiltere ve Amerika
bugün arabadan daha çok patent ihraç ediyor. Bu da onları dünyanın karar vericileri yapıyor. (aktaran Gözütok,
2005:98 -100)
Şayet uzun süre ayakta kalmak istiyorsanız, zamanın ruhunu yakalamalısınız. Bahsettiğimiz şey “trendler”
değil. Zamanın ruhu demek yapılmayanı yapmak, denenmemişi denemek, olmayanı yaratmak, buluşçu organizasyon ve hızlı olmak. İşte modern zamanların ruhunu özetleyen birkaç önemli kelime. Inovasyon, iş dünyasında
artık bir zorunluluk. İsteseniz de istemeseniz de kurumsal kimliğinizin bir parçası olmak zorunda. Çünkü bugün
bütün dünya, adını “inovasyon ekonomisi” denilen yenilikçi buluş fırtınasıyla sallanıyor. (Altun, 2008:12)
Küreselleşme hız kazandıkça, Bizimde yenilikçilik ve girişimcilikle desteklenen rekabetçi bir ekonomi
oluşturmak için çabalarımıza devam etmemiz gereklidir. Hindistan, Çin ve Rusya gibi nüfusları çok fazla ülkeler
de bu mücadeleye katılmış bulunuyorlar. Amerika ve Batı Avrupa halen güçlü görünüyorlar, ancak bu cephedeki
yeni oyuncular da küresel ekonomide varlıklarını hissettiriyorlar. (Mude ve Myton, 2007:2)
Cisco Systems şirketinin CEO su John Chambers in belittiği gibi, gelecekte işler en rekabetci altyapının ve
yaratıcılığın bulunduğu çevreye ve ve bu çevrenin oluşması için destek veren hükümetlerin bulunduğu, en
eğitimli işgücünün bulunduğu yerlere gidecekler. (Mude ve Myton, 2007:2) Örneğin; 2004 yılı Mart ayında
yapılan bir Avrupa Konseyi toplantısında, rekabet edebilirlik, yenilik yaratma ve girişimcilik kültürünün teşvik
edilmesi, ekonominin bütününün büyümesi için gerekli şartlar olarak tanımlanmıştır. ( Frendo, 2004)
Yine; Cleveland Federal Rezerv Bankası Başkanı ve CEO su Sandra Pianalto (2005)’ya göre: Herhangi bir
ekonominin geleceğinin sağlıklı olması, onun yenilik yaratma kabiliyetine bağlıdır. Büyümenin ve ilerlemenin
anahtarı her zaman yenilik yaratma – bir süreci eski olandan yeni olana çevirmektir. Eski iş süreçleri yok oluyor,
eskilerin yerini almak üzere yeni iş süreçleri, alanları doğuyor. Yeni işler, yenilik yaratma (inovasyon) sonucu
ortaya çıkıyor. Birçok işler ve hatta endüstriler ortadan kalkarken, büyümenin sancılarını tecrübe edeceğiz.
Inovasyon daha fazla büyümeye önderlik ederken, daha fazla büyüme, araştırma ve geliştirmede daha fazla
yatırıma önderlik edebilir. Inovasyona yön veren güçlerin gelişigüzel olaylar olması gerekmez. Bu güçler
genellikle rekabet ihtiyacından kaynaklanırlar. Bugün için gerçek olan bu durum, yüz yıl önce de aynı idi.
Görüşümüze göre, inovasyon ekonomik refahın gerçek motorudur. En büyük gücümüz değişimi benimsememiz,
yeni insanlarla, yeni teknolojileri entegre edebilmemiz, esnekliğimizi koruyabilmemizdir.”
Kapitalist sistemi artık yaratıcılık sürüklüyor. Hele bu yaratıcılık sanata dönüşmüşse, büyük paralar
kazanılıyor. Bu nedenle, uluslar arası şirketler araştırmaya ve yaratıcılığa büyük paralar harcıyorlar.. …Sermaye
birikiminin bu denli arttığı bir ortamda, her sahadaki rekabet üstünlüğü yaratıcılık sayesinde sağlanabiliyor.
(Müftüoğlu ve Durukan, 2004:156)
Örneğin; Avrupa Yatırım Bankası (EIB), “Investing in Innovation: İnnovasyona Yatırım” adı altında 200
yılında yenilikçi ve yaratıcı girişimlere destek vermek üzere 10 yıllık bir deneme programı başlattı. Kısaca bu
girişime “Innovation 2010 Initiative: 2010 Inovasyon İnisiyatifi” deniliyor. EIB ve Avrupa Yatırım Fon’un
(European Investment Fund) birlikte Lizbon gündemine katkı için grup olarak oluşturdukları bu fondan 2010
yılına kadar 50 milyar Euro dağıtılması planlanıyor. Barselona sürecine göre AB’nin Ar – Ge ve inovasyona
milli gelirin yüzde 3’ünü harcaması gerekirken bu rakam şimdilerde yüzde 2 civarında seyrediyor ve yüzde 3’e
çıktığında tüm AB’de bu alana yılda 100 milyar Euro harcanması bekleniyor. (Çakır, 2005:242)
Özünde; Günümüzde ve gelecekte, firmaların ve ulusların sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip
olabilmeleri için geliştirmeleri gereken en önemli yeteneklerinin başında inovasyon (yenilikçilik) gelmektedir.
(Müftüoğlu ve Durukan, 2004:155)
Yenilikçi Girişim Örnekleri
Levi’s da bu uygulamaya iyi bir örnek oluşturuyor. Üretilen jeans’ler birçok stilde geliyor. Levi’s sizin
ölçülerinizi alıyor ve arzu ettiğiniz stil, model ve ölçüde size özel Levi’s giysiyi üretip teslim ediyor. Bu, müşteri
sadakati açısından çok önemli bir uygulama.Levi’s ta yinelenen satın alım oranına baktığımızda yüzde 38
olduğunu görüyoruz. Bu oran sektörün diğer şirketlerinde ortalama yüzde 12 düzeyindedir. (Peppers, 1999:10)
Amazon.com’un temel başarısı bir sonraki ziyaretinizden sizi hatırlamalarıdır. Ne tür kitaplar aldığınızı
takip eder, bu türden öneriler sunarlar size. Adınızı, kredi kartı numaranızı, sizinle ilgili her türlü bilgiyi alıp,
muhafaza ederler. Siz bir sonraki kitabı ısmarlamak istediğinizde, sadece bir kez tıklamanız yeterlidir. Bir daha
kredi kartı bilgilerinizi girmeye, diğer ayrıntıları kaydetmeye gerek kalmamıştır. Bu nedenle de Amazon’u
ziyaret edenlerden, ikinci kez oraya girip ürün alma oranı yüzde 64 gibi yüksek orana ulaşmıştır. Yani satışların
yüzde 64’ü eski müşterilere yönelik gerçekleştiriliyor. Sözünü ettiğimiz bu oran, tipik bir Amerikan kitapevinin
oranından iki kat fazladır. (Peppers, 1999:16)
Starbucks’ın farklı girişimi; çoğu insan Starbucks’ı sadece bir kahve dükkanı olarak bilir CEO Howard
Schultz’a göre ise Starbucks’ın tüketicilerine sunacağı daha farklı özellikleri de var. Schultz, Starbucks’ın 8 bin
adetlik mağaza zincirini kişilerin ev ve işyerleri dışında da zaman geçirebileceği mekanlar olarak yeniden düzen-
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ledi. Bu amaçla kendi işiyle hiç bağlantısı olmayan kablosuz internet bağlantısını mağazalarında iki yıl önce
kullanmaya başladı. Bu hamleyle tüketicilerin dükkanlarda kalma oranı dokuz kat arttırıldı. Kablosuz ağ
bağlantısı şirkete başka bir konuda daha ilham verdi. Şirket, müzik hizmeti sunan kafeler açmaya başladı.(Öncel,
2005:94)
Goldcorp. Kanada merkezli bir altın şirketi, alanında dünyanın “en kârlı”, “en nakdi yüksek” “en büyüklerinden” biri. Şirket, sektör için radikal sayılan bir kararla, şirketin jeolojik verilerini internet üzerinde
yayınlamaya karar verdi. Açıklanan veriler, daha önce arama yapılan ve yapılmayan arazilerle ilgili bilgileri içeriyordu. Şirket ayrıca, şirketin jeolojik haritalarını inceleyerek, onlara altın kaynağı bulma konusunda yardımcı
olmaları amacıyla bir yarışma başlattı. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların yüzde 77 ‘si,
Goldcorp’un daha önce hiç duymadığı teknik ve teknolojileri kullandıklarını belirtiyorlardı. Sonuçta; şirket 500
bin dolar ödül dağıtarak, karşılığında tam 3 milyar dolarlık altın madeni buldu. Tabii buda şirketin değerini
birkaç kez katladı. (Ateş, 2008)
Türkiye’den Yenilikçi Girişim Örnekleri
Türkiye’de de pek çok şirket yaratıcı çalışmalara imza atıyor. Hatta sadece bu konuda çalışmak üzere
şirketlerde yaratıcı ekipler oluşturuluyor.
Eczacıbaşı topluluğu içinde 1999 yılından beri yaratıcılık ödülleri veriliyor. 2005 yılına kadar toplam 89
projeye ödül verildi ve bu projeler daha sonra doğru yönetilerek hayata geçirildi.
T-Box’ın başarısı, Boyner Holding tarafından piyasaya sunulan T-Box’lar. Finansmandan üretime, satıştan
pazarlamaya farklı alanlarda görev yapan 20 kişinin geliştirdiği bir konsept, 1,5 yılda 4 kıtada 4 bin 50 satış
noktasına ulaşmayı başardı. T-Box 2004 yılını 4 milyon satış adediyle kapattı. T-Box konsept oluşturulurken ise
geleneksel pazarlama stratejilerinin dışına çıkıldı. (Öncel, 2005:94-95)
Konya Şeker; 300 bin çiftçinin ortaklığıyla 1953 yılında kuruldu. 1999 yılında, yönetim ve vizyon
değişikliği ile geleneksel sanayi anlayışı, yenilikçiliğe, yeni ürünlere kaydı. Konya şeker Türkiye’de ilk kez likit
şeker üretimini gerçekleştirdi. Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk’un belirttiğine göre
Türkiye’deki yıllık şeker tüketimi yaklaşık 2.5 milyon ton. Bunun 600 bin tonunu likit şeker pazarının
oluşturacağı varsayılıyor. Şu anda likit şeker piyasa talebinin 120 tonunu Konya Şeker karşılıyor. (Salih, 2008)
Uygulama: Kırgızistan, Bişkek Örneği
Çalışmamızın uygulama bölümünde, Kırgızistan, Bişkek’te faaliyet gösteren küçük ve orta boy girişimciler
çalışmamızın ana kütlesini oluşturmuştur. Resmi kayıtların ve istatistiki verilerin yetersiz olması nedeniyle ana
kütlenin tam sayısını ve niteliğini saptamak mümkün olamamıştır.
Bişkek’te faaliyet gösteren küçük ve orta boy girişimcilerin,
• girişimci olmalarına yol açan nedenleri ve bu çerçevede yeni ürünler/ hizmetler yaratma isteklerinin
girişimci olmalarında etken olup olmadığı
• girişimcilikte başarılı olabilmek için gerekli olan özellikler ve bu çerçevede konumuzla ilgili olarak
yeniliklere açık olmanın, fark yaratabilmenin başarılı girişimcilikteki yerini
• toplumda genel kabul gören girişimciliğe dair ifadelere katılım derecelerini, bu açıdan konumuzla ilgili
olarak girişimci yenilik ortaya koymalı, fark yaratmalı, yaratıcı olmalı ifadelerine katılım derecelerini
• rakiplerinden önce ortaya koydukları yeniliklerin / farklılıklarının olup olmadığını, varsa bu yenilik ve
farklılıkların neler olduğunu
• bir girişimci olarak kendilerini nasıl tanımlayabileceklerini, kendilerinin yenilik yaratma peşinde koşan
girişimci olarak tanımlayıp tanımlamadıklarını
test edebilmek amacıyla tanımlayıcı araştırma tekniği kullanılmıştır.
Gerektiğinde açıklayıcı bilgiler verilerek çalışmanın amacının daha kolay anlatılabilmesi, kısa sürede
bitirilebilmesi ve daha fazla denekten bilgi alınabilmesi amacıyla birincil veri toplama araçlarından yüz yüze
anket yöntemi uygulanmıştır. Anket sorularının daha kolay ve sağlıklı cevaplandırılabilmesi için anketörler,
anket çalışmasından önce eğitilmişlerdir.
Ana kütlenin tam olarak saptanamaması, bütçe ve zaman yetersizliği nedeniyle, çeşitli sakıncalarına
rağmen çalışmada, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden birisi olan kolayda örnekleme yöntemi
uygulanmak zorunda kalınmıştır.
Tam sayılar saptanamamasına rağmen, çeşitli kaynaklardan elde edilen verilere göre Bişkek’te onbin
civarında küçük ve orta boy işletmenin bulunduğu varsayılmaktadır. Çalışmamızda işletmelerin sahipleri veya
ortakları ile (girişimcilerle) görüşülmüştür.
Görüşülen toplam kişi sayısı 209 kişidir. Anketlerin değerlendirilesi sırasında 2 anket değerlendirme dışı
bırakılmış, 207 anket değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirme SPSS 11 programı kullanılarak yapılmıştır.
Değerlendirme sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir:
Anket sorularının içsel tutarlılığı ölçülmüş Alfa değeri .7159 olarak bulunmuştur. Alfa değerinin % 70’in
üzerinde çıkması çalışmanın içsel tutarlığa sahip olduğunu göstermektedir.
Değerlendirme sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.
Girişimcilik Süresi
0-2 yıl
3-5
6-10
11
Toplam

Frekans
66
75
46
20
207

Yüzde
31.9
36.2
22.2
9.7
100.0

Kümülatif Yüzde
31.9
68.1
90.3
100.0

Elde edilen bulgulara göre girişimcilerin yüzde 90’ının girişimcilik deneyimi 10 yıl veya daha kısa bir
dönemi kapsamaktadır. Geçiş ekonomisi olarak Kırgızistan’da girişimciliğin yeni yeni gelişmekte olduğunu
söyleyebiliriz.
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Eğitim Durumu
Orta Öğretim
Meslek Okulu
Üniversite
Diğer
Toplam

Frekans
30
52
118
7
207

Yüzde
14.5
25.1
57.0
3.4
100.0

Kümülatif Yüzde
14.5
39.6
96.6
100.0

Girişimcilerin yüzde 60’ı üniversite ve üstü, yüzde 25’i de meslek okulu mezunudur. Bu verilere göre
girişimcilerin eğitim seviyesinin yüksek olduğunu belirtebiliriz.
Yaş Grubu Dağılımı
Frekans
49
77
48
33
207

25 yaşından küçük
25 – 35 yaş arası
36 – 45 yaş arası
46 yaş ve üzeri
Toplam

Yüzde
23.7
37.2
23.2
15.9
100.0

Kümülatif Yüzde
23.7
60.9
84.1
100.0

Elde edilen bulgulara göre, girişimcilerin yüzde 84 gibi büyük bir bölümü 45 yaş ve altındadır.
Girişimciliğin yeni gelişmekte olduğu ülke için bu durumun olağan olduğu söylenebilir.
Cinsiyet Dağılımı
Erkek
Bayan
Toplam

Frekans
90
117
207

Yüzde
43.5
56.5
100.0

Kümülatif Yüzde
43.5
100.0

Bulgulara göre kadınların da girişimcilikte en az erkekler kadar faal bir rol üstlenmiş üstlenmiş oldukları
görülmektedir.
Önem sırasına göre girişimcilerin, girişimci olmalarına yol açan nedenler
Önem Sırası
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Daha çok kazanma ve refah içinde yaşama isteği
Kendi işimin patronu olma isteği
İstediğim, sevdiğim işi yapabilme isteği
Yeteneklerimi istediğim gibi kullanma isteği
İstediğim gibi bir iş bulamama
Yeni ürünler / hizmetler yaratma arzusu
Başkalarının göremedikleri veya uğraşmadıkları işleri
keşfedip fırsatlardan yararlanmak
Tanınma ve prestij sağlama isteği
Babamın işini devraldım

Ortalama
3.35
3.93
5.83
6.28
7.90
7.97
8.02

Standart Sapma
3.283
3.556
3.664
3.362
3.092
2.849
2.751

8.14
9.07

2.643
2.244

Tablodan da görüldüğü gibi, girişimcilerin, girişimci olmalarına yol açan nedenlerin başında Daha çok
kazanma ve refah içinde yaşama isteği ve kendi işinin patronu olma isteği gelmektedir. Çalışmamızla ilgili
olarak ortaya çıkartılmaya çalışılan Yeni ürünler / hizmetler yaratma arzusu ve başkalarının göremedikleri veya
uğraşmadıkları işleri keşfedip fırsatlardan yararlanma isteği araştırmaya katılanlar tarafından girişimcilikte çok
önemli bir neden olarak görülmemektedir.
Girişimcilikte başarılı olmak için gerekli olan özellikler
Önem Sırası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

İş fırsatlarını görüp değerlendirebilmeli
Sorumluluk sahibi olmalı
Çok çalışmalı
Başarısızlıkla karşılaşsa bile vazgeçmemeli
Risk alabilmeli
Özkontrol ve özgüven sahibi olmalı
Yeniliklere açık olmalı, Fark yaratabilmeli
Kaynakları bir araya getirip kullanabilmeli
Hırslı olmalı
Detaylara önem vermeli
Sosyal ilişkileri güçlü olmalı

Ortalama
5.83
6.06
6.49
6.75
7.26
7.31
7.98
8.00
9.20
9.33
10.05

Standart Sapma
4.902
4.465
4.352
4.518
4.385
4.454
4.852
4.569
4.085
3.860
3.698

Yukarıda elde edilen bulgulara göre Bişkek’te faaliyette bulunan girişimcilere göre, Girişimcilikte başarılı
olmak için en önemli özelliklerin başında, İş fırsatlarını görüp değerlendirmek, Sorumluluk sahibi olmak ve Çok
çalışmak gelmektedir. Çalışmamızın temelini oluşturan Yeniliklere açık olma, Fark yaratabilme konusuna
Bişkek’te faaliyette bulunan girişimcilerin fazla önem vermedikleri gözlenmektedir.
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Toplumda genel kabul gören girişimciliğe dair ifadelere katılma derecesi
1= Tamamen katılıyorum ……….5= Hiç katılmıyorum
Önem
Sırası
1
2
3
4
5
6
7
8

Ortalama
Sermaye yeni iş için en önemli girdidir.
Girişimci yenilik ortaya koymalı, fark
yaratmalıdır.
Girişimci yaratıcı olmalıdır
Herkes yeni bir iş kurabilir
Girişimciler kumarbazdır
Girişimciler genç ve dinamik olmalıdır
Girişimci doğulur, sonradan olunmaz
Başarılı girişimci, iyi okul performansı gösterir.

2.16
2.18

Standart
Sapma
1.465
1.313

2.55
3.29
3.38
3.67
4.11
4.29

1.557
1.619
1.596
1.340
1.441
1.327

Yukarıdaki bulgulara göre de, Bişkek’te faaliyet gösteren küçük ve orta boy girişimcilere göre; Sermaye
yeni iş için en önemli girdidir. Girişimcinin yenilik ortaya koyması, fark yaratması ve yaratıcı olması da
toplumda genel kabul gören girişimcilik tarifine uygun bulunmaktadır.
Rakiplerden önce ortaya konulan yenilik / farklılık varmıdır?
Hayır
Evet
Toplam

Frekans
118
89
207

Yüzde
57.0
43.0
100.0

Kümülatif Yüzde
57.0
100.0

Yukarıdaki bulgulara göre; girişimcilerin yüzde 43 rakiplerinde önce ortaya bir yenilik/ farklılık
koyduklarını belirtmişlerdir. Ortay konulan bu yenilikler aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi ortaya çıkmıştır.
Girişimciler tarafından ortaya konulan yenilik alanları
Sıra
1
2
3
4
5
6
7

Üretim prosesindeki uygun değişikliklerle maliyet avantajı elde ettik
Piyasada olmayan yeni mal (hizmet) yarattık
Piyasada olan malda (hizmette) değişiklikler yaptık
Rakiplerimizin gitmediği yeni pazarlara gittik
Yeni dağıtım kanalı (kanalları) oluşturduk
Üründe yeni hammadde (ler) kullanmaya başladık.
Yeni üretim yöntemleri geliştirdik

Ortalama
(yüzde)
19
18
16
13
11
11
09

Standart
Sapma
.471
.388
.367
.338
.339
.344
.289

Girişimcileri en iyi yansıtan ifadeler
Önem
Sırası
1
2
3
4
5
6
7
8

Ortalama
Uzun saatler çalışmaktan kaçınmam
Aklıma yatan fikirleri uygularım
Başarısızlıkla karşılaşsam bile vazgeçmem
Risk almaktan kaçınmam
Kendime güvenim tamdır
Özgürlüğüme düşkünümdür
Yenilik yaratma peşinde koşarım
Sosyal ilişkilerim güçlüdür

3.43
4.37
4.39
4.73
5.00
5.10
6.58
6.75

Standart
Sapma
2.695
2.691
2.415
2.697
6.581
2.785
2.430
2.429

Yukarıdaki bulgulara göre de; Girişimciler uzun saatler çalışmanın kendilerini en iyi tarif eden ifade
olduğunu belirtmektedirler. Çalışmamıza göre önemli olduğunu düşündüğümüz Yenilik yaratma peşinde
koşarım ifadesi Bişkek’te faaliyet gösteren girişimcileri iyi ifade etmemekte ve alt sırada yer almaktadır.
Varyans Analizi (ANOVA) sonucu elde edilen konumuzla ilgili bulgular özetle aşağıdaki gibidir.
• Erkek ve bayan girişimciler arasında, yeni ürünler / hizmetler yaratma arzusu ile girişimci olmaları
bakımından anlamlı fark yoktur.
• Erkek ve bayan girişimciler arasında başkalarının göremedikleri veya uğraşmadıkları işleri keşfedip
yararlanma amacıyla girişimci olmaları, bakımından anlamlı fark yoktur.
• Girişimcilikte başarılı olabilmek için gerekli olan özelliklerden yeniliklere açık olma, fark yaratabilme
konusundaki düşünceleri arasında, cinsiyet açısından anlamlı fark yoktur.
• Toplumda genel kabul gören girişimciliğe dair “girişimci yaratıcı olmalıdır” görüşü bakımından,
cinsiyet açısından girişimciler arasında, anlamlı fark vardır. (sig. .018)
• Girişimcilerin kendilerini tanımlayabilecekleri ifadelerden, “yenilik yaratma peşinde koşma” ifadesi
açısından girişimcilerin eğitim durumuna, yaş gruplarına ve cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık vardır.
(sig. .054); (sig. .23) ve (sig. .063)
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Sonuç
Günümüzün artan rekabet ortamında girişimciliğin ve özellikle yaratıcı girişimciliğin önemi gittikçe
artmaktadır. Ülke ekonomi politikalarının giderek liberalleşmesi, iletişim, ulaşım ve üretim teknolojilerinin
başdöndürücü bir hızla gelişmesi sonucu dünya küresel bir şehre dönüşmektedir. Bir ülkede üretilen yeni bir
hizmet veya ürün hızla tüm dünyaya yayılmaktadır.
Bunun sonucu olarak şirketlerin ve girişimcilerin bu ortamda rekabet edebilmeleri, kâr elde edebilmeleri ve
dolayısıyla yaşamlarını sürdürebilmeleri esnek olmalarına, yeni gelişmelere süratle ayak uydurabilmelerine ve en
önemlisi yenilik yaratabilmelerine bağlıdır.
Sayılan bu nitelikler küçük ve orta boy girişimcileri tanımlamaktadır. Dünyanın en büyük şirketlerine sahip
A.B.D., İngiltere, Fransa, Japonya gibi günümüzün en gelişmiş ekonomilerinde dahi istihdam sağlama ve yenilik
yaratma büyük ölçüde küçük ve orta boy girişimciler tarafından ortaya konulmaktadır.
Uygulama bölümünde elde ettiğimiz bulgulara göre; serbest piyasa ekonomisine 15 – 16 yıl önce geçmeye
başlamış, bir geçiş ekonomisi olarak Kırgızistan’da faaliyet gösteren girişimcilerin, çalışmamızda önemini
vurgulamaya çalıştığımız girişimcilerin yenilik yaratma, fark yaratma özelliklerini taşımadıklarını görmekteyiz.
Ancak; serbest piyasa ekonomisi geliştikçe, ulusal ve uluslar arası rekabet arttıkça Kırgızistan’da da
girişimciliğin yapısının değişeceği düşünülmektedir.
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GAZİANTEPLİ GİRİŞİMCİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
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Gaziantepli Girişimcilerin Genel Özellikleri

ÖZET
Çalışma Gaziantep’in en önemli iki sektörü olan tekstil ve gıda sanayindeki girişimcilerin özellikleriyle
ilgilidir. Çalışmanın temelde iki amacı vardır: Birinci amaç, girişimcilerin eğitimle ilgili genel özelliklerini tespit
edip, eğitimin girişim üzerindeki etkisi hakkında ne düşündüklerini ortaya koymaktır. İkinci amaç ise;
girişimcilerin işletmelerinin ve kendilerinin gelecekteki başarısında etkili olduğunu düşündükleri faktörleri
belirlemek ve bu doğrultuda neler yapmayı amaçladıklarını tespit etmektir. Elde edilen verilerin bir kısmı
şunlardır:
Araştırmamız Türkiye’nin sanayi bağlamında hızla gelişen kenti Gaziantep’te 90 tekstil ve gıda
işletmesinde anket uygulama yöntemiyle yapılmıştır. Girişimcilerin %76.7’si lisans ve lisansüstü eğitimi almış
ve girişimcilerin %85.6’sı da girişimcilik dersini almıştır. Girişimcilik kültürünün nesilden nesile aktarılmasında
en önemli gördükleri üç faktör sırasıyla; “eğitim kurumlarının rolü”, “ailenin rolü” ve “eski ustaların rolü” olarak
belirlenmiştir. İş oluşumunda en önemli görülen üç faktör ise; “okulda işle ilgili eğitimin alınmış olunması”,
“işle ilgili yüksek kazancın olduğunun görülmesi” ve “geleceğin bağımsız çalışmada görülmesiyle” ilgilidir.
Girişimciliğin tercih edilmesindeki üç neden sırasıyla; “yenilikçi ve yaratıcı olmak”, “bağımsız çalışmayı
seviyor olmak” ve “emir almaktan hoşlanmamaktır”. İşletmenin faaliyetlerinin başarılı bir şekilde sürdürülmesi
için en önemli gördükleri üç faktör; “iş ahlâkı”, “piyasayı çok iyi kollamak” ve “verimliliği yükseltmek” olarak
tespit edilmiştir. İş hayatında girişimcilerin başarılı ve zengin olmasını etkileyen faktörler ise sırasıyla; “çok
çalışmak”, “üretim ve pazarda fırsatları görüp değerlendirmek” ve “hesaba kitaba dayalı akıllı bir iş disiplini ve
bilimi esas alarak hareket etmek” olarak belirtilmiştir. Bununla ilgili olarak girişimciler son 5 yılda en çok
“teknolojik yeniliğe” ağırlık vermiş, daha sonra da sırasıyla “mevcut üründe üretim hacmini artırmış” ve “yeni
bir pazara girmişlerdir”, ayrıca girişimcilerin %92’sinin işletmesinde ar-ge ile yenilik ve icatlar için kaynak
ayrılmaktadır. Girişimcilerin %44.8’i “halihazırdaki iş kolunda devam edip, başka bir iş kolunda da faaliyet
göstereceğini belirtirken, %41.4’ü sadece “halihazırdaki işini devam ettirip, geliştireceğini” ifade etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimci, eğitim, başarı, yenilik
ABSRACT
This paper examines characteristics of entrepreneurs in the textile and foodtehe most important two sectors
in Gaziantep, in Turkey.
The first goal is to determine the general charecteristic of entrepreneurs about education level and introduce
what they think about effects of education on entrepreneurship.
The second goal is to examine what they think the factors which they effect their future sucess and what
they plans about it. Some of the results taht is obtained from the paper are below:
Data were collected from 90 textile and food firms using a questionnaire in Gaziantep, in Turkey. 76.7 %
of enterperneurs have lisance degree, 85.6 % of them received entrepreneurship training.
In the effective factors about entrepreneurship from generation to generation tehe most important three
factors are the role of educational institutions, family nad maestros. The three important factors in
entrepreneurship are to have education in school about business,to expectitaion higher income in business and to
have independent firm in the future.
The three important reasons for being an entrepreneur are creative and innovative, one’s own man and not
prefer to take orders. For firm success which are important three factors are business ethics, seek an opportinity
for markets and high productivity. Being successful and rich entrepreneursin business life the important factors
are to work hardlyto see and evaluate the opportunity in production and market, to work logicaly and
scientificaly.
In th elast five years entrepreneur focused on technological innovations increasing production capacity and
entring a new market. 92 % of entrepreneurs allocated resource for R&D, innovations and invents. While 44.8%
of them sustain their work in tehe same industry, and tey will take to business in different sector, 41.4% of them
sustain and developed their existing business.
Key words: Entrepreneur, education, achievement, innovation
JEL Classification: L-26

1.

Girişimciliğin Tanımı ve Girişimcinin Özellikleri

Girişimcilik durgun ekonomileri hareketlendiren ve özellikle gelişmekte olan ülkelere ekonomik büyüme
sağlayan önemli bir unsur olarak görülmektedir. Çok farklı yönleri olması sebebiyle girişimciliğin farklı
tanımları mevcuttur. Meselâ, en basit haliyle, finansal yatırım, yönetim becerisi ve bir işletmeyi yönetmek için
gerekli yasal bilgiyi içeren serbest çalışma bir girişimcilik olarak görülebileceği gibi, yatırımları kendine
çekmek, yasal birleşmeler elde etmek, kurumsal ve kişisel yatırımcıları cezbetmek gibi çok daha karmaşık bir
anlayışla yapılan faaliyetler de girişimcilik kapsamı içerisinde yer alır. Bu bağlamda kendi pazarına üretim yapan
*
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mütevazı bir işletme de girişimciliğin sonucudur, Menkul Kıymetler borsasında varlığını sürdüren ve kendini
halka açık hale getiren ileri boyuttaki bir işletme de girişimciliğin sonucudur (Spencer, Gomez, 2004:10971098).
İlk ortaya çıkış haliyle ve en basit tanımıyla girişimcilik, üretim faktörlerini bir araya getirip, risk
üstlenerek bir işletmenin kurulması ve o işletmenin çalışır hale getirilmesidir (İrmiş ve Emsen, 2002: 19). Ancak
dışa açık ekonomilerin gelişmesi, küreselleşme olgusu, çevresel faktörlerin sunduğu fırsat ve tehditlerin artması
ve farklılaşması; bütün bunların sonucunda rekabetin şiddetinin artması, girişimciliğin kapsamını ve tanımını
farklılaştırmış ve geliştirmiştir. Kaynakların özgün bir şekilde bir araya getirilmesi, mevcut fırsatların
kullanılması ve yeni fırsatların tanımlanması, yüksek seviyedeki teknolojik değişime ve piyasa belirsizliğine
meydan okuma vb., artan rekabet ortamında girişimciliğin tanımına esas oluşturan faktörler olmaktadır (Lin ve
diğ., 2006:169-170). Bu bağlamda girişimcilik, risk alarak çevresel faktörlerden kaynaklanan fırsatları
değerlendirme veya yeni fırsatlar ortaya çıkarma gayesiyle mal ve/veya hizmet üretmek için üretim faktörlerinin
bir araya getirilmesi ve örgütlemenin gerçekleşmesi süreci olarak tanımlanmaktadır (Kutaniş, 2006:3). Gerçekte
risk alarak bir değer yaratmayı ifade eden girişimcilik aynı zamanda, fırsatların yakalanması ve bu fırsatların
değerlendirilmesi için kaynakların bir araya getirilmesi; yaratıcı yeteneklerle yeni ürün, yeni hizmet, yeni
kaynak, yeni teknoloji ve yeni piyasaların bulunması; değişimi ve dönüşümü yaratarak ve yenilikçi yaklaşımları
ortaya çıkararak, birey veya grupların yeni baştan organizasyonunun sağlanması sürecidir. Bugünkü anlamda,
girişimcilikle, yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni yaklaşımlar, yeni işlemler, yeni teknolojiler ve yeni bileşimler
yoluyla pazara katkı sağlayan değerler oluşturulmaktadır. Girişimcilik süreci içerisinde değer taşıyan farklı
unsurlar bir araya getirilip, piyasaya yönelik işlevsel hale dönüştürülmesi sırasında, gerekli zaman ve çaba sarf
edilerek, ekonomik, psikolojik ve sosyal riskler göze alınmakta ve sonuçta maddi ve kişisel tatmin
sağlanmaktadır (Kök, 2007:2).
Girişimci ise, en dar kapsamıyla, mal ve hizmet üretimini gerçekleştirebilmek için üretim faktörlerini bir
araya getirerek faaliyete geçiren, işletme kuran ve bu işletmedeki faaliyetlerin yürümesini sağlayan kişidir
(Özkan ve diğ., 2003:13). Modern bağlamdaki girişimcilik anlayışına göre; girişimci sürekli yenilik yapan ve
yaptığı yenilikleri iş dünyasında somut ticari ürünlere dönüştüren kişidir. Girişimcinin yenilik yapması ile
kastedilen şey, piyasaya yeni ürünler sunma, yeni üretim tekniklerinden yararlanma, yeni pazarlar elde etme,
yeni hammadde veya yarı mamul kaynaklarını bulma ve yeni bir organizasyon gerçekleştirebilme kapasitesidir
(Çelik ve Akgemici, 2007:15).Bu durumda girişimcinin en önemli özelliği, başkalarının baktığı ama göremediği
fırsatları görüp, bunları iş fikrine dönüştürebilmesi ve bu konudaki risk alma yatkınlığıdır (Tekin, 2004:3).
Girişimci kaynakları bir fayda ve değer yaratmak üzere bir araya getirebilen, başarıyı sağlayacak uygun
faaliyetleri başlatıp bununla ilgili örgütlemeler yapan, kararlılık gösteren kişidir. Aynı zamanda girişimci,
bağımsız çalışma arzusu olan, yeni fikirler oluşturup bunları hayata geçirebilen, başarma ihtiyacı hisseden,
belirsizlik toleransı olan ve en belirgin özelliğiyle risk alan kişidir (Arıkan, 2004:47, Kutaniş, 2006:13-17).
Bir ülkenin ekonomik bağlamda gelişmesi o ülke insanlarının girişim gücünün varlığına bağlıdır. Çünkü
girişimci insanlar, sermaye bulabilen, sermayeyi yatırıma dönüştüren ve her sürece değer katarak ürün/hizmet
üretiminin ve pazara sunumunun gerçekleşmesini sağlayan ve sonuçta tekrar gelir yaratabilen kişilerdir.
Girişimcilerin risk alabilme ve yenilik gerçekleştirebilme yetenekleri özellikle küresel dünyada girişimler
sonucunda yaratılan değerin çok geniş pazarlarda anlam bulup, çok daha büyük bir değerlerle ülkeye ve
işletmeye geri dönüşümünü sağlayacaktır. İstihdamın yaratılması, teknolojinin geliştirilmesi, insan ihtiyaçlarının
daha çok ve daha konforlu sağlanması, o ülke insanlarının girişim gücüne ve bu gücün fiiliyata dönüştürülmesine
bağlıdır. Bu bağlamda girişim gücü bir ülkenin gelişmesinde en önemli ayaklardan birini oluşturur.
2. Gaziantep’te Girişimcilerin Özelliklerini Tespite Yönelik Bir Araştırma
2.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Araştırma Gaziantep’te en yaygın sektör konuları olan gıda ve tekstil alanındaki girişimcilerin genel
özelliklerini ortaya koymaya yöneliktir. Buna yönelik olarak birinci amaç, girişimcinin eğitimle ilgili genel
özelliklerini tespit edip, eğitimin girişimcilik üzerindeki etkisi hakkında ne düşünüldüğünü ortaya koymaktır.
Bunun yanı sıra, araştırmada girişimcilerin iş oluşumunda ve işlerini devam ettirmelerindeki faktörlerin tespiti ve
başarılarını belirleyen unsurların neler olduğunun belirlenmesi araştırmanın diğer amaçlarını oluşturmaktadır.
Adı geçen sektördeki girişimcilere 150 adet anket dağıtılmıştır. Bu anketlerden 115 tanesi elimize ulaşmış
olup, 90 tanesi değerlendirilebilir özellikte bulunmuştur. Anketler SPSS paket programıyla değerlendirilmiş,
frekans ve yüzde dağılımı tablolar halinde gösterilmiştir. Çalışmanın yorumları bu tablolar üzerinden yapılmıştır.
Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ankete katılan girişimcilerin demografik özellikleri, ikinci
bölümde işletmelerin genel özellikleri, üçüncü bölümde girişimciliğin oluşumunda ve sürdürülmesindeki ana
faktörler ve dördüncü bölümde de işletmenin büyümesinin önünde gördüğü engeller ve kendi işletmeleri ve
ülkenin gelişme seyri açısından geleceğe bakış açıları tespit edilmeye çalışılmıştır.
2.2. Araştırmanın Varsayımları
Araştırmanın bu çalışmaya konu olan üç temel varsayımı mevcuttur.
1. Girişimciler işletmelerin yönetiminde söz sahibidirler ve yönetimde yakınlarından bir veya daha fazla
sayıda kişi yer almaktadır.
2. Yeniliğe ve teknolojiye önem vermektedirler.
3. Girişimciler açısından eğitim önemli bir unsur olarak görülmektedir.
2.3. Gaziantep İlinin Genel Girişim Özellikleri
Gaziantep, Güneydoğu Anadolu’nun en gelişmiş illerinden biri olup gelirinin yaklaşık % 40’ını tarımdan
sağlamaktadır. Dolayısıyla faal nüfusun % 60’a yakın bir kısmı tarımda çalışmaktadır
(http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/ Gaziantep_ekonomisi,04.04.2008). Bu sebepledir ki, gıda sanayinde önemli
bir gelişme kat etmiştir. Aynı zamanda Türkiye ekonomisinde sanayi ve ticaret potansiyeliyle çok önemli bir yeri
olan Gaziantep’in kurulu büyük sanayi işyerlerinin sayısı Türkiye genelinin %4’ünü, küçük sanayi işyerleri
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sayısı ise % 6’sını oluşturmaktadır. Faal nüfusun %28.72’si imalat sanayi kollarında çalışmaktadır
(http://guneydoguanadolu.bolgesi.com/gaziantep-endustri-ve-ekonomi, 04.04.2008).
2006 yılında girişimciliğin en önemli özelliklerinden birini göstererek “İnovasyon Vadisi Gaziantep”
projesi başlatılan ilde, son üç yılda patent ve marka tescilinde çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir Bu
gelişmenin ardında yatan en önemli başarı faktörlerinden biri de “markalaşma ve inovasyon” kapsamında
gerçekleşen eğitim çalışmaları olmuştur. Bugün 2.5 milyar dolarlık ihracata imza atan Gaziantep’te, işletmelerin
kendi üretim alanlarında ve pazarlarında yaptıkları yenilikler hem Türkiye hem de dünya pazarlarında önemli bir
rekabet avantajı sağlamaktadır (http://www.kobi-efor.com.tr/haber_detay.asp?id=2458, 04.04.2008). Türkiye’nin
önemli büyüklükteki işletmelerinin bir kısmına da sahip olan Gaziantep’teki asıl büyük oranı Küçük ve Orta
Ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. Gaziantep ili, girişimcilik faaliyetlerinin ve özellikle yenilik ve markalaşma
konusundaki belirgin teşviklerin ve girişimsel özelliklerinin neticesinde bugün, Güneydoğu Anadolu ihracatının
%90’nını karşılamaktadır (http://www.kobi-efor.com.tr/haber_detay.asp?id=2458, 04.04.2008).
2.4. Demografik Faktörler
Girişimcilerin temel demografik özellikleri Tablo 1 ve Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 1: Doğum yeri ,medeni durum, yaş ve eğitim
Frekans %
Doğum yeri
Köy
7
7,8
Kasaba -belde
5
5,6
İlçe
31
34,4
İl
47
52,2
Toplam
90
100
Medeni durum Evli
87
96,7
Bekar
3
3,3
Toplam
90
100
Yaş
30 ve aşağı
25
27,8
31-40
61
67,8
41-50
4
4,4
Toplam
90
100
Eğitim seviyesi Lise
21
23,3
Fakülte
62
68,9
Lisansüstü
7
7,8
Toplam
90
100

Yapılan anket çalışmasına katılan girişimcilerin %86,6’sı ilçe veya il doğumludur ve büyük bir
çoğunluğunu (%52.2) il doğumlu olanlar oluşturmaktadır. Girişimcilerin %96.7’si evlidir. Önemli bir kısmı
(%67.8) 31- 40 yaş arasında yer almaktadır. Girişimcilerin %76.7’si fakülte ve üstü eğitim düzeyine sahiptir.
Tablo 2:Anne, baba mesleği, ailedeki çocuk sayısı ve girişimcinin yaş sırası
Frekans
%
Anne mesleği
Ev hanımı
77
85,6
Diğer
13
14,4
Toplam
90
100
Baba mesleği
Çiftçi
6
6,7
İşçi
20
22,2
Memur
8
8,9
Tüccar
22
22,4
Sanayici
16
17,8
Diğer
16
17,8
Toplam
90
100
Ailedeki çocuk sayısı
1
1
1,1
2
3
3,3
3
28
31,4
4
18
20,0
5
12
13,3
6+
11
12,3
Toplam
73
100
Girişimcinin yaş sırası
En küçük
18
20,0
Ortanca
39
43,3
Büyük
33
36,7
Toplam
90
100

Girişimci annelerinin %85.6’sı ev hanımdır. Baba mesleği olarak ise, %43.2’sinin babası girişimci nitelik
gösteren tüccar ve sanayici, %31.8’inin babası ise daha bağımlı çalışmaya yönelik meslek grubunu ifade eden
işçi ve memurdur.
Kardeş sayısı olarak daha çok yığılma gösterdikleri yer (%79.5) 3 ile 5 kardeş arasındadır. Aynı zamanda,
girişimcilerin büyük bir kısmı ortanca çocuk (%43.3) ve daha sonra da büyük çocuk olarak yer almaktadırlar
(%36.7).
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Yukarıda ki, faktörler göz önüne alınarak denilebilir ki; ankete konu olan Gaziantepli girişimcilerin
demografik bağlamdaki genel özellikleri; kentli olmaları, fakülte ve fakülte üstü eğitim görmüş olmaları, çok
sayıda kardeş sahibi olmaları (bu durum rekabeti ve işbirliğini öğrenmeleri açısından önemlidir), daha ziyade
kardeşler arasında ortanca çocuk ve büyük çocuk olmaları ve evli olmalarıdır Aynı zamanda girişimcilerin
önemli bir kısmının baba mesleklerinin daha bağımsız ve risk almaya yönelik meslekler olduğu görülmekle
beraber, %31.8 gibi azımsanmayacak bir orandaki girişimcinin baba mesleğinin daha bağımlı çalışmayı ifade
eden işçi ve memur olması bu girişimcilerin ailede öğrenilmiş bir davranış olmanın ötesinde bir girişimcilik
boyutuna sahip olduklarını da göstermektedir.
2.5. İşletmelerin Genel Özellikleri
Yapılan çalışmada ankete konu olan girişimcilerin genel özellikleri Tablo 3- Tablo 11 arasında yer
almaktadır.
Tablo 3: İşletmenin faaliyet alanı
İşletmenin faaliyet alanı
Gıda
Tekstil
Toplam

Frekans
42
48

%
46,7
53,3

90

100,0

Yapılan çalışmada ankete konu olan girişimcilerin sahip oldukları işletmelerin %46,7’si tekstil alanında,
%53,3’ü ise gıda alanında faaliyet göstermektedir.
Tablo 4: İşletmenin varlık süresi
İşletmenin varlık süresi
1-9 yıl
10-19 yıl
20-29
30-39
40 ve üstü
Toplam

Frekans
31
36
12
6
4
89

%
34,8
40,4
13,5
6,7
4,5
100,0

İşletmelerin büyük bir kısmının (%40) hâlihazırdaki varlık süresi 10-19 yıl arasındadır, 1-9 yıl arasında
varlığını devam ettiren işletmeler, genelin %34,4’ünü kapsamaktadır. Geri kalan %24,4’lük kısım ise 20 yıldan
daha fazla süredir yaşamını devam ettirmektedir.
Tablo 5: Uluslararası pazara üretim yapılması
Uluslararası pazara üretim
Frekans
yapılması
Evet
60
Hayır
30
Toplam
90

%
66,6
33,3
100

İşletmelerin çoğunluğu (%66,6) uluslararası pazar için üretim yapmakta iken, %33,3’ü de ulusal pazar için
üretim yapmaktadır.
Tablo 6: Fizibilite yapılma durumu
Fizibilite yapılma durumu
Frekans
Evet
77
Hayır
11
Toplam
88

%
87,5
12,5
100

Aynı zamanda işletmelerin %87,5 gibi oldukça büyük bir kısmında, fizibilite çalışması yapılmıştır.
Tablo 7: İlk sermayenin elde edilişinde en önemli üç sıra
İlk Sermayenin elde edilişi
Frekans
%
Evet
36
40
Babamdan kaldı
Hayır
54
60
Evet
5
5,6
Akrabalardan temin etme
Hayır
85
94,4
Evet
9
10
Yurtdışından tasarruf etme
Hayır
81
90
Evet
46
51,1
Kendisi çalışarak kazanma
Hayır
44
48,9
Evet
43
47,8
Bankadan kredi alma
Hayır
47
52,2

İşletmelerini kurarken girişimcilerin sermayeyi elde edişleri bakımından önem arz eden ilk üç sıradaki
kaynakları; kendileri çalışarak elde ettikleri gelir (%51,1), bankadan aldıkları kredi (%47,8) ve babalarından
temin ettikleri sermaye kaynağı (%40) oluşturmaktadır.
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Tablo 8: İşletmede çalışan sayısı
İşletmede çalışan sayısı
Frekans
1-9-Mikro
12
10-49-Küçük
35
50-250-Orta
29
250+
14
Toplam
90

%
13,3
38,9
32,2
15,6
100

İşletmelerin %71’ini, çalıştırdıkları işçi sayısı bağlamında, küçük ve orta ölçekli işletmeler
oluşturmaktadır. 250’den fazla işçi çalıştıran işletmelerin (büyük işletmeler) oranı ise %15,6 gibi gerçekte,
azımsanmayacak bir miktardadır.
Tablo 9: Girişimcinin işletmedeki statüsü
İşletmedeki statü
Frekans
İşletme sahibi-tepe yöneticisi
52
İşletme sahibi-yönetim kurulu üyesi
29
Sadece işletme sahibi
7
Diğer
2
Toplam
90

%
57,8
32,2
7,8
2,2
100

Girişimcilerin %90’nı tepe yöneticisi ya da yönetim kurulu üyesi olarak yönetimin içerisinde yer
almaktadır. Büyük bir çoğunluğu (57.8) da bizzat tepe yönetiminde bulunmaktadır.
Tablo 10: Üst yönetimde çalışan yakın sayısı
Üst yönetimde çalışan yakın sayısı
Frekans
Hiç yok
19
1 kişi
13
2 kişi
20
3 kişi
19
4 kişi
9
5+
10
Toplam
90

%
21,1
14,4
22,2
21,1
10,0
11,1
100

Ayrıca, işletmenin üst yönetim kadrosunda girişimcinin yakının olmadığı işletme oranı %21,1’dir. Geri
kalan işletmelerin %79’unda ise işletmenin üst yönetiminde girişimcinin en az bir tane yakını yer almaktadır.
Tablo 11: Yönetimin en iyi ne şekilde gerçekleşeceği
Yönetimin en iyi gerçekleşme durumu
Frekans
Sadece ben yönetirim
5
Sadece profesyonel yöneticiler yönetir
10
Ben ve profesyonel yöneticiler beraber
59
En iyi ben ve profesyonel olmasa da
13
ailemden birisiyle beraber

%
5,7
11,5
67,8
14,9

İşletmede yönetimin en iyi ne şekilde gerçekleştiği sorulduğunda ise girişimcilerin %67.8’i en “iyi
yönetimin” kendileri ve profesyonel yöneticilerin beraberliği sonucunda olacağını, girişimcilerin %15’i ise, en
iyi işletme yönetiminin kendileri ve profesyonel olmasa da aileden birinin beraberliğiyle gerçekleşeceğini ifade
etmişlerdir. Bu bağlamda birinci varsayımın doğru olduğu kabul edilmiştir. Sadece %5.7’si “en iyi işletme
yönetimini” tek başlarına gerçekleştireceklerini, %11.5’i de sadece profesyonel yöneticilerin gerçekleştireceği
yönetimin en iyi işletme yönetimi olduğunu belirtmiştir.
Öyleyse, gıda ve tekstil alanındaki işletmelerin büyük bir kısmı (75.2’si) son 20 yıldır kurulmuştur. Türkiye
açısından da 20 yıllık dönem dışa açık politikaların ağırlıkla kullanıldığı, girişimcilik için teşviklerin verildiği,
ihracatın teşvik edildiği ve özellikle merkezden ziyade çevre bölgelerde girişimciliğin daha yoğun olarak
desteklendiği dönemdir. Tablo 5’den de görüldüğü üzere işletmelerin %66.7 gibi bir oranı uluslar arası pazara az
ya da çok mamul sunmaktadır. Bunların yanı sıra, 20 yıldan daha fazla süredir varlığını devam ettiren işletme
sayısı da genel içerisinde düşük gibi görülmekle beraber, hızlı rekabet şartlarında işletmelerin ömürlerini dikkate
alarak söylenebilir ki; önemli bir oranda bulunmaktadır (%24.7). Hatta yapılan çalışmada ankete katılan
işletmelerden 4 tanesinin de 40 ve üstü yaşta olduğu görülmektedir.
İşletmelerin büyük bir çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmeler olup sermayelerini kaynağını daha çok
kendi çalışmalarının getirdiği birikimle ya da bankadan aldıkları kredilerle temin etmişler, daha sonra da
babalarının kaynaklarından yararlanmışlardır. İlk iki sırada sermaye temininde girişimcilerin kendi
kaynaklarından ve daha sonra çalışarak yine kendilerinin geri ödeyeceği banka kredilerinden temin ettiklerini
ifade etmeleri sermayenin kaynağının temininde daha bağımsız hareket ettiklerini ve kaynak bulma ve oluşturma
konusunda bir “aileye dayalı” ve “aile kaynağıyla desteklenen” olmanın ötesinde daha girişimsel bir özellik
gösterdiklerini de ortaya koymaktadır. Ancak girişimcilerin çok büyük bir kısmı, üst yönetimde kendi
yakınlarından birilerinin yer almasını istemektedirler. Bu durum, girişimci ile yakını olan yöneticilerin, özellikle
geçmişe dayalı uzun dönemli bağlarının olması ve daha çok sayıdaki benzer kültürel değerleri paylaşıyor
olmaları sebebiyle yönetim kararları açısından kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamaktadır (Chrisman
ve diğ., 2007: 1036-1037).
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2.6. Girişimciliğin Oluşmasında ve Sürdürülmesinde Etkili Olan Faktörler
Bir işletmenin başarısı ve devamlılığı girişimcilik kültürünün varlığına ve girişimciliği tetikleyen faktörlere
bağlıdır. Girişimciliğin oluşturulmasında ve sürdürülmesinde etkili olan faktörler Tablo 12-Tablo 18 arasında yer
almaktadır.
Tablo 12: Girişimci olmanın en önemli üç nedeni
İş babasından kalmıştır
Yenilikçi ve yaratıcıdır
Bağımsız çalışmayı seviyordur
Emir almayı sevmiyordur
Güçlü insanlardan biri olmak istiyordur
Siyaset ve yönetimi etkileme gücü artsın
istiyordur
Maaş yerine daha fazla kazanmak
istiyordur
Güç ve prestiji seviyordur
Lüks ve rahat yaşama arzusu vardır
Heyecanı seviyordur

Frekans
Evet
22
Hayır
68
Evet
69
Hayır
21
Evet
43
Hayır
47
Evet
41
Hayır
49
Evet
28
Hayır
62
Evet
11
Hayır
79
Evet
10
Hayır
80
Evet
19
Hayır
71
Evet
6
Hayır
84
Evet
7
Hayır
83

%
24,4
75,6
76,7
23,3
47,8
52,2
45,6
54,4
31,1
68,9
12,2
87,8
11,1
88,9
21,1
78,9
6,7
93,3
7,8
92,2

Ankete katılan girişimciler açısından “bir bireyin girişimci olma konusunda tercih yapmasına sebep olan”
en önemli üç faktör, o bireyin “yenilikçi ve yaratıcı olması” (%76.7), “bağımsız çalışmayı istiyor olması” (47.8)
ve “emir almayı sevmiyor olması” (45.6) şeklinde belirlenmiştir. Bu faktörler teorik açıdan da girişimciliğin
oluşumunda çok önemli kabul edilen faktörlerdir. Özellikle “yenilikçi ve yaratıcı olma” isteğinin ilk sırada yer
alıyor olması girişimin başlatılmasında etkili olduğu kadar girişimin rekabet ortamında devamlılığını sağlamak
açısından da çok önemli kabul edilmektedir. “Yenilikçi ve yaratıcı olma konusundaki dürtü sadece işletmenin
devamlılığını ve rekabet ortamındaki başarısına etki etmekle kalmamakta, aynı zamanda ülke ekonomisi,
teknolojisi ve genel gelişimi üzerinde de etkili olmaktadır. Çünkü, bir ülkenin gelişmesi o ülkedeki üretim,
hizmet ve teknoloji bağlamındaki yaratıcılığa ve yeniliğe bağlıdır. O ülkedeki yaratıcılık ve yenilik o ülkenin
diğer ülkeler arasında da etkin bir konuma geçmesine yardımcı olacaktır.
Tablo 13: İş oluşumunda etkili en önemli üç faktör
İş oluşumunda etkili faktörler
Frekans
Evet
30
İşin babadan kalması
Hayır
60
Daha önce ilgili işte ücretli
Evet
21
olarak çalışma
Hayır
69
Evet
48
Okulda işle ilgili eğitim alma
Hayır
42
İşle ilgili yüksek kazanç
Evet
48
olduğunu görme
Hayır
42
Evet
8
Başka iş sahası bulamama
Hayır
82
Geleceğini bağımsız çalışmada
Evet
39
görme
Hayır
51
İlde üretim sahası ile ilgili
Hayır
36
önceden yatırımların olması
54

%
33,3
66,7
23,3
76,7
53,3
46,7
53,3
46,7
8,9
91,1
43,3
56,7
40
60

Halihazırdaki işlerini tercih etmelerinde en önemli gördükleri ilk üç sebebi ise ; “okulda işle ilgili eğitim
almaları” (53.3), “ilgili alanda işle ilgili yüksek kazanç olduğunu gözlemeleri” (53.3), “geleceği bağımsız
çalışmada görmeleri” (43.3)oluşturmaktadır.
Tablo 14: Girişimcilik dersi alma durumu
Girişimcilik dersi
Frekans
alma durumu
Evet
77
Hayır
13
Toplam
90

%
85,6
14,4
100

Ankete katılan girişimcilerin %85.6 gibi büyük bir kısmı aynı zamanda girişimcilik eğitimi de almıştır. Bu
durum, Tablo 13’de elde edilen verileri de destekler niteliktedir. Çünkü Tablo 13’de girişimcilerin işlerini tercih
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etmelerindeki en önemli neden “okulda işle ilgili eğitim alınması gösterilmiştir. Gaziantepli girişimcilerin
girişimcilik dersi alma konusundaki oranlarının yüksek olması eğitim konusuna verdikleri önemin yanı sıra
“İnovasyon Vadisi Gaziantep” projesinin varlığı da etkili olmuştur. Zaten, Tablo 12’deki yenilikçi ve yaratıcı
olma dürtüsünün yüksek olması da böyle bir projeye katılımla uyum göstermektedir.
Tablo 15: Başarı için en önemli görülen üç faktör
Başarı için en önemli görülen üç faktör Frekans
Evet
65
İş ahlakı
Hayır
25
Evet
49
Piyasayı çok iyi kollamak
Hayır
41
Evet
31
Çalışanların işletmeye sadakati
Hayır
59
Evet
46
Verimliliği yükseltmek
Hayır
44
Evet
7
Mevzuata uymak
Hayır
83
Evet
43
Güvenilir yönetici kişiliği
Hayır
47
Evet
10
Çalışanların amirlere bağlılığı
Hayır
80
Evet
1
Diğer
Hayır
89

%
72,2
27,8
54,4
45,6
34,4
65,6
51,1
48,9
7,8
92,2
47,8
52,2
11,1
88,9
1,1
98,9

İşletmenin faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürütmesinde etkili olan faktörlerden en önemli görülenlerden
ilk üçü sırasıyla; “iş ahlâkı” (72.2), “piyasayı çok iyi kollamak” (%54.4), ve “verimliliği yükseltmek” (51.1)
olarak belirtilmiştir.
Tablo 16: Ar-ge, yenilik ve icatlar için kaynak ayırma
Ar-ge, yenilik ve icatlar için
Frekans
kaynak ayırma durumu
Evet
80
Hayır
7
Toplam
87

%
92,0
8,0
100

Ankete katılan girişimcilerin (ki sahip oldukları işletmelerinin büyük bir kısmı KOBİ niteliğindedir)
%92’si işletmesinde ar-ge, yenilik ve icatlar için kaynak ayırmaktadırlar. “Inovasyon Vadisi Gaziantep” projesi,
işletmelerin ar-ge, yenilik ve icatlar için kaynak ayırmalarında karşılıklı bir etkileşime sahiptir.
Tablo 17: İş hayatında başarılı ve zengin olmada en etkili üç faktör
Frekans
%
Evet
25
27,8
Bu bir nasip kısmet işidir
Hayır
65
72,2
Evet
76
84,4
Çok çalışmak gereklidir
Hayır
14
15,6
Üretim ve pazarda fırsatları görüp
Evet
75
83,1
değerlendirmek gerekir
Hayır
15
16,9
Evet
11
12,2
Hükümetle iyi geçinmek gerekir
Hayır
79
87,8
Ara sıra meşru olmayan işleri de
Evet
4
4,4
yapmak gerekir
Hayır
86
96,6
Hesaba kitaba dayalı akılcı bir iş
Evet
71
78,9
disiplini ve bilimi esas almak gerekir

Girişimcilerin iş hayatında başarılı ve zengin olmada en etkili gördükleri faktörler “çok çalışmak” (%84.4),
“üretim ve pazarda fırsatları görüp değerlendirmek” (%83.1), “hesaba kitaba dayalı akılcı bir iş disiplini ve
bilimi esas almak” (%79) olarak belirlenmiştir. Girişimcilerin başarılı olmak için “çok çalışma” faktöründen
sonra “üretim ve pazarda fırsatları görüp değerlendirme” istekleri de onların fırsat yaklaşımıyla hareket
ettiklerini göstermektedir.
Tablo 18: Girişimcilik kültürünün aktarılmasında en etkili üç faktör
Frekans
%
Evet
77
85,6
Eğitim kurumlarının rolü
Hayır
13
14,4
Evet
33
36,7
Devlet kurumlarının rolü
Hayır
57
63,3
Evet
9
10
Dernek ve kulüplerin rolü
Hayır
81
90
Eski ustaların rolü(çırak-kalfaEvet
38
42,2

63
usta ilişkisi)
Ailenin rolü(anne baba)
Yabancı girişimcilerle ortaklıklar
ve onların rolü

Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

52
69
21
28
62

57,8
76,7
23,3
31,1
68,9

Ankete katılan girişimcilerin “girişimcilik kültürünün nesilden nesile aktarılmasında en önemli gördükleri
ilk üç faktör ise sırasıyla “eğitim kurumlarının rolü” (%85.6), “ailenin rolü” (76.7) ve “eski ustaların rolüdür”
(%42.2, çırak-kalfa-usta ilişkisi). Yukarıdaki verilere bağlantılı olarak da görülmektedir ki girişimcilerin
girişimcilikte ve onun gelecek nesillere aktarılmasında en önemsedikleri faktör eğitimdir. Bu bağlamda ikinci ve
üçüncü varsayımların da doğrulandığı görülmektedir.
2.7. İşletmelerin Büyümesine Engel Teşkil Eden Faktörler ve İşletmeler ve Ülke Açısından Geleceğe Dair
Algılamalar
İşletmenin büyümesiyle ilgili engeller ve işletme ve ülke açısından girişimcilerin geleceğe dair yaklaşımları
Tablo 19-Tablo 22 arasında yer almaktadır.
Tablo 19: İşletmenin büyümesinin önündeki en önemli üç engel
Frekans
%
Evet
59
65,6
1.Finansman yetersizliği
Hayır
31
34,4
2.Yenilikleri takip etme
Evet
20
22,2
zorluğu
Hayır
70
77,8
3.Devlet politikaları (aşırı
Evet
42
46,7
vergi yükü vs.)
Hayır
48
53,3
4.Ar-ge faaliyetleri
Evet
29
32,2
yapamama
Hayır
61
67,8
5.Kalifiye eleman
Evet
27
30
yetersizliği
Hayır
63
70
6.Büyümenin getirdiği
Evet
30
33,7
riskler
Hayır
60
66,3
7.Pazarın sürekli
Evet
47
52,2
değişmesi
Hayır
43
47,8

Girişimcilerin işletmelerinin büyümesi önünde engel olduğunu düşündükleri en önemli üç faktör sırasıyla,
“finansman yetersizliği” (%65.6), “pazarın sürekli değişmesi” (%52.2) ve “devlet politikaları” (%46.7) dır.
Tablo 20: Son beş yılda işletmede yapılan en önemli üç değişiklik
Frekans
Evet
71
Teknolojik yenilik yaptım
Hayır
19
Evet
45
Mevcut ürünümün üretim hacmini artırdım
Hayır
45
Evet
37
Mevcut ürünümde değişiklikler yaptım
Hayır
53
Mevcut ürünle beraber farklı bir sektörde
Evet
33
yeni bir ürün üretmeye başladım
Hayır
57
Mevcut ürünümle beraber aynı sektörde
Evet
26
yeni ürünler üretmeye başladım
Hayır
64
Evet
44
Yeni bir pazara girdim
Hayır
46

%
78,9
21,1
50
50
41,1
58,9
36,7
63,3
28,9
71,1
48,9
51,1

İşletmeler son beş yılda “teknolojik yenilikler yapmış (%78.9), mevcut ürünün üretim hacmini artırmış
(%50) ve yeni bir pazara girmiştir (%48.9). Bu durumda girişimciler işletmenin büyümesinde finansal
yetersizliği ve pazarın sürekli değişmesini engel olarak görüyor olmalarına rağmen, teknolojik yenilikler yapma
konusunda ısrarcı davranmaktadırlar. Her ne kadar üretim hacminin artırılması ve yeni pazarlara girilmesi
yüksek oranlarda çıkmış olsa da girişimcilerin değişiklik bağlamında asıl önemsedikleri husus teknolojik
yenilikler olmaktadır.
Tablo 21: Gelecekte yapılması düşünülen şey
Gelecekte yapılması düşünülen şey
İşletmeyi kapatacağım
Hâlihazırdaki işimi geliştirip genişleteceğim
Hâlihazırdaki işkolumdan başka bir iş koluna geçeceğim
Hâlihazırdaki iş kolunda devam edip başka bir işkolunda da
faaliyet göstereceğim
Gelecekte ne yapacağıma karar vermedim
Toplam

Frekans
1
36
3

%
1,1
41,4
3,4

39

44,8

8
87

9,2
100

64
Halihazırdaki durumlarının geleceğe yansıması açısından, işletmelerin %44.8’i gelecekte mevcut iş kolunda
çalışmaya devam edip, aynı zamanda başka bir iş kolunda da faaliyet göstereceğini %41.4’ü ise sadece mevcut
işini geliştirip genişleteceğini ifade etmektedir.
Tablo 22: ABD ve AB ile Türkiye arasındaki yatırımlar ve girişimcilik ruhu
ABD ve AB ile Türkiye arasındaki yatırımlar ve girişimcilik Frekans
%
ruhu
Çok gerideyiz yetişmemiz imkânsız
7
8,0
Kendi içimizde kalıp dışarıyla ilişkilerimizi azaltmalıyız
10
11,5
Gelişmiş ülkeler bizi ilgilendirmez rekabet etmemiz
5
5,7
gerekmez
Onlar çok ilerde fakat dünyaya açıldıkça gelişip onlara
49
56,3
ulaşabiliriz
Rekabetçi ve dünya pazarına yönelik uzun vadeli strateji
15
17,2
olursa onlardan daha başarılı oluruz
Diğer
1
1,1
Toplam
87
100,0

Anketimize katılan girişimcilerin Türkiye ile gelişmiş Avrupa ülkeleri ve ABD arasında yatırımlar ve
girişimcilik ruhu karşılaştırması açısından ortaya koydukları Tablo sadece gelecekte gelişmiş ülkelerin
seviyesine ulaşma boyutunda düşünülmektedir. Buna göre girişimcilerin %56.3’ü gelişmiş Avrupa ülkeleri ve
ABD işletmelerinin bize göre çok ileride olduğunu, dünyaya açıldığımız ölçüde gelişip onlara ulaşabileceğimizi
ifade ederken, sadece %17.2’lik bir oran rekabetçi ve dünya pazarına yönelik uzun vadeli strateji uygulanırsa
onlardan daha başarılı olunacağını düşünmektedir. Bu anlamda gelecekte Türkiye’deki işletmelere biçilen rol bu
işletmelerin dünya pazarlarında lider olmasından ziyade gelişmiş ülke işletmelerini takip etmesi şeklinde ortaya
konulmaktadır.
3. Sonuç
Gaziantep ili girişimciliğin gelişmesi ve motive edilmesi açısından oldukça önemli bir alt yapıya sahip olmuştur. Bu ilde yeniliklerin yapılmasına yönelik geliştirilen projeler ve patent ve marka tesciliyle ilgili
çalışmalar girişimcilik olgusunun sadece sermaye bulup iş yeri açmanın ötesinde yeniliği ve yaratıcılığı temel
alan bir anlayışa sahip olduğunu göstermektedir. Gaziantep ilinde gıda ve tekstil sektöründe yer alan girişimcilerin özelliklerini tespite yönelik yapılan bu çalışmada girişimcilerin büyük bir çoğunluğunun yüksekokul ve
üstü eğitim aldığı fakat aynı zamanda girişimcilik konusunda da ders aldığı görülmektedir. Her ne kadar büyük
bir çoğunluğunun babası memur ve işçi gibi bir yere bağımlı çalışmanın ötesinde bağımsız işlerle uğraşmış
olsalar da ankete katılan girişimcilerin girişimcilik faaliyetinde eğitim öncelendiği görülmektedir.
Girişimciler, profesyonel yöneticilerin işletmedeki varlığını önemsemekte fakat işletmenin yönetiminde
bizzat kendileri de bulunmaktadırlar Aynı zamanda, yakınlarından da en az bir veya daha fazla kişinin üst
kademelerde bulunmasını tercih etmektedirler. Daha ziyade Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere sahip olan
girişimciler.
Gaziantep’in yenilik ve yaratıcılık konusundaki girişimleriyle de paralel özellikler göstermekte ve bir
taraftan girişimci olmada en önemli faktörü yenilikçilik ve yaratıcılık olarak ifade ederken diğer taraftan da ar-ge
faaliyetleri, yenilik ve icatlar için kaynak ayırmakta ve son beş yıllık çalışmalarını teknolojide, üründe ve
pazarda yenilik ve değişiklik yapmaya yöneltmektedirler.
Çoğunluğunun ihracat da yaptığı, girişimcilerin işletmelerini büyütmelerinde en önemli engel olarak
gördükleri unsur finansman yetersizliği ve pazarın sürekli değişmesi olmaktadır. Günümüz hızlı rekabet şartları
içerisinde dünya pazarlarına mal sunan işletmelerin pazardaki sürekli ve hızlı değişimleri takip etmesi, pazarın
sürekli araştırma kapsamında bulundurulmasına, pazarda talep bulacak ya da talep yaratılacak yenilik ve
yaratıcılıkları ortaya koymasına bağlıdır. Ancak bu durum yeterli finansal kaynağa da sahip olmayı gerektirir. Bu
sebeple girişimciler için yenilik ve yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri finansal kaynakların oluşturulması,
girişimcilerin eğitim programlarının yanı sıra, finansal kaynak sağlayacak örgütlenmeler ve koordinasyonlarla da
desteklenmesi önem arz etmektedir.
Çalışmaya katılan girişimcilerin büyük bir kısmı ya hâlihazırdaki işlerini genişletmeyi ya da hâlihazırdaki
işlerine devam ederken başka bir iş kolunda da faaliyet göstereceklerini düşünmektedirler. Girişimciler mevcut
üretim konularını (tekstil ve gıda gibi katma değeri düşük ürünler olsa bile) gelecekte de devam ettirmeyi
planlamaktadırlar. Bu bağlamda yapılan yenilik ve ar-ge çalışmaları çoğunlukla mevcut ürünlere yönelik
olmakta ya da hem mevcut ürüne hem de gelecekte hâlihazırdaki işlerine eklemek istedikleri yeni iş kollarında
olmaktadır. Buradan hareketle dikkat çeken bir başka konu ise girişimcilerin Türkiye’nin ABD ve Avrupa
ülkeleriyle yaptıkları karşılaştırmada Türkiye’yi gelişmiş bu ülkeler göre çok geride görmekte fakat dünyaya
açılmamız ölçüsünde onlara ulaşabileceğimizi düşünmektedirler. Rekabetçi ve dünya pazarına yönelik uzun
vadeli stratejilerle gelecekte bu günkü gelişmiş ülkelerden daha başarılı olacağımıza yönelik oran düşük
çıkmıştır. Açıktır ki pazarda sadece takip eden ve yetişmeye çalışan işletme olmak uzun dönemde varlığı
korumak, sürdürülebilir rekabeti sağlamak ve ortalamanın üzerinde gelir elde etmek için yeterli değildir. Bu
sebeple girişimcilere verilen girişimcilik ve yenilik anlayışında muhakkak pazarda lider olmaya yönelik
motivasyonun verilmesi ve bunu sağlayan şartların yaratılması gereklidir. Ülkelerin gelişmesinde ve lider ülkeler
olmasında en önemli rol oynayan özellik o ülkelerin işletmelerinin katma değeri yüksek yenilikler oluşturarak
teknoloji, ürün ve pazar açısından dünya piyasalarında önemli bir paya sahip olmalarına ve yapılacak yenilik ve
geliştirme faaliyetlerinde öncü olmalarına bağlıdır.
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YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA İŞLETME EĞİTİMİ KALİTESİNİN İŞVEREN
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİŞKEK ÖRNEĞİ
Kenan ÖZDEN*,
Gülzat AYTBAEVA**.
Yüksek Öğretim Kurumlarında İşletme Eğitimi Kalitesinin İşveren Açısından Değerlendirilmesi: Bişkek Örneği
Özet

Eğitim, hem bireysel hem de toplumsal olarak geliştirme ve ilerlemenin, yüksek yaşam düzeyi elde etmenin
önkoşuludur. Eğitim örgütleri, hizmet üreten ve pazarlayan örgütlerdir. Öğrenciler, ebeveynler, işverenler ve
toplum eğitim örgütlerinin kaliteli eğitim sunmasını beklemektedirler.
Kırgızistan’ın günümüz rekabet koşullarında, eleman düzeyinde ve yönetici basamaklarında çalışabilecek
nitelikli işgücüne büyük ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak, Kırgızistan’da işletme eğitimi veren yükseköğretim
kurumlarının sayısının son yıllarda çoğalmış olmasına karşın, eğitim kalitesinin düşük kaldığı izlenimi
bulunmaktadır.
Yükseköğretim kurumlarının, eğitim hizmeti kalitesinin yükseltilmesi için programlarını, eğitim ortamını,
fiziksel olanaklarını, eğitim-öğretim kadrolarını ve ölçme-değerlendirme sistemlerini sürekli değerlendirmeleri
ve zaman zaman ihtiyaçlardaki değişmelere göre yeniden düzenlemeleri büyük önem taşımaktadır. Eğitim
kurumlarının çıktısı olan mezunlardan yararlanan müşterilerden en büyük kesimi oluşturan işverenlerin, eğitimöğretim kalitesini değerlendirmede bir geri besleme öğesi olduğu kuşkusuzdur.
Bu çalışmada Bişkek’te faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerin yöneticileriyle gerçekleştirilen
bir anketle son üç yılda işe alınan işletme bölümü mezunlarının değerlendirilmesi yapılmıştır. İş yaşamında
işletme bölümü mezunlarından hangi özellikler beklendiği, bu beklentilerin ne oranda karşılandığı ve günümüz
yükseköğretim kurumlarındaki işletme eğitiminin durumu anket ve istatistiksel analiz yöntemleriyle
belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim kalitesi, Kalite yönetimi, İşletme eğitimi.

1.

Giriş ve Konunun Önemi

Bağımsızlığın ilanından bu yana sonraki yıllarda Kırgızistan’da meslek seçimi ve kadro hazırlama
konusunda büyük değişimler yaşanmaktadır. Bazı mesleklere, örneğin teknik mesleklere veya pedagojiye olan
ilgi azalmış; aksine hukuk, ekonomi, işletme yönetimi gibi mesleklere olan ilgi giderek artarak bunlar binlerce
gencin hayal ettiği prestij meslekler olmuştur. Arz-talep yasaları uyarınca Kırgızistan’daki yüksek öğretim
kurumları da kendi bünyelerinde değişik bölümler ve alt bölümler açarak işletme ve ekonomi bilimi gibi çok
talep edilen alanlarda eğitim hizmeti sunmaya başlamışlardır
Günümüzde Kırgızistan’da 47 Yüksek Öğretim Kurumunda (YÖK) (şubeleri ve enstitülerle birlikte 114)
236 929 kişiye eğitim verilmektedir. Her yıl 30 000 mezun emek piyasasına atılmaktadır (Kut Bilim,
02.03.2007). Ancak, Devlet İstatistik Komitesinin verilerine göre üniversite mezunlarından sadece %9,6’sı
kendi meslek alanında iş bulabilmektedir. Gençlerin emek borsası, her sene iş arayanların sayısının arttığını
belirtmektedir. Bu durum işletme alanında eğitim görenler için de geçerli olmaktadır.
YÖK’ler tarafından verilen eğitim hizmetinin kalitesi günümüzde çok tartışılan konu haline gelmiştir.
Gerek eğitim kurumlarının kendileri, gerekse işverenler ve bütün toplum eğitimde nicelikten çok niteliğe önem
verilmesi gerektiği konusunda hemfikirdirler.
Medyada, ekonomi ve işletme alanlarında eğitim görmüş mezunların büyük bir hızla arttığı, “her iki
mezundan birinin iktisat diplomasına sahip olduğu”, artık emek piyasasının giderek bu kadrolara doymaya
başladığı söylenegelmektedir. Üniversitelerin kar elde etme, ilgi ve prestij kazanma amaçlarını göz önünde
tutarak, gerekli deneyimi ve imkanlarının olmamasına karşın işletme eğitimini vermeye kalktıkları, Teknik
Üniversitesinde bile işletme eğitiminin verildiği ve bu durumdan eğitim kalitesinin olumsuz etkilendiği
gözlemlenmektedir. Öte yandan ülke ekonomisinin gelişmesinin ön koşulu olan girişimciliğin
yaygınlaştırılmasında işletme bölümü mezunları aktif rol oynayabilmektedirler. Günümüzde gerekli bilgilerle
donanmış, hızlı düşünen, yönetim teorilerini uygulamaya aktarabilen, elindeki fırsatları değerlendirebilen ve
girişimci ruhuna sahip kadrolara hem yerel hem de uluslararası alanda ihtiyaç duyulmaktadır.
Eğitim kalitesinin yükseltilmesi ile, farklı görüşlere sahip; devletin, toplumun ve ulusal değerlerin
geliştirilmesine olumlu katkıları olabilecek nitelikli kadroları hazırlamak mümkün olabilecektir. Eğitimde
kalitenin yükseltilebilmesi için öncelikle mevcut kalite durumunun değişik açılardan değerlendirilmesine ihtiyaç
vardır. En önemli değerlendirme ölçeklerinden birisi de YÖK’lerin ürünü olan mezunları çalıştıran işverenlerdir.
İşverenler gerçekte eğitim kurumlarından ne tür hizmet beklemektedirler, mezunların hangi özellikleri
taşımalarını istemektedirler ve şimdiki durumda hazırlanan kadrolardan işverenlerin memnuniyet derecesi nedir,
gibi sorulara cevap alarak eğitim kalitesi hakkında bir görüşe varmak mümkündür. Oysa ki , günümüzde eğitim
kalitesi ile ilgili araştırma ve çalışmaların çoğu eğitim veren kurumların metodik yapısını incelemekle sınırlanıp,
işverenlerin görüşlerine yönelik yeterince çalışma yapılmamış bulunmaktadır.
Bu çalışmada işverenlere yönelik araştırma yapılmış ve işverenlerin işletme mezunlarından beklentileri
saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca son üç yıl içinde işletme bölümünden mezun olup da şirketinde çalışan
personeli olan işverenlerce bu personelin nitelik ve performanslarının nasıl değerlendirildiği saptanmaya
çalışılmıştır.
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2.

İşletme Eğitimi

Geleneksel anlamda “eğitim”, kültürel birikimin kuşaktan kuşağa aktarımı olarak tanımlanmaktadır. Kültürel süreklilik eğitimle sağlanmaktadır. Geleneksel eğitim, aynı zamanda bir “davranış değiştirme süreci” olarak
tanımlanmakta, dolayısıyla önceden belirlenmiş amaçlara göre bireylerin davranışlarında (bilgi, beceri, tutum ve
alışkanlıklarında) eğitim süreci sonucunda bazı değişimler beklenmektedir (Şişman ve Turan,2001:62). İşletme
eğitiminden de beklenen, aşamalı olarak işletmecilik alanında teorik bilgilerle donanmış, ileride bu bilgileri uygulayabilecek, pazar bilgisine ve girişimcilik ruhuna sahip, analitik ve özgür düşünebilen bireylerin hazırlanmasıdır. İşletme eğitim alanına has özelliklerden birisi, diğer eğitim dallarına göre daha dinamik, daha hızlı
gelişen ve değişen, çevre koşullarına karşı duyarlı ve kolayca etkilenen bir doğaya sahip olmasıdır. Günümüzde
işletme eğitimine ve profesyonel yönetici yetiştirme faaliyetine etki eden bazı eğilimler aşağıda verilmiştir:
1. Toplumsal yaşamın her alanında bilgilenme, bilgi edinme olanakları artmakta, bilgi teknolojileri hızla
gelişmektedir. Dolayısıyla, yöneticilerin hem bilgiyi, hem de bilgi teknolojilerini kendi işinde en iyi
şekilde yönetmesi gerekmektedir.
2. İnsanlar arasındaki ilişkiler, sosyal psikoloji, çatışma yönetimi gibi konularda büyük değişimler
yaşanmaktadır. Bunlara paralel olarak, insanların örgüt içindeki davranışları da değişmektedir. İş
yaşamında iş görenin motivasyonu aynı kalmayıp değişmekte ve yeni motive edici yolların bulunmasına
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara bağlı olarak, insan ilişkilerini anlayabilen, giderek daha bilinçli ve
değişik bakış açılarına sahip olan insanları bir araya getirerek onları çalıştırabilen yönetici adaylarının
yetiştirilmesi gerekmektedir.
3. Ekonomik koşulların değişimi işletme eğitiminden beklentilere önemli ölçüde etki etmektedir.
Piyasalardaki gelişmeler, giderek güçleşen rekabet ve küreselleşme gibi durumlar yöneticilerden
beklentiyi arttırmaktadır. Yöneticiler karar alma sürecinde birçok etkeni göz önüne almak ve bunları
analiz etmek durumundadırlar. Ayrıca kriz yönetiminin yeni mekanizmalarının da bulunması söz
konusudur.
4. Günümüz yöneticilerinden, çevre koruma veya kentleşmenin sonuçları gibi konularla da uğraşmaları
beklenmektedir. Dolayısıyla, yöneticilerden daha fazla bilgilenme ve daha profesyonel yaklaşım
istenmektedir (Korotkov, 2006:93-94).
İşletme eğitimine etki eden faktörleri dikkate alarak, işverenlerin, piyasanın ve toplumun taleplerine cevap
verecek düzeydeki kadroları hazırlayabilmek için çok boyutlu eğitim kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi gereklidir.
3.

Eğitimde Kalite Yönetimi ve Kalitenin Değerlendirilmesi

Eğitim kalitesi, bir uzmanın profesyonel faaliyetlerini başarılı şekilde ve günümüz ekonomik durumunun
taleplerine uygun olarak yerine getirmesini belirleyen profesyonel bilinç niteliklerinin birikimidir. Günümüz
koşullarında eğitim kalitesi, ülkedeki yüksek öğretim kurumlarının rekabet edebilirliğini belirleyen önemli bir
karakteristik olmuştur (Petrov,2005:22). Toplam kalite yönetimi anlayışında okul, bilginin sürekli olarak yeniden
üretildiği, öğretmen ve öğrencinin bilginin üretilmesi sürecinde aktif olarak rol üstlendiği bir kuruma
dönüşmektedir. Eğitimin amaç ve içeriği, sürekli olarak gözden geçirilmekte, güncelleşmekte ve
değişebilmektedir (Şişman ve Turan,2001:63-64). Kalite geliştirme, eğitim süreci içindeki bütün faaliyetlerin
sürekli iyileştirilmesini gerektirir. Daha iyi kaliteye, iç ve dış kalite iyileştirmeleri yoluyla ulaşılabilir. İç kaliteyi
geliştirmenin temel amacı, iş süreçlerini daha yalın, daha akıcı hale getirmektir. Dış kaliteyi iyileştirmede amaç,
dış müşteri tatmininin arttırılmasıdır. Bunun için de yeniliklerin müfredatlara anında yansıtılması, yeni öğrenme
yöntemlerinin uygulanması gerekir (Yıldız, Ardıç:77).
Eğitimde kalite artırma çalışmalarında başarıya ulaşmak için ilk önce, eğitimdeki mevcut kaliteyi tespit
etmek gerekir. Ancak, eğitim kalitesinin ölçülmesi çok zor ve karmaşıktır.. Bu konuda EFQM, EQUIS gibi
çeşitli standartlar kullanılarak eğitimde kalite sağlanmaya çalışılmaktadır. Diğer birçok ülkede olduğu gibi,
Kırgızistan’da yüksek öğretimde kalite sağlamanın yolu olarak, devlet standartlarına uygunluk gelmektedir.
Bununla birlikte, eğitim için genel kabul görmüş tek kalite kontrol yönteminin olmaması kalite değerlendirmeyi
zorlaştırmaktadır.
UNESCO nun “Yüksek Eğitimin Reformu ve Geliştirilmesi” programında yer alan uluslararası kalite
yorumu aşağıdaki unsurları kapsamaktadır:
•
Araştırma kalitesi,
•
Mezunları hazırlama kalitesi (sosyal ve sivil yeterlilikleri de kapsar),
•
Akademik, idari ve yardımcı personelin kalitesi,
•
Eğitimde finansal unsurlar,
•
Esas ve yardımcı eğitim programlarının kalitesi,
•
Programların çeşitlendirilmesi,
•
Öğretim ve araştırma sonucu olarak eğitim kalitesi,
•
Altyapının ve eğitim ortamının kalitesi,
•
İdare, örgütleme ve yönetim kalitesi (planlama, stratejik yönetim, pazarlama vs),
•
Akademik ortamda örgütsel imajın yaratılması,
•
YÖK’ün devlete ve topluma karşı rapor vermesi,
•
Öğrenci kabul etme, seçme,
•
YÖK’ün öğrencilere danışmanlık yapması, pedagojik, psikolojik, metodik ve kariyer açılarından
desteklemesi,
•
Yüksek eğitimin emek piyasası, işverenler ile ilişkisini belirleyen göstergeler.
Kalite belirleme unsurlarının önemlilerinden ve aynı zamanda eğitim kurumları tarafından çoğunlukla
gözardı edilenlerinden birisi, işveren görüşüdür. Aslında, eğitim kurumlarının başlıca görevi, işverenler için
önemli olması düşünülen bilgi ve becerilerle donanmış öğrencileri iş ortamı için hazırlamaktır. Ancak, gerçekte,
eğitim kurumları eğitim faaliyetlerine iş ortamının görüş ve beklentilerini katmamaktadırlar.
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Eğitimde kalite belirlemede işverenlerin görüşlerinin konu olduğu çalışmalara da nispeten az
rastlanmaktadır. Böyle çalışmalara örnek, Dave Hodges ve Noel Burchell tarafından yapılan, Auckland, Yeni
Zelanda’daki işverenlerin işletme mezunlarının yeterlilikleri hakkında görüşlerini belirlemeye yönelik bir
çalışmadır. İşverenler için işletme mezunlarından beklenen yeterlilikler; öğrenme yeteneği ve arzusu, takım
içinde çalışabilme yeteneği, tutku ve enerji, kişiler arası iletişim becerisidir. Liderlik, örgüt hakkında bilgili
olma, diğer insanları etkileyebilme yetenekleri, en az önem verilen yeterlilikler olarak tespit edilmiştir. William
Richardson tarafından yapılan bir araştırmada ise, Avustralya’da muhasebe ve finans alanında çalışan işletme
mezunlarından işverenlerin beklentileri ve algılamaları SERVQUAL modeli kullanılarak ölçülmeye çalışılmıştır.
Kırgızistan’da işletme ve ekonomi alanında mezunların değerlendirilmesine yönelik dört boyutlu (öğrenci,
çalışan genç personel, işveren ve konu uzmanları ) bir çalışma, 2006 yılında “Ekspert” araştırma ve danışmanlık
acentesi tarafından yapılmıştır. Çalışmanın işverenlerin değerlendirmeleri bölümünde; bilgisayar bilgisi, takım
içinde çalışma, analitik düşünme ve kişiler arası iletişim, önem derecelerine göre en çok puan alan; sayısal
işlemleri yapabilme, karar verme ve yazı yazma en düşük puan alan beceriler olarak belirlenmiştir.
4.

Araştırmanın Amacı, Yöntemi ve Varsayımları

4.1. Araştırmanın Yöntemi
Araştırma için gerekli verilerin elde edilmesinde anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya ilişkin anket,
Bişkek’te faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firmaların yöneticileri, işletme sahipleri, şirket müdürleri,
müdür yardımcıları, departman şefleri ve insan kaynakları bölümü müdürleri arasında, işletme mezunu çalıştırıp
çalıştırılmamasına bakılmaksızın yapılmıştır. Örneklem seçiminde, farklı ekonomik sektörlerden işverenlerin
kapsanmasına dikkat edilmiştir.. Anket soruları daha çok niteliksel özellik taşımaktadır ve anket
değerlendirmeleri, gerçekleştirilen 47 anketin içinden kullanmaya uygun 41 anket üzerinden yapılmıştır. Veri
tabanının oluşturulmasında, verilerin değerlendirilmesinde SPSS-10 paket programı kullanılmıştır.
4.2. Araştırmanın amacı
Araştırmanın birinci amacı, Kırgızistan’ın Bişkek kentindeki firma yöneticilerinin işletme alanında eğitim
gören öğrencilerden beklentilerini tespit etmeye yöneliktir. “İşveren açısından bir işletme mezununun hangi
mesleki özellikleri taşıması önemlidir?”, “yönetici görüşünde bir işletme mezununun hangi becerilere ve
yeteneklere sahip olması beklenir?”, gibi sorulara cevap almak istenmiştir. İkinci amaç, 2005-2007 yılları
arasında (son üç senede) işletme bölümünden mezun olup şirkette çalışmakta olan personelin işveren tarafından
nasıl değerlendirildiğini tespit etmektir. 2005 yılından daha önceki yıllarda mezun olanların araştırma kapsamına
alınmamasının nedeni, üç yıldan daha çok çalışan personelin iş yaşamında yeterli tecrübe edineceği ve bu
tecrübenin etkisiyle üniversiteden aldığı eğitim konusunda amirleri tarafından doğru değerlendirme yapmanın
mümkün olamayacağı gerçeğidir. Bu saptamaların sonucunda işverenlerin işletme mezunlarından beklentilerinin
ne ölçüde karşılandığını belirlemek mümkün olabilecektir.
4.3. Araştırmanın Hipotezleri
1. İşverenlerin işletme mezunlarından beklentileri, yönetici pozisyonuna göre farklılık göstermektedir.
2. İşverenlerin işletme mezunlarından beklentileri, işletmelerin sermaye yapısına göre farklılık
göstermektedir.
3. İşverenlerin işletme mezunlarından algıladıkları, beklentilerinden daha düşüktür.
5.

Araştırmanın Değerlendirme Sonuçları

1. Ankete Katılan İşletmeler ve Yöneticileri: Araştırmaya katılan işverenlerin en çok sanayi (%31),
ardından da finans (%19), ticaret ve bakım-onarım (%16,7), ulaşım, iletişim ve inşaat (%7,1), sağlık (%4,8)
sektörlerinde faaliyet gösterdikleri saptanmıştır. Diğer sektörlerde çalışanlar: yayıncılık, otelcilik ve lokantacılık,
danışmanlık faaliyetleri yapmaktadırlar.
Tablo 1. İşverenlerin faaliyet gösterdikleri sektörlerin durumu
Sektörler
Sayı
Yüzde%
Sanayi
13
31
Finans
8
19
Ticaret ve bakım-onarım
7
16,7
Ulaşım/İletişim
3
7,1
İnşaat
3
7,1
Sağlık
2
4,8
Diğer
6
14,3
(Not: sektörlerin sınıflandırılması KC Devlet İstatistik Komitesinin sınıflandırılmasına göre yapılmıştır)

2. İşletmelerin Büyüklükleri: Çalışan sayısı temel alınarak incelenmiştir. Kırgızistan’da işletmelerin
büyüklüğü, şirketler imalat yapan ve imalat yapmayan olarak iki grupta incelenmektedir. İmalat yapan şirketlerin
%29’nun orta ölçekli işletme (51-200), %12’sinin büyük ölçekli işletme (201 ve fazla); imalat yapmayan
işletmelerin %44’nün orta ölçekli işletme (16-50), %15’nin büyük işletmeler olduğu belirlenmiştir.
3. Cevaplayanların Pozisyonları: Araştırma sırasında mezunlar hakkında daha sağlıklı yorum yapabilen
yetkilileri seçmeye, dolayısıyla uygun pozisyondaki insanlara anket uygulamaya özen gösterilmiştir.
Araştırmaya katılanların çalıştığı pozisyonlara bakılınca, %36’sının bölüm yöneticileri, %22’sinin şirket genel
müdürü olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya 7 şirket sahibi katılmıştır (%17). Personel /insan kaynakları
departmanı müdürleri katılımcıların %15,3’ünü oluşturmaktadır. Diğer pozisyondaki (müdür yardımcıları,
personel/insan kaynakları bölümü çalışanı) katılımcılar 4 kişidir (%9,7).
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4. İşletmelerin Sermaye Yapısı Açısından Farklılaşması Durumu: Araştırmaya katılan işletmelerin
sermaye yapısı ile ilgili bulgular aşağıdaki gibidir: 21 şirket (%51) yerel sermayeli şirket, 13 şirket (%31)
yabancı, 7 şirket (%18) karışık yerel ve yabancı sermayeli şirkettir.
5.2. İşverenlerin İşletme Mezunundan Beklentileri ve Algılamaları
İşletme mezunlarının ait olduğu yüksek öğretim kurumları ve çalıştığı bölümler şu şekilde ortaya çıkmıştır:
anket uygulanan 41 şirketin 17’sinde 2005-07 yılları arası işletme bölümünden mezun olan personelin bulunduğu
tespit edilmiştir. Bu mezunlar, Kırgızistan-Rusya Slovyan Üniversitesi, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi,
Balasagın Kırgız Milli Üniversitesi, Orta Asya Amerikan Üniversitesi, Uluslar arası Alatoo Üniversitesi, Turizm
Akademisi, Kırgız Milli Teknik Üniversitesi, Bişkek Ekomik Üniversitesi, Arabaev Üniversitesi mezunlarıdır.
İlgili mezunların ağırlıklı olarak üretim, pazarlama, muhasebe/finans, halkla ilişkiler bölümlerde çalıştıkları
belirlenmiştir.
İşverenlerin Kırgızistan’ın çeşitli üniversitelerindeki ve diğer yüksek öğretim kurumlarındaki işletme
bölümlerinden mezun olan kadrolardan genel olarak beklentilerini ölçmek için sorular geliştirilmiştir. Bu
soruların hazırlanmasında Utah State University’nin Kariyer Hizmetleri Departmanının geliştirdiği anket
örneğinden de yararlanılmıştır. Ölçmede 7’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Alınan sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Mezunların sahip olması gereken bilgi/becerilerin işverene göre önem derecesi (1-hiç önemli değil 7-çok önemli)
İşletme mezununun sahip olması gereken
Ortalama önem
beceri/bilgiler
derecesi
Takım halinde çalışma becerisi
6,45
Planlama ve organizasyon becerisi
6,425
Iş ile ilgili karar verme becerisi
6,2564
Kişiler arası iletişim becerisi
6,2307
Özgüven
6,225
İşi tam yapma becerisi
6,175
Genel ekonomi ve piyasa bilgisi
6,0775
İş etiğine sahip olma
6,0769
Pazarlama bilgisi
6,0725
İnisiyatif kullanma
5,9
Analitik düşünme becerisi
5,8
Yabancı dil bilgisi
5,8
Yaratıcılık, fikir üretme ve öneri getirme becerisi 5,725
Finansman ve muhasebe bilgisi
5,7
Liderlik özelliği
5,425
Güzel konuşma becerisi
5,4
Hukuk bilgisi
5,3590
Esneklik
5,35
Takdim edilebilir dış görünümü
5,2307
Uluslararası ticaret bilgisi
5,05

Yöneticiler işletme mezunlarından en çok takım halinde çalışma becerisi, planlama ve organizasyon
becerisi, iş ile ilgili olarak pozitif karar verme ve insan ilişkileri becerilerinin olmasını beklemektedirler. Bu
beceri/bilgilerden esneklik, dış görünüm ve uluslar arası ticaret bilgileri yöneticiler için en az önem arz
etmektedir. Muhasebe, uluslararası ticaret ve hukuk bilgilerine nispeten az önem verilmesinin olası
nedeni cevaplayanların farklı sektörlerde ve bölümlerde çalışması, dolayısıyla bazı yöneticiler için bu
ilgilerin önemsiz görülebilmesidir. Diğer taraftan, yöneticilerin, bu bilgilerin uygulamalı olarak zaten
öğretilebileceği düşüncesinde bulunması da olasıdır. Ancak burada göz önünde bulundurulması gereken önemli
bir saptama da, ankette sorulan 20 beceri/özelliğin tümünün 7 maksimum ölçeğe göre 5’in üzerinde çıkmasıdır.
Bu da belirlenen tüm becerilerin, aralarında küçük farklılıkla önemli görüldüğü sonucunu vermektedir.
Anketin diğer bir sorusunda katılımcı yöneticilerin 2005, 2006 ve 2007 yıllarında işletme bölümünden mezun
olmuş çalışan personelini aynı kriterlere (Tablo 2’deki) göre değerlendirmesi istenmiştir. 17 işverenin son üç
senedeki işletme mezunlarını çalıştırdığı tespit edilmiştir. Sonuçlar tablo 3’te özetlenmiştir.
Tablo 3. 2005-07 İşletme mezunlarının işveren tarafından değerlendirilmesi (1-çok zayıf , 7-çok iyi)
İşletme mezununun sahip olması gereken beceri/bilgiler Ortalama derecesi
Takdim edilebilir dış görünümü
5,934
Kişiler arası iletişim becerisi
5,375
Özgüven
5,2941
İşi tam yapma becerisi
5,25
İş etiğine sahip olma
5,2353
İnisiyatif kullanma
5,125
Iş ile ilgili karar verme becerisi
5,0667
Yabancı dil bilgisi
5,0589
Esneklik
5
Takım halinde çalışma becerisi
5
Finansman ve muhasebe bilgisi
4,875
Planlama ve organizasyon becerisi
4,8125
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Analitik düşünme becerisi
Pazarlama bilgisi
Liderlik özelliği
Güzel konuşma becerisi
Genel ekonomi ve piyasa bilgisi
Yaratıcılık, fikir üretme ve öneri getirme becerisi
Uluslararası Ticaret bilgisi
Hukuk bilgisi

4,7647
4,6667
4,625
4,625
4,5882
4,4667
4,4
4,2353

Değerlendirme yedi puan üzerinden yapıldığından mezunların değerlendirme ortalamalarının 4’ün
üzerinde olması mezunların genel durumunun “iyi” olduğunu, bazı beceri/bilgilerinin de “çok iyi” olarak
nitelendirildiğini göstermektedir. İşverenlere göre işletme mezunları takdim edilebilir dış görünümü, kişiler arası
iletişim becerisi, özgüven, işi tam yapma ve iş etiğine sahip olma becerilerine daha çok sahiptirler. İşletmecilik
ile ilgili hukuk bilgisi ve uluslar arası ticaret bilgisinin dışında mezunların yaratıcılık, yeni fikir üretme
becerilerinin düşük olarak değerlendirildiği dikkat çekicidir.
İşverenlerin beklentileri ile çalışan personelinden algıladıkları beceriler arasında genel olarak negatif farklar
mevcuttur. İstisnai olarak, mezunların takdim edilebilir dış görünümü beklenenden daha yüksek çıkmıştır. Bu
fark mezunların pazarlama, planlama ve organizasyon, genel ekonomi ve pazar bilgisi becerilerinde daha
büyüktür (Tablo 4).
Tablo 4. İşverenlerin işletme mezunları değerlendirmesi ve beklentileri karşılaştırma tablosu
İşletme mezununun sahip olması gereken
Değerlendirme
Beklenti
Beklenti ve Değerlendirme
beceri/bilgiler
ortalamaları
ortalamaları
Sapmaları
Takdim edilebilir dış görünümü
5,934
5,5625
0,3715
Esneklik
5
5,375
-0,375
İnisiyatif kullanma
5,125
5,8824
-0,7574
Özgüven
5,2941
6,1176
-0,8235
Güzel konuşma becerisi
4,625
5,4706
-0,8456
İşi tam yapma becerisi
5,25
6,1177
-0,8677
İş etiğine sahip olma
5,2353
6,125
-0,8897
Uluslararası Ticaret bilgisi
4,4
5,2941
-0,8941
Liderlik özelliği
4,625
5,5294
-0,9044
Yabancı dil bilgisi
5,0589
6
-0,9411
Finansman ve muhasebe bilgisi
4,875
5,8235
-0,9485
Analitik düşünme becerisi
4,7647
5,7648
-1,0001
Kişiler arası iletişim becerisi
5,375
6,4375
-1,0625
Hukuk bilgisi
4,2353
5,4118
-1,1765
Iş ile ilgili karar verme becerisi
5,0667
6,3125
-1,2458
Takım halinde çalışma becerisi
5
6,3529
-1,3529
Yaratıcılık, fikir üretme ve öneri getirme becerisi 4,4667
5,8235
-1,3568
Genel ekonomi ve piyasa bilgisi
4,5882
6,1177
-1,5295
Planlama ve organizasyon becerisi
4,8125
6,3529
-1,5404
Pazarlama bilgisi
4,6667
6,375
-1,7083

Yüksek Öğretim Kurumlarındaki işletme eğitiminden beklenen ve algılanan değerler arasındaki farkın
ortalaması –0,9424 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla işverenlerin işletme mezunlarından algıladıkları beceri
değerlerinin beklentilerinden bir Likert ölçeği değerinde (örneğin beklenti “çok iyi” iken algılanan “iyi”) daha
düşük olduğu söylenebilir.
İşverenlerin beklentileri ile algılamaları arasındaki farkın en büyük olduğu beceri ve bilgiler; mezunların
pazarlama bilgisi (-1,7083), planlama ve organizasyon becerisi (-1,5404), genel ekonomi ve piyasa bilgisi (1,5295) ve yaratıcılık, fikir üretme becerisidir (-1,3568).
5.3. İşverenlerin özellikleri ile beklentileri arasındaki farklar
Araştırmaya katılan işletme yöneticileri, sermaye yapısına (yerel, yabancı ve yerel-yabancı) bakılmaksızın
sıralanmış 20 beceri/yeteneği genelde önemli olarak görmektedirler. Ancak yabancı sermayeli şirketlerin
finansman/muhasebe bilgisine (6,6857) ve dış görünüme (6,5) daha fazla önem verdikleri; ortak sermayeli
şirketlerin özgüvene (6,61), pazarlama bilgisine (6,46) ve liderlik becerisine (6,07) daha fazla önem verdikleri
anlaşılmaktadır. Yerel şirketlerin ise, dış görünüme, liderlik becerisine, uluslar arası ticaret bilgisine en az önem
verdikleri (üçünün de ortalamaları 4,8) tek yönlü ANOVA testi sonucunda belirlenmiş ve bu gruplar arasında
anlamlı farklara rastlanmıştır. Tablo 5’te araştırmaya katılan işletmelerin sermaye yapıları ile işletme
yöneticilerinin beklentileri arasındaki ilişkinin ortalamaları ve standart sapmaları gösterilmiştir.
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Tablo 5. İşletmelerin Sermaye Yapısı ile Yöneticilerin Beklentilerine İlişkin İstatistikler
Sermaye
N
Yapısı
Dış
Özgüven
Liderlik
Pazarlama
Görünüm
Yerel
20
4,8000
5,9000
4,8000
5,7000
Orta
lama
Yabancı
7
6,5000
6,4286
6,0000
6,2857
Ortak
13
5,5385
6,6154
6,0769
6,4615
Yerel
1,67332
0,91191
1,60918
1,17429
St.
sap
Yabancı
0,54772
0,78680
1,0000
0,95119
ma
Ortak
1,33012
0,65044
0,86232
0,51887

Ulusl.
Ticaret
4,8000
6,2857
5,5385
1,50787
0,75593
1,05003

Muhas/
finans
5,3500
6,2857
6,2308
1,42441
0,75593
0,83205

Tablo 6. Yöneticilerin Pozisyonları ile Beklentilerine İlişkin İstatistikler
Pozisyon
N
İstatistiksel Olarak Anlamlı Beceriler
Karar verme
Yaratıcılık
Analitik Düşünme
Şirket sahibi
7
6,2857
4,7143
4,8571
Ortalama
Genel Müdür
9
4,2857
5,6667
5,8333
Departman müdürü
15
5,7778
5,7778
5,7778
Diğer*
10
6,6111
6,0556
6,1111
Şirket sahibi
0,48795
1,6035
1,4638
Standart
sapma
Genel Müdür
3,09377
1,211
1,1690
Bölüm müdürü
1,92209
0,6666
0,6666
Diğer*
0,69780
0,9983
1,18266
*Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Departmanı Müdürü ve Müdür Yardımcısı

Yöneticilerin çalıştığı pozisyonları ve beklentileri arasındaki ilişkiye göre de birtakım farklar mevcuttur.
Araştırma katılımcıları işletme sahibi, genel müdür, departman müdürü ve diğer (müdür yardımcısı, insan kaynakları/personel bölümü uzmanı) olarak dört gruba ayrılmaktadır. Araştırma katılımcılarının pozisyonları
açısından eşit dağılım olmamasına rağmen, karar verme, yaratıcılık ve analitik düşünme konularında anlamlı fark
bulunmuştur. İşletme mezunlarının karar verme becerileri (6,6111), analitik düşünme becerileri (6,1111) ve
inisiyatif kullanma becerisi (6,0556) diğer pozisyonda olanlar (müdür yardımcısı, insan kaynakları/personel
bölümü uzmanı ) için daha fazla önem taşımaktadır. İşletme sahipleri, mezunların analitik düşünme ve inisiyatif
becerilerine en az puan vermişlerdir (sırasıyla 4,8571 ve 4,7143). Bu anlamlı farklar varyans analizi sonucunda
elde edilmiştir.
6. Sonuç
Araştırmaya konu olan orta ve büyük işletme yöneticilerinin işletme bölümü mezunlarını değerlendirmeleri,
örneklem hacmi bakımından Bişkek’teki tüm orta ve büyük boy işletme yöneticilerinin düşüncelerini
yansıtmamaktadır. Ancak anket uygulanan yöneticilerin her birinin personel çalıştırmadaki deneyimlerini,
işletmelerinde çalışan personel sayılarının büyüklüğünü ve bu şirketlerin üniversite mezunlarının çalışmayı arzu
ettikleri kuruluşların başında geldiklerini göz önüne alırsak, her yöneticinin fikrinin YÖK’lerdeki işletme eğitim
kalitesini değerlendirmede önemli olduğu kuşkusuzdur. Yöneticiler, farklı zaman aralıklarında farklı
üniversitelerden gelen işletme bölümü mezunları ile iş görme fırsatına sahip oldukları için, bu mezunların hangi
nitelikleri taşımaları gerektiği ve bu niteliklere ne kadar sahip oldukları hakkında fikir sahibi olabilmektedirler.
Bişkek’te faaliyet gösteren 41 firma yöneticisinin değerlendirmelerine göre, işletme bölümünden mezun
olan gençlerin taşımaları gereken 20 beceri/bilgi niteliğinin hepsi, aralarında farklılıklar olmakla birlikte önemli
görülmüştür. “7”- “en önemli”, “1”-“en önemsiz” ölçeğine göre yöneticilerin ortalama önem derecesi 5,8463
olarak hesaplanmıştır. Yöneticilere göre, bir işletme mezununda bulunması gereken öncelikli beceriler: takım
halinde çalışma, planlama ve organizasyon, karar verme ve kişiler arası iletişim becerilerdir. Bu becerilerin
eğitim sürecinde öğrencilere kazandırılması gerekmektedir. Hukuk bilgisi, esneklik, takdim edilebilir dış
görünümü ve uluslar arası ticaret bilgisi 20 beceri/bilgi beklentisi içinde en düşük beklenti değeri alan, ancak
yine de önemli bulunan nitelikler olarak değerlendirilmiştir.
2005-07 yıllarında işletme bölümü mezunu personeli olan yöneticilerin, işletme mezunlarından 20 değişik
beceri beklentisi ile algılamaları arasındaki farkların ortalaması olumsuz olarak çıkmıştır (-0,9424). Buna göre,
yöneticilerin görüşünde, işletme mezunlarının istenilenden daha düşük beceri/bilgiye sahip oldukları
anlaşılmaktadır. Ancak bu fark ortalama olarak, 7’li ölçek üzerinden 1 Likert ölçeği değerinde (örneğin beklenti
“çok önemli” iken algılanan “iyi”....vb olarak)daha düşük çıkmıştır. Yöneticiler, dış görünüme nispeten daha az
önem vermektedirler, algılamalarının ise beklentilerinden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte,
yöneticiler, 20 beceri/bilgi niteliği içinde en düşük değerle algıladıkları “Hukuk Bilgisi” niteliği açısından,
çalıştırdıkları işletme mezunu personelini 7’li ölçeğe göre 4,2353 ortalama ile “ortadan yüksek” olarak
değerlendirmişlerdir.
Sermaye sahipliği açısından şirket yöneticilerinin görüşlerinde bazı konularda farklılığın olduğu test
edilerek belirlenmiştir. Yabancı sermayeli işletme yöneticileri, personelin takdim edilebilir dış görünümüne ve
muhasebe/finans bilgisine sahip olmasına daha fazla önem vermektedirler. Ortak sermayeli şirketlerde
yöneticiler, personelin özgüveninin, liderlik becerisinin ve pazarlama bilgisinin yüksek olmasını istemektedirler.
Aynı şekilde yapılan testlere göre, cevaplayanların pozisyonlarına göre, karar verme, yaratıcılık ve analitik
düşünme gibi beklentiler açısından anlamlı fark bulunmuştur.
Araştırmanın nispeten küçük örneklem ile yapılması bir yetersizlik olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla
araştırmanın, büyük bir örnek hacmini kapsayacak ve başta KTMÜ işletme bölümü mezunlarıyla diğer
üniversitelerin işletme mezunlarını karşılaştırmaya olanak verecek biçimde yapılmasının yararlı olacağı
düşünülmektedir.
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ARE THE ENTREPRENEURS CREATIVE OR THE CREATORS?
Emre ÇAĞLAR*,
Selçuk KENDİRLİ**.
Are The Entrepreneurs Creative or The Creators?
Abstract
An allegation says: “The quantities of ideas define the quality.” In other words; the quality of ideas are
direct proportional with their quantity.
The word of “Quality” is meaning that capability of creating new visions for life or science. And
“Quantity” refers to the number of ideas.
From this point of view, we can ask; are creative producing much because of their success or they are
successful because they are producing much? Which level it helps to have plenty of ideas for being creativity?
Shortly in our study, we are going to examine the relationship between the entrepreneurship and creativity
of individuals. Thus this study is going to examine in which level entrepreneurship and creativity are addicted or
independent to each other and how they are affecting each other.
Key Words: Entrepreneur, creative entrepreneurship, quality, quantity, Çorum SME’s
JEL Classification: M10, L26, C12,C13
GİRİŞİMCİLER Mİ YARATICI YOKSA YARATICILAR MI?
Özet

Bir sav şöyle der; “Fikirlerin Niteliği, Nicelikleri ile doğru orantılıdır.”
Bu cümledeki nitelik kavramı; onun yeni ufuklar açan bir fikir olup olmadığını ifade etmektedir. Nicelik ise
üretilen farklı fikirlerin sayısıdır.Buradan hareketle, yaratıcılar başarılı oldukları için mi üretirler yoksa çok
ürettikleri için mi başarılıdırlar sorusu sorulabilir.Yada bir girişimde bulunmak üzere çok sayıda fikir sahibi
olmak yaratıcılığa ne düzeyde fayda sağlamaktadır?
Kısacası çalışmamızda; bireylerdeki girişimcilik düzeyi ile yaratıcılık düzeyi arasındaki ilişki sınanacaktır.
Böylece girişimcilik ve yaratıcılığın birbirlerine ne derece bağımlı yada bağımsız oldukları araştırılacaktır.
Bu yapılırken “yaratıcı bireylerin” girişimci olmayabilecekleri varsayılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişimci, yaratıcı girişimcilik, nitelik, nicelik, Çorum KOBİ’leri.
JEL Kodları: M10, L26, C12,C13

1.

INTRODUCTION

An allegation says: “The quantity of ideas defines the quality.” In other words; the quality of ideas are
direct proportional with their quantity. The word of “Quality” in previous sentence stands for its capability of
creating new visions for life or science. And “Quantity” refers to the number of ideas.
From this point of view, we can ask; are creative producing much because of their success or they are
successful because they are producing much? Or at which level it helps to have plenty of ideas for being
creativity?
We define entrepreneurs in our study as the individuals or enterprises who realize more trial and error
actions in a certain time. And we define creative as the individuals or enterprises who can produce untried and
effective solutions for the problems.
Neither entrepreneurship requires creativity nor creativity requires entrepreneurship. But we suggest that
there is a strong relationship between them.
Indeed when we look at the big creative as an example;
- Pablo Picasso created 20.000 work of art.
- Einstein had more than 240 articles.
- Bach, was composing at least one melody at each week.
- Thomas Edison has an untouchable record with 1.309 patents (1).
Big innovators says that; “if you want to catch creative ideas that could shake the world, you need to try
lots of different idea.” We see that, successful innovators are fertile idea producers. Dean Simonton; the author
of “Origins Of Genius” says: Innovators don’t produce because of their success, they are successful because of
their production capacity. There is logic in this idea. Creative ideas come in to being by the interactions of
different concepts. If you have got more different interactions, it means you have got more chance to meet with
wonderful ideas.
For example you can find a relation between the number of articles of a scientist and the citations that taken
from the three most important ones of these studies (2). Other words, if you want to know who is creative or
innovative, we suggest you to look who is publishing more.
Shortly in our study, we are going to examine the relationship between the entrepreneurship and creativity
of individuals (enterprises).Thus this study is going to examine in which level entrepreneurship and creativity are
addicted or independent to each other and how they are affecting each other.
Our Hypothesis is “If entrepreneurship rises, creativity rise.” So how we test this claim?
We have contact “with Turkish Patent Institution” for the data of enterprises all over Turkey. We looked at
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the number of applications of enterprises in the cities of Turkey. The number of applications have stand for
entrepreneurship of the enterprises. And we looked at the acceptance of these applications. The number of these
registrations have stand for creativity. So, we have got a success rate with the help of two data. And we tried to
understand if the success rate is increasing while the application amount is rising.
2.

EVALUATING IN TURKEY FOR PATENTS, USEFUL MODELS AND INDUSTRIAL MODELS.

2.1. Patents
In the tables we calculate the sum of the amount of applications and their acceptances for each four year
and each city.
As it seems at the bottom of the table, the success rates (the rates of creative entrepreneurships in all
applications) are rising year by year while the application amounts are rising.
Table 1: Evaluating for Patents

Cities
İstanbul
Ankara
Bursa
Konya
Kayseri
Gaziantep
Afyon
Çorum
İzmir
Kocaeli
SUM
Scces R.

Applications
393
94
34
12
9
7
2
5
52
16
624

PATENT

2004
Acceptances
35
6
2
0
2
2
1
0
8
3
59

5,578525641

1

Applications
461
140
38
13
9
17
4
2
80
19
783

2005
Acceptances
51
12
3
0
3
2
1
0
5
4
81

8,379310345

1

Applications
587
116
50
11
19
12
2
0
69
47
913

2006
Acceptances
63
18
6
2
1
1
1
0
6
3
101

11,17305586

1

Applications
787
248
71
39
24
16
11
7
135
54
1392

2007
Acceptances
213
34
12
5
5
4
5
3
12
4
297

63,36853448

1

2.2. Useful Models
As it seems at the bottom of the table, the success rates (the rates of creative entrepreneurships in all
applications) are rising year by year while the application amounts are rising.
Table 2:Evaluating for Useful Models

Cities
İstanbul
Ankara
Bursa
Konya
Kayseri
Gaziantep
Afyon
Çorum
İzmir
Kocaeli
SUM
Scces R.

Applications
652
161
127
87
92
15
2
1
125
24
1286

2004
Acceptances
310
62
51
32
26
3
2
1
61
16
564

247,3530327

1

USEFUL MODELS
Applications
932
181
136
93
118
17
5
1
126
32
1641

2005
Acceptances
442
94
87
58
46
5
2
0
94
12
840

429,9817185

1

Applications
1177
199
157
116
143
16
3
27
187
60
2085

2006
Acceptances
838
147
139
87
71
15
1
3
129
23
1453

1012,570264

1

Applications
1394
232
203
153
151
31
6
8
230
86
2494

2007
Acceptances
1069
164
152
93
105
16
4
8
167
58
1836

1351,602245

1

2.3. Industrial Design
As it seems at the bottom of the table, the success rates (the rates of creative entrepreneurships in all
applications) are rising year by year while the application amounts are rising.
Table 3: Evaluating for Industrial Moels

Cities
İstanbul
Ankara
Bursa
1

Applications
2499
405
352

2004
Acceptances
2315
355
352

İNDUSTRİAL DESİGNE
Applications
2529
394
420

2005
Acceptances
2313
356
381

Here is the calculating method: Acceptances/(Applications/Acceptances)

Applications
2794
570
465

2006
Acceptances
2794
568
465

Applications
3495
559
499

2007
Acceptances
3495
559
499
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Konya
Kayseri
Gaziantep
Afyon
Çorum
İzmir
Kocaeli
SUM
Scces R.

3.

82
172
116
3
3
287
60
3979

82
148
110
7
3
287
47
3706

115
201
140
9
3
329
71
4211

3451,730586

94
194
111
2
1
310
64
3826

3476,199478

154
247
152
13
6
334
71
4806
1

154
247
153
13
5
330
71
4800

4794,007491

194
402
198
11
6
411
82
5857
1

194
356
198
11
6
411
82
5811

5765,361277

1

RİSİNG RATİO’S

Now Here we have rising ratios of success rates. We want to know, how a standard rising at the application
amount affects the success.
For Patent, please look at the table below:
0,14
0,12
0,1
0,08

Series1

0,06
0,04
0,02
0
1

2

2005
0,0527

3

2006
2

2007

0,08594658

2

0,13229339

2

Figure 1: Showing the success ratio of patents

According to the table, the success rate is growing rising..
And for Useful Model:
3,5
3
2,5
2

Seri 1

1,5
1
0,5
0
1

2

2005
1,21121611

3

2006
2

2,280563657

2007
2

3,30465097

2

Figure 1: Showing the success ratio of useful model

According to the table, there is a linear rising on success rate of useful model.
And for Industrial Design:
2

Here is the calculating method: Success Rate/(Current Years Applications- Previous Years Applications )

76

16
14
12
10
8

Seri 1

6
4
2
0
1

2

20005
14,983618

3

2006
2

8,05715545

2007
2

5,485596

2

Figure 1: Showing the success ratio of patents

According to the table, there is decreasing the success rate of industrial model.
As an additional info; we found that the success of the entrepreneurship, in other words the creativity is
decreasing while the population of city centers is rising. For the year 2007 we compare the success of the cities
at each part (patent, useful model and industrial design) with the population of them.
For patent, look at the table below:
Table 4: To associate the success rate of patent to population.
PATENTS
Cities
Success Rate
Population
Afyon
0.001280
355.000
Çorum
0.001250
340.000
Kayseri
0.000232
895.000
Gaziantep
0.000186
1.342.000
Konya
0.000091
1.412.000
Bursa
0.000085
1.979.000
Kocaeli
0.000082
894.000
Ankara
0.000033
4.140.000
İzmir
0.000027
3.175.000
İstanbul
0.000024
11.174.000

But the relation is not so strong according to the correlation analysis;
Success Rate
Population

4.

Success Rate
1
-0,4287058

Population
-0,42870579
1

INTRODUCTIONS

- The discrimination among Patent, Useful Models and Industrial Design is coming from the discrimination
of Turkish Patent Institution.
- Why we chose these cities? We chose them because we took the cities only which have a specific success
rate. (at least %10).
- The data of chosen cities were not discontinuous and the applications of these cities were rising orderly
according to others.
- Why we didn’t use the years of 1999, 2001, 2002 and 2003 etc. There was an economic crisis in Turkey in
2002 and the effect of it was still alive in 2003. The negative effects of the crisis would affect our study
negatively. And before 2002, the applications in Turkey were limited with only a few big cities.
5.

STATİSTİCAL ANALYSİS

We wanted to know if there is really a strong relationship between entrepreneurship (application amount)
and creativity (acceptances). So we had had a look at on the correlation of these two factors. At the below we can
see the correlation degrees for Patent, Useful Model and Industrial Design.
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For Patent:
Success Rates
5,57852564
8,37931034
11,1730559
63,3685345

Applications
624
783
913
1392

Correlation degrees between success rates and applications:
Applications
Success Rate

Applications
1
0,960434807

Success Rate
0,960435
1

There is a % 96 degree of correlation.
For Useful Model:
Success Rates
247,353033
429,981718
1012,57026
1351,60225

Applications
1286
1641
2085
2494

Correlation degrees between success rates and applications:
Success Rates
Applications

Success Rates
1
0,989452

Applications
0,989452
1

There is a %98 degree of correlation.
For Industrial Design:
Success Rates
3451,730586
3476,199478
4794,007491
5765,361277

Applications
3979
4211
4806
5857

Correlation degrees between success rates and applications:

Success Rates
Applications

Success
Rates
1
0,97859533

Applications
0,9785953
1

There is a %97 degree of correlation.
6. CONCLUSİON
As a result of this study it seems that;
If entrepreneurship is rising, than the creativity rises.
- And if creativity is rising, than the entrepreneurship rises.
But with this aspect do not help us understanding which of these factors the function of the other are. At
this point we haven’t confirmed our hypothesis yet.
With philosophical approaches; which of these factors are bigger than the other, that factor is the reason of
other. Because according to our datas, if an individual is entrepreneur because of his creativity, than his all
applications should be approved. Thus, approved applications are stand for “creativity talent”. So if an individual
is creative because he is entrepreneur than there should be a gap.
So we can say: “Entrepreneurship creates creativity.”
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KIRGIZİSTAN’DA GİRİŞİMCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLARDAN
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Kırgızistan’da Girişimcilerin Karşılaştıkları Temel Sorunlardan Rüşvet ve Yolsuzluğun Şahıs İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi

Özet

Girişimcilik konusu geçiş ekonomilerinin tümünde ve bu bağlamda Kırgızistan’da da son 10–15 yıl
içerisinde sıkça üzerinde durulan konular içerisinde yer almaktadır. Girişimciliğin gelişmesinde var olan ve
devam eden güçlükler konunun etrafındaki tartışmaların devam etmesini mecbur kılmaktadır.
Genel olarak bugüne kadar yapılmış olan araştırma sonuçlarına göre ülkemizde girişimciliğin gelişmesinde
engel olan güçlükler arasında yetersiz hukuki ve ekonomik alt yapı, zor iş kurma süreci, devletin gereksiz
müdahalesi, rüşvet ve yolsuzluk, finansal kaynakların yetersizliği gibi kalemler sık sık ele alınmaktadır.
Özellikle rüşvet ve yolsuzluk girişimcilerin belki de en çok karşılaştıkları temel sorunlardan biri olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Bu çalışma ile girişimcilerin karşılaştıkları temel sorunlardan rüşvet ve yolsuzluğun Şahıs işletmeleri bakış
açısıyla değerlendirmek ve konuya ilişkin öneriler sunmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda rüşvet ve yolsuzluğun
girişimciler tarafından algılanması; mücadele gereği ve her zaman girişimciler için tehdit olup olmadığı
şeklindeki temel soruların cevabı araştırılmıştır.
Araştırmaya veri toplamak için anket formu geliştirilmiş ve Şahıs işletmeleri tarafından cevaplandırılmıştır.
Söz konusu işletmelerin 2005 sene sonuna KMİK’nin verilerine göre toplam sayısı 33434’tür. %95 güven
seviyesi ve 0,05 güven aralığına göre örneklem büyüklüğü 380 işletmedir. Rast gele seçim yoluyla işletmeler
örnekleme alınmıştır. Girişimcilerin karşılaştıkları diğer sorunlar ise daha önce yapılmış olan ampirik
çalışmaların sonuçlarından yararlanılarak incelenmiştir.
Araştırma sonuçları rüşvet ve yolsuzluğun girişimcilik üzerindeki etkileri ve durumun giderilmesi ile ilgili
çalışmalara girişimcilerin gözü ile bakma fırsatı doğuracağı için, sorunun çözümü ile ilgili ipuçları yakalamada
ve girişimciliğin geliştirilmesinde yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Rüşvet Ve Yolsuzluk, Şahıs İşletmeleri, Kırgızistan.
JEL Kodları: L26, D73, H32, O53.
EVALUATION OF THE BRIBERY AND CORRUPTION AS ONE OF THE MAIN OBSTACLES FOR
ENTREPRENEURS IN THE KYRGYZ REPUBLIC IN THE EYES OF THE SMALL
ENTREPRENEURS
Abstract
The subjects of entrepreneurship have been discussed about quite a lot in such countries with transitional
economies as Kyrgyzstan during the last 10-15 years. Some problems and issues which take place around
entrepreneurship make the discussion on this topic continue.
In general, the factors which interfere with the development of entrepreneurship in our country are like
these: insufficient legal and economic basis, very complicated process of starting new business, inadequate help
of country’s authorities, bribery and corruption and insufficiency of financial resources. Particularly, the most
frequently occurring problems are bribery and corruption.
The purpose of this paper is to propose some new ideas about this topic and give a true estimation about it
on the basis of the point of view of companies. Thereupon such questions as an understanding of the problem of
bribery and corruption by some entrepreneurs, a need for struggle and threat of these issues for each and every
company must be answered by the end of the research.
The results of survey made around businessmen are the only source giving data for the research. Census
Bureau reported that the number of companies which could be researched with this topic at the end of 2005 was
33434. With the level of confidence at 95% and intervals of 0.05 the number of companies taken was 380.
Companies were chosen by the system of arbitrary choice. Other issues which are meaningful for businessmen
will be taken into account accordingly to other researches made earlier.
The fact that results were made on the basis of personal opinions of entrepreneurs about bribery and
corruption is likely to be very helpful for the development of entrepreneurship and searching of ways to struggle
with this issue.
Anahtar Kelimeler: Entrepreneurship, Bribery And Corruption, Small-Sized Businesses, Kyrgyzstan.
JEL Classification: L26, D73, H32, O53.

1.

Giriş
Girişimcilik konusu geçiş ekonomilerinin tümünde ve bu bağlamda Kırgızistan’da da son 10–15 yıl
içerisinde sıkça üzerinde durulan konular içerisinde yer almaktadır. Girişimciliğin gelişmesinde var olan ve
devam eden güçlükler konunun etrafındaki tartışmaların devam etmesini mecbur kılmaktadır. Sözkonusu
güçlüklerin arasında rüşvet ve yolsuzluk belki de en çok üzerinde durulan bir konudur. Yapılan araştırmaların
*

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi, yayyildiz00@yahoo.com
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, Doktora Öğrencisi,
azamat.maksudunov@manas.kg

**

79
sonucu göstermiştir ki, daha çok küçük çaplı, yeni açılan işletmeler rüşvet vermekte, yolsuzluğa taraf olmaktadır.
Rüşvet ve yolsuzluk demek ki, kısa dönemde girişimcilerin işini her zaman engellememekte şeklinde de bir
tahminde bulunmak olanaklıdır.
Bu çalışma ile Kırgızistan’daki girişimcilerin karşılaştıkları temel sorunlardan rüşvet ve yolsuzluğun şahıs
işletmeleri bakış açısıyla değerlendirmek ve konuya ilişkin öneriler sunmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda
öncelikle girişimcilik, yolsuzluk ve Kırgızistan’daki durum hakkında bilgiler özetlenerek akabinde rüşvet ve
yolsuzluğun girişimciler tarafından algılanması; mücadele gereği ve her zaman girişimciler için tehdit olup
olmadığı şeklindeki temel sorulara cevap araştırılmıştır.
2.

Rüşvet ve Yolsuzluk

Bu bölümde konu ile ilgili terminoloji kısaca özetlenecektir. Akabinde rüşvet ve yolsuzluğun kaynağı,
sebepleri, ölçülmesi ve yolsuzlukla mücadele konularında geniş bir literatür taraması yapılarak değişik görüşler
aktarılmaya çalışılacaktır.
2.1. Terminoloji ve Tanım
“Yolsuzluk” teriminin üzerinde ittifak edilen kesin bir tanımı yoktur (Balia, 2005: 21), ve Heidenheimer
(1970)’in belirttiği üzere bu teriminin Oxford İngilizce Sözlükte dokuz farklı tanımı bulunmaktadır.
Yolsuzluğun bazı tanımları yasal ve idari yolsuzluğu, bazıları iktisadi ve politik yolsuzluğu tarif etmektedir
(Seyf, 2001: 595-596). Genellikle akademik çalışmalarda yolsuzluğun: tesadüfî, yapısal ve sistematik, ya da
politik ve bürokratik olarak sınıflandırılan değişik türlerinden de bahsedilmektedir.
Yine de genel kabul görmüş şekli ile yolsuzluğun “Kamu gücünün özel çıkar için kullanılması….”
şeklindeki genelleme ile tanımlanması üzerinde önemli bir ittifak oluşmuş bulunmaktadır (Khanafiah ve
Situngkir, 2006: 11).
“Rüşvet” tanımına gelince genel olarak rüşvet “bir kamu görevlisinin yapması gereken görevi yapmak için
veya yasalara göre yapmaması gereken görevi yapmak için iş sahiplerinden para ya da yerine geçebilecek bir
menfaat temin etmesidir” şeklinde tanımlanabilmektedir (www.yolsuzluklamucadele.org).
Uluslararası literatürde genel kabul görmüş tek bir rüşvet tanımı bulunmamaktadır. Bunun nedeni olarak da
ülkeler arasında varolan kültür farklılıkları gösterilmektedir. Bir eylemin rüşvet sayılabilmesi için mutlaka maddi
değer taşıyan bir şeyin verilmesi gerekmez. Maddi olmayan başka bir takım çıkarların sağlanması da bu kapsam
da değerlendirilmektedir. 1997 tarihli “Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet
Verilmesinin Önlenmesine Dair OECD Sözleşmesi”ne göre rüşvet, “bir kamu görevlisinin resmi görevini yerine
getirirken etkilenmesi için bir şeyin teklif edilmesi, söz verilmesi veya verilmesidir”. Bu sözleşme ile rüşvetin
artık uluslararası bir boyut kazandığı ve bu alandaki ticarette haksız rekabete yol açtığı kabul edilerek mutlaka
mücadele edilmesi zorunluluğuna dikkat çekilmektedir (OECD, 1997).
Rüşvet gerek ulusal ve gerekse uluslararası alanlarda en çok karşılaşılan yolsuzluk türüdür
(www.yolsuzluklamucadele.org). Bu nedenle bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde aksi belirtilmedikçe
yolsuzluk ve onun bir türü olan rüşveti de kapsayacak şekilde genel anlamda yolsuzluk terimi kullanılacaktır.
2.2. Rüşvet ve Yolsuzluğun Kaynağı
Yolsuzluğun tanımını yapmak kadar onun sebeplerini sıralamak da zordur. Yolsuzluk ve seviyesini
belirleyen şey nedir? Bu konu ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmış bulunmaktadır. Yolsuzluğa etki eden
faktörlerden bazıları (Balia, 2005: 32-6) şöyle sıralanabilir; Ekonomik, Kültürel ve Yapısal Faktörler.
Ekonomik Faktörler; Kişi başına düşen milli gelirin azlığı, ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durum
(Anderson ve Gray, 2006: 27-30), yüksek fakirlik seviyesi, milli gelirin adil dağıtılmaması vd. Olayın bir başka
ve önemli bir boyutu da aslında ekonomik faktörler ile yolsuzluğun birbirini karşılıklı etkilediği konusudur: yani
yolsuzluk geri kalmışlığı, geri kalmışlık yolsuzluğu getirmektedir (Anderson ve Gray, 2006: 27-30)
Kültürel Faktörler; Kültürel etik anlayışı, iyi amaçlar için her yolun kullanılmasının mübah görülmesi;
örneğin dikta rejiminde yaşayanların mücadelelerinde kullanılacak finansman gelirini bu yolla elde etmede
kendilerini haklı görmeleri gibi. Örneğin Asya ülkeleri için kültürel faktörlerin etkisi oldukça fazladır (Balia,
2005: 34).
Yapısal Faktörler; Politikacılar ya da kamu görevlileri ile işadamlarının çıkarlarının kesişmesi; kamu
görevlilerinin gelirlerini legal ya da illegal olsun arttırmak istemeleri (Kuncoro, 2006: 14-15), yolsuzlukla
mücadelede daha iyi politikaların yürürlüğe sokulamaması ve kurumların oluşturulamaması (Anderson ve Gray,
2006: 30-31); iyi yönetimin olmayışı idari maliyetleri arttırarak yolsuzluk ve rüşvetin önünü açabilir (Morisset
ve Neso, 2004:103-107).
Yine demokratikleşmenin gerçekleştirilememiş olması, geçiş sürecinin yavaş olması; politik olarak kapalı
bir ekonomiden liberal ekonomiye geçişte sürecin yavaş olması ve gerekli politikaların zamanında
uygulanamaması nedeni ile yolsuzluk seviyesi bir sure artış gösterebilmektedir (Anderson ve Gray, 2006: 3136). Sung (2004: 170-194) çalışmasında özellikle liberalleşmenin başladığı ilk yıllarda yolsuzluğun
artabileceğini ancak politik liberalleşmenin yerleşmesi ile demokratik kurumların oluşması sonucu azalacağını
öne sürer (Sung, 2004: 192-193). Özellikle geçiş ekonomisi ülkelerinde, piyasa ekonomisi kurallarına geçiş
amacıyla gerçekleştirilmeye çalışılan reform çabalarının yanı sıra yolsuzluklarda da büyük artışlar gözlenmesi
(Broadman, H.G. ve F. Recanatini, 2000: 359-361) bu bulguyu doğrulamaktadır.
Ampirik bulgular özellikle iş dünyasına girişteki engellemelerin ya da zorlukların yolsuzluğa önemli bir
kaynak teşkil ettiğini göstermektedir (Broadman, H.G. ve F. Recanatini, 2000: 359-361). Doğu Avrupa ve Orta
Asya’daki 21 geçiş ülkesinde yapılan çalışmanın sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır (Clarke ve Xu, 2002);
Yüksek karlı çalışan ve hizmet ödemeleri yüksek olan işletmelerin daha fazla rüşvet verdikleri,
Hizmet sektöründe, devletin ağırlığı olan ve rekabetin olmadığı ülkelerde rüşvetin daha yaygın olduğu,
Hizmetlerin özelleştirildiği ve rekabetin bulunduğu ülkelerde rüşvetin oranının azaldığı,
Özelleştirme ve rekabetin artırılması ile rüşvet seviyesi ve böylece yolsuzluğun azaltılabildiği,
Özel, imalatçı, kentsel, küçük, yerli ve yeni firmalar daha fazla ve daha sık rüşvet öderken, devlet
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işletmeleri, imalatçı olmayanlar, kırsal, büyük, yabancı ve eski firmalar daha az rüşvet öderler (Anderson
ve Gray, 2006: 25).
2.3. Rüşvet ve Yolsuzluğun Etkileri
Yolsuzlukların ekonomik büyüme üzerindeki etkileri konusunda ilk çalışmayı yapanlardan biri olan Mauro
(1995)’nun çalışmasında ulaştığı sonuç, daha sonraları diğer iktisatçıların da çoğunlukla katıldıkları (Balia,
2005:37), yolsuzlukların ülkelerin büyümeleri üzerinde kesinlikle olumsuz etkileri olduğu yönündedir. Çoğu
gelişmekte olan ülkede yolsuzluk yatırımları azaltır ve büyümeyi yavaşlatır. Ancak bu durum küçük gelişmekte
olan ülkelerde daha da belirgindir (Rock ve Bonnet, 2004:1-3).
Habib ve Zurawicki (2002: 13-14) tarafından yapılan araştırmanın bulgularına göre yolsuzluk Doğrudan
Yabancı Sermaye Yatırımları üzerinde de önemli derecede negatif etki yapmaktadır. Zhao vd. (2003: 41-2) ve
Hrishikesh (2003:873-4) Asya ile ilgili yaptığı çalışmalarındaki bulgular da bu durumu teyit etmektedir.
Bunun yanında, yolsuzluk seviyesinin çok uluslu şirketler yani doğrudan yabancı sermaye yatırımları için
pozitif bir uyarıcı unsur olduğu yönündeki bulgulara ulaşan çalışmalar da mevcuttur (Egger, P. ve W. Hannes,
2005: 1-3). Ancak Dünyanın hemen her yerinde yolsuzluk ve rüşvetin iş maliyetlerini arttırdığı, fiyatları
yükselttiği ve bu nedenle de yabancı yatırımcıları engellediği düşünülür. Ekonomik büyümeyi baltaladığı,
kaynakların verimli kullanımını engellediği ve idari ve yargısal düzeni bozduğu yönünde genel kanaat
mevcuttur. Rüşvet ve yolsuzluk dağıtım kanallarını, gelir dağılımını, rekabet ortamını, tahmin edilebilirliği bozar
ve yatırımlar üzerinde olumsuz etki yapar. Böylece hem sosyal hem de ekonomik sisteme zarar verir.
Bir OECD (2006) çalışmasına atıfla yolsuzlukların genel iş yapma maliyetlerine en azından % 10 ilave yük
getirdiğini belirten Field (2006), Dünya Bankasının hesaplamasına göre global yolsuzluk yükünün 1 trilyon
dolarlık bir büyüklükte olduğunu aktarır.
2.4. Yolsuzluğu Ölçmek
Tanzi (2002: 37)'nin belirttiği gibi “Eğer yolsuzluğu ölçülebiliyorsanız, yok da edebilirsiniz…” Yolsuzluk
ve rüşvet doğası gereği çok şeffaf ve açık eylemler olmadığından ne kadar rüşvet alınıp verildiğini ölçmek veya
bu konuda bilimsel ya da istatistikî veri toplamak da mümkün olamamaktadır (Balia, 2005: 37-8).
Ancak yolsuzluğun ölçülmesi konusunda kantitatif veri elde etmektense genellikle yapılan uygulama,
ülkeler arası karşılaştırmaya yarayacak şekilde, ülkeleri derecelendirme çabalarıdır (Balia, 2005: 37-8).
Bununla birlikte değişik ülkelerde yapılan ampirik çalışmaların farklı zaman ve farklı soru türleri ile
yapılması ya da benzeri başka birçok sebepten dolayı bu ülkelerarası karşılaştırma endekslerinin verdiği
bilgilerin ancak göreceli olarak doğru olabileceğini (Knack, 2006: 3-5) vurgulamakta fayda vardır.
2.5. Yolsuzlukla Mücadele
Genellikle hükümetler tarafından “yolsuzlukla mücadele” teriminin kullanılmasının temel sebebi
yolsuzluğun hiçbir şekline izin verilmeme isteğini (Balia, 2005: 26-7) ifade eder. Ancak yolsuzlukla mücadele
kültürel bir eylem (Heeks, 1998: 2) olarak sadece ekonomi ile ilgisi olan bir olgu değil, aynı zamanda birçok
sosyal ve antropolojik yönleri de bulunan kompleks bir olgudur (Khanafiah ve Situngkir, 2006: 11). Yolsuzluğun
politik, ekonomik ve kültürel yönleri vardır. Bu nedenle de yolsuzlukla mücadelede başarılı olmak için
bahsedilen tüm bu alanlarda gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Sadece kontrol ve denetimleri arttırarak olayın çözümlenemeyeceği, yapısal bir bilinçlenme olmadığı
müddetçe (Hung, 2007: 12-13) konunun çözümsüz kalacağı açıktır. Diğer yandan Hung (2007:12-13) geçiş
ekonomilerinde kolektif yolsuzluğun nasıl rasyonalize edildiğini, bu tür aktivitelerin legalleştirilmesi hususunda
grup normları ve bakış açılarının çok önemli olduğunu göstermeye çalışmıştır.
Diğer bir ifade ile daha somut olarak denebilir ki; örneğin vergi, gümrük ve lisans verme alanlarında
yapılacak idari ve politik reformlar yolsuzluğun azaltılmasında ya da yolsuzlukla mücadelede oldukça etkili
iken, hukuksal ya da yargısal önlemler ve benzeri yasaklamalar ve cezalandırmalar ise uygulamanın sertliğine de
bağlı olarak nispeten daha az etkili kalabilmektedirler (Anderson ve Gray, 2006: 72-73).
Yolsuzluk sadece piyasa reformları gerçekleştirilerek ortadan kaldırılamaz. Ancak hesap verebilir bir
politik sistem yolsuzluk seviyesini azaltabilir (Seyf, 2001: 595-596). Wedeman (2005: 93-94) tarafından yapılan
çalışmada da yolsuzlukla mücadele kampanyalarının nasıl yapıldığının da çok önem arz ettiği gösterilmiştir.
Çünkü seçilen stratejinin türü yolsuzluğu kontrol altına almada etkili olmaktadır.
Unutulmamalıdır ki özellikle geçiş ekonomisi ülkelerinde hâlihazırda bu konuda mücadele yasaları
çıkarılmış olsa da rüşvet ve yolsuzluk halen şikâyet edilen bir sorun olmaktadır. Rüşvet ve yolsuzluk halen
gelişmekte olan ülkelerin genel özelliklerinden biridir (Napal, 2005: 231-232).
OECD’nin Rüşvetle Mücadele Konvansiyonu uluslararası bazda bu konuda atılmış ilk büyük adımlardan
biridir. Birçok ülke rüşvetle mücadelede uygulamaya koydukları yasal çerçevede OECD kriterlerini baz
almaktadır.
Yolsuzluğun makroekonomi üzerindeki bunca etkisi bilinmesine rağmen, bilimsel verilerin yolsuzluğun
yok edilmesinin pozitif etkilerini ortaya koymasına rağmen, hükümetler neden hala yolsuzlukla gerçek anlamda
mücadele etmemektedirler, ya da bu konuda gerçek anlamda neden politik bir istek yoktur? Bunun cevabı
ülkeden ülkeye değişebilmekle birlikte Werlin (2003: 329-342)’in bilimsel bulgularına göre temel gerekçe:
“Gelişmiş ülkeler ile fakir ülkeler arasındaki temel fark; fakir ülkelerin kaynaklarla uğraşmak yerine yönetimle
uğraşmak zorunda kalmalarıdır.”
3.

Kırgızistan’da Rüşvet ve Yolsuzluk

Girişimcilikte yolsuzluk ve rüşvetin önemli bir problem olarak algılanması, 2002 ve 2005 yılları arasında
karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve geçiş ekonomilerinin çoğunluğunda olduğu gibi Kırgızistan’da da problemin
artarak devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Tablo 1’de görüleceği üzere Transparency International tarafından
yayınlanan “Global Yolsuzluk Raporu-2007”de yer alan “Yolsuzluk Algılama Endeksi”ne göre Kırgızistan 179
ülke arasında 157. sırada yer almaktadır. Aynı endekste Türkiye 4.1 ile 66. ve Rusya 2.3 ile 145. sıradadır. 2002
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yılına nazaran Kırgızistan’ın pozisyonunda önemli bir değişiklik olmazken, Rusya’nın skoru bir miktar düşmüş,
Türkiye'nin ise yükselmiş bulunmaktadır.
BDT’nin güney bölgesinde firmaların neredeyse % 25’i rüşvet vermektedir. Yine Kırgızistan’da firmalar
yıllık cirolarının % 2’sine yakın oranda rüşvet vermektedirler(3). Azerbaycan % 2.5 ile birinci sıradadır.
Kırgızistan ise ikinci sırada yer almaktadır (Anderson ve Gray, 2006: 38).
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200
2
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Tablo 1: Seçilmiş Bazı Ülkelerde Yolsuzluk Algılama Endeksi(4)
CPI
CPI
Skoru
Skoru

Ülke
Ülke
Danimarka 9,5 9,4
155 Kazakistan
2,3 2,1
Finlandiya 9,7 9,4
157 Kırgızistan
2,2 2,1
Y. Zelanda 9,5 9,4
160 Tacikistan
1,9 2,1
Singapur
9,3 9,3
166 Türkmenistan 1,7 2.0
İsveç
9,3 9,3
176 Özbekistan
2,9 1,7
177 Haiti
2,2 1,6
Türkiye
3,2 4,1
Ermenistan 3,4 3.0
178 Irak
2,3 1,5
179 Myanmar
1,8 1,4
Rusya
2,7 2,3
Kaynak: Corruption Perception Index (CPI), “Global Corruption Report 2007”, Transparency International, First
published 2007, Printed in the United Kingdom at the University Press, Cambridge, <www.trans-parency.org>, 21.03.2008.
1
2
3
4
5
66
100
145

3.1. Kırgızistan’da Yolsuzlukla Mücadelenin Tarihsel Gelişimi
1992 yılında bağımsızlığını kazanan Kırgızistan, Orta Asya’da en açık ekonomi politikalarını uygulamaya
koyan ülkelerden biri olmuştur.
Kırgızistan bölgenin en fakir ülkelerinden biri olarak uygulamaya çalıştığı piyasa ekonomisi koşulları için
gereken alt yapı çalışmalarını hızla tamamlamaya çalışan bir ülkedir. Ancak tüm bu çabalar ülkede fakirliğin gün
geçtikte artmasını ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesini bir türlü sağlayamamıştır. İşsizlik oranı,
kırsal kesimde daha da fazla olmak üzere, % 20’lere ulaşmıştır. Aslında istihdam edilen kesimin de gelir düzeyi
en az geçim seviyesinin çok altındadır. 320 binin üzerinde Kırgız vatandaşının halen sadece Rusya’da çalışmakta
olduğu bilinen bir gerçektir (Sanghera ve Satubaldieva, 2007).
OECD, İstanbul Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı uyarınca, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin
yolsuzlukla mücadeledeki yasal ve kurumsal çalışmalarını gözlemektedir. Bu çalışmaların başında Kırgızistan’da
bir Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Konseyi kurulmuştur. Bu konseyin görevi yolsuzlukla mücadele stratejisini
belirlemek ve bu mücadelede devlet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamaktır (OECD, 2006).
Kırgızistan 2005 yılında Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Konvansiyonunu imzalamıştır. Ancak
çoğu kanunların bu konvansiyona uyarlanması halen yapılmadığı için Konvansiyonun gerekleri tam olarak
uygulamaya girmiş bulunmamaktadır. Zaten 2007 gözlem raporunda Kırgızistan ile ilgili daha önce belirlenen
11 adet uygulama tavsiyesi ile ilgili yapılan gözlemlerde Kırgızistan’ın bu tavsiyelerden sadece bir kaçını tam ya
da çoğunlukla uygulamaya geçirdiği tavsiyelerin çoğunu ise ya kısmen ya da hiç uygulamadığı belirtilmektedir.
Reformlar devam etmekte (Koichumanov, 2006: 1-2) olmasına rağmen Kırgızistan yolsuzluklarla ilgili
yasama faaliyetlerini henüz tamamlamış değildir. Gerek BM, gerek OECD, gerekse AB’nin ilgili eylem
planlarında önerilen değişikliklerin hiçbiri tam olarak gerçekleştirilememiştir.
Kırgızistan’da yolsuzlukla mücadelede 21 Haziran 2005 tarihinde Kırgız Hükümetinin belirlediği bir strateji ile başlamış bulunmaktadır. Bu strateji beş temel alanda reformlar yapılmasını öncelikli olarak öngörmektedir. Bunlar: Siyasi, İdari, Kamu Maliyesi, Hukuki ve sosyal reformları kapsamaktadır (Atambaev, 2007: 2).
2006 yılında yürürlüğe sokulan 2006-2010 yılları yolsuzlukla mücadele stratejisi ve eylem planı Kırgız
hükümetinin bu konudaki çabalarının bir göstergesidir. Hatta bu plan yakın zamanlarda da revize edilerek 20082010 eylem planı olarak geliştirilmiştir. Plan ve stratejilerin uygulamaya nasıl konulacağı hususunda açık ve net
bir mekanizma olmaması ve 2006-2007 planının halen sonuçlanmamış olması son planın da başarısı konusunda
tereddüt ortaya çıkarmaktadır.
Aynı zamanda 2005 yılında kurulan ve görevi yolsuzlukla mücadele stratejisini belirlemek ve bu
mücadelede devlet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak olan Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Konseyi’nin
etkinliği ve konumu halen tartışılmaktadır (Koichumanov, 2006: 1-2).
4.

Kırgızistan’da Girişimcilik ve Girişimciliğin Gelişmesinde Engel Olan Güçlükler

Girişimciliğin mevcut ve potansiyel fırsatları saptayarak değerlendirilmesini sağladığı ve bu özelliği nedeni
ile de özellikle de geçiş ekonomisi ülkeleri açısından ekonomik dinamizmin önemli bir kaynağı olduğu (Sakarya,
Kosa ve Namal, 2006: 99-101) artık bilinmektedir. Bu nedenle Kırgızistan girişimciliğin önündeki engelleri
kaldırmalı ve girişimciliği özendirerek girişimcilik kültürünün oluşmasına gayret sarfetmelidir.
Kırgızistan’da vergi idaresi ile olan sorunlar (Abdiyeva, 2006: 288-289), girişimcilere sunulan finansal
kaynakların yetersiz ve elverişsiz olması (Oktay, 2006: 146-147), girişimciliği teşvik edici sosyal ve ekonomik
ortamların başka bir ifade ile girişimcilik kültürünün oluşturulamamış olması (Karasioğlu ve Duman, 2006: 148160) başlı başına girişimciliğin gelişmesini engelleyen sorunlar arasında ön sıralarda yer almaktadır. Ayrıca
küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulması için gereken altyapının oluşturulmasında girişimciler için finans ve
kredi desteğinin yanı sıra eğitim, danışmanlık ve hukuki sorunlarında yardımcı olmakta gerekmektedir
(Koyçuyev, 2002: 147-149).
(3)

Diğer bir çalışmada da Kırgızistan’da firmaların satış hasılatlarının (cirolarının) % 3.7’sini rüşvet olarak verdiklerini göstermektedir ki bu
oran BDT üyesi ülkelerindeki en yüksek orandır (ECSPF, 2005).
(4)
“10” oldukça temiz, “0” oldukça yolsuz anlamına gelmektedir.
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Kırgızistan 178 ülke arasında iş yapmanın kolaylığı açısından 94. sırada bulunmaktadır. İş yapmanın
kolaylığı Dünya Bankası raporunda (World Bank, 2007) şu yönlerle ele alınarak değerlendirmeler yapılmıştır; İş
kurma, lisans alma, işçi istihdamı, gayrimenkul kaydı, kredi alma, yatırımcıların korunması, vergilerin
ödenmesindeki kolaylık, gümrük işlemlerindeki kolaylık, sözleşmelerin uygulanabilmesi, iş kapatma vd.
Liberalleşme yönünden her ne kadar büyük çabalar gösterilse de, Kırgızistan’da girişimclik konusu hala önemli
engellerle karşı karşıya kalmaktadır.
Bilindiği gibi, bağımsızlıktan sonra ortaya çıkan işletmelerin çoğu küçük ve orta boy işletmelerdir.
Kırgızistan’daki küçük ve orta ölçekli işletmelerin genel özelliği hizmet sektöründe yoğunlaşmış aile işletmeleri
hüviyetinde olmalarıdır. Bunlar merkezi planlamadan sonraki piyasa ekonomisine geçiş sürecinde kurulmuş yeni
işletmelerdir. Kendileri için gördükleri ilk üç en büyük engel olarak yüksek vergiler, düşük talep ve yüksek girdi
maliyetlerini saymışlardır (Anderson ve Pomfret, 2001:1).
Bunun yanı sıra genel ekonomik ortamdan yakınmaktadırlar ve kayıt ve lisans zorluklarını devletin
kendileri için önlerine koyduğu zorluklar olarak görmektedirler. Ayrıca devletin hukuk ve düzeni sağlamada
başarısız olduğunu düşünmektedirler (Anderson ve Pomfret, 2001:1). Gölge ekonomi hızla artmakta ve
yaygınlaşmaktadır (Koyçuyev, 2002: 151-152). Bütün bu problemlerin temelinde rüşvet ve yolsuzluk problemi
yatmaktadır. Ülke yönetimi her ne kadar bu problemle mücadele konusunda çaba içerisinde olsa da büyük bir
atılım gösterememektedir.
5.

Uygulama: Rüşvet ve Yolsuzluğa Şahsı İşletmelerinin Bakış Açısı

5.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı Kırgızistan’da girişimcilerin karşılaştıkları temel sorunlardan rüşvet ve yolsuzluğun
şahıs işletmeleri bakış açısıyla değerlendirmek ve konuya ilişkin öneriler sunmaktır.
5.2. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada daha önce yapılmış konuyla ilgili çalışmalardan yararlanıldığı gibi, şahız işletmelerinin
sahiplerine yönelik anket formu hazırlanmış ve uygulanmıştır. Anket formu demografik özellikleri ortaya
koyacak soruların yanında, 16 sorudan oluşan 5’li likert tablosunu da içermektedir. (1-tamamen katılılıyorum, 5kesinlikle katılmıyorum). Uygulama işletmelere doğrudan gidilerek gerçekleştirilmiş ve dolayısıyla planlanan
örneklem büyüklüğüne ulaşılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla değerlendirilmiş, Veriler
Varyans Analizi ve Ki-Kare Testi ile test edilmiş, istatistiksel bilgiler tablolar aracılığıyla ortaya konulmuş ve
yorumlanmıştır.
5.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Kırgızistan’ın başkenti olan Bişkek şehrinde faaliyet gösteren, şahıs işletmeleri araştırmanın evreni olarak
seçilmiştir. Söz konusu işletmelerin 2005 yılı sonu KMİK’nin verilerine göre toplam sayısı 33434’tür. % 95
güven seviyesi ve 0,05 güven aralığına göre örneklem büyüklüğü 380 işletmedir. Rasgele seçim yoluyla, ankete
katılmak isteyen, işletmeler örnekleme alınmıştır.
5.4. Bulgular ve Yorumlar

Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet

Geçerli

Bayan
Bay
Toplam
Cevaplanmamış
Toplam
Yaş

Geçerli

20'ye Kadar
21-30 Arası
31-40 Arası
41-50 Arası
51 ve Üzeri
Toplam
Cevaplanmamış
Toplam
Milliyet

Geçerli

Kırgız
Rus
Özbek
Kazak
Diğer
Toplam
Cevaplanmamış
Toplam
Eğitim Durumu

Geçerli

Geçerli

Lise ve denk
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam
Cevaplanmamış
Toplam
Çalışma Statüsü

İşyeri Sahibi
Çalışan Eleman

İşyeri Sah.Yak.
Toplam
Cevaplanmamış
Toplam

Kümülatif
Yüzde
59,1
100

Frekans
224
155
379
2
381

Yüzde
58,8
40,7
99,5
0,5
100

Geçerli Yüzde
59,1
40,9
100

Frekans
104
111
94
42
23
374
7
381

Yüzde
27,3
29,1
24,7
11
6
98,2
1,8
100

Geçerli Yüzde
27,8
29,7
25,1
11,2
6,1
100

Frekans
244
86
13
19
14
376
5
381

Yüzde
64
22,6
3,4
5
3,7
98,7
1,3
100

Geçerli Yüzde
64,9
22,9
3,5
5,1
3,7
100

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

97
71
73
130
371
10
381

25,5
18,6
19,2
34,1
97,4
2,6
100

26,1
19,1
19,7
35
100

Frekans
139

Yüzde
36,5

Geçerli Yüzde
37,7

Kümülatif
Yüzde
37,7

Kümülatif
Yüzde
27,8
57,5
82,6
93,9
100

Kümülatif
Yüzde
64,9
87,8
91,2
96,3
100

Kümülatif
Yüzde
26,1
45,3
65
100
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21,8

22,5

60,2

147
369
12
381

38,6
96,9
3,1
100

39,8
100

100

Araştırmanın bulguları aşağıda ayrıntılarıyla tartışılmaktadır. Katılımcıların demografik özellikleri Tablo
2’de, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili sorulara ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’te, aynı sorulara ilişkin Varyans
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analizinin sonuçları Tablo 4 ve 5’te Ki-Kare testinin sonuçları ise Tablo 6’da sunulmuştur. Testlerle 0.1 önem
seviyesine göre anlamlı farklılıklar araştırılmıştır. Sadece anlamlı farklılık elde edilen sonuçlara tablolarda yer
verilmiştir.
Araştırmaya katılan toplam 381 katılımcıdan % 59’u bayan ve % 41’i erkektir. Katılımcıların % 28’i 20 yaş
ve altı, ağırlıklı bölümü yaklaşık % 30 olarak 21-30 yaş grubuna, % 25’i ise 31-40 yaş grubuna ve % 17’si ise 41
ve daha büyük yaş gurubuna denk gelmektedir. Katılımcıların milliyetine göre dağılımına baktığımızda, % 65
Kırgız, geriye kalan % 35 ise Rus, Özbek, Kazak vd. olmak üzere diğer milletlerden olduğu görülmektedir.
Katılımcıların % 74’ünün önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde üniversite eğitimine, %26’lık bölümünün ise lise
düzeyinde eğitime sahip olduğu bilinmektedir. Anketi % 40 oranında işyeri sahibinin yakını veya aile ferdi, %
38 işyeri sahipleri ve % 22 oranında da çalışanlar cevaplamışlardır. Bu bilgilere ilişkin frekansları ve yüzde
dağılımlarını içeren ayrıntılı bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.

Min

Max

3

N

Stt. Sapma

2

Sorular
Rüşvet sadece büyük miktarlara denilir. Küçük hediyeler rüşvet
sayılmaz.
Rüşvet sadece alanı ve vereni ilgilendirir.
Devlet kurumlarında bürokratik işleri hızlandırabilmek için rüşvet
verilebilir.

Ortalama

1

Medyan

N:

Mod

Tablo 3: Rüşvet ve Yolsuzlukla İlgili Sorulara İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

377

2

3

2,94

1,24

1

5

376

4

4

3,31

1,41

1

5

374

4

3

3,04

1,39

1

5
5

4

Daha az vergi ödemek için vergi memurlarına rüşvet verilebilir.

379

5

3

3,22

1,49

1

5

Rüşvet verirken yakalanma ihtimali yüksektir.

379

3

3

2,67

1,15

1

5

6

Rüşvet verirken yakalanırsa çok büyük bir problemle karşılaşırlar.

379

2

2

2,4

1,11

1

5

379

2

2

2,75

1,31

1

5

372

2

2

2,59

1,11

1

5

379

2

2

2,42

1,16

1

5

374

3

3

3,1

1,18

1

5

378

2

2

2,55

1,23

1

5

375

4

4

3,51

1,26

1

5

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rüşvet alanlar maaşları o kadar düşük ki bu nedenle rüşvet almaları
normaldir.
Rüşvet alanların rüşvet alırken yakalanma ihtimali yüksektir.
Rüşvet alanlar rüşvet alırken yakalanırsa çok büyük problemle
karşılaşırlar.
Rüşvet alanlar rüşvet alırken görülseler bile kimse müdahale
etmiyor.
Rüşvet ve yolsuzluk yüzde yüz yok edilebilir, eğer gerçekten
istenirse.
Rüşvet ve yolsuzluğa karşı mücadele konusu sadece devlet
yönetiminin düşünmesi gereken bir konudur.
Rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi konusunu toplumdaki her birey
düşünmek zorunda değildir.
Rüşvet ve yolsuzluk zaman içerisinde kendiliğinden yok olur,
mücadeleye gerek yoktur.
Girişimci önüne çıkan tüm engelleri aştığı sürece girişimci olabilir,
yani gerektiğinde rüşvet de verilmeli.

16 Rüşvet ve yolsuzluk iş adamlarının işini her zaman engellemiyor.

377

4

4

3,42

1,36

1

5

379

5

4

3,8

1,12

1

5

379

2

3

2,87

1,25

1

5

377

3

3

3,07

1,2

1

5

Ankete katılan şahıs işletmesi sahipleri, aile fertleri ve çalışanlarının görüş ve bakış açılarını öğrenmek
amacı ile oluşturulan rüşvet ve yolsuzlukla ilgili ifadelerin sonuçları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: (1-Tamamen
Katılıyorum, 2-Katılıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılmıyorum, 5-Kesinlikle Katılmıyorum).
1) Rüşvet sadece büyük miktarlara denilir. Küçük hediyeler rüşvet sayılmaz. Bu konuda katılımcıların
verdikleri cevapların aritmetik ortalaması 2.94, ortancası 3’tür. Yani, bu konuda net bir cevaba
ulaşılamamıştır. Katılımcılar bu konuda kararsızdır.
2) Rüşvet sadece alanı ve vereni ilgilendirir. Bu ifadeye ilişkin verilen cevapların aritmetik ortalaması 3.31,
ortanca ve en sık değeri ise 4’tür, diğer bir ifade ile katılımcılar bu ifadeye katılmadıklarını belirtmişlerdir.
3) Devlet kurumlarında bürokratik işleri hızlandırabilmek için rüşvet verilebilir. Bu konuda ortaya çıkan
bulguya göre katılımcıların büyük bir kısmı kararsız olduklarını belirtmekle beraber, belli bir kısmı
katılmadığı yönde cevaplamışlardır. Aritmetik ortalama 3.03, ortancası 3 ve en sık değeri 4 olarak
gerçekleşmiştir.
4) Daha az vergi ödemek için vergi memurlarına rüşvet verilebilir. Bu ifadeyi de katılımcıların büyük bir kısmı
paylaşmakta kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Soruya verilen cevapların ortalaması 3.22, ortancası ise 3
şeklinde gerçekleşmiştir.
5) Rüşvet verirken yakalanma ihtimali yüksektir ifadesine verilen cevapların ortalaması 2.67, ortanca ve en sık
değeri ise 3 olduğundan katılımcıların bu konuda da kararsız oldukları söylenebilir.
6) Rüşvet verirken yakalanırsa çok büyük bir problemle karşılaşırlar. Katılımcılara göre rüşvet vermek büyük
problemleri beraberinde getirecektir. Verilen cevapların ortalaması 2.40, ortanca ve en sık değeri 2 şeklinde
ortaya çıkmıştır.
7) Rüşvet alanlar maaşları o kadar düşük ki bu nedenle rüşvet almaları normaldir. Bu konuda kararsız olanlar
olduğu gibi, bu görüşü paylaşanlar da olmuştur. Ortalaması 2.75, ortanca ve en sık değeri 2 olarak
Gerçekleşmiştir.
8) Rüşvet alanların rüşvet alırken yakalanma ihtimali yüksektir. Bu ifadeye verilen cevapların ortalaması 2.59,
ortanca ve en sık değerinin 2 olduğunu dikkate alırsak, katılımcılarca bu ifade doğrulanmıştır.
9) Rüşvet alanlar rüşvet alırken yakalanırsa çok büyük problemle karşılaşırlar. İşletmeciler bu ifadeye
katılmaktadırlar. Ortalama 2.42, ortanca ve en sık değer 2, yani katılıyorum şeklinde cevaplandırılmıştır.
10) Rüşvet alanlar rüşvet alırken görülseler bile kimse müdahale etmiyor. Bu konudaki görüşün, verilen
cevapların ortalama, ortanca ve en sık değeri 3 olduğu dikkate alınarak, kararsız olduğu yönündedir.
11) Rüşvet ve yolsuzluk yüzde yüz yok edilebilir, eğer gerçekten istenirse. İşletmeciler bu görüşe katılmaktadır.
Cevapların ortalaması 2.55, ortanca ve en sık değeri 2 olarak gerçekleşmiştir.
12) Rüşvet ve yolsuzluğa karşı mücadele konusu sadece devlet yönetiminin düşünmesi gereken bir konudur
ifadesini katılımcılar desteklememişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 3.51, ortanca ve en sık değeri 4’tür.
İşletmeciler rüşvet ve yolsuzluk probleminin çözümünün sadece devleti ilgilendirmemesi gerektiğini
düşünmektedirler.
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13) Rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi konusunu toplumdaki her birey düşünmek zorunda değildir. Katılımcılara
göre bu konuda toplumdaki her birey düşünmek zorundadır. Cevapların ortalaması 3.42, ortanca ve en sık
değeri 4’tür.
14) Rüşvet ve yolsuzluk zaman içerisinde kendiliğinden yok olur, mücadeleye gerek yoktur. Verilen cevapların
ortalaması, 3.80, ortancası 4 ve en sık değeri 5’tir. Katılımcıların rüşvetle mücadele etmek gerektiği
yönünde görüş bildirdikleri söylenebilir.
15) Girişimci önüne çıkan tüm engelleri aştığı sürece girişimci olabilir, yani gerektiğinde rüşvet de verilmeli.
Girişimciler bu konuda kararsızlar. Verilen cevapların ortalaması 2.87, ortancası 3 ve en sık değeri 2 olarak
gerçekleşmiştir.
16) Rüşvet ve yolsuzluk iş adamlarının işini her zaman engellemiyor. Bu konuda da katılımcılar kararsız
olduklarını belirtmişlerdir. Verilen cevapların hem ortalaması, hem ortancası hem de en sık değeri 3
şeklinde ortaya çıkmıştır.
Yukarıda tek tek ele alınmaya çalışılan bulgularla ilgili ayrıntılı bilgilere Tablo 3’te yer verilmiştir. Varyans
analizi ile 0.1 önem seviyesinde katılımcıların yaş ve eğitim düzeyine göre yukarıda ele aldığımız ifadelerde
anlamlı farklılıklar araştırılmış, anlamlı farklılık elde edilen sorular aşağıda Tablo 4 ve Tablo 5’te verilmişt.
Tablo 4: Katılımcıların Yaş Özellikleri İle Rüşvet Ve Yolsuzluk.Varyans Analizinin Sonuçları
Sorular
Rüşvet sadece alanı ve
vereni ilgilendirir.

Devlet kurumlarında
bürokratik işleri
hızlandırabilmek için
rüşvet verilebilir.

Daha az vergi ödemek
için vergi memurlarına
rüşvet verilebilir.

Rüşvet ve yolsuzluk iş
adamlarının işini her
zaman engellemiyor.

1)
2)
3)
4)

Yaş Grupları
20'ye Kadar
21-30 Arası
31-40 Arası
41-50 Arası
51 ve Üzeri
Toplam
20'ye Kadar
21-30 Arası
31-40 Arası
41-50 Arası
51 ve Üzeri
Toplam
20'ye Kadar
21-30 Arası
31-40 Arası
41-50 Arası
51 ve Üzeri
Toplam
20'ye Kadar
21-30 Arası
31-40 Arası
41-50 Arası
51 ve Üzeri
Toplam

N
104
109
93
42
21
369
103
108
92
41
23
367
104
110
94
41
23
372
101
111
94
42
22
370

Ortalama
3,35
3,14
3,22
3,79
3,67
3,32
3,46
2,89
2,73
3,29
2,74
3,04
3,46
3,25
3,16
2,95
2,61
3,21
3,12
3,17
3,12
3
2,23
3,07

St. Sap
1,41
1,34
1,44
1,39
1,49
1,41
1,22
1,46
1,41
1,42
1,36
1,4
1,33
1,49
1,6
1,56
1,67
1,5
1,24
1,23
1,13
1,19
1,02
1,2

St.Hata
0,14
0,13
0,15
0,21
0,33
7,32E-02
0,12
0,14
0,15
0,22
0,28
7,29E-02
0,13
0,14
0,16
0,24
0,35
7,78E-02
0,12
0,12
0,12
0,18
0,22
6,26E-02

Min Max Sig.
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
0.082
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
0.001
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
0.091
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
0.017
1
5

“Rüşvet sadece alanı ve vereni ilgilendirir” görüşünün paylaşılması değişik yaş gruplarına göre anlamlı bir
farklılık göstermektedir. (p‹ 0.082).
“Devlet kurumlarında bürokratik işleri hızlandırabilmek için rüşvet verilebilir” görüşüne girişimcilerin
katılma derecesi yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. (p‹0.001).
“Daha az vergi ödemek için vergi memurlarına rüşvet verilebilir” ifadesi de yaş grubuna göre anlamlı
faklılık göstermektedir. (p‹0.091)
“Rüşvet ve yolsuzluk iş adamlarının işini her zaman engellemiyor” görüşü de yaş grubuna göre anlamlı bir
farklılık göstermektedir. (p‹0.017).

Tablo 5: Katılımcıların Eğitim Düzeyleri İle Rüşvet Ve Yolsuzluk. Varyans Analizinin Sonuçları
Eğitim
Düzeyi
Lise
Daha az vergi ödemek
Önlisans
için vergi memurlarına
Lisans
rüşvet verilebilir.
Lisansüstü
Toplam
Lise
Rüşvet verirken
Önlisans
yakalanma ihtimali
Lisans
yüksektir.
Lisansüstü
Toplam
Rüşvet verirken
Lise
yakalanırsa çok büyük Önlisans
bir problemle
Lisans
Lisansüstü
karşılaşırlar.
Toplam
Rüşvet alanlar maaşları Lise
o kadar düşük ki bu
Önlisans
nedenle rüşvet almaları Lisans
Lisansüstü
normaldir.
Toplam
Sorular

1)

N
96
71
73
129
369
96
71
72
130
369
96
70
73
130
369
95
71
73
130
369

Ortalama St. Sap.
3,07
1,41
3,37
1,45
3,58
1,41
2,99
1,6
3,2
1,5
2,85
1,11
2,8
1,21
2,56
1,21
2,48
1,09
2,65
1,15
2,54
1,21
2,57
1,17
2,18
1,03
2,29
1,01
2,39
1,11
2,89
1,32
2,96
1,39
2,41
1,15
2,79
1,33
2,78
1,31

St. Hata Min Max Sig.
0,14
1
5
0,17
1
5
0,17
1
5
0,14
1
5 0.034
7,80E-02 1
5
0,11
1
5
0,14
1
5
0,14
1
5
9,60E-02 1
5 0.053
6,00E-02 1
5
0,12
1
5
0,14
1
5
0,12
1
5
8,90E-02 1
5 0.062
5,78E-02 1
5
0,14
1
5
0,16
1
5
0,13
1
5
0,12
1
5 0.050
6,85E-02 1
5

“Daha az vergi ödemek için vergi memurlarına rüşvet verilebilir” ifadesi katılımcıların eğitim düzeyine
göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. (p‹0.034).
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2)

“Rüşvet verirken yakalanma ihtimali yüksektir” sorusu da katılımcıların eğitim düzeyine göre anlamlı
farklılık göstermektedir. (p‹0.053).
3) “Rüşvet verirken yakalanırsa çok büyük bir problemle karşılaşırlar”. Bu konuda da katılımcıların eğitim
düzeyine göre anlamlı bir farklılık vardır. (p‹0.062).
4) “Rüşvet alanlar maaşları o kadar düşük ki, bu nedenle rüşvet almaları normaldir” ifadesi de katılımcıların
eğitim düzeylerine göre farklılık göstermektedir. (p‹0.050).
Rüşvet ve yolsuzluk iş adamlarının işini her zaman engellemiyor sorusu katılımcıların çalışma statüsü ile
ilişkilendirilerek yapılan Ki – Kare testinin sonucuna göre anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (p‹0.078).
Tablo 6: Rüşvet ve yolsuzluk iş adamlarının işini her zaman engellemiyor * Çalışma Statüsü
Çalışma Statüsü
Topl.
Soru İfadesi
Katılma Derecesi
İşyeri Çalışan İşyeri Sahibinin
Sahibi Eleman Yakını-Aile Ferdi
Kesinlikle Katılıyorum
11
7
23
41
Rüşvet ve yolsuzluk
Katılıyorum
30
21
30
81
iş adamlarının işini
Fikrim Yok
50
30
32
112
her zaman
Katılmıyorum
27
15
40
82
engellemiyor
Kesinlikle Katılmıyorum
20
10
22
52
Toplam
138
83
147
368

Ki-Kare Testi
Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Ass.
N of Valid Cases

14,153
14,262
,138
368

df
8
8
1

Asymp. Sig. (2sided)
,078
,075
,710

6. Sonuç ve Öneriler
Kırızistan’da faaliyet gösteren şahıs işletmelerinde çalışanların, işletme sahiplerinin ve işletme sahibinin
yakını veya aile fertlerinin % 60’ı bayan % 40’ı erkek ve ağrılıklı olarak (%30’u) da 21-30 yaşlarında olmak
üzere % 74’ü üniversite düzeyinde eğitime sahip insanlardır.
Rüşvet ve yolsuzluk bütün ülkelerde şu ya da bu düzeyde karşılaşan bir olgudur. Girişimcilik de ülkedeki
söz konusu durumdan etkilenmektedir. Kırgızistan’da mikro işletmelere sahip girişimcilerin bakış açısıyla rüşvet
ve yolsuzluğun ele alındığı bu çalışmanın sonucu rüşvetin kaçınılmaz olduğu, fakat rüşvetle mücadele gerekli
olduğu ve bu mücadele sadece devlet yönetimini ilgilendirmeyip, toplumdaki her bireyin düşünmesi gereken
konu olduğunu ortaya koymuştur. Mikro işletmeler için rüşvet ve yolsuzluk kaçınılmazdır, çünkü bu tür işletme
sahipleri daha az vergi ödemek, bürokratik işleri hızlandırabilmek için gerekirse rüşvet de verilmeli diye
düşünmektedirler. Girişimci önüne çıkan tüm engelleri aştığı sürece girişimci olabileceğine göre, gerektiğinde bu
yola da sık sık başvurulduğu açıktır. Bunun yanısıra, rüşvet ve yolsuzluk işadamlarının işlerini her zaman
engellemediğini söylemek mümkündür.
Kırgızistan’da sorunun çözümü için yasal altyapının kurulması, kanunların uygulanmasının
güçlendirilmesi, özel mülkiyetin korunması, iş anlaşmazlıklarının tarafsız ve hızlı çözümünün sağlanması
gerekmektedir. Diğer bir ifade ile kamu yönetimi ve yargıda etkili bir reform yapma gereği hâsıl olmuştur.
Ancak diğer taraftan gerçekleştirmek maliyetli olsa da ekili bir sosyal bilinçlenme sağlanması da önemli
önceliklerden biri olmalıdır.
Yakın zamanda gerçekleştirilen anayasa değişikliği ve parlamento seçimlerine rağmen Kırgızistan’ın halen
içerisinde bulunduğu politik istikrarsızlık, bu ülkede yoğun bir şekilde yolsuzlukla mücadeleyi engelleyen temel
sebeptir. Çünkü bu tür istikrarsız ortamlarda kanunları güçlendirmek, gerekli köklü reformları yapmak her
zaman zordur. Yine de yolsuzlukla mücadelede başarı sağlanmak gerçekten isteniyorsa sistematik köklü
reformların yapılması gerekmektedir.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ:ПРОБЛЕМЫ, ФАКТОРЫ, ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
Конокбаева Дамира Кыясовна*.
Предпринимательство сельского населения в Кыргызской Республике:проблемы, факторы, возможности развития

Тезис
За весь период проведения экономических реформ в Кыргызстане произошли серьезные изменения
в плане возрождения многообразных форм аграрного предпринимательства: личное хозяйство населения,
фермерское хозяйство, крестьянское хозяйство, коллективно-крестьянское хозяйство, сельскохозяйственный кооператив, акционерное общество, государственное хозяйство. Возрастает значимость фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в обеспечении населения сельскохозяйственными продуктами. Наряду с этим существует ряд проблем на пути становления частного
предпринимательства в аграрной отрасли Кыргызстана, для решения которых необходимо выявление
факторов развития предпринимательства. Кроме того следует отметить влияние ряда природно-экономических особенностей самого аграрного производства на становление сельского предпринимательства
в республике. Для активизации предпринимательства на селе следует поддерживать любые формы
экономической деятельности сельского населения и системы партнерских отношений на аграрном
рынке. При этом важно использовать кооперационные и интеграционные возможности предприятий
аграрной сферы. В аграрном предпринимательстве необходимы: сеть собственной переработки
сельскохозяйственных продуктов и система организации обучения основам малого и семейного бизнеса.
Иначе говоря, предпринимательство в аграрной сфере должно развиваться в многообразных и
равноправных формах. Но при этом надо учесть особенности аграрного сектора экономики, в которых
предпринимательству приходится развиваться. Государство же должно обязательно проводить
комплексную поддерживающую политику. Таким образом, в современных условиях несовершенного
рынка в сельской местности необходимо выработать философию поддержки частных, подвижных
предприятий. Развитие предпринимательства в аграрной сфере снижает зависимость занятости
сельского населения от экономически нестабильных или неперспективных предприятий, уменьшает риск
безработицы и, в конечном итоге, повышает уровень жизни сельского населения и обеспечивает одну из
важнейших сторон экономической безопасности страны - продовольственную безопасность.
Ключевые слова: аграрное предпринимательство, фермерское хозяйство, индивидуальные
предприниматели, факторы развития предпринимательства, малое предпринимательство, самозанятость
населения, агробизнес, индивидуальная трудовая деятельность, потребительская кооперация.
Abstract
For the whole period of holding the economic reform in Kyrgyzstan, there were serious changes in an area
of varied form renascence of agrarian enterprises: private farm of реорlе, live farming, agriculture, collectivefаrming, co-operative farming, stock corporation, government economy. It's growing an importance of live
farming and individual employers in supporting реорlе with agricultural products.
Along with it, there are а lots of problems оп the way of private enterprises becoming in agrarian branch of
Kyrgyzstan, for the solution of these problems, its necessary ascertainment of factors in developing of
enterprises. Besides, it is significant the inf1uence of natural-economic features series of agricultural production
to formation of agricultural enterprises in our republic. For the developing of the enterprises in the countries,
we should support any form of country people’s economic activity and systems of partnership on the agrarian
market. At that it’s important to use co-operational and integration enterprises possibilities of agrarian area. The
own specification chain of agricultural products and organization system of training of small-scale and family
business are necessary in agrarian enterprises. In other words, the enterprise in agrarian area must be developed
in diversified and equal right forms. But at the same time, we should take into consideration the importance of
economic agrarian sectors, in where the enterprises have to develop. The government should сапу combined
supportive politics certainly.
Thus, in modern conditions of incomplete market in the country, it's necessary to choose the philosophy of
supporting the private, active enterprises. The developing of enterprises in agrarian area reduce the independence
of country employment from economically unstable and unprogressive enterprises, decrease the risk of
unemployment, and finally it will increase the standard of country реорlе life and provide the one of the most
important part of economical safety of our country - grocery security.
Keywords: Agrarian entrepreneurship, farming, individual entrepreneurs, factors of entrepreneurship
development, small business, self-employment of the population, agribusiness, individual labor activity,
consumers' cooperative society.

За весь период проведения экономических реформ в Кыргызстане произошли серьезные изменения
в плане возрождения и активизации развития многообразных форм аграрного предпринимательства. Так,
согласно Постановлению Правительства КР №158 от 12 апреля 1996 года, систематизированы категории
субъектов сельского хозяйства по следующим формам хозяйствования:
- личное хозяйство населения – хозяйствующий субъект, производящий продукты сельского
хозяйства на приусадебном и другом закрепленном участке трудом членов семьи;
- фермерское хозяйство – хозяйствующий субъект, деятельность которого основана на труде членов
одной семьи. Минимальный размер земельной площади одного фермерского хозяйства должен
*
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составлять не менее 5 гектаров орошаемой пашни во всех регионах республики и 1 гектар в пригородных
хозяйствах плодоовощного направления;
- крестьянское хозяйство – хозяйствующий субъект, деятельность которого основана на труде двух
и более семей, минимальные и максимальные размеры земельной площади определяются от 5 до 150
гектаров орошаемой пашни (в пригородных хозяйствах плодоовощного направления минимальный
размер крестьянского хозяйства может составлять 1 гектар орошаемой пашни);
- коллективно-крестьянское хозяйство – хозяйствующий субъект, деятельность которого
основывается на труде его членов на площади свыше 150 гектаров орошаемой пашни;
- сельскохозяйственный кооператив – хозяйствующий субъект, образованный самостоятельными
фермерскими и крестьянскими хозяйствами;
- акционерное общество – хозяйствующий субъект, деятельность которого основана на акционерной
собственности с коллективным использованием земельной доли акционеров;
- государственное хозяйство – хозяйствующий субъект, осуществляющий свою деятельность с
использованием государственного имущества и земли и выполняющий определенную государственную
программу или ее часть.
Эти субъекты сельского хозяйства подразделяются на 3 категории:
- частные хозяйства (личное хозяйство населения, фермерские и крестьянские хозяйства);
- коллективные хозяйства (коллективно-крестьянские хозяйства и акционерные общества);
- государственные хозяйства.
Число зарегистрированных хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве выросло до 315,2 тысяч
в 2006г.1, из них крестьянских (фермерских) хозяйств, ставших самостоятельными юридическими
лицами, насчитывается до 313,1 тысяч. Самостоятельные частные предприниматели становятся
органической составной частью
организационной структуры агропромышленного комплекса
Кыргызстана. Самостоятельность порождает ответственность, мобилизует инициативу и творчество.
Возрастает значимость фермерских и личных подсобных хозяйств в обеспечении населения
сельскохозяйственными
продуктами. В 2006 г. они произвели 95,4 % всего объема продукции
сельского хозяйства, в том числе – 89,6 % хлопка-сырца, 94,6% зерна, 99,0% картофеля, 86,7% сахарной
свеклы, 98,3% овощей, 99,2% скота и птицы, 72,6% яиц, 98,4% молока, 98,8 % шерсти2.
Кроме крестьянских (фермерских) хозяйств на 1 января 2007г. зарегистрировано 46937
индивидуальных предпринимателей на селе3. Наряду с этой позитивной статистикой существует ряд
проблем на пути становления частного предпринимательства в аграрной отрасли Кыргызстана:
-недостаточно рациональный выбор направления предпринимательской деятельности. Так, в
основном агропредприниматели занимаются растениеводством, животноводством, или сочетанием в
хозяйстве и того, и другого. Лишь некоторая часть сельского населения занимаются переработкой
агропродукции, сервисным обслуживанием;
-трудности с реализацией произведенной продукции;
-проблемы снабжения оросительной водой;
-нехватка финансовых средств из-за неплатежеспособности потребителей, несвоевременной оплаты
за проданную сельхозпродукцию, низкой покупательной способности населения, недоступности
инвестиций и долгосрочных кредитов, ценового диспаритета между промышленной и
сельскохозяйственной продукцией;
-недостаточные знания в области основ предпринимательства, менеджмента, маркетинга;
-недоступность рыночной информации и отсутствие консультационных услуг;
-часто меняющаяся правовая среда.
Для решения этих проблем необходимо выявление факторов развития предпринимательства. Среди
наиболее значимых факторов, определяющих успешность частного предпринимательства в аграрном
секторе, можно отметить:
-способность к предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики,
подкрепленная необходимым образованием и активным возрастом;
-создание упрощенного механизма доступа сельских предпринимателей к кредитным ресурсам;
- увеличение земельной площади путем объединения индивидуальных хозяйств;
-обеспечение доступа предпринимателей к технологическому оборудованию;
-минимизация издержек производства за счет сокращения применения малоквалифицированного
труда, лучшего использования рабочего времени и т.п.;
-содействие в установлении деловых контактов сельских предпринимателей с иностранными
партнерами;
- создание единой системы информационного обеспечения частного предпринимательства;
- управление хозяйством и выработка стратегии с учетом зарубежного опыта и т.д.
На становление
сельского
предпринимательства оказывают влияние ряд особенностей
агропроизводства, которые необходимо учитывать в процессе развития предпринимательской
деятельности сельского населения республики.
Во-первых, это монополия на землю как на объект хозяйствования. Это означает, что если в разных
сферах экономики новые предпринимательские структуры начинают функционирование с капитала, то в
сельском хозяйстве (земледелии), прежде чем заняться производством, необходимо решить земельный
вопрос. При отсутствии своей земельной доли, следует заняться вторичным приобретением земли. То
есть, чтобы начать агробизнес надо преодолеть монополию на землю. При этом земельные участки могут
быть лучшего, среднего или худшего качества. Так как лучших обрабатываемых земель не хватает,
предпринимательство вынуждено вовлекать в производство и худшие земельные участки, тем более на
фоне увеличивающейся численности населения. В результате монополии частной собственности на
1
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землю цена сельскохозяйственных товаров должна подниматься выше цены их производства,
определяемых условиями возделывания наихудших земельных участков.
В-вторых, НТП на селе позволяет использовать высвобождающихся из сельскохозяйственного
процесса труда работников на других участках агропромышленного производства. К другим сферам
АПК относятся: транспорт, снабжение, переработка, сбыт, торговля, общепит, а также специальные
службы, которые должны поддерживать в работоспособном состоянии технику и оборудование.
В-третьих, на развитие предпринимательства в сельском хозяйстве влияет либерализация цен. На
несельскохозяйственные товары цены растут многократно, а относительно сельскохозяйственной
продукции государство продолжает регулировать цены на них. В результате усиливается
неэквивалентный обмен между результатами деятельности сельского хозяйства и других отраслей
экономики. Отсутствие эквивалентного обмена между городом и селом ведет к депрессии внутреннего
рынка аграрного сектора, снижает покупательскую способность сельских товаропроизводителей,
ухудшает их материально-техническую базу, снижает уровень производства продовольствия. С этим же
связан низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве. Издержки в различных сферах АПК должны
соответствовать общественно необходимым, что, к сожалению, трудно достижимо из-за низкой
производительности, отсутствия необходимой техники.
Таким образом, эффективное развитие предпринимательства в аграрном секторе экономики
возможно с учетом как экономических, так и природных особенностей данной отрасли, из которых
вытекают определенные факторы сельскохозяйственного производства: климатический, природноресурсный, экологический, состояние инфраструктуры, расселенческий, демографический.
Для
активизации предпринимательства на селе
следует поддерживать любые формы
экономической деятельности сельского населения, предпринимаемые ими в порядке личной инициативы
и полной хозяйственной ответственности. Диапазон этой деятельности может быть крайне широк – от
мелких и мельчайших индивидуальных и семейных хозяйств, не использующих наемного труда, до
предприятий, создающих рабочие места для 50-100 (малые предприятия) и более человек (средние
предприятия). Среди всех разнообразных видов самодеятельности населения доминирующее положение
занимает малое предпринимательство ввиду его большей результативности в отношении занятости,
заполнения продуктовых ниш, социальной роли в обществе. Малое предпринимательство следует
рассматривать как развитие дополнительных местных источников занятости.
Развитие частного предпринимательства в аграрном секторе республики позволит создать
дополнительные рабочие места на сельском рынке труда и повысить доходы сельского населения. Для
этого необходимо усилить использование сильных сторон и ослабить негативные стороны
частнопредпринимательской деятельности. При этом важно использовать кооперационные и
интеграционные возможности предприятий аграрной сферы. Небольшие фермерские хозяйства не решат
проблемы развития сельскохозяйственного производства и значительного прибавления рабочих мест.
Выход, в стимулировании различных форм объединения фермеров (кооперации) в ее самых
разнообразных формах – кредитной, сбытовой, снабженческой, по приобретению и использованию
крупного сельскохозяйственного инвентаря, по совместной обработке земли и поддержании общинных
угодий. Это могут быть и специализированные семейные объединения, имеющие земли наделом не
менее 5-10 га, животноводческие хозяйства с поголовьем скота - от 200 и выше (овцы), от 50 и выше
(крупный рогатый скот). Например, в 20-е годы прошлого столетия в бывшем СССР определенное
развитие продемонстрировали так называемые ТОЗы (товарищества по совместной обработке земли).
Различные формы кооперации мелких фермеров широко известны в странах Западной Европы. В США
мелкие фермеры часто работают под эгидой крупных промышленных предприятий. Для этого в первую
очередь необходимо создать систему самообеспечения фермеров. В связи с этим селу необходимы
собственные финансовые учреждения (крестьянские банки), страховые общества, снабженческие,
маркетинговые, ремонтные, строительные организации, агросервисные службы, консультационные и
учебные центры. Необходимо развивать производственные связи типа «непрерывных производств»
(фермер – переработка – магазин), которые, безусловно, способствовали бы созданию устойчивой
занятости и расширению круга работающих.
Перспективной формой занятости сельского населения является малое предпринимательство и
самозанятость. Особое значение имеет малое предпринимательство в агробизнесе. Формы его различны:
крестьянские (фермерские) хозяйства; часть крестьянских подворий, которые постоянно осуществляют
рыночные продажи; малые предприятия, занятые собственной переработкой произведенного сырья;
мелкие предприниматели, занимающиеся несельскохозяйственным бизнесом (торговлей, закупкой
сырья, бытовым обслуживанием населения, народными промыслами и другой деятельностью).
В развитых рыночных экономиках доказали свою перспективность как дополнительные источники
занятости местного населения и, при этом в наших условиях могут отвечать хозяйственным и
социальным потребностям локального социума, следующие «местные инициативы» или формы
самозанятости:
- повседневные бытовые услуги: работа на дому (включая помощь престарелым), уход за детьми;
- услуги, способствующие улучшению условий жизни: улучшение жилищ, улучшение мест
общественного пользования, торговая деятельность;
- туризм и рекреации; учреждения культуры; восстановление культурных ценностей; спорт;
- защита окружающей среды: контроль за бытовыми отходами, контроль водных источников,
регулирование и мониторинг окружающей среды.
Большая часть этих видов деятельности являются трудоинтенсивными, защищенными от внешней
конкуренции на рынке труда. Мировой опыт прошлых лет свидетельствует об эффективности
поддержания самозанятости населения. Так, «самозанятость» занимала и занимает большое место в
структуре занятости в странах ОЭСР. Пик самозанятости в этих странах наблюдался в 1965г. и составлял
примерно 9,4% экономически активного населения. В последующие годы наблюдалось монотонное
снижение данного показателя вплоть до 1977г., когда снова началась повышательная тенденция.
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Наиболее значительны были размеры самозанятости в Испании и Италии: в первой из них она составляла
21,5% в 1959г., достигнув к 1987г. почти 26%. В Италии этот показатель в 1959г. равнялся 23,7%, в
1989г. – 17,5%. Сравнительно высока доля самозанятости в Японии (около 18% в 1959г., 12% в 1989г.) и
Франции (соответственно 17 и 10,5%). В США и Германии доля самозанятости колебалась от 10-11% в
1959г. до 8-9% в 1989г.4
В сельском хозяйстве можно развивать индивидуальную трудовую деятельность и надомничество.
Ранее надомничество рассматривалось преимущественно как средство обеспечения занятости женщин с
детьми, инвалидов, пенсионеров. В настоящее время эта форма занятости может рассматриваться как
индивидуальное предпринимательство. Надомничество позволяет производить несложную продукцию
при сравнительно небольших капитальных затратах, экономить на помещении, накладных расходах. В
сельской местности имеются реальные возможности развития надомной производственной деятельности.
Однако оно сдерживается следующими обстоятельствами: 1) даже самое простое оборудование чаще
всего недоступно желающим заняться надомным производством; 2) надомничество нуждается хотя бы в
минимальной организации, включая маркетинг, работу раздатчиков заказов и приемку готовой
продукции и пр.
Одним из условий развития аграрного предпринимательства является система партнерских
отношений. Партнерство же может получить импульс к своему развитию только через современную
структуру аграрного рынка, которая должна включать в себя биржи и оптовые рынки, систему
рыночной информации. Создание информационного пространства должно не только помочь найти друг
друга – потребителей и производителей, поставщиков и клиентов, но и обучить созданию своего дела.
Необходима собственная переработка молока, мяса, кожи, зерна, овощей, молочных и мясных
продуктов. Сочетание производства и переработки сельскохозяйственного сырья непосредственно в
хозяйствах позволяет снизить издержки, связанные с транспортировкой и сохранить качество
быстропортящейся продукции. Но, к сожалению, предприниматели занимаются экспортом этих нужных
республике продуктов.
В условиях перехода сельского хозяйства Кыргызстана на рыночные отношения при недостатке
сельскохозяйственной техники, ее интенсивном старении, снижении надежности большое значение
приобретает задействование имеющихся резервов интенсивной эксплуатации машинно-тракторного
парка. Один из путей решения такой задачи – это создание МТС (машинно-технологических станций),
обеспечивающих многофункциональный технический сервис, оказание услуг сельскохозяйственным
товаропроизводителям различных форм собственности. Актуальность организации МТС заключается в
обслуживании ими большого числа фермерских хозяйств. МТС должны оказывать следующие услуги
сельхозтоваропроизводителям: вспашка почвы, заготовка кормов, уборка урожая и т.п., освоение
прогрессивных технологий производства сельскохозяйственной продукции. Для востребованности услуг
МТС необходимо обеспечить: высокую производительность и низкую стоимость работ за счет
рациональной
организации
труда,
профессионализма
механизаторов,
применения
высокопроизводительной техники. МТС следует рассматривать как одну из прогрессивных форм
технического сервиса сельскохозяйственного производства, как форму рационального использования
финансовых ресурсов. МТС можно создать на базе машинно-тракторных парков и ремонтнообслуживающих производств реформированных хозяйств.
Для развития малого предпринимательства на селе необходимо создать систему организации
обучения основам малого и семейного бизнеса, различным видам самозанятости. Одной из форм
самозанятости на селе, особенно для женщин, является – расширение надомного труда, основанного на
использовании навыков, связанных с местными ремеслами: шитье, войлочное ремесло, плетение на чие и
т.п. Но здесь будет требоваться помощь службы занятости в организации сбыта продукции. Сбыту
продукции сельского хозяйства могут способствовать многочисленные дома отдыха, санатории,
массовый туризм в Иссык-Кульской зоне. К самозанятости относится труд в приусадебных участках,
позволяющих сельским жителям получать хорошую выручку от торговли овощами и фруктами на
рынках городов.
Среди новых форм аграрного предпринимательства в республике можно было бы рекомендовать
развитие: НПО (научно-производственное объединение), агротехполисов и агрополисов.
Научно-производственные объединения (НПО) позволят научно совершенствовать сельское
хозяйство и агропромышленный комплекс. В НПО могут входить: научно-исследовательские, опытноконструкторские, опытно-производственные, монтажно-наладочные структуры и специализированные
хозяйства с сельскохозяйственными учебными заведениями и т.д. Целесообразно введение опытнопроизводственных хозяйств, определяющих развитие биотехнологии, выведение новых сортов растений
и пород животных. Цикл работы НПО включает следующие стадии: исследования – разработки –
опытные проверки – внедрение.
Деятельность агротехполисов основывается на максимальном использовании отечественных
законченных разработок и зарубежного опыта производства экологически чистых продуктов питания.
Технологическая цепь агротехполисов включает стадии: производство – переработка – хранение
экологически чистых продуктов.
Агрополисы представляют собой интеграцию сельских и городских товаропроизводителей, и
привлекают в аграрный сектор финансовые, материальные и трудовые ресурсы предприятий городов и
рабочих поселков. Эта связь «город – село» обеспечивает сельчан и горожан полезными продуктами
питания, насыщает ими торговые точки и точки общественного питания. Производство в агрополисе
строится на налаживании постоянных связей города и близлежащих сел на основе:
-их взаимной заинтересованности взаимовыгодности;
- максимальной степени добровольности;
4
Abel P., et al. Exploration of Entry and Exit from Self-employment. London School of Economics, Centre for Economic Performance.
L.,1995.

92
- отношений равных партнеров.
Развитие предпринимательства в сельском хозяйстве и АПК требует правового и нормативного
обеспечения (налоговая, финансово-кредитная политика, развитие положений в законах о собственности,
о земле, о крестьянском хозяйстве, о предпринимательстве, об аренде).
Экономические методы хозяйствования на селе должны учитывать, что крестьянин не может стать
предпринимателем, если ему придется и дальше вести многоотраслевое хозяйство, обеспечивая себя и
свою семью в натуральном виде всем необходимым для жизни. Опыт высокоразвитых стран показывает,
что став товаропроизводителем, удовлетворяя партнеров в продукции, современный крестьянин должен
быть уверен, что и он сам благодаря другим предпринимателям на селе получит все, в чем возникает
необходимость. Сельские предприниматели могут хозяйствовать и индивидуально, и сообща
(кооперативно, коллективно) и на смешанных предприятиях.
Иначе говоря, предпринимательство в аграрной сфере должно развиваться в многообразных и
равноправных формах. Но при этом надо учесть особенности аграрного сектора экономики, в которых
предпринимательству приходится развиваться. Государство же должно обязательно проводить
поддерживающую политику.
Направления государственной поддержки предпринимательства на селе заключаются
в
нижеследующих моментах.
К развитию сельской местности государство должно применить комплексный подход и обеспечить
в его рамках развитие как сельскохозяйственной, так и несельскохозяйственной занятости.
Необходимо
разработать
правовые
основы
благоприятного
развития
аграрного
предпринимательства.
Государство должно рассматривать крестьянское (фермерское) хозяйство как особый вид
предпринимательства, т.к. фермерские хозяйства являются одновременно и производственной единицей,
и домохозяйством – социальной ячейкой, выполняющей функции – производственные, демографически
воспроизводственные, сохранения сельского образа жизни, культуры. Законодательное признание
специфики фермерского хозяйства позволит оказывать бюджетную поддержку фермеров со стороны
государства.
Так как нехватка денежных средств – основной фактор, сдерживающий развитие сельского
предпринимательства, необходима система финансовой поддержки малого бизнеса. Важная мера
финансовой поддержки – стимулирование развития кредитных союзов – сельской кредитной кооперации
через механизм субсидирования процентной ставки. При этом формирование сельской кредитной
кооперации целесообразно инициировать самим фермерам, активно подключив к этому местные
административные органы власти. В противном случае инициатива создания кредитной кооперации
перейдет к банкам, которые будут диктовать фермерам свои условия функционирования.
Эффективным механизмом финансового обеспечения экономической активности сельских жителей
является создание системы региональных и муниципальных фондов развития. Заемный капитал фондов
должен формироваться за счет средств областного и районных бюджетов, вкладов спонсоров,
собственных накоплений. Необходима финансовая поддержка для повышения экономической
активности сельского населения и расширения сферы его занятости.
Государство должно поддерживать предпринимателей села. Речь идет о государственном
протекционизме при реализации крупных социально-экономических программ, прямой госбюджетной
поддержке сельского хозяйства, об использовании ценовых, дотационных и финансово-кредитных мер.
Например, в развитых странах основную роль
играет поддержка определенного уровня цен,
обеспечивающих стабильность доходов производителей.
В странах с рыночной экономикой государство устанавливает лимиты цен, производит дотации и
компенсации. Например, в США министерство сельского хозяйства разрабатывает ежегодно программу
закупок сельскохозяйственной продукции по гарантированным ценам, обеспечивающим фермерам
минимальный уровень рентабельности. При высоких урожаях, когда предложение продукции может
превысить спрос на нее, а рыночная цена снизиться, государство закупает продукцию в больших
количествах и договаривается с фермерами о ее хранении у них за определенную плату или направляет
продукцию в государственные хранилища, либо принимает меры по ее экспорту. При повышении цен
государство направляет на рынок часть запасов продукции и тем самым снижает цены. Аналогичная
политика цен проводится в странах ЕС. Все это способствует повышению доходности сельских
предпринимателей.
Для сельскохозяйственных производителей трудности реализации продукции могут быть связаны с
ее неконкурентоспособностью, высокой себестоимостью, низким качеством и отсутствием
профессиональных маркетинговых способностей. Поэтому важную роль в заготовке, переработке и
реализации продукции может сыграть потребительская кооперация, которая должна быть в состоянии
заготовить и оплатить продукцию, предлагаемую ЛПХ, фермерами и другими сельскохозяйственными
предприятиями. Потребкооперации в период сезонной заготовки можно поддержать льготным
кредитованием.
Стратегическим направлением цивилизованного развития сельского хозяйства является
инвестирование не только в сельское хозяйство, но и в пищевую промышленность, т.к. в развитых
странах население использует на 90% переработанную сельхозпродукцию.
Важным условием обеспечения жизнедеятельности для многих сельских семей является работа на
своем земельном участке, который они используют для выращивания картофеля, овощей и фруктов,
затем делают заготовки продуктов, т.е. занимаются самообеспечением. Такое самообеспечение следует
считать нерыночным способом адаптации работающего населения. Однако, одним из реальных
направлений развития предпринимательских начал на селе является трансформация личных подсобных
хозяйств населения в товарные фермерские хозяйства. При этом важно отметить, что такой путь
создания фермерских хозяйств является по сути капитало- и ресурсосберегающей формой фермерства,
поскольку определенный стартовый капитал, средства производства, инфраструктурные связи и
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социальная база развития уже оказались задействованы и производственный цикл хозяйства может
осуществляться в режиме расширенного воспроизводства.
Таким образом, в современных условиях несовершенного рынка труда в сельской местности
следует уяснить, что частный сектор – это ведущая сила в создании новых рабочих мест. Необходимо
выработать философию поддержки частных, подвижных предприятий. Развитие предпринимательства в
аграрной сфере снижает зависимость занятости сельского населения от экономически нестабильных или
неперспективных предприятий, уменьшает риск безработицы и, в конечном итоге, повышает уровень
жизни сельского населения.
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МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА КЫРГЫЗСТАНА
Турдумамбетов Бакыт Усенакунович*.
Особенности развития предпринимательства в сфере международного туризма Кыргызстана
Аннотация
В данной статье сделана попытка выявить особенности развития предпринимательства в сфере
международного туризма Кыргызстана. Международный туризм благодаря своей специфике в настоящее
время является более прогрессивно развивающимся видом бизнеса в Кыргызстане. Однако согласно
официальным данным доля сферы туризма в ВВП страны в течение нескольких лет колеблется в
пределах 3-4 %. Согласно результатам авторских исследований доля туризма в ВВП Кыргызстана
составляет в пределах от 6 до 8 %, что также не соответствует имеющемуся потенциалу.
В работе более подробно проанализировано развитие «въездного туризма» как экспорта услуг,
положительно влияющего на торговый баланс страны. Определены проблемы, ограничивающие дальнейшее развитие предпринимательства в сфере международного туризма Кыргызстана и предлагаются
некоторые пути их решения. Развитие предпринимательства в сфере международного туризма
ограничено проблемами как общего характера (неблагополучный инвестиционный климат, коррупция и
т.п.), так и до сих пор не решенными специфическими задачами (неразвитость туристической и общей
инфраструктуры, недостаток соответствующих кадров, гидов-проводников и т.п.).
Выявлена причинно-следственная связь между малой эффективностью работы курортнотуристических объектов и процессами их приватизации. В целом отсутствие транспарентности в
процессах приватизации курортно-туристических объектов стало причиной их простаивания и в лучшем
случае ориентирования только на малодоходный региональный и внутренний рынки.
Детально проанализирована деятельность туроператоров как ключевого звена в формировании
конкурентоспособной туристической индустрии в республике. Определены этапы развития
предпринимательства в сфере международного туристического бизнеса Кыргызстана. Также в работе
уделено внимание географическому распределению субъектов туристического бизнеса по регионам
страны. Затронуты вопросы привлечения прямых иностранных и внутренних инвестиций в сферу
международного туризма.
Annotation
In given article is made attempt to reveal feature of development of business in sphere of the international
tourism of Kyrgyzstan. The international tourism owing to the specificity now is more progressively a
developing kind of business in Kyrgyzstan. However according to official data a share of sphere of tourism in
gross national product of the country within several years makes within the limits of 3-4 %. According to results
of author's researches the share of tourism in gross national product of Kyrgyzstan makes within the limits of
from 6 up to 8 %, that also mismatches an available tourist-resource potential.
Development of "inbound tourism" as the export of services positively influencing trading balance of the
country is in more detail analysed in this work. The problems limiting the further development of business in
sphere of the international tourism of Kyrgyzstan are certain and some ways of their decision are offered.
Development of business in sphere of the international tourism is limited by problems as general character (a
unsuccessful investment climate, corruption, etc.), and till now not solved specific problems (backwardness of a
tourist and general infrastructure, lack of the corresponding staff, guides etc.).
The relationship between a cause and a small effect of performance resort-tourist objects and processes of
their privatization is revealed. As a whole absence transparency in processes of privatization of resort-tourist
objects became the reason of their idle standing and orientations only on poorly profitable regional and internal
markets.
Activity of tour operators as key part in formation of the competitive tourist industry in republic is in details
analysed. Stages of development of business in sphere of the international tourist business of Kyrgyzstan are
determined. Also in this work it is paid attention to a geographic distribution of subjects of tourist business on
regions of the country. Questions of involving direct foreign and internal investments into sphere of the
international tourism are analysed.
Ключевые слова: международный туризм, въездной туризм, предпринимательство на рынке
международного туризма, «первая волна» и «вторая волна» развития предпринимательства, туроператор

Международный туризм благодаря своей специфике в настоящее время является более
прогрессивно развивающимся видом бизнеса в Кыргызстане. В условиях постсоветских реалий,
специфика туристического бизнеса заключается в том, что его базовые ресурсы – природные и
культурно-исторические – не подвержены риску монопольной «прихватизации», что очень важно для
развития туристического предпринимательства среди широкого круга населения. Бизнес в других
приоритетных и имеющих огромные потенциалы сферах как, энергетика, горная добыча, строительство,
транспортная инфраструктура и коммуникации, переработка сельхозпродукции ограничен в своем
развитии и доступности населению из-за высокого уровня монополизации в них и коррупции.
Исключение составляют лишь сфера услуг (по своей специфике) и частично сельское хозяйство (земля в
частной собственности). Из сферы услуг выделяется туризм, а в туризме в свою очередь приоритетен и
*
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имеет колоссальный потенциал именно международный туризм, а точнее так называемый «въездной
туризм», поскольку он представляет собой экспорт услуг и положительно влияет на торговый баланс
страны, что очень важно в свете реализации Стратегии развития страны до 2010 года1.
Однако согласно официальным данным2 доля сферы туризма (включая международный и
внутренний) в ВВП страны в течение нескольких лет колеблется в пределах 3-4 %. Согласно результатам
наших исследований с учетом «теневого» сектора, что более характерен в целом сфере услуг, доля
туризма в ВВП Кыргызстана составляет в пределах от 6 до 8 %,3 что также не соответствует
имеющемуся туристско-ресурсному потенциалу. Все это говорит о наличии ряда проблем, тормозящих
развитие туристической отрасли в целом и турбизнес в частности.
Развитие предпринимательства в сфере международного туризма ограничено проблемами как
общего характера (неблагополучный инвестиционный климат, коррупция и т.п.), так и до сих пор не
решенными специфическими задачами (неразвитость туристической и общей инфраструктуры,
недостаток соответствующих кадров, гидов-проводников со специальными знаниями и т.п.).
Очевидно, что решение проблем общего характера зависит от совести и политической воли
руководителей страны. Для этого им не надо долго думать: достаточно того, что предлагают сами
бизнесмены. Так, например, бизнесмены, участвовавшие 9 ноября 2007 на круглом столе, приняли
резолюцию, где предлагают 27 конкретных рекомендаций по улучшению инвестиционного климата4.
В отношении второй группы проблем, касающихся внутренних специфических задач самого
туризма следует сказать, что попытки по их решению предпринимаются опять таки самим
туристическим бизнесом, причем в большинстве случаев разрозненно, что предопределяет хаотичность и
строгий индивидуализм действий. Ответственные же государственные органы (из-за известных
объективных и субъективных причин) практически бездействуют или же действуют от случая к случаю,
причем предлагая иногда такие идеи, которые, мягко говоря, неадекватны маркетинговым требованиям
формирующегося туристического рынка Кыргызстана. Следует отметить, что с данным мнением
соглашаются не только известные отечественные предприниматели в сфере туризма, но и представители
турбизнеса стран-генераторов туристов. Так, например, по мнению президента французской ассоциации
велотуризма Анри Дюссо, организующий велотрек «Париж-Пекин 2008», «Кыргызстан совершенно зря
старается завоевать имидж страны Санта Клауса, так как образ Санта Клауса у жителей Европы
ассоциируется, прежде всего, с христианским культом, Рождеством, Северным полюсом и Лапландскими
костюмами, тогда как Кыргызстан привлекает западных туристов своим шармом страны снежных
вершин и жарких степей в самом сердце Азии, самобытной кочевой культурой, образом Великого
шелкового пути, летними конными и пешими прогулками в горах»5.
Несомненно, стоит изучить мировой опыт привлечения иностранных туристов с помощью мифов
подобных, например знаменитой легенде о «Лохнесском чудовище», что, кстати, до сих пор притягивает
туристов, ученых, охотников и просто любопытных. Однако, стараясь привлечь как можно больше
туристов мы не должны забывать, что во дворе уже 21 век и что ныне процессы информационной
глобализации не дадут мифам ожидаемого эффекта, даже если они обоснованы околонаучными
аргументами.
Между тем следует особо отметить, что «целью должно стать не просто увеличение количества
прибывающих туристов (как отмечено во всех официальных документах), а увеличение «качества»
прибывающих туристов, т.е. повышение качественных параметров. Другими словами, мы должны
исходить из того, что туризм является отраслью экономики, а наша страна – горной, экосистемы которой
очень хрупки и уязвимы. Ведь основной закон экономики гласит: максимум прибыли при минимуме
расходования ресурсов. В туризме этот закон должен интерпретироваться следующим образом:
максимум прибыли при минимуме количества туристов».6 Значит, отечественный турбизнес должен
приоритетно ориентироваться на привлечение в качестве туристов граждан из индустриально развитых и
богатых стран, т.е. жителей Европы, США и Японии, у которых, ежедневные расходы во время
путешествия очень высоки, и на наш взгляд, у них культурно-образовательный уровень сравнительно
выше и достаточно развито экологическое сознание.
Однако отечественный опыт развития бизнеса в сфере въездного туризма показывает, что пока нас
«устраивает» традиционный региональный (Казахстан, Россия и Узбекистан) причем малодоходный
рынок (см. Рис. 1 и 2). Это объясняется тем, что основную долю на рынке международного туризма
Кыргызстана занимает так называемый сегмент «пляжного туризма», развиваемый в основном на базе
бывших советских профсоюзных здравниц.
Почему бывшие профсоюзные здравницы, ведомственные дома отдыха, пансионаты и пионерские
лагеря, переименованные сегодня все на «отели» не стараются привлечь богатых западных клиентов?
Дело в том, что с одной стороны, собственно бизнеса, рынка и конкуренции в этой сфере не было.
Существовала система распределения с ее очередями, бюрократическими приоритетами и повсеместным
убожеством обслуживания. Качественные (а значит дорогие по мировым оценкам) курортномедицинские услуги предоставлялись в жалком оформлении. С другой стороны, и это самое главное,
процесс приватизации курортно-туристических объектов далеко не прозрачен, что, конечно, мешает
приходу реальных предпринимателей-инвесторов, которые могли бы пойти на серьезные капитальные
вложения на фоне крайней изношенности основных фондов.
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Рис. 1. Доля стран-генераторов в общей численности
иностранных
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Рис. 2. Доля стран-генераторов в общей численности иностранных туристов,
прибывших в Кыргызстан в 2006 г.
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В целом отсутствие транспарентности в процессах приватизации курортно-туристических объектов
стало причиной их простаивания и в лучшем случае ориентирования только на малодоходный
региональный и внутренний рынки со значительным преобладанием казахстанского капитала. Так, по
данным Госкомимущества КР, на Иссык-Куле действуют 20 пансионатов7, фактически принадлежащих
казахским инвесторам. А согласно данным депутата А.Салымбекова – 60 пансионатов, что составляет
42,5 % (!) от общего количества курортно-оздоровительных учреждений Иссык-Кульской области.
Таким образом, в настоящее время на рынке международного туризма Кыргызстана доминируют
компании с участием иностранного капитала, и соответственно большая часть прибыли покидает рынок
страны. Небольшая реинвестиция именно в сектор международного туризма наблюдается только в тех
15-20 туроператорских компаниях, которые в основном появились в начале 1990-х годов в результате
«первой волны» развития предпринимательства, когда не все нишы были заняты.
В отличие от сегмента «пляжного туризма», туроператоры, принимающие в основном западных
туристов и организующие для них активные туры по Кыргызстану, с самого начала находились в
частных руках. Именно поэтому в этом секторе столь быстро сформировался динамичный, хотя и
небольшой рынок, относительно минимизировались цены, а бизнесмены занялись самоорганизацией.
Формированию конкурентной среды способствовало и то, что для вхождения на данный рынок не
требовалось много денег.
Согласно статистическим данным по республике осуществляют деятельность всего около 100
7
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туроператоров, однако по оценочным данным маркетинговых исследований их насчитывается около
1000, при этом активно в сезон работают около 250 компаний8.
В развитии предпринимательства в сфере международного туризма Кыргызстана именно
туроператоры играют в настоящее время ключевую роль, поскольку они являются стержневым звеном в
формировании конкурентоспособной туристической индустрии любой страны. Ведь сегодня туроператор
– это та компания, которая занимается планированием, разработкой, продажей и организацией
туристических программ, т.е. основного турпродукта. Турпродукт – это комплекс услуг
предоставляемых туристам. Согласно авторитетным трудам классиков экономики туризма турпродукт в
основном состоит из трех составляющих: транспорта, размещения и питания. По мнению отечественных
туроператоров турпродукт в Кыргызстане состоит из шести основных составляющих9:
1. Размещение или место жительства туриста;
2. Транспорт;
3. Питание;
4. Сопровождение;
5. Снабжение и обеспечение;
6. Привлекательность.
Известно, что основные расходы по продвижению консолидированного турпродукта, а значит и
отдельных услуг, несет именно туроператор. Поэтому и высоки риски в работе туроператора, тем более,
если учесть политическую и экономическую нестабильность сегодняшних реалий.
В настоящее время наблюдается появление «второй волны» предпринимателей-туроператоров в
сфере международного туризма (см. Рис. 3.) которые более прогрессивны в плане знаний, но менее
защищены от первых «ударов» рынка, поскольку у них не имеются каких-либо «прихватизированных»
объектов, что предопределяет их позицию в среде несправедливой конкуренции относительно
представителей «первой волны».
Рис. 3. Хозяйствующие субъекты сферы туризма по
видам оказываемых услуг
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Таким образом, развитие предпринимательства в сфере международного туристического бизнеса в
Кыргызстане прошло в три этапа:
I. До 1991 года – развивался социальный «пляжный» туризм на базе советских профсоюзных
здравниц, ведомственных домов отдыха, пансионатов и пионерских лагерей; отсутствует частный
собственник и бизнес как таковой;
II. C 1991 по 2004 годы – шел процесс приватизации профсоюзных здравниц, ведомственных домов
отдыха и пионерских лагерей, появились частные собственники, но не предприниматели; параллельно
идет развитие активного горно-приключенческого туризма силами нескольких частных туристических
компаний; появляется «первая волна» предпринимателей;
III. C 2004 года по настоящее время – завершается процесс приватизации курортно-туристических
объектов; ужесточается конкуренция не только в среде туроператоров, но и в среде собственников
приватизированных объектов; информация и знание постепенно становятся рыночным продуктом,
определяющим конкурентоспособность туркомпании на рынке; зарождается «вторая волна»
предпринимателей.
Между тем хозяйствующие субъекты сферы туризма распределены по территории страны очень
неравномерно, и они в основном сосредоточены в г. Бишкек (см. Рис. 4), хотя в своей хозяйственной
деятельности все они используют региональные туристско-рекреационные ресурсы.

8
9

Рынок туризма Кыргызстана. Результаты маркетингового исследования. «Маркетинг сервис бюро». Б.: 2006.
Статья В. Комиссарова «Роль, место и деятельность туроператоров в туристской отрасли Кыргызстана». Бишкек, 2004.
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Рис. 4. Размещение субъектов туризма по территории страны
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Источник: Данные Нацстаткома КР на 1 января 2007 г.

Данный факт представляет собой экономическую несправедливость, поскольку налоги поступают в
центр (по месту регистрации субъекта), а местные региональные власти и местное население
самостоятельно не способны содержать туристическую инфраструктуру и восстанавливать уже
использованные туристско-рекреационные ресурсы на местах.
Соответственно неравномерно распределяются и инвестиции в сферу туристического бизнеса в
региональном разрезе, хотя в целом наблюдается ежегодный рост их поступлений (см. Рис. 5).
Так, согласно данным Нацстаткома КР, в 2006 году в сферу туристического бизнеса Кыргызстана
привлечено прямых иностранных инвестиций в размере 11,2 млн. долларов США, что в 1,5 раза больше,
чем в 2005 году. Из стран вне СНГ поступило 7,8 млн. долларов прямых иностранных инвестиций, что в
1,6 раза больше, чем в предыдущем году. Интересно, что основными странами-инвесторами выступают
США (39,8 % от общего объема ПИИ) и Виргинские острова (Британия) (35,1 %).
Объем поступления прямых иностранных инвестиций из стран СНГ по сравнению с 2005 годом
возрос в 1,8 раза и составил 3,4 млн. долларов. Основную долю вложений осуществляют, как известно
инвесторы из Казахстана (26,4 % от общего объема).
Рис. 5. Поступление прямых иностранных инвестиций в сферу
туризма, тыс. долл. США

12000

10857,9

10000
7781,2

8000
6000

4586,9

4000
2000 1924,8
0

2002

1832,1

2003

5299

4895,1
3442

2541,9

2336

2004

2005

из стран СНГ
из стран вне СНГ

2006

Источник: Данные Нацстаткома КР (без учета оттока)
Следует отметить, что в целях экономической безопасности не стоит особо зацикливаться на
привлечении прямых иностранных инвестиций, а необходимо привлечь внутренние резервы в туризм.
Это увеличит доступность занятия туристическим бизнесом в регионах. Для этого, на наш взгляд, в
первую очередь требуется организация специальных бизнес-тренингов на местах.
Подавляющее большинство немногих региональных туристических компаний в основном
предоставляют услуги по размещению туристов и работают в рамках партнерства с крупными
туристическими компаниями, расположенными в городе Бишкек.
На наш взгляд, предприниматели из регионов окажутся в выигрыше, если они будут работать и в
направлении самого туроперейтинга, для чего требуются соответствующие знания, особенно в части
маркетинга и иностранных языков. Однако на фоне отсутствия эффективности работы госорганов пока в
этом вопросе не обойтись без помощи международных донорских организаций, что и происходит сейчас.
Так, например, с помощью Швейцарской донорской организации «Хельветас» в регионах Кыргызстана

99
создана сеть из 17 предприятий по приему и размещению иностранных туристов10, хотя они тоже
выходят на международный рынок через крупные туристические компании в Бишкеке.
Таким образом, на фоне общей стагнации промышленного производства Кыргызстана
международный въездной туризм как «невидимый экспорт» носит огромный экономический потенциал
на перспективу. Однако использование такого потенциала ограничивается как общими, так и
специфическими проблемами, что может стать и упущением шансов, предоставляемых республике
мировым туристическим рынком и благоприятными тенденциями спроса в нем.
Несмотря на определенный прогресс в становлении туристического бизнеса в Кыргызстане, его
дальнейшее развитие будет определяться тем, каким порядком вышеназванные проблемы будут
решаться, что в свою очередь зависит от общеэкономической динамики и мер государственной
поддержки.
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ
Батыркул Баетов*,
Сагындык Турусбеков**.
Возобновляемые источники энергии как фактор обеспечения энергобезопасности
Вопрос энергобезопасности в Кыргызской Республике, как и странах Центральной Азии (ЦА) в
целом стоит весьма остро. Основными причинами этого обстоятельства следует признать техническое
состояние электрооборудования и сетей вкупе с глобальными изменениями климата.
Минувшая суровая зима обнажила все проблемные вопросы отрасли. Все население ощутило
высокую вероятность повторения зимней картины Таджикистана на территории нашей республики.
В этой связи, нам представляется весьма актуальным вопрос обеспечения энергобезопасности в
контексте с вопросами развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
При этом следует отметить, что по утверждениям ученых мировые запасы невозобновляемых
источников энергии весьма скудны и составляют по нефти 50 лет, газу – 60 лет, а по углю – 200 лет, а по
Центральноазиатскому региону картина невозобновляемых источников энергии выглядит следующим
образом (табл 1).
Табл. 1 Запасы невозобновляемых источников энергии в странах Центральноазиатского региона
Страны
Общее кол-во,
Количества каждого вида топлива
млн. тн
(источники энергии), млн.тн
газ
нефть
уголь
3554,2
1425,4
190,5
1938,3
Узбекистан
1359,9
7,7
87,4
1264,8
Кыргызстан
719,3
15,0
37,0
667,3
Таджикистан
2815,3
1971,4
840,9
3,0
Туркменистан

Возобновляемыми источниками энергии являются – гидроэнергетика (гидроэнергетика - частично, в
силу ряда засушливых лет вызванное с влиянием глобального потепления необходимо внести понятие о
«частичной возобновляемости»), солнечное излучение, энергия биомассы, энергия ветра и геотермальная
энергия.
Крупномасштабное использование возобновляемых источников энергии в Кыргызской Республике
(КР) может оказать большое влияние на эффективную реализацию стратегии развития страны за счет
снижения ее зависимости от импорта топлива и развертывания программы борьбы с бедностью с
помощью, создания местных систем производства энергии. Ниже в табл. 2 приведены потенциал по
возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в КР.
Табл.2 Потенциал ВИЭ в Кыргызской Республики
Тип
Технический потенциал
тепло
электричест
во
ТДж/год
ГВтчас/год
0
2400
Ветровая энергия
12887,4
0,071
Солнечная энергия
0
6800
Мини ГЭС
10259
593
Энергия Биомассы
23146,4
9793,07
сумма
Итого, ТДж/год
58401,45
Источник FoRES “Final report”

Экономический потенциал
тепло
электричество
ТДж/год
0
1640,5
0
2780,4
4420,9

ГВтчас/год
36
0
876
195,2
1107,2
8406,82

Рыночный потенциал
тепло
электричеств
о
ТДж/год ГВтчас/год
0
0
44,7
0
0
282
187,23
2,63
231,93
284,63
1256,60

Наиболее перспективными в КР в ближайшем будущем могут быть следующие технологии ВИЭ:
•
использование ветра — крупные промышленные ветропарки, а также малые установки в
удаленных фермерских хозяйствах;
•
использование солнечной энергии для получения тепла и электроэнергии;
•
биогазовые установки для мелких фермерских хозяйств, а также крупных ферм КРС,
свиноферм, птицефабрик и предприятий пищевой промышленности;
•
установки сбора и использования биогаза с крупных полигонов ТБО и станций очистки
коммунальных стоков (мини-электростанции мощностью 0,5-5 МВт);
•
оборудование для утилизации метана угольных шахт.
Использование ветра — самый чистый вид получаемой энергии без выделения, каких либо вредных
веществ в окружающую среду. Еще одним из особенных аспектов в получении ветровой энергии,
является создание «рабочих мест» в мировом масштабе. В настоящее время в странах Евросоюза
насчитывается 110 000 рабочих мест, где 20 % из них составляют работники ветровой энергии.
Большинство 700 компаний работающих в системе ветровой энергии в ЕС, приходится к
представителям среднего и малого бизнеса. С возрастанием производства ветровой энергии прямо
пропорционально увеличивается количество рабочих мест.
*

Статс-секретарь Министерства промышленности, энергетики и топливных ресурсов КР, к.т.н.
Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов КР, к.с-х.н., Sagun2004@mail.ru
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В конце 1999 года 20 000 европейцев работали в отрасли ветровой энергии, а к 2005 году
увеличение численности работающих в отрасли ветровой энергии вырос вдвое и к 2020 году будут
составить 1,4 млн. человек. К 2010 году цель ветровой индустрии ЕС намеревается достичь 75,000 МВт.
Развитие нетрадиционной энергетики позволило семи государствам ЕС войти в десятку самых
экологически чистых стран мира. К 2020 году Евросоюз в целом планирует увеличить долю ВИЭ в
общем балансе до 20%, а, допустим, Швеция намерена к этому времени полностью отказаться от
использования нефти и перейти на альтернативную энергию. Около 70% вырабатываемой в мире
энергии ветра дают все те же страны ЕС. Наилучшими природными условиями для использования
ветроэнергетических установок там располагают Великобритания, Франция, Ирландия, Эстония. Однако,
развитие ВИЭ европейским государствам тоже дается не запросто. Оно могло быть более интенсивным,
если бы на пути сторонников "альтернативы" не стояли административные барьеры, затрудняющие
получение разрешений на строительство объектов нетрадиционной энергетики (особенно
ветроэнергетических установок). В той же Греции, например, для получения лицензии на такую
установку требуется согласие 35 организаций центрального, регионального, префектурального и
местного уровней; кроме того, проекты должны соответствовать четырем общенациональным законам и
семи постановлениям различных министерств. Неудивительно, что получение разрешения на экологоэнергетический вид деятельности в некоторых странах затягивается на несколько лет из за таких
сдерживающих причин.
В целом, использование потенциала ветряных и геотермальных источников энергии по оценке
миссии ESMAP Всемирного банка, оказалось, что они имеют гораздо меньшее значение и ценность в
энергетической картине Кыргызстана. Данные о ветрах указывают на довольно скромные ресурсы,
которые могут быть перспективными с коммерческой точки зрения. Однако, ландшафт страны таков, что
вполне возможно существование локализованных режимов ресурсов, представляющих коммерческий
интерес.
В отдельных регионах республики, особенно в Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях,
наблюдается роза ветров, которую можно использовать с этой целью. При этом в перспективе
предполагается начать с разработки небольших установок - мощностью до 3 кВт. А в Чуйской области
можно понемногу использовать все виды альтернативной энергии: и солнечную, и ветряную, и
геотермальную.
Однако, в КР ветроэнергетикой занимается ограниченные число НПО или же научноисследовательских организаций который еще находится на стадии становления в этом аспекте.
Геотермальные источники также скромны, но их можно было использовать для таких производств,
как заводы по переработке молока, курорты, установки для мытья шерсти и другие объекты,
расположенные поблизости от источника.
В настоящее время совместно с ЗАО «KENTOR» КР совместно с «Panax Geothermal» подписали
соглашения о финансировании 5 млн. $ на изучения эффекта геотермальных энергоресурсов на
восточной части Кыргызстана (Энильчек).
В Германии солнечное энергия получила значительную господдержку. Там действует крупнейшая в
мире программа финансирования данной сферы под названием "Программа ста тысяч солнечных крыш",
которая предусматривает субсидии инвесторам в размере 500 млн евро. Стимулом для развития
солнечной энергетики (так же, как и ветроэнергетики) в большинстве стран ЕС являются компенсации к
тарифам. Наибольшие компенсации предоставляют ФРГ и Португалия, а также частные поставщики в
Люксембурге. Но, конечно же, на юге Европы возможностей для использования солнечной энергии
больше, чем на севере. Поэтому лидером здесь является та самая страна, в которой, если верить
знатокам, есть все: около 1/3 мощностей солнечной электроэнергетики Евросоюза работает в Греции.
Потенциал солнечной энергии в Кыргызстане огромен, только в одной Иссык-Кульской котловине
солнце светит почти триста дней в году (см. табл. 2). Исходя из этого, постановлением Кыргызской
Республики, предусмотрено полный переход всех пансионатов и оздоровительных учреждений ИссыкКульской области в трехгодичный срок на систему получения солнечной энергии. К этому шагу
кыргызское правительство подтолкнуло опыт некоторых зарубежных стран, где курортные заведения в
обязательном порядке были бы переведены на гелиосистемы, однако из-за отсутствие финансирования
со стороны государства этот процесс затягивается.
Энергия биомассы, стоит на третьем месте по перспективности использования в Кыргызстане после
солнечной и энергии малых горных ГЭС. Биогазовые установки уже зарекомендовали себя на
нескольких животноводческих комплексах республики. Устанавливать их целесообразно фермерам,
имеющим не меньше 8-10 коров. При брожении отходов животноводства из них можно получать биогаз,
а также высококачественный компост для удобрения почвы. Сегодня в Кыргызстане имеется более 50
биогазовых 3 реакторов емкостью от 5 до 250 м3. В соответствии с Национальной программой
производства биогаза и естественных удобрений (проект которой составлен Центром возобновляемой
энергии КР), в течение следующих 10 лет в Кыргызстане можно будет построить 1500-2000 биогазовых
реакторов. Два с половиной миллиона м 3 отходов животноводства в год – это еще один тип биомассы
для потенциального производства энергии.
Биогаз, произведенный с использованием отходов животноводства, мог бы покрыть 50%
энергетических потребностей домашних хозяйств в сельской местности КР. Компост, производимый в
реакторах, мог бы повысить плодородность сельскохозяйственной земли на 15-20%.
Солома имеет самый большой энергетический потенциал. В Кыргызской Республике выращиваются
зерновые культуры на площади 648 тыс. гектаров. По этому ежегодный сбор соломы может составлять
около 1,8 миллионов тонн, что дает приблизительно 25000 ТДж энергии. Солома может использоваться
в небольших по размеру бытовых паровых котлах в сельских районах.
Использование водных ресурсов – в настоящее время является весьма спорным вопросом, так как,
понятие о возобновляемости водных ресурсов, как бы стирается с глобальным изменением климата. Это
ярко видно что, в последние годы - водные ресурсы имеет тенденцию к сокращению Водные ресурсы
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Кыргызской Республики имеют ключевое значение для экономики четырех соседних государств:
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Ежегодно из страны вытекает 44.46 км воды (табл.
3). Сегодня Кыргызстан не удовлетворен системой финансовой компенсации за обслуживание и ремонт
водохранилищ. Многосторонние соглашения заменяются двусторонними, наподобие подписанного с
Республикой Казахстан (1998 г). Аналогичное соглашение на этот раз трехстороннее – было подписано с
целью управления водными ресурсами бассейнов на реки Сырдарья между Кыргызстаном, Казахстаном
и Узбекистаном (1996 г).
Компенсационные выплаты, причитающиеся КР, указываются в ежегодных соглашениях. Однако,
этот вопрос каким то образом затягивается и является «раздором яблоки» со странами соседних
государств ЦА.
Невыполнение странами Центральной Азии после обретения суверенитета ежегодных межправительственных водно-энергетических соглашений, привели к тому, что в апреле 1998 и 2002 года уровень
Токтогульского водохранилища приблизился к «мертвому» объему - 7.5 миллиардов кубических метров.
Такому же положению мы пришли в апреле 2008 года, если мы в дальнейшем, все Центрально-Азиатские
страны не примем согласованных действий по интегрированному управлению водными ресурсами ЦА,
то это будет катастрофически сказываться на дальнейшее развития экономики стран ЦА региона.
Табл. 3 Основные речные бассейны в Кыргызстане
Речной бассейн
Главные притоки на территории
Кыргызстана
Чу
Чу
Талас
Талас
Ассы
Нарын, Карадарья
Сырдарья
Амударья
Озеро Иссык-Куль
Или
Тарим
Всего
Источник: НПДООС

Территория
водораздела (км )
14154
7 640
454
99 458
7 700
15 738
997
22 650
168 791

средний дебит (млрд.
м 3/год)
3.73
1.35
0.19
27.42
1.25
3.33
0.36
6.15
44.46

Исходя из этого, мы в начале темы подчеркнули, что уровень первоначальных источников воды с
истечением времени имеет тенденцию к постепенному сокращению под влиянием глобального
потепления климата, что большинство ученых согласится с нашим мнением о придании статуса «водным
ресурсам о ее частичной возобновляемости», и вести речь о постоянном возобновляемости водных
ресурсов, как «константа» не является или же соответствует к реалиям сегодняшнего дня.
Кроме потенциала больших рек, нам необходимо отметить о неиспользованных потенциалов малых
рек в КР, где развитием малой гидроэнергетики подразумевается восстановление и строительство малых
ГЭС. Суммарный гидроэнергетический потенциал обследованных на территории республики 172 рек и
водотоков с расходом воды от 0,5 до 50 куб. м/с превышает 80 млрд. кВт⋅ч в год, из них технически
приемлемый к освоению составляет 5-8 млрд. кВт⋅ч в год.
По предложениям специалистов уже сейчас есть возможность сооружения 92 новых малых ГЭС с
суммарной мощностью 178 МВт и среднегодовой выработкой до 1,0 млрд. кВт⋅ч электроэнергии. Могут
быть восстановлены 39 существовавших ранее малых ГЭС общей мощностью 22 МВт и среднегодовой
выработкой до 100 млн. кВт⋅ч электроэнергии. Кроме того, разработаны предложения по строительству 7
ГЭС на ирригационных водохранилищах с установленной мощностью 75 МВт и среднегодовой
выработкой электроэнергии около 220 млн. кВт⋅ч.
Особо важное место все эти станции могут иметь для электроснабжения рассредоточенных
объектов в горной и сельской местности с развитой гидрографической сетью, где строительство крупных
линий электропередачи экономически невыгодно.
Удельные затраты на строительство новых малых ГЭС зависят в значительной мере от
месторасположения станции и производителей оборудования и составляют 32,8÷61,5 тыс.сом (800÷1500
долл. США). В этом плане остро стоит вопрос о привлечении иностранных инвестиции для развития
этого сектора.
В этом плане не менее важно отметить, ту работу, которое проделано министерством
промышленности, энергетики и топливных ресурсов по активизации сотрудничества КР с Европейским
Союзом согласно распоряжению Премьер-министра КР от 13 августа 2007 года № 392, «Об утверждении
межведомственного плана мероприятий по активации сотрудничества КР с Европейским Союзом в
рамках Стратегии Европейского Союза по Центральной Азии», где Минпромэнерго является
координатором по многим пунктам важных мероприятий, таких как, организация и проведение Водноэнергетического саммита, создание Водно – энергетической академии, создание Объединенной
энергетической биржи, привлечение европейских инвестиций в проекты строительства Камбаратинских
ГЭС-1 и ГЭС-2, по строительству конденсационной электростанции, по строительству малых ГЭС в
рамках формирования единого энергетического пространства, по строительству заводов по
диверсификации одного вида топлива в другой.
А также, в настоящее время с широким участием экспертов и ученых КР, Минпромэнерго
разработал «Национальную энергетическую программу Кыргызской Республики на 2008-2010 годы и
стратегия развития топливно-энергетического комплекса до 2025 года», которое находится на
рассмотрении Правительства Кыргызской Республики.
Не давно министерство промышленности энергетики и топливных ресурсов, принял предложение
от Российского экологического центра о присоединении КР к глобальному Партнерству по
возобновляемой энергии и энергоэффективности (ПВЭЭ) с одобрением Правительства КР.
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В дальнейшем в качестве основного органа, ответственного за данное сотрудничество от КР будет
выступать министерство промышленности энергетики и топливных ресурсов при тесном взаимодействии
с Министерством иностранных дел КР.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно прийти к следующим выводам.
•
Кыргызстану на 60% зависящему от импорта энергоносителей из других стран (нефть российская, уголь - казахстанский, газ - узбекистанский), тогда как почти в такой же степени может
обеспечивать свои потребности за счет ВИЭ. Общеизвестно, что затраты республики на закупку
энергоресурсов составляет - более 12 млрд сомов в год. Однако, в КР потенциал использования
экологически чистых альтернативных вариантов возобновляемых источников энергии используется
только на один процент. Причиной к этому служит;
•
недостаточное нормативно-правовое обеспечение;
•
отсутствие полноценной стимулирующей политики государства;
•
недостаточность финансирования научно-исследовательских и конструкторских разработок;
•
недостаточная осведомленность и консерватизм потенциальных производителей и широкого
слоя населения;
•
нехватка инженерных и научных кадров, способных решать организационно-технические,
экологические, экономические проблемы использования возобновляемой энергии.
В настоящее время препятствиями для более широкого распространения возобновляемой
энергетики являются высокая стоимость оборудования для производства экологически чистой энергии,
отсутствие в регионе специализированных производителей данного оборудования, а также сервисцентров по обслуживанию оборудования ВИЭ.
Наиболее реалистичной стратегией развития ВИЭ в КР, по крайней мере, на первом этапе,
представляется выпуск лицензированного зарубежного оборудования на промышленных предприятиях
КР. Вместе с тем, организации КР могут и должны самостоятельно разрабатывать технологии и
оборудование для внутреннего использования и экспорта в соседние страны.
Развитие технологий ВИЭ повысит энергетическую безопасность за счет организации
энергоснабжения на базе местных возобновляемых ресурсов, создаст значительное количество новых
рабочих мест (преимущественно в удаленных сельских районах), внесет большой вклад в улучшение
экологической ситуации, придаст импульс развитию сельского хозяйства и машиностроения.
В связи с чем, в настоящее время проект Закона КР «О возобновляемых источниках энергии»
разрабатываемого министерством промышленности, энергетики и топливных ресурсов совместно с
экспертами, проектом ПРООН по «Продвижению микроГЭС для устойчивого развития горных
сообществ», с широким привлечением НПО, ученых и заинтересованных сторон, будут предоставлен в
Правительство и в Жогорку Кенеш КР на II квартале 2008 года, который будет внести значительный
вклад в развитии ВИЭ в КР.
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KADIN GİRİŞİMCİLERİN SOSYO-KÜLTÜREL ENGELLERİ AŞMADA TEMEL
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE BAŞARI GÜDÜSÜNÜN BİRLİKTE ETKİSİNE YÖNELİK
BİR ARAŞTIRMA
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Kadın Girişimcilerin Sosyo-Kültürel Engelleri Aşmada Temel Kişilik Özellikleri ve Başarı Güdüsünün Birlikte Etkisine Yönelik Bir Araştırma

Özet

Bu çalışma, hemen her girişimcinin tecrübe ettiği engellerin ötesinde kadın girişimcilerin karşılaştığı sosyokültürel temelli engelleri aşarak bir iş kurmalarında temel kişilik özellikleri ve başarı güdülerinin birlikte etkisini
araştırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Araştırma kapsamında, 2007 yılı içerisinde bir AB Hibe Projesi
kapsamında gerçekleştirilen, teorik ve uygulamalı kadın girişimci eğitimlerine katılan ve başarıyla eğitimi
tamamlayan 90 kadın girişimci adayı yer almaktadır. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan kadın girişimci
adaylarının bir kısmı bağımsız, bir kısmı ortak iş kurma girişiminde bulunmuş, diğer bir kısmı da henüz bir iş
kurma girişimini gerçekleştirememişlerdir. Araştırmada kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır. Kadın
girişimcilerin yaş, eğitim, daha önceki iş tecrübeleri, medeni hali, evliyse çocuk sayıları ve yaşları gibi
demografik özelliklerini içeren ilk bölümü takiben ikinci bölümde kadın girişimci adaylarının tecrübe ettikleri
sosyo-kültürel engelleri ortaya koymaya yönelik sorulara yer verilmiştir. Anketin son bölümünde ise Iwanaga
vd. (2007) tarafından kullanılan ve literatürde “big-five” şeklinde adlandırılan beş temel kişilik özelliğini
(duygusal denge/dengesizlik, dışadönüklük/içedönüklük, deneyime açıklık/gelişmemişlik, uzlaşılabilirlik/
hırçınlık ve sorumluluk/dağınıklık) ölçen toplam 25 ifade ile başarı güdülerini ölçen beş ifade yer almaktadır.
Katılımcılar bu ifadelere katılım düzeylerini beşli Likert ölçeği üzerinde göstermektedirler. Anket
uygulamasıyla, elde edilen bulgular, kadın girişimcileri bir iş kurmaktan alıkoyan sosyal ve kültürel engellerin
daha çok, “yakın çevre”den ve “toplumun kadına genel bakışı”ndan kaynaklandığı söylenebilir. Unun yanında
kadın girişimci adaylarının “cinsiyetlerine biçtikleri roller” ve “algıladıkları aile desteği” orta düzey şiddete
sahip birer engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekleştirilen iki yönlü MANOVA analizi, bireysel veya
ortaklaşa bir iş kuran ve kuramayan girişimci adaylarının kişilik özellikleri ve başarı güdüleri açısından farklılık
gösterip göstermedikleri konusunda deliller sunmuştur. Buna göre, kişiliğin “deneyime açıklık”, “dışa dönüklük”
ve “duygusal denge” boyutları ele alındığında, kadın girişimci adaylarının bir iş kurma veya ortaklaşa bir işe
girişme eylemleri açısından örnek grup farklılık arz etmiştir. Buna ek olarak, bu kişilik boyutları ile birlikte
başarı güdüsü de ele alındığında örnek kütlenin gösterdiği farklılığın daha da netleştiği, anlam gücünün
yükseldiği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kadın girişimci, kişilik özelliği, başarı güdüsü, sosyo-kültürel engeller
JEL Classification: L26
AN INVESTIGATION DEALT WITH COMBINED EFFECTS OF SUCCESS MOTIVATION AND
PERSONALITY TRAITS ON WOMEN ENTREPRENEURS’ SOCIO-CULTURAL BARRIERS
Abstract
This study has been conducted to examine the effects of women entrepreneur’s characteristics and
motivation on building their business life while they dealing with the obstacles in socio-cultural environment. In
this study, 90 female entrepreneur candidates attended and successfully completed the theoretical and practical
training program of woman entrepreneurship within EU Donation Project hold in 2007 have been examined.
Some of these candidates who successfully completed the training program have set their individual businesses
and some of them have made it collectively and the rest has not attempted to set a business yet. The
questionnaire used in this study consists of three parts. The first part includes in the questions related to the
demographic qualities of woman entrepreneurs such as their ages, education levels, work experiments, marital
status and the number of dependents. The second part consists of the questions about the obstacles and problems
in socio-cultural environment experienced by woman entrepreneurs. The last part includes 25 items measuring
the basic traits of personality, named “Big-five” which is used by Iwanaga at al (2007), such as “Openness,
Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, and Neuroticism” and five items measuring achievement
motivation. The distribution of respondents’ answers has been illustrated with 5 point Likert Scale. As a result of
these findings we can easily say that woman entrepreneurs are having trouble with near surroundings and the
general aspect of community against women rather than the obstacles in socio-cultural environment.
Furthermore the woman’s aspects on the role of their gender and the family support that they perceive have also
a mediocrity effect contributing on this trouble. By two-tailed MANOVA analysis, we gathered some findings
whether there is a difference among the entrepreneurs who can set an individual business, collective business and
those who cannot set a business or not in terms of their personal traits and motivation. According to these
findings, when the openness, extraversion and neuroticism are taken into account the sample experimental group
differed from female entrepreneurs in setting up an individual or collective business. Besides, considering
motivation along with personal traits, this difference has become more clear and significant.
Keywords: Women entrepreneurs, trait, achievement motivation, socio-cultural barriers
JEL Classification: L26
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LİTERATÜR İNCELEMESİ
Kadın girişimciliği tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle son yıllarda gerek siyasi iktidarlar ve
gerekse sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından teşvik edilen ve desteklenen, sorunları tespit etme ve çözüm
bulma noktasında akademik çalışmalara da konu olan özel bir çalışma sahası haline gelmiştir. Akademisyenlerin
ve hükümetlerin “girişimcilik” üzerine odaklanmalarının temelinde hiç şüphesiz “girişimcilik” kavramının
“yenilik ve dinamik bir ekonominin” göstergesi olarak kabul edilmesi etkili olmuştur. Daha da özellikli olarak
kadın girişimcilerin “yenilik ve iş yaratımının temel gücü” olarak tanımlanması, araştırmacıların kadın
girişimciler üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda onların bir girişimci haline gelmelerindeki motivasyonuna
yönelmeleri sonucunu doğurmuştur (Orhan ve Scutt, 2001:232).
Kadınların -özellikle Orta Doğu ve Asyalı toplumlarda- erkek rakiplerinin önlerine çıkan ekonomik,
prosedür odaklı bürokratik ve yönetsel engeller haricinde kadın oldukları için tecrübe ettikleri daha çok sosyal ve
kültürel temelli birçok problemleri vardır. Özen Kutanis ve Hancı (2004) Türkiye’de yapılan araştırmaların
sonucunda kadın girişimcilerle ilgili ortaya çıkan ortak sorunların başında, sosyal ve kültürel olarak kalıplaşmış
kadın rollerini göstermekle birlikte, eğitimlerinin de yetersiz olduğunu, destek vermeyen bir aile ortamına sahip
olduklarını belirtmişlerdir. Bu engellere ek olarak, yazarlar, aşırı iş yükü, finans bulma güçlüğü ve kadınların
kişisel özgürlüklerini kullanabilme ihtiyaçlarını da diğer problemler arasında ele almışlar; ayrıca kadınların bu
engeller karşısında sahip oldukları başarı güdüsünün girişimcilik davranışında sahip olduğu önemli yeri
vurgulamışlardır.
Gerçekten de girişimciler iş fikirlerini uygulamaya geçirmekte birçok olumsuzluklarla karşılaşmakta ve bu
olumsuzlukları aşma yönünde gösterilen iradeye göre bireysel başarı değişebilmektedir. Literatürde girişimcilik
ve bireysel kişilik özelliklerini ele alan birçok çalışmaya rastlamak mümkündür. Bu çalışmalar içerisinde “bigfive” olarak bilinen beş temel kişilik özelliği ile girişimcilik davranışları ilişkisini inceleyenleri oldukça ilgi
çekicidir (Rodermund, 2004; Iwanaga vd., Littunen, 2000). Kişiliğin beş temel özelliğini ölçmeye yönelik ilk
çalışma McCrae ve Costa’ya aittir (Costa ve McCrae, 1980; Costa ve McCrae, 1992; Costa ve McCrae, 1999).
McCrae ve Costa (1992) “NEO-FFI” olarak bilinen “beş faktörlü kişilik özelliği envanteri”ni ileri
sürmüşlerdir. Buna göre bireylerde en çok görülen kişilik özellikleri şu şekilde gruplanmaktadır: deneyime
açıklık/kapalılık, sorumluluk/dağınıklık, dışa /içe dönüklük, uzlaşılabilirlik/uzlaşmazlık ve duygusal
denge/nörotiklik (dengesizlik). Deneyime açıklık, bireylerin sanat, duygu, macera yönün bildirmekte ve bireyin
yüksek bir hayal gücü olduğunu ifade etmektedir. Deneyime açık olmayan insanlar ise meraklı olmayan ilgisiz
bir kişilik sergilemektedirler. Sorumluluk olarak bilinen kişilik boyutu ise bireylerin dürtülerini kontrol
edebilirliğini ve bireysel disiplinini; anlık davranışları değil, planlı davranışlarını ifade etmektedir. Sorumsuzluk
ise bireylerin anlık ve plansız yaşamalarını, disiplinden uzak bir yaşam tarzını betimler. Dışa dönüklük, enerji
dolu, arkadaş canlısı, çevresine olumlu duygular yansıtan hareketli bir kişiliği açıklamaktadır. Bunun tam tersi
şekilde içe dönük kişiler, arkadaş canlısı olmayan, sosyal yönü gelişmemiş, silik bir kişilik özelliğidir.
Uzlaşılabilirlik özelliği, bireylerin şüpheci ve zıt olmak yerine merhametli, sevecen, insanlara güvenen ve
işbirlikçi olma eğilimini ifade etmektedir. Uzlaşmaz kişilik ise insanlara şüpheyle yaklaşan, güvensiz, insanlarla
fazla ilişki kurmaktan kaçınan tipler olarak tanılanmaktadır. Son olarak kişiliğin duygusal denge boyutu,
duygulara olan hakimiyeti, duygusal tepkiselliği düşük, kolaca yıkılmayan, alt-üst olmayan, olumsuzluklara
kapılmadan dirençli bir tepki veren kişiliği ifade etmektedir. Nevrotik tipler ise duygularından oldukça fazla
etkilenen, öfkeli, kaygılı ve kendini savunmasız hissetme eğiliminde olan kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Başarı güdüsünün bireyin motivasyonundaki yarattığı etkileri, bilindiği gibi ilk olarak McClelland
tarafından sorgulanmıştır. McClelland (1961), başarı güdüsü yüksek olan insanların daha yüksek bir motivasyon
elde edebileceklerini ile sürmüş; buna karşılık başarılı bir girişimcilik faaliyetlerinin sadece bireysel
karakteristiklerde aranmamasına ilişkin görüşler de yaygın şekilde dile getirilmiştir. Bu bakış açısına göre
girişimcilik sadece bireysel karakteristiklerin uygun olmasıyla gerçekleştirilebilecek bir olgu değil; sosyal,
ekonomik ve kültürel bir örüntünün de sonucudur aynı zamanda (Yetim, 2002:80). Bunun dışında literatürde
kadınların bir iş kurmaya yönelmesini etkileyen faktörlerin ikiye ayrıldığını görmek de mümkündür: “iten” ve
“çeken” faktörler. Brush (1990), Buttner ve Moore (1997), Cohen ve Mallon (1999), kadın girişimciliğinde bir
işe başlama konusunda oluşan motivasyonel farklılığı açıklamakta bu iki kavramı kullanmışlardır. Buna göre
“iten faktörler”, aile gelirinin yetersizliği, bir iş bulma güçlüğü, tatmin etmeyen ücret seviyesi ve aile
sorumluluklarını yerine getiremeyeceği bir işte çalışma zorunluluğu olarak sıralanmaktadır. Yazarlara göre
“çeken faktörler” ise, kadınların refah, sosyal statü ve güç elde etme istekleri, başarı motivasyonları, kendini
gerçekleştirme isteği ve bağımsızlık arzusu olarak ifade edilebilir.
Başarı güdüleri ve bireysel kişilik farklılıkları yanında, Türkiye’de yukarıda sayılan problemleri aşmak,
kadın girişimciliğini teşvik etmek ve desteklemek amacıyla gerek kamu kuruluşları ve gerekse birçok STK
tarafından bugüne kadar çeşitli projeler yürütülmüştür. Bu projeler şöyle özetlenebilir (Ecevit, 2007:13–39):
• Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM)
Kara Biber Doğal Gıda Dükkânı:
Kadın El Sanatlarını Destekleme Projesi:
Kadın Emeği Mutfağı:
Dokuma Atölyesi Projesi:
Gecekondu Bölgelerindeki Kadınlara Gelir Getirici Beceriler Kazandırma Projesi:
Halı Dokumacılığı Projesi:
Kümes Hayvancılığı Projesi:
Oyuncak Üretimi Projesi:
Aydıneller Projesi:
•

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Süs Bitkileri Yetiştirme Eğitimi
Ümitköy’den Sincan’a – Çağdaş Yaşam için Kadınların Eğitimi
Mücevher Tasarımı ve İş Eğitim Merkezi Projesi
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-

Burdur’da el Sanatları Ürünlerini Geliştirme (Alaca Dokuma)
Doğal Boyayla Halı Dokuma Projesi
Isparta Kilim Dokuma, Pazarlama ve Destek Projesi
El Örgüsü Ürünler ve Pazarlama Eğitimi
Risk Altındaki Kesimlerin Kentsel Tarım Yoluyla İstihdamı ve Gıda Güvenliğinin Sağlanması
KGV Su Damlası Projesi
Sevgiyle Kucaklama
İhsaniye’de Tarımsal İstihdam ve Kalkınma
Doğal ve Kültürel Miras Bağlamında Kırsal Kadınlar için Sürdürülebilir Geçim
Kadının Statüsünün Geliştirilmesi ve işgücü Piyasasına Katılımlarının Artırılması Projesi
Kilim ( kilimcilik) Dokuyuculuğu Eğitimi
Kadınların ve Genç Girişimcilerin Desteklenmesi
Estetik Eğitimi Merkezleri Aracılığıyla Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesi
Kadın İstihdamının Artırılması
Eurepgap Odaklı Meyvecilik Eğitimi
Artvin’deki İşsizlere Arıcılık ve Bal Üretimi Eğitimi Yoluyla İstihdam Yaratılması
Arıcılık Eğitimi Projesi
Ehram Dokumacılığı Eğitimi

•

Küçük ve Orta Sanayi Geliştirme İdaresi (KOSGEB)
İş Geliştirme Merkezleri:
Genel girişimcilik eğitimi:
Küçük ve Orta Boy İşletmeler Programı Danışmanlık ve Destek Hizmetleri Çerçevesinde Sağlanan
Hizmetler:
Beykoz Projesi
•

Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP)

•

Güneydoğu Anadolu Projesi-Girişimci Destekleme Merkezleri
Kadın Girişimciliği Penceresi
Kadın Girişimciliği Projesi

•

Güneydoğu Anadolu Projesi Çok Amaçlı Toplum Merkezleri

•

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri

•

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)

•

Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)
Kadın Girişimciler İş Geliştirme Merkezi (Inkübakör projesi)
Kadından Kadına Köprü Projesi
Su Damlası Projesi
UNDP ve GAP-GİDEM ile Kadın Girişimciliği Programı
Kadın İşbaşında’ Koalisyonu

•

Kadın Emeğini Destekleme Vakfı (KEDV)
İş, ürün ve yeni üretim becerileri geliştirme etkinlikleri
Finansal Hizmetler
Mikro Kredi Programı
Tasarruf Grupları
Çocuk Bakımı ve Eğitimini Hedefleyen Kadın Gruplarına Hibe Programı

•

Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı (ÇKGV)
”Kadınlar için Kadınlar” Projesi

•

Kadın Dayanışma Vakfı (KADAV)

•

Türk Grameen Mikrokredi Projesi

•

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV)
“Kendi İşini Kur” Eğitimi
Girişimciliği Geliştirme Fonu

•

Kadın Merkezi (KAMER)

•

Kibele Kooperatifi

•

Karaburun Agro Turizm Kadın Kooperatifi: Ev Pansiyonculuğu

•
•

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Denizli Şubesi, Hanımeller Kooperatifi
Diyarbakır Bağlar Kadın Kooperatifi
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•

HAK-YAD (Hanımlar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı)-Diyarbakır

•

SELİS (Diyarbakır)

ÇALIŞMANIN AMACI VE METODOLOJİSİ
Bu çalışmanın amacı, kadın girişimciliğinin önündeki sosyo-kültürel engelleri belirlemek, bu engelleri
aşarak bir iş kurma ya da ortak bir girişimde bulunmaları üzerinde sahip oldukları temel kişilik özelliklerinin ve
başarı güdülerinin tek tek ve birlikte etkisini incelemektir. Bu amaç kapsamında Yozgat ilinde 2007 yılı
içerisinde yürütülen kadın girişimciliğini teşvik ve destekleme projesine katılan kadın girişimci adaylarına anket
uygulanmıştır.
Araştırmada kullanılan anket, başlıca 3 bölümden oluşturulmuştur. İlk bölümde kadın girişimci adaylarının
yaş, eğitim, daha önceki iş tecrübeleri, medeni hali, evliyse çocuk sayıları ve okula giden çocuk sayısı gibi
demografik özellikleri ele alınmıştır. İkinci bölümde Iwanaga vd. (2007) tarafından kullanılan ve beş temel
kişilik özelliğini (duygusal denge/dengesizlik, dışadönüklük/içedönüklük, deneyime açıklık/gelişmemişlik,
uzlaşılabilirlik/hırçınlık ve sorumluluk/dağınıklık) ölçen toplam 25 ifade ile başarı güdülerini ölçen toplam beş
ifade yer almaktadır. Katılımcılar bu ifadelere katılım düzeylerini beşli Likert ölçeği (1: Hiç katılmıyorum, 5
Tamamen katılıyorum) üzerinde göstermişlerdir. Anketin son bölümü ise kadın girişimcileri bir iş kurmaktan
veya bir ortak girişimde bulunmaktan alıkoyan sosyal ve kültürel engellere yönelik hazırlanmıştır. Bu bölümde
aileden, yakın çevreden, toplumun genel bakışından kaynaklanan engeller ile bireylerin kendi kendilerine
koydukları engeller yer almaktadır. Aileden kaynaklanan engeller kapsamında, “eşinin bir iş kurmasını hoş
karşılamayan ve başarısız olacağını düşünen eşe sahip olma” durumu ile “çocuk bakımı sorumlulukları” ele
alınmıştır. Yakın çevreden kaynaklanan engeller anlamında, “kadınların bir iş kurmasını hoş karşılamayan ve
başarısız olacağını düşünen yakın arkadaşlara sahip olma” durumu kastedilmiş; toplumun genel bakışına ilişkin
engeller olarak da “akşam eve geç saatlerde dönülmesi durumunda bunu hoş karşılamayan bir kültürel yapının
mevcudiyeti” sorulmuştur. Bireylerin kendi kendilerine koydukları engeller arasında ise, “kadın olarak
üretebileceği iş fikirlerinin sınırlı olduğunu düşünme” ve “bir iş kursa bile insanların kendisiyle kadın olduğu
için iş yapmaktan kaçınacağı” algısı ele alınmıştır. Katılımcılar bu engelleri ifade eden anket maddelerine katılım
düzeylerini beşli Likert ölçeği (1: hiç katılmıyorum, 5: Tamamen katılıyorum) üzerinde belirtmişlerdir.
Araştırma kapsamına girişimcilik eğitimine katılan 90 kadın girişimci adayı dâhil edilmiştir. Tam sayım
yönteminin kullanıldığı uygulama sonucunda 78 kadın girişimci adayından katılım gerçekleşmiş, bu anketlerin
bir kısmında ise doldurmalardan kaynaklanan yanlışlar neticesinde 6 anket değerlendirme dışı bırakılmış, toplam
72 anket analizlerde kullanılmıştır.
Elde edilen veri seti ile ilk önce değişkenlerin frekanslarına bakılarak, katılımcı grubun demografik
özellikleri ve kadın girişimcilerin önlerine çıkan sosyal ve kültürel temelli engeller belirlenmiştir. İkinci olarak
da, temel kişilik özelliklerinin ve başarı güdüsünün, kadın girişimci adaylarının önündeki sosyo-kültürel nitelikli
engelleri aşmada nasıl bir etkiye sahip olduklarını ortaya koymak amacıyla “İki yönlü MANOVA” analizi
gerçekleştirilmiştir. İki bağımsız değişken ve birden çok bağımlı değişken gerektiren bu analizde, bağımlı
değişken olarak kadın girişimci adaylarının “iş kurma” ve “ortaklık kurma” durumları; bağımsız değişken olarak
da sahip oldukları “temel kişilik özellikleri” ve “başarı güdüleri” ele alınmıştır.
BULGULAR
Frekanslar
Çalışma kapsamında ele alınan kadın girişimci adaylarına ait frekans tablosu aşağıdaki Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1: Örnek Kütle Karakteristikleri
Örneklem Karakteristikleri
Örneklem Karakteristikleri
%
31,68
Yaş Ort.
Medeni Hal
Eğitim Durumu
Evli
İlköğretim
30,4
Bekar
Aile Geliri
Lise
56,5
Üniversite
10,9
750 YTL’den az
Lisans üstü
2,2
750-1000 YTL’den az
1000-1500 YTL’den az
Çocuk Sahipliği
1500-2000 YTL’den az
Evet
71,7
Hayır
28,3
2000 YTL’den fazla
Çocuk Sayısı
İş Kurma
1 çocuk
17,4
Evet
2 çocuk
26,1
Hayır
3 çocuk
21,7
Ortaklık Kurma
4 çocuk
2,2
Evet
Okuyan Çocuk Sayısı
Hayır
1 çocuk
19,6
İşe girme
Evet
2 çocuk
26,1
3 çocuk
13,0
Hayır
Başarı güdüsü ortalaması:
3,40

%
76,1
23,9
2,2
39,1
21,7
21,7
15,2
21,7
78,3
17,3
82,7
6,5
93,5

Buna göre araştırma kapsamında ele alınan kadın girişimci adaylarının yaş ortalaması 31,68’dir. Bu
katılımcı grubun dikkat çeken özellikleri içerisinde çoğunlukla lise mezunu oldukları, evli ve okul yaşında olan
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iki çocuk sahibi oldukları ve aile gelirlerinin düşük olduğu sayılabilir. Ayrıca girişimcilik eğitimi almış olan
kadın girişici adaylarının eğitimlerden sonra çoğunlukla kendine ait bir iş kurmadığı, ortaklaşa bir girişiminde de
bulunmadıkları; bilgilerini ve yeteneklerini kullanabilecekleri bir işe girme konusunda bile başarılı olamadıkları
görülmektedir. Katılımcıların beş madde ile ölçülen başarı güdüsü ortalaması ise 3,40’dır. Bu ortalamanın
üzerinde toplam 42 katılımcı bulunmaktadır.
Aşağıdaki Tablo 2 ise, kadın girişimcilerin önüne çıkan sosyal ve kültürel engellerin frekans dağılımı
göstermektedir.
Tablo 2: Kadın Girişimcilerin Önüne Çıkan Sosyo-Kültürel Engeller
Yakın çevre
Bireysel cinsiyet-rol
Aile engeli
engeli
algılaması
Geçerli
58
72
72
N
Boş
14
0
0
Ortalama
2,4786
3,3696
2,6304
Standart Sapma
1,08362
1,20846
1,00794

Toplumun genel
bakışı
72
0
4,0217
1,08503

Buna göre kadın girişimcilerin önlerine çıkan engeller belli başlıklar altında toplanabilir. Bu engellerden
biri ve belki de en önemlisi aileden kaynaklanan engellerdir. Destekleyici ve cesaretlendirici olmayan bir eş,
bakıma muhtaç olan çocukların sorumlulukları bu kapsamda ele alınan engeller olarak değerlendirilebilir.
Çalışmada aile engeli orta düzey şiddete sahip bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır (ort.:2,47). Tablo 2
incelendiğinde kadın girişimci adaylarının daha çok etkilendikleri engeller, toplumun genel bakış açısı (ort.:
4,02) ve yakın çevre hassasiyetli engellerdir (ort.:3,37). Kadın girişimcilerin kendi cinsiyetlerine yükledikleri rol
bakımından da orta düzeyin üzerinde bir şiddetle kendilerini engelledikleri görülmektedir (ort.:2,63).
İki yönlü Çoklu Varyans (İki Yönlü MANOVA) Analizi
Çalışmanın bu bölümünde başarı güdüsü ve temel kişilik özelliklerinin -hem tek tek ve hem de birliktegirişimci adaylarının iş kurma faaliyetleri üzerindeki etkisini tespit etmeye yönelik gerçekleştirilen çift yönlü
MANOVA analizine yer verilmiştir.
Çift yönlü MANOVA analizleri iki bağımsız değişkenin birden fazla bağımlı değişken üzerinde sahip
oldukları etkiyi araştırmada kullanılmaktadır. Burada bağımsız değişkenler, katılımcıların sahip oldukları başarı
güdüsü ile sahip oldukları temel kişilik özellikleri; bağımlı değişkenler ise katılımcıların girişimcilik eğitimi
sonucunda gerçekleştirdikleri kendi işini kurma veya ortak bir iş kurma faaliyetleridir. Aşağıda yer alan Tablo 3,
gerçekleştirilen Çift Yönlü MANOVA analizinin sonuçlarını göstermektedir.
Tablo 3: İki Yönlü MANOVA Analizi Sonuç Tablosu
Bağımsız değişkenler
Deneyime açıklık
Başarı güdüsü
DA*BG

F Değeri
2,437
4,074
4,138

Çok değişkenli Testler
Anlam düzeyi
Kısmi Eta kare
,024
,494
,000
,749
,000
,752

Sorumluluk
Başarı güdüsü
So*BG

1,092
1,959
2,068

,406
,044
,038

,384
,627
,596

Dışa Dönüklük
Başarı güdüsü
DD*BG

2,901
2,415
3,591

,007
,009
,001

,492
,596
,625

Uzlaşılabilirlik
Başarı güdüsü
Uz*BG

0,228
1,009
0,641

,998
,487
,854

,123
,460
,352

Duygusal Denge
Başarı güdüsü
DuD*BG

2,375
3,750
2,574

,035
,003
,021

,725
,821
,788

Tablo 3 dikkatlice incelendiğinde genel olarak denilebilir ki, katılımcı kadın girişimci adaylarının bir iş
kurma veya ortak bir işe girişme eylemleri kişilik özelliklerinden oldukça etkilenmektedir. Ancak kişiliğin
“uzlaşılabilirlik” ve “sorumluluk” boyutu ile bir işe veya ortaklığa girişme arasında bir ilişki görülmemektedir.
Bunun yanında kadın girişimci adaylarındaki “başarı güdüsü” farklılıklarının, bir iş kurma veya ortaklığa girişme
eyleminde farklılıklar yarattığı da açıkça görülmektedir. Öyle ki, kişiliğin “sorumluluk” boyutu tek başına bir
anlamlı farklılık yaratmazken “başarı güdüsü” ile birlikte ele alındığında girişimcilik davranışı açısından adaylar
arasında istatistiksel bir anlamlı farklılık oluşturmaktadır (p<0,05).
Kişiliğin “deneyime açıklık”, “dışa dönüklük” ve “duygusal denge” boyutlarının “girişimcilik” üzerinde
farklılıklara neden olduğu (p<0,05), başarı güdüsüyle birlikte ele alındığında ise etkisinin ise çok daha fazla
olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca tabloda en sağda yer alan Kısmi Eta Kare sütunu bağımsız değişkenlerin etki
kuvvetini ifade etmektedir. Dikkat edilecek olursa, her bir kişilik özelliğinin tek başlarına sahip oldukları etki
kuvvetinin, “başarı güdüsü” ile birlikte değerlendirildiğinde daha da fazla arttığı görülecektir.
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TARTIŞMA
Ülkemizde olduğu gibi ve dünyanın hemen her bölgesinde kadın girişimci adaylarının bazı sosyo-kültürel
temelli çıkmazları olduğu bilinen bir gerçektir. Özellikle ataerkil toplumlarda kadın girişimcilerin daha sert
engellerle karşılaştığını söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak bütün bu engellere karşı kadın girişimci
adaylarının ortaya koydukları girişimcilik performansları da günbegün artmaktadır. Bunda toplumun değişen
değer yargılarının payı olduğu kadar kadınların bilinen kimlik ve rol algılamalarından kurtularak girişimci bir
kişiliğe bürünmelerinin ve sahip oldukları başarı güdüsünün etkisi büyüktür.
Çalışmanın amacı yukarıda da bahsedildiği gibi kadın girişimci adaylarının sosyo-ekonomik engelleri
aşmada kişilik özelliklerinin ve başarı güdülerinin tek tek ve birlikte etkisini ölçmekti. Bu amaçla Yozgat ilinde
yürütülen çalışmada ilk olarak kadın girişimci adaylarının demografik özellikleri ve girişimcilik konusunda yüz
yüze geldikleri sosyo-kültürel şartlar belirlenmeye çalışıldı.
Elde edilen sonuçlara bakıldığında kadın girişimci adaylarının karşısına çıkan engellerin daha çok
“toplumsal bakış açısı”ndan ve “yakın çevre”lerinden kaynaklandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu
engeller kapsamında kadınların kendi işlerine sahip olmasıyla uzun saatler çalışmak zorunda kalacağı, eve gidiş
saatlerinin gecikebileceği, iş sahibi kadın olmanın yakın çevrece hoş karşılanamayacağı ve başarısızlıkla
sonuçlanacağı yönünde oluşan güçlü bir inançtan bahsedilebilir. Bunun yanında aile engeli çerçevesinde elde
edilen sonuçlar erkeklerin eşlerini destekleme konusunda çok da bilinçsiz olmadıklarını, bakıma muhtaç
çocukların ise bir şekilde büyük bir sorun olmaktan çıktığını göstermektedir. Ayrıca dikkati çekecek bir diğer
husus ise, kadın girişimci adaylarının kendi cinsiyetlerine yükledikleri rol ve sorumlulukları, -ciddi boyutlarda
olmasa bile- kendilerine engel olarak görmeleridir. Buna göre denilebilir ki, kadın girişimci adayları ortaya
koyacakları iş fikirlerinin kadın oldukları için sınırlı olacağını düşünmekte ve bir iş kurmuş olsalar dahi kadın
oldukları için insanların onlarla iş ilişkisi kurmayacakları ve başarısız olmasını isteyecekleri yönünde orta
düzeyde oluşmuş bir inanç söz konusudur.
Tüm bu olumsuzluklara karşın örneklem kütlesini oluşturan bir kısım kadın girişimci adayının bir iş veya
ortak girişimde bulunmasını, sahip olunan başarı Güdülsüne mi, yoksa kişiliklere mi bağlanacağı sorusunu akla
getirmektedir. Bu soruya cevap vermeye yönelik elde edilen bulgular bazı ilginç yorumları da içermektedir.
Örneğin, kadın girişimcilerin sahip oldukları başarı güdüsü, kişiliğin “deneyime açıklık”, “dışa dönüklük” ve
“sorumluluk” boyutları ile birlikte güçlü bir sinerji oluştururken, “duygusal denge” ve “uzlaşılabilirlik” kişilik
özellikleri ile zayıf bir sinerji meydana getirmiştir. Girişimcilerin deneyime açıklığı, dışa dönük bir yapılarını
olması ile başarı güdüleri aynı yönlü ve tek tek etkili olmalarına karşın birlikte etkilerinin daha yüksek olması
beklenen bir sonuç olarak düşünülebilir. Kaldı ki, başarı güdüsü yüksek olan kişilerin deneyci ve dışa dönük bir
tipolojiye sahip oldukları örgütsel davranış biliminin temel kabul noktalarından biridir. Bunun yanında kişiliğin
“uzlaşılabilirlik” boyutunun sosyo-kültürel engelleri aşarak girişimcilik davranışının ortaya çıkmasında etkili
olmadığı gözlenmektedir. Buradan hareketle denilebilir ki, engellerle karşılaşılan zor ve zahmetli bir yolda
bireyin sahip olduğu başarı güdüsü ile birlikte, daha rekabetçi, maceracı ve daha yırtıcı bir kişilik gerekmektedir.
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KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ VE KIRGIZİSTAN’DAKİ KADIN
GİRİŞİMCİLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
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Kadın Girişimciliği ve Türkiye’deki ve Kırgızistan’daki Kadın Girişimciliği Üzerine Bir Uygulama
Abstract
Information and information technology improving and changing quickly have an important role in
working life. Thus, intensive conditions of competition have come into being among business and countries.
Original concepts should be produced in order to share in country and world markets which develops and
enlarges. Entrepreneurship of females should be discussed as a whole and should be considered base of
economic growth and welfare in the field of entrepreneurship which is name of complete process including
chancing a high risk, seeking and implementing an opportunity, making innovations. This study consists of two
main parts including theoretical framework and results of a research. The concept of entrepreneurship and its
relationship with gender is analyzed and importance of the concept in terms of developing countries in the
theoretical part. In addition to this, the influence of these conditions and point of views on position of females in
working life is analyzed. Research part of the study has taken on a shape by the survey sheet formed in light of
theoretical information and applied in Turkey (100 respondents) and Kyrgyzstan (100 respondents).The first part
of the survey consists of demographic variables. After, some statements displaying important working reasons
for females, reasons of discrimination related to females’ business creation and their positions over against males
are discussed. Contributing to academic literature analyzing the point of view related to gender in the field of
entrepreneurship and significant points about developed community is aimed.
Keywords: Entrepreneurship, female entrepreneurship, female entrepreneurship in Turkey, female
entrepreneurship in Kyrgyzstan
Özet

Hızla gelişen ve değişen bilgi ve bilişim teknolojileri iş yaşamında kendini etkin bir şekilde hissettirmiş,
işletmeler ve ülkeler arasında yoğun bir rekabet ortamı ortaya çıkmıştır. Gelişen ve büyüyen ülke ve dünya
pazarlarında pay alabilmek için yeni iş fikirlerinin üretilmesi gerekmektedir. Risk alma, fırsat peşinde koşma,
bunları hayata geçirme ile yenilikler yapma sürecinin bütününe verilen ad olarak adlandırılan girişimcilikte kadın
girişimciliği de bir bütün olarak ele alınmalı ve ekonomik büyüme ve refahın lokomotifi olarak düşünülmelidir.
Çalışmamız, teorik kısım ve araştırma bölümü olmak üzere iki temel başlık altında ele alınmaktadır. Konuyla
ilgili olarak genel bir literatür taramasının yapıldığı teorik kısımda girişimcilik olgusu, cinsiyetle ilgisi bazında
incelenmekte ve bu kavramın özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından önemine değinilmektedir. Son olarak
ise, bu koşulların ve görüşlerin kadının çalışma yaşamındaki konumuna etkisi analiz edilmektedir. Söz konusu
bilgiler ışığında oluşturulan ve Türkiye’de 100, Kırgızistan’da 100 kadına uygulanan anket formu ile çalışmanın
araştırma bölümü şekillenmiştir. Anketin ilk bölümü, demografik değişkenlerden oluşmaktadır. Bu soruların
ardından ise; kadınlar için önemli olan çalışma nedenlerini, onların iş kurma ve geliştirme aşamalarında
karşılaştıkları ayrımcılığın sebeplerini ve son olarak erkeklerle karşılaştırmalı durumlarını ortaya koyan ifadeler
yer almaktadır. Çalışmamız ile girişimcilik alanında cinsiyete dair bakış açısını ve kalkınmış bir toplum
oluşturulabilmesi yolunda aşılması gereken noktaları ele alan akademik literatüre katkıda bulunmak
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kadın girişimciliği, Türkiye’de Kadın Girişimciliği, Kırgızistan’da
Kadın Girişimciliği

1. Giriş
Günümüz işletmeleri bir yandan rakipleri ile baş etmeye çalışırken diğer yandan da büyüyüp gelişmeyi,
yeni alanlarda yatırım yapmayı amaçlarlar. Yenilik yaratmak ve farklı olmak da işletmeler için artık bir
zorunluluk haline gelmiştir.
Fırsatları fark etme ve tanımlama; fırsatları görmeye odaklanarak pazar araştırmaları ve durum analizi
yapmayı, endüstri hakkında bilgi sahibi olmayı, dolayısıyla fırsatları görebilme ve değerlendirebilme yetisini
kazanmayı gerektirir (Baron, 2006: 12). Çevrelerinde oluşan pazar fırsatlarını gözlemleyerek ve gerekli fizibilite
çalışmalarını gerçekleştirerek yatırım yapan girişimciler, hem tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamış
hem de kendileri de kâr ederek ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olurlar.
Günümüzde girişimcilik bir ülke ekonomisi için önemli olup, girişimciler de iş hayatının lokomotifi olarak
kabul edilmektedir (Tekin, 2004: 3). Girişimciliğin hangi alanda faaliyet göstereceği konusunda girişimciler
tarafsız ve uzman kişilerce gerçekleştirilecek bir pazar araştırması yapmalı ve kuruluş yerinden başlayarak
yönetim yapısı ve hukuki şekil tüm ayrıntıları ile incelenmelidir.
Girişimciliği bir süreç olarak ele aldığımızda, bu sürecin en başında fırsatların belirlenmesi gelmektedir.
Daha sonra belirlenen fırsatları hayata geçirmek için kaynakların bulunması ve kontrolü, iş planlarının
hazırlanması ve örgütsel yapının şekillendirilmesi bu sürecin diğer aşamaları olarak karşımıza çıkmaktadır (Iraz,
2005: 195).
Gerek gelişmiş ülkelerde ekonominin büyümesinin sürdürülebilmesi, gerekse az gelişmiş veya gelişmekte
olan ülkelerde yeni iş fikirlerinin geliştirilerek iş alanlarının oluşturulması ve bu sayede istihdama ve ekonomik
*
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büyümeye katkıda bulunulması için girişimcilik ve girişimci desteklenmeli ve teşvik edilmelidir (Özkan vd.,
2003: 149). Bu desteğe olan ihtiyaç, özellikle tüm işverenler içindeki oranı %3,5 olan kadınların girişimciliği
alanında çok daha fazladır.
2.

Teorik Çerçeve

2.1. Girişimci Kimdir?
Fransız bilim adamları Cantillon ve Say’a göre girişimci; bir ekonomiye yön veren iki farklı kişi (tüketici
ve tedarikçi) arasında yer alan ve işin merkezinde olup asıl işi üretimi örgütlemek olan dinamik bir kişidir (Akt:
Gerber, 2003: 219).
Girişimci, maddi ve gayri maddi kaynakları kendi iş çıkarlarına uygun olarak düzenler ve farklılık
yaratmayı amaçlar; inisiyatif kullanır ve tüm bunları yerine getirirken de risk üstlenir.
Girişimcilerin taşıdıkları temel özellikleri şöyle sıralayabiliriz (Akdoğan vd., 2006: 51):
• Kendi sermayelerini riske ederler
• Kendileri için yenilik yaparlar
• Kendi istekleriyle girişimsel bir faaliyette bulunurlar
• Girişimcilerin risk tercihi para ve saygınlık kazanmaya dönüktür
• İç girişimciye göre daha fazla risk alırlar
• Girişimciyi motive eden temel faktör; yeni bir iş kurma, kendi işine başlama ve finansal kazanç elde
etme düşüncesidir.
Girişimci;çevresine bakmasını ve gereksinimleri görmesini bilen, bunları iş fikrine çevirebilen, risk
alabilen, yaratıcı düşünebilen, iş yapabilmek için gerekli kaynaklara sahip olmasa da bunları bir araya
getirmesini becerebilen bir kişidir (Öktem vd., 2003: 171).
Girişimci kısaca; gerçek yaşamın, değişimin, zenginliğin, işin, toplumsal ve kişisel var olmanın,
beklentinin, toplumun geleceği, özü ve kendisidir (Top, 2006: 7).
2.2. Kadın Girişimciliği
Sanayi devriminden sonra yaşanan yığın üretim, iletişim ve bilgi çağındaki hızlı gelişmeler, kadınlara
verilen sosyal haklar; kadınlara da girişimcilik konusunda kendilerini gösterme fırsatı vermiştir. Kadınlar artık
her alanda erkeklerle eşit koşullarda çalışmakta, kendilerine olan güvenleri artmakta ve çevrenin onlara olan
bakış açılarında da olumlu değişiklikler yaşanmaktadır. Fakat bu yolda katedilmesi gereken daha çok kilometre
taşının da olduğu, unutulmaması gereken bir gerçektir.
“Kadın girişimci” kavramı ile “girişimci “ kavramı arasında aslında fark yoktur. Genelde “iş kadını” ve
“kadın girişimci” kavramları birbiri ile eş anlamlı kullanılmaktadır. Fakat kadın girişimci, tıpkı girişimci
kavramında olduğu gibi kendi adına iş yapar. Oysa “iş kadını” denildiğinde bir iş yerinde çalışan kadın da
anlaşılmaktadır ve özellikle kendi adına iş yerinin olması gerekmemektedir. Kadın girişimciler yaptıkları işe ya
ailesinden devralarak ya da kendi olanakları ile sahip olurlar.
Kadın girişimcilerin taşıdığı özellikler açısından bir sınıflama yapıldığında genelde dört kadın girişimci tipi
karşımıza çıkmaktadır (Top, 2006: 23):
Geleneksel Kadın Girişimci Tipi: Klasik kadın girişimci olarak da adlandırılır. Yüksek düzeyde
girişimcilik idealleri vardır. Cinsiyet rollerine uygun davranır ve aile rolü de esastır. Ailesi ile işini dengede tutar.
Para kazanmak ihtiyacı ana motivasyondur.
Aileci Kadın Girişimci Tipi ( Evcil): Ailesi önce geldiğinden girişimcilik idealleri geleneksel tipe göre
daha düşüktür. Girişimciliğe niyet motivasyonu, kendini geliştirmek ve ailesine destek olmak biçiminde bir
güdüdür. Ana merkez yine eş, çocuk ve ailedir.
Yenilikçi Kadın Girişimci Tipi: Yüksek düzeyde girişimciliğe motive olunup, geleneksel ve aileci kadınlık
rolü bir anlamda terk edilir. Genellikle yüksek eğitim görmüş ve ekonomik olarak bağımsızlığına düşkün olan
kadın girişimciler olarak adlandırılırlar. Teknolojiyi çok iyi kullanırlar.
Köklü (Feminist ) Kadın Girişimci Tipi: Kadınlık olgusu girişimcilik için teşvik edici bir motivasyondur.
Erkeklerle her alanda eşit olduklarına inanırlar. Kadın girişimci evli ise evde işler eşle eşit ve işbirliği ile
beraberce yürütülür.
Kadın girişimciler erkek girişimcilerle her ne kadar benzeşseler de gerek cinsiyete bağlı nedenlerle gerekse
toplumsal değer yargılarının ve yetiştirilme tarzının etkisiyle ayrılan yönlerin olduğu da bir gerçektir. Kadın
girişimcilik olgusu, içinde bulunulan ülkenin koşullarına bağlı olarak ülkeden ülkeye de farklılıklar
gösterebilmektedir. Bu farklılıkları şöyle sıralayabiliriz:
• Sosyal, kültürel ve çevresel faktörlerden erkek girişimcilere göre farklı etkilenirler. Toplumsal değer
yargılarına daha fazla önem verirler.
• Kadın girişimciler ev ve iş yaşantılarını birlikte yürütebilirken genelde erkek girişimciler için bu
dengeleri sağlamak zorlaşmakta ve erkek girişimciler için işleri önce gelmektedir.
• Kadın girişimcilikte çocuk sayısı arttıkça girişimcilik azalmakta, erkeklerde ise tam tersi bir durum
gözlenmektedir.
• Kadınlar erkek girişimcilere göre daha tutucu, daha temkinli ve çok daha düşük başarıya motivelidir. İşe
başlamaları ve bu işi geliştirmeleri daha yavaştır (Top, 2006: 24).
• Kadın girişimcilerin iş ilişkileri daha çok güvene dayanırken, erkek girişimcilerin iş ilişkileri daha çok
hiyerarşiye, güç ve otoriteye dayanır.
• Kadın girişimciler erkek girişimcilere göre akıl alma ve fikir danışmada daha rahattırlar. Bilgiyi daha
fazla paylaşırlar.
• Kadın girişimcilerin sezgileri kullanma yeteneği, iletişim becerisi ve empati yeteneği daha yüksektir
(Çivici, 2007: 1).
• Kadın girişimciler karar verirken işin içine duygularını da katarlar. Erkek girişimciler daha çok
mantıkları ile hareket ederler.
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2.3. Türkiye’de ve Kırgızistan’da Kadın Girişimciliği
Gelişen ve değişen dünyamızda ne yazık ki toplumlar arası ekonomik ve kültürel farklılıklar nedeniyle her
konuda olduğu gibi girişimcilik konusunda da farklılıklar görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde kadının ekonomik
yaşama etkin bir şekilde katılımı söz konusuyken Türkiye ve Kırgızistan gibi gelişmekte olan ülkelerde kadının
ekonomik faaliyetlere katılımı özellikle küçük yerleşim yerlerinde oldukça düşüktür. Özellikle Türkiye’nin Doğu
ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde yaşayan kadınların eğitim seviyelerinin düşük olması ve kültürel
özellikler nedeniyle erkek işlerine karışmamalarının gerekli olduğu anlayışıyla büyütülmeleri, o yörelerde kadın
girişimciliği kavramının henüz istenilen düzeyde olmamasına sebep olmaktadır. Kadınların üretim
potansiyellerinden faydalanılamadığı için bu bölgelerde kadın emeği olumlu bir rol üstlenememekte ve kadının
iş yaşamında yer alma olgusu gelişememektedir. Türkiye’de cumhuriyetin ilanından sonra, 1927 yılından bu
yana ilkokul zorunlu olmasına rağmen hala okuma yazma bilmeyen kadınlarımız vardır.
Kadınların Türkiye’de iş gücüne katılım oranları DİE verilerine göre 1990 yılında %34,1 civarındayken,
2002 yılında %26,9’a; 2004 yılında ise %25,4’e düşmüştür. Yine DİE 2004 verilerine göre; kentlerde %18,3,
kırsal alanda %36,7 kadın iş gücüne katılmaktadır. Kırsal kesimde çalışan kadınların çoğu, herhangi bir ücret
almadan ve sosyal güvenceleri olmadan aile işçisi olarak çalışmaktadırlar.
Dünyada varlığını sürdüren erkek egemen nitelikteki sosyoekonomik ve politik yapıların tipik uzantısını,
genel olarak girişimcilik konusunda da görmek mümkündür. Kadınların tüm işverenler içindeki oranı %3,3 gibi
çok düşük bir oran iken, hem işverenleri, hem de kendi işinde çalışanları girişimci olarak kabul ettiğimizde;
Türkiye’deki erkek girişimcilerin sayısının, kadın girişimcilerin yaklaşık 7 katı düzeyinde olduğu görülür.
Girişimciyi sadece işveren olarak tanımlayan uluslararası bir çalışmada ise; Türkiye’deki erkek girişimcilerin
sayısının, kadın girişimcilerin 29 katı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (Aktoprak, 2003: 1).
OECD ülkeleri ile ilgili resmi istatistiklere göre Türkiye, kadın iş gücü istihdamı açısından en alt sıralarda
yer almakta ve bir Birleşmiş Milletler araştırmasına göre ise; 116 ülke arasında 98. ülke olarak çok alt sıralarda
bulunmaktadır. AB ülkelerinde iş sahibi kadınların %16 ile %40 arasında olan oranı, Türkiye’de sadece %4’tür
(http://www.abigem.org/TR/Ana/BelgeGoster; Erişim: 15.02.2008). Türkiye’de kadın girişimcileri maddi ve
manevi anlamada desteklemek amacıyla bazı kuruluşlar faaliyet göstermektedir.
Türkiye’de maddi anlamdaki ilk katkı, sivil toplum örgütü “Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı”
(KEDV)’dır. 1995–1997 döneminde İstanbul’un yoksul bölgelerinde yaklaşık 100 kadına iş yapmaları için
küçük miktarlarda krediler (mikro kredi) veren bu kurumun, verdiği kredilerin geri dönüş oranı %98 olmuştur (
Soyak, 2006).
Eylül 2002’de de 7 girişimci kadın tarafından geleceğin iş dünyasını yapılandırmada etkin kadın
girişimciler yaratmak amacıyla “Kadın Girişimciler Derneği” (KAGİDER) kurulmuştur. Üye sayısı her geçen
yıl artmaktadır ve pek çok uluslararası proje ile ortak çalışmaktadır.
Bugün Türkiye’de bazı bankalar ve başka sivil toplum örgütleri de kadın girişimciliğini desteklemektedir.
Yine Türkiye’de kadına yönelik genel düzenlemeler çerçevesinde kadın-erkek eşitliğini sağlayıcı hükümler
getirilmiş ve Yeni Medeni Kanun’un 192. maddesinde değişiklik yapılarak eşlerden birinin meslek ve iş
seçiminde diğerinin iznini almak zorunda olmadığı hükmü getirilmiştir. Bunun yanı sıra kadınların ekonomik
hayata eşit koşullarda katılımını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek miras, edinilmiş mallara katılım rejimi,
aile reisi gibi kavramlarda da değişiklikler yapılmıştır. Yeni İş Kanunu’nda da kadınların haklarını düzenleyici
yeni maddeler bulunmaktadır. Fakat bu yolda daha çok çalışmanın yapılması gerektiği de bir gerçektir.
Kırgızistan’daki durum da kadın girişimciliği ve kadın çalışanlar açısından Türkiye ile benzerlikler
göstermektedir. Kırgızistan’ın kırsal kesiminde de kadınlar, hem evde hem de kendilerine ait toprak ve
hayvancılık işlerinde ücretsiz olarak çalışmaktadırlar. Kırgızistan’ın 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını
kazanmasından sonra fabrikaların çoğunun çalışamaz duruma gelmesi nedeni ile pek çok kadın işsiz kalmıştır.
Ekonomik yetersizlikler nedeniyle kadınların kendi adlarına bir iş yeri açmaları da oldukça zor olmuştur. Ancak
küçük dükkân statüsündeki yaygın iş yerlerinin çoğunun sahibi kadındır. Bir kısım kadın da; sokaklarda sigara,
mendil gibi kolayda mallar satarak yaşamını devam ettirmeye çalışmaktadır. Kırgızistan’da kadın girişimci sayısı
konusunda kesin bir veriye ulaşmak mümkün değildir. Çünkü bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.
Ulaşılan kaynaklardan elde edilen verilere göre üretim sektöründe yönetici olarak çalışan kadınların oranı %
24’ten % 28,5’ e çıkmıştır. Bişkek’te 2004–2005 yılları arasında kadın girişimcileri geliştirmek adına yapılan
harcamaların tutarı 20,8 milyon somdur. Bu yapılan harcamaların % 63’ ü mikro kredi ile gerçekleştirilmiştir.
Kadın girişimciler özellikle Çin’den aldıkları malları Dordoy ya da Oş Pazar gibi yerlerde satmaktadırlar.
Kırgızistan’da da kadın girişimcilik adına yapılması gerekenler oldukça fazladır.
3.

Araştırma

3.1. Araştırmanın Yöntemi ve Kapsamı
Çalışmada alan araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmış; 24 sorudan oluşan anket formundan
veri toplama aracı olarak yararlanılmıştır. Bu sorular, literatür taramasında saptanan anahtar ifadelerden
yararlanılarak özgün bir şekilde oluşturulmuştur (Mayatürk, 2006).
Kadın girişimciliğin kavramsal boyutunun uygulamadaki durumunun belirlenmesi amacıyla Türkiye’den
100, Kırgızistan’dan 100 kadın girişimci araştırmamızın örneklemini oluşturmuştur.
Araştırmaya katılan örneklem grubunun anket formundaki sorulara doğru ve tarafsız olarak yanıt
verdiklerinin varsayılması, araştırmanın ön kabulüdür.
Tablo 1 ve Tablo 2, örneklem grubunun demografik değişkenlere göre dağılımını yansıtmaktadır.
Tablo 1: Örneklem Grubunun Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı
YAŞ
n
%
25 ve altı
63
31,5
YAŞ
n
%
26-35
67
33,5
36-45
37
18,5

113
46 ve üstü
EĞİTİM DÜZEYİ
İlköğretim
Lise
Üniversite ve üstü
MEDENİ HAL
Evli Olmayanlar
Evli Olanlar
ÇOCUK SAYISI
Yok
1
2 ve üzeri
YETİŞME YERİ
Köy
İlçe
Kent

33

16,5

29
59
112

14,5
29,5
56

94
106

47
53

92
55
53

46
27,5
26,5

46
48
106

23
24
53

Tablo 2: Örneklem Grubunun Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı

İLGİ DUYULAN İŞ ALANI
Üretim
Eğitim
Muhasebe
Diğer
YAŞANILAN ÜLKE
Kırgızistan
Türkiye

40
50
43
67

20
25
21,5
33,5

100
100

50
50

Toplam 200 kişiden oluşan katılımcı grubunun % 31,5’i 25 ve altı, % 33,5’i 26-35, % 18,5’i 36-45, %
16,5’i ise 46 ve üstü yaş grubunda bulunmaktadır. Yaş değişkeninde 56 ve üstü yaş grubunda bulunan
katılımcıların analizlere dahil edilemeyecek kadar az sayıda olması sonucu bu grup, bir önceki seçeneğe ilave
edilerek 46 ve üstü yaş grubu oluşturulmuştur. Katılımcıların % 14,5’i ilköğretim, % 29,5’i lise ve % 56’sı
üniversite ve üstü eğitim düzeyindedir.
Medeni durum bakımından % 53 gibi bir oran evlilerden oluşmakta, tüm katılımcılar içerisinde % 47
oranında ise evli olmayan kişi bulunmaktadır. Bu değişkende de dul veya boşanmış kişiler oldukça az sayıda
olduğundan grubun, bekârlarla birleştirilmesiyle evli olmayanlar seçeneği oluşturulmuştur. 1 çocuk sahibi olan
kişiler % 27,5; 2 ve üzeri sayıda çocuk sahibi olan kişiler % 26,5 ve çocuğu olmayan kişiler ise % 46’lık bir
oranı temsil etmektedirler. Burada da “3 ve üzeri” seçeneğinin bir önceki gruba eklenmesiyle “2 ve üzeri” şıkkı
meydana getirilmiştir.
Yetişme dönemlerinde % 23’ü köyde, % 24’ü ilçede, % 53’ü kentte yaşamış örneklem grubunun; % 20’si
üretime, % 25’i eğitime, % 21,5’i muhasebeye, % 33,5’i ise turizm, küçük el sanatları ve kozmetik şeklindeki
bölümlerin yer aldığı diğer iş alanlarına ilgi duymaktadır. Son olarak katılımcıların yarısının Kırgızistan, diğer
yarısının ise Türkiye’de yaşadığı görülmektedir.
3.2. Bulgular
3.2.1. Güvenirlik Analizi
Öncelikle 5 maddeden oluşan çalışma nedenleri, güvenirlik analizine tabi tutulmuştur. Toplam 200 kişinin
yanıtladığı söz konusu çalışma nedenlerinin iç tutarlılık katsayısı 0,75’tir. Bu durum, araştırmanın güvenilirliğini
belirtmesi açısından önem taşımaktadır.
İkinci olarak; kadınların iş kurma ve geliştirme sürecinde cinsiyetlerinden kaynaklanan olumsuzluklarla
karşılaştıklarını düşünen katılımcıların bu ayrımcılığın nedenlerine verdikleri yanıtlar güvenirlik analizine tabi
tutulmuştur. Buna göre söz konusu 10 maddenin iç tutarlılık katsayısı, 0,79 olarak bulunmuştur. Bu sonuç da,
çalışma nedenlerinde olduğu gibi araştırmanın güvenilirliğini desteklemektedir.
3.2.2. Ölçek Puanlarının Değerlendirilmesi
Öncelikle beş çalışma nedenine ilişkin ortalamanın da, orta değerden (3) anlamlı ölçüde yüksek olduğu
bulunmuştur. Çalışma nedenlerinden ekonomik zorunluluğun ortalaması 4,26 (t = 61,257; p < 0,001); ekonomik
açıdan bağımsız olmanın ortalaması 4,29 (t = 68,718; p < 0,001); bir meslek ve yeni bir çevre edinmenin
ortalaması 4,08 ( t = 63,039; p < 0,001); iş yaşamında ilerlemenin ortalaması 4,07 (t = 59,058; p < 0,001) ve
eğitime uygun bir iş fırsatı yaratmanın ortalaması ise 3,99’dur (t = 55,734; p < 0,001). Çalışma nedenlerine
ilişkin ortalamaların orta noktadan yüksek çıkması, söz konusu nedenlerin örneklem açısından önemli olduğu
sonucuna işaret etmektedir.
Kadınların iş kurma ve geliştirme sürecinde karşılaştıkları ayrımcılığın; “bayanlar, ailelerine daha fazla
zaman ayırmak zorundadırlar” şeklindeki ilk nedeninin ortalaması 3,95 (t= 54,011; p < 0,001); “bayanların
doğum gibi işten ayrılma zorunlulukları vardır” şeklindeki ikinci nedeninin ortalaması ise 3,25 (t = 32,130; p <
0,001) olup; orta noktanın anlamlı şekilde üstünde çıkmıştır.
“Bayanların eğitim düzeyleri düşüktür”, “bayan çalışanların iş performansları, erkeklere oranla daha
düşüktür”, “bayanların fiziksel yeterlilikleri erkeklere göre daha azdır” ve “bayanlar, erkeklere oranla daha az
girişkendir” şeklindeki 3,, 4., 5. ve 6. nedenlerin ortalamaları ise sırasıyla; 2,99 (t = 27,893; p < 0,001), 2,59 (t =
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23,901; p < 0,001), 2,83 (t = 32,595; p < 0,001) ve 2,51 (t = 24,290; p < 0,001) olup; orta noktadan anlamlı
şekilde düşük çıkmıştır.
“İş dünyası erkeklere uygun kalıplar içinde oluşturulur” şeklindeki nedenin ortalaması 3,06 (t = 33,623; p <
0,001) ve “astlar kadın işverenle çalışmaktan hoşnut olmaz” şeklindeki nedenin ortalaması ise 3,25 (t = 35,218; p
< 0,001) olup; orta noktadan anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır.
Son olarak “bayanlar karar verme sürecinde duygusal davranırlar” ve “bayanlar, iş kurma konusunda çok
istekli değildirler; sorumluluk almak istemezler” biçimindeki nedenlerin ortalamaları sırasıyla 2,99 (t = 31,526; p
< 0,001) ve 2,37 (t = 24,239; p < 0.001) olup; orta noktadan anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur.
Olumsuz ayrımcılık nedenlerine ilişkin ortalamaların orta noktadan düşük ya da yüksek çıkması, bu
konulardaki görüşlerin daha kuvvetli ya da zayıf olması ile açıklanabilmektedir.
3.2.3. Demografik Değişkenlerin Çalışma Nedenleri, Olumsuz Ayrımcılık Görüşü ve Nedenleri ile İlişkisi
Bu bölümde çalışma nedenleri, olumsuz ayrımcılık görüşü ve olumsuz ayrımcılık nedenleri açısından
farklılaşılan demografik değişkenlere dair bilgiler verilmektedir.
Tablo 3, çalışma nedenleri ile eğitim düzeyi ilişkisini yansıtmaktadır.
Tablo 3: Kadınların Eğitim Düzeyine Göre Çalışma Nedenlerine Verdikleri Önemin Ortalamaları
Çalışma Nedenleri
İlköğretim Ortalama
Üniversite ve Üstü Ortalama
Bir Meslek ve Yeni Bir Çevre Edinme
4,45
3,93

Yapılan analiz sonucunda kadınların eğitim düzeyine göre yalnızca “bir meslek ve yeni bir çevre edinme”
şeklindeki çalışma nedeninde farklılaştığı saptanmıştır. Buna göre ilköğretim düzeyinde eğitimi olanların
ortalamasının (4,45), üniversite ve üstü düzeye sahip olanların ortalamasından (3,93) anlamlı düzeyde yüksek
olduğu bulunmuştur (p =0,013). Bu sonuçlar; ilköğretim mezunu olanların, “bir meslek ve yeni bir çevre
edinme” şeklindeki çalışma nedenine üniversite ve üstü eğitim düzeyi olanlara nazaran daha fazla önem
verdiğini göstermektedir. Tablo 4, çalışma nedenleri ile yetişme döneminde yaşanılan yer bağlantısını
göstermektedir.
Tablo 4: Kadınların Yetişme Döneminde Yaşadıkları Yere Göre Çalışma Nedenlerine Verdikleri Önemin Ortalamaları
Çalışma Nedenleri
Köy
Ortalama
Kent
Ortalama
Bir Meslek ve Yeni Bir Çevre Edinme
3,76
4,25
İş Yaşamında İlerleme
3,70
4,19

Kadınların yetişme döneminde yaşadıkları yere göre “bir meslek ve yeni bir çevre edinme” ile “iş
yaşamında ilerleme” şeklindeki çalışma nedenlerinde farklılaştığı belirlenmiştir. Buna göre yetişme dönemini
kentte geçirmiş olanların ortalamasının sırasıyla (4, 25 ve 4,19), köyde geçirmiş olanların ortalamasından (3,76
ve 3,70) anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (p =0,009 ve p = 0,011). Bu sonuçlar; yetişme döneminde
kentte yaşamış olanların, “bir meslek ve yeni bir çevre edinme” ile “iş yaşamında ilerleme” şeklindeki çalışma
nedenlerine köyde yaşamış olanlara nazaran daha fazla önem verdiğini göstermektedir.
Tablo 5, çalışma nedenleri ile ilgi duyulan iş alanı ilişkisini göstermektedir.
Tablo 5: Kadınların İlgi Duydukları İş Alanına Göre Çalışma Nedenlerine Verdikleri Önemin Ortalamaları
Muhasebecilik
Diğer İş Alanları
Çalışma Nedenleri
Ortalama
Ortalama
Bir Meslek ve Yeni Bir Çevre Edinme
3,63
4,33
İş Yaşamında İlerleme
3,79
4,37
Eğitime Uygun Bir İş Fırsatı Yaratma
3,58
4,24

Kadınların ilgi duydukları iş alanına göre “bir meslek ve yeni bir çevre edinme”, “iş yaşamında ilerleme”
ve “eğitime uygun bir iş fırsatı yaratma” şeklindeki çalışma nedenlerinde farklılaştığı belirlenmiştir. Buna göre
küçük el sanatları, kozmetik ve turizm gibi diğer kategorisinde yer alan iş alanlarına ilgi duyanların
ortalamasının sırasıyla (4, 33; 4,37; 4,24), muhasebeciliğe ilgi duyanların ortalamasından (3,63; 3,79; 3,58)
anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (p =0,001; p = 0,012; p = 0,010). Bu sonuçlar; küçük el sanatları,
kozmetik ve turizm gibi diğer kategorisinde yer alan iş alanlarına ilgi duyanların, “bir meslek ve yeni bir çevre
edinme”, “iş yaşamında ilerleme” ve “eğitime uygun bir iş fırsatı yaratma” şeklindeki çalışma nedenlerine
muhasebeciliğe ilgi duyanlara nazaran daha fazla önem verdiğini göstermektedir. Tablo 6, çalışma nedenleri
yaşanılan ülke ilişkisini yansıtmaktadır.
Tablo 6: Kadınların Yaşadıkları Ülkeye Göre Çalışma Nedenlerine Verdikleri Önemin Ortalamaları
Çalışma Nedenleri
Kırgızistan
Ortalama
Türkiye
Ekonomik Zorunluluklar
4,07
4,45
Ekonomik Açıdan Bağımsız Olma
4,08
4,49
Bir Meslek ve Yeni Bir Çevre Edinme
3,80
4,36
İş Yaşamında İlerleme
3,74
4,40
Eğitime Uygun Bir İş Fırsatı Yaratma
3,74
4,24

Ortalama

Kadınların yaşadıkları ülkeye göre “ekonomik zorunluluklar”, “ekonomik açıdan bağımsız olma”, “bir
meslek ve yeni bir çevre edinme”, “iş yaşamında ilerleme” ve “eğitime uygun bir iş fırsatı yaratma” şeklindeki
çalışma nedenlerinde farklılaştığı belirlenmiştir. Buna göre Türkiye’de yaşayanların ortalamasının sırasıyla
(4,45; 4,49; 4,36; 4,40; 4,24), Kırgızistan’da yaşayanların ortalamasından (4,07; 4,08; 3,80; 3,74; 3,74) anlamlı
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düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (p =0,006; p = 0,001; p = 0,000; p = 0,000; p = 0,000). Bu sonuçlar;
Türkiye’de yaşayanların, “ekonomik zorunluluklar”, “ekonomik açıdan bağımsız olma”, “bir meslek ve yeni bir
çevre edinme”, “iş yaşamında ilerleme” ve “eğitime uygun bir iş fırsatı yaratma” şeklindeki çalışma nedenlerine
Kırgızistan’da yaşayanlara nazaran daha fazla önem verdiğini göstermektedir.
Tablo 7, olumsuz ayrımcılık görüşü ile eğitim düzeyi arasındaki bağlantıyı göstermektedir.
Tablo 7: Kadınların Eğitim Düzeyine Göre Olumsuz Ayrımcılık Görüşlerinin Ortalamaları
Lise
Üniversite ve Üstü İlköğretim
OLUMSUZ AYRIMCILIĞA KATILIM
Ortalama
Ortalama
Ortalama
Bayanlar, iş kurma ve geliştirme sürecinde cinsiyetlerinden kaynaklanan
2,95
3,11
3,79
olumsuzluklarla karşılaşmaktadırlar

Yapılan analiz sonucunda kadınların eğitim düzeyine göre “bayanlar, iş kurma ve geliştirme sürecinde
cinsiyetlerinden kaynaklanan olumsuzluklarla karşılaşmaktadırlar” şeklindeki görüşte farklılaştığı saptanmıştır.
Buna göre ilköğretim düzeyinde eğitimi olanların ortalamasının (3,79), üniversite ve üstü ile lise düzeyine sahip
olanların ortalamasından (3,11 ve 2,95) anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (p =0,012). Bu sonuçlar;
ilköğretim mezunu olanların; söz konusu görüşe, üniversite ve üstü ile lise mezunu olanlara nazaran daha fazla
katıldıklarını göstermektedir.
Tablo 8, olumsuz ayrımcılık görüşü ile yetişme döneminde yaşanılan yer ilişkisini yansıtmaktadır.
Tablo 8: Kadınların Yetişme Döneminde Yaşadıkları Yere Göre Olumsuz Ayrımcılık Görüşlerinin Ortalamaları
OLUMSUZ AYRIMCILIĞA KATILIM
Köy
Ortalama
İlçe
Ortalama
Bayanlar, iş kurma ve geliştirme sürecinde cinsiyetlerinden
2,76
3,54
kaynaklanan olumsuzluklarla karşılaşmaktadırlar

Kadınların yetişme döneminde yaşadıkları yere göre “bayanlar, iş kurma ve geliştirme sürecinde
cinsiyetlerinden kaynaklanan olumsuzluklarla karşılaşmaktadırlar” şeklindeki görüşte farklılaştığı saptanmıştır.
Buna göre yetişme dönemini ilçede geçirmiş olanların ortalamasının (3,54), köyde geçirmiş olanların
ortalamasından (2,76) anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (p =0,013). Bu sonuçlar; ilçede yetişmiş
olanların; söz konusu görüşe, köyde yetişmiş olanlara nazaran daha fazla katıldıklarını göstermektedir.
Tablo 9, olumsuz ayrımcılık görüşü ile yaşanılan ülke bağlantısını yansıtmaktadır.
Tablo 9: Kadınların Yaşadıkları Ülkeye Göre Olumsuz Ayrımcılık Görüşlerinin Ortalamaları
OLUMSUZ AYRIMCILIĞA KATILIM
Kırgızistan
Ortalama Türkiye
Bayanlar, iş kurma ve geliştirme sürecinde cinsiyet2,97
3,35
lerinden kaynaklanan olumsuzluklarla karşılaşmaktadırlar

Ortalama

Kadınların yaşadıkları ülkeye göre de “bayanlar, iş kurma ve geliştirme sürecinde cinsiyetlerinden
kaynaklanan olumsuzluklarla karşılaşmaktadırlar” şeklindeki görüşte farklılaştığı saptanmıştır. Buna göre
Türkiye’de yaşayanların ortalamasının (3,35), Kırgızistan’da yaşayanların ortalamasından (2,97) anlamlı
düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (p =0,038). Bu sonuçlar; Türkiye’de yaşayanların; söz konusu görüşe,
Kırgızistan’da yaşayanlara nazaran daha fazla katıldıklarını göstermektedir.
Tablo 10, olumsuz ayrımcılığa katılan kişilerin bunun nedenlerine dair görüşleri ile yaş değişkeni
arasındaki bağlantıyı göstermektedir.
Tablo 10: Kadınların Yaşlarına Göre Olumsuz Ayrımcılık Nedenlerine Dair Görüşlerinin Ortalamaları

OLUMSUZ AYRIMCILIK NEDENLERİ
Bayanların eğitim düzeyleri düşüktür

26–35 Ortalama
2,58

25 ve altı Ortalama
3,40

Kadınların yaşlarına göre “bayanların eğitim düzeyleri düşüktür” şeklindeki olumsuz ayrımcılık nedeninde
farklılaştığı belirlenmiştir. Buna göre 25 ve altı yaş grubunda bulunanların ortalamasının (3,40), 26–35 yaş
grubunda bulunanların ortalamasından (2,58) anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (p =0,010). Bu
sonuçlar; daha genç olan katılımcıların, “bayanların eğitim düzeyleri düşüktür” şeklindeki olumsuz ayrımcılık
nedenine daha ileri yaşta olanlara nazaran daha fazla önem verdiğini göstermektedir. Tablo 11, olumsuz
ayrımcılığa katılan kişilerin bunun nedenlerine dair görüşleri ile eğitim düzeyi değişkeni arasındaki ilişkiyi
yansıtmaktadır.
Tablo 11: Kadınların Eğitim Düzeylerine Göre Olumsuz Ayrımcılık Nedenlerine Dair Görüşlerinin Ortalamaları
OLUMSUZ AYRIMCILIK NEDENLERİ
İlköğretim
Lise
Üniversite ve
Ortalama
Ortalama
Üstü
Ortalama
Bayanların doğum gibi işten ayrılma zorunlulukları vardır
4,15
3,27
3,03
Bayanların eğitim düzeyleri düşüktür
2,85
2,55
3,21
Bayan çalışanların iş performansları, erkeklere oranla daha
2,73
1,98
2,81
düşüktür
İş dünyası, erkeklere uygun kalıplar içinde oluşturulur
3,58
2,82
3,03
Bayanlar karar verme sürecinde duygusal davranırlar
3,62
2,84
2,90

Kadınların eğitim düzeyine göre “bayanların doğum gibi işten ayrılma zorunlulukları vardır”, “bayanların
eğitim düzeyleri düşüktür”, “bayan çalışanların iş performansları, erkeklere oranla daha düşüktür”, “iş dünyası,
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erkeklere uygun kalıplar içinde oluşturulur” ve “bayanlar karar verme sürecinde duygusal davranırlar” şeklindeki
olumsuz ayrımcılık nedenlerinde farklılaştığı belirlenmiştir. Buna göre “bayanların doğum gibi işten ayrılma
zorunlulukları vardır” nedeninde ilköğretim mezunu olanların ortalamasının (4,15), lise (3,27) ve üniversite ve
üstü (3,03) mezunu olanların ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (p =0,001).
“Bayanların eğitim düzeyleri düşüktür” ve “bayan çalışanların iş performansları, erkeklere oranla daha düşüktür”
nedenlerinde ise üniversite ve üstü mezunlarının ortalamasının sırasıyla (3,21 ve 2,81), lise mezunu olanların
ortalamasından (2,55 ve 1,98) anlamlı ölçüde yüksek olduğu saptanmıştır (p = 0,027 ve 0,004). “İş dünyası,
erkeklere uygun kalıplar içinde oluşturulur” seçeneğinde ilköğretim mezunu olanların ortalaması (3,58), lise
mezunlarından (2,82) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p = 0,036). Son olarak “bayanlar karar verme
sürecinde duygusal davranırlar” nedeninde ilköğretim mezunlarının ortalaması (3,62), lise (2,84) ve üniversite ve
üstü (2,90) mezunlarının ortalamasından anlamlı ölçüde yüksek çıkmıştır (p = 0,022). Bu sonuçlar; kadınların
eğitim düzeylerine göre ayrımcılık nedenlerine katılımlarının değiştiğini göstermektedir. Tablo 12, olumsuz
ayrımcılığa katılan kişilerin bunun nedenlerine dair görüşleri ile çocuk sayısı değişkeni arasındaki bağlantıyı
yansıtmaktadır.
Tablo 12: Kadınların Çocuk Sayısına Göre Olumsuz Ayrımcılık Nedenlerine Dair Görüşlerinin Ortalamaları
OLUMSUZ AYRIMCILIK NEDENLERİ
Çocuğum Yok
1 Çocuk
2 ve Üzeri Çocuk
Ortalama
Ortalama
Ortalama
Bayanların doğum gibi işten ayrılma zorunlulukları vardır 3,12
3,04
3,79
İş dünyası, erkeklere uygun kalıplar içinde oluşturulur
3,08
2,69
3,45
Bayanlar karar verme sürecinde duygusal davranırlar
2,80
2,98
3,38

Kadınların çocuk sayısına göre “bayanların doğum gibi işten ayrılma zorunlulukları vardır”, “iş dünyası,
erkeklere uygun kalıplar içinde oluşturulur” ve “bayanlar karar verme sürecinde duygusal davranırlar” şeklindeki
olumsuz ayrımcılık nedenlerinde farklılaştığı belirlenmiştir. Buna göre “bayanların doğum gibi işten ayrılma
zorunlulukları vardır” nedeninde 2 ve üzeri sayıda çocuğu olan katılımcıların ortalaması (3,79), 1 çocuğu olan
(3,04) ve çocuğu olmayan (3,12) kişilerin ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır (p = 0,012). “İş
dünyası, erkeklere uygun kalıplar içinde oluşturulur” seçeneğinde 2 ve üzeri sayıda çocuğu olanların ortalaması
(3,45), 1 çocuğu olanların ortalamasından (2,69) anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır (p = 0,009). Son olarak
“bayanlar karar verme sürecinde duygusal davranırlar” nedeninde yine 2 ve üzeri sayıda çocuğu olanların
ortalaması (3,38), çocuğu olmayan kişilerin ortalamasından (2,80) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p =
0,049). Bu sonuçlar; kadınların çocuk sayıları arttıkça söz konusu nedenlere daha fazla katıldıklarını
belirtmektedir. Tablo 13, olumsuz ayrımcılığa katılan kişilerin bunun nedenlerine dair görüşleri ile yetişme
döneminde yaşanılan yer değişkeni arasındaki ilişkiyi yansıtmaktadır.
Tablo 13: Kadınların Yetişme Döneminde Yaşadıkları Yere Göre Olumsuz Ayrımcılık Nedenlerine Dair Görüşlerinin
Ortalamaları
Köy
İlçe
Kent
OLUMSUZ AYRIMCILIK NEDENLERİ
Ortalama
Ortalama
Ortalama
Bayanların eğitim düzeyleri düşüktür
3,43
2,64
2,97
Bayan çalışanların iş performansları, erkeklere
3,17
2,38
2,43
oranla daha düşüktür

Kadınların yetişme döneminde yaşadıkları yere göre “bayanların eğitim düzeyleri düşüktür” ve “bayan
çalışanların iş performansları, erkeklere oranla daha düşüktür” şeklindeki olumsuz ayrımcılık nedenlerinde
farklılaştığı belirlenmiştir. Buna göre “bayanların eğitim düzeyleri düşüktür” nedeninde yetişme dönemini köyde
geçirmiş kadınların ortalaması (3,43), ilçede geçirmiş olanlarınkinden (2,64) anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır
(p = 0,036). “Bayan çalışanların iş performansları, erkeklere oranla daha düşüktür” seçeneğinde ise yine köyde
yetişmiş olanların ortalaması (3,17), ilçede (2,38) ve kentte (2,43) yetişmiş olanların ortalamasından anlamlı
düzeyde yüksek bulunmuştur (p = 0,012). Bu sonuçlar; yetişme dönemini köyde geçirmiş olan kadınların
“bayanların eğitim düzeyleri düşüktür” ve “bayan çalışanların iş performansları, erkeklere oranla daha düşüktür”
şeklindeki ayrımcılık nedenlerine diğerlerine nazaran daha fazla katıldıklarını göstermektedir.
Tablo 14, olumsuz ayrımcılığa katılan kişilerin bunun nedenlerine dair görüşleri ile ilgi duyulan iş alanı
değişkeni arasındaki bağlantıyı yansıtmaktadır.
Tablo 14: Kadınların İlgi Duydukları İş Alanlarına Göre Olumsuz Ayrımcılık Nedenlerine Dair Görüşlerinin Ortalamaları
OLUMSUZ AYRIMCILIK NEDENLERİ
Muhasebecilik Ortalama
Diğer İş Alanları Ortalama
Bayanların doğum gibi işten ayrılma
2,93
3,77
zorunlulukları vardır
Bayanların eğitim düzeyleri düşüktür
3,62
2,58

Kadınların ilgi duydukları iş alanlarına göre “bayanların doğum gibi işten ayrılma zorunlulukları vardır” ve
“bayanların eğitim düzeyleri düşüktür” şeklindeki olumsuz ayrımcılık nedenlerinde farklılaştığı saptanmıştır.
Buna göre “bayanların doğum gibi işten ayrılma zorunlulukları vardır” nedeninde kozmetik, küçük el sanatları
ve turizm gibi bölümlerin bulunduğu diğer iş alanlarına ilgi duyan kadınların ortalaması (3,77), muhasebeciliğe
ilgi duyanlarınkinden (2,93) anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır (p = 0,008). “Bayanların eğitim düzeyleri
düşüktür” seçeneğinde ise muhasebeciliğe ilgi duyan kadınların ortalaması (3,62), diğerlerinden (2,58) anlamlı
düzeyde yüksek bulunmuştur (p = 0,005). Bu sonuçlar; ilgi duydukları iş alanlarına göre kadınların, belirtilen
ayrımcılık nedenlerine katılım düzeylerinin farklılaşabileceğini ifade etmektedir.
Tablo 15, olumsuz ayrımcılığa katılan kişilerin bunun nedenlerine dair görüşleri ile yaşanılan ülke
değişkeni arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
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Tablo 15: Kadınların Yaşadıkları Ülkeye Göre Olumsuz Ayrımcılık Nedenlerine Dair Görüşlerinin Ortalamaları
OLUMSUZ AYRIMCILIK NEDENLERİ
Kırgızistan Ortalama
Türkiye Ortalama
Bayanların doğum gibi işten ayrılma zorunlulukları vardır
2,94
3,66
Bayanların eğitim düzeyleri düşüktür
3,57
2,25
Bayan çalışanların iş performansları, erkeklere oranla daha
2,93
2,16
düşüktür
Bayanlar, erkeklere oranla daha az girişkendir
2,82
2,10
Bayanlar iş kurma konusunda çok istekli değildirler.
2,67
1,97
Sorumluluk almak istemezler

Kadınların yaşadıkları ülkeye göre “bayanların doğum gibi işten ayrılma zorunlulukları vardır”, “bayanların
eğitim düzeyleri düşüktür, “bayan çalışanların iş performansları, erkeklere oranla daha düşüktür”, “bayanlar,
erkeklere oranla daha az girişkendir” ve “bayanlar iş kurma konusunda çok istekli değildirler. Sorumluluk almak
istemezler” şeklindeki olumsuz ayrımcılık nedenlerinde farklılaştığı saptanmıştır. Buna göre “bayanların doğum
gibi işten ayrılma zorunlulukları vardır” nedeninde Türkiye’de yaşayan kadınların ortalaması (3,66),
Kırgızistan’da yaşayanlarınkinden (2,94) anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır (p = 0,000). Geri kalan dört nedende
ise Kırgızistan’da yaşayanların ortalaması sırasıyla (3,57; 2,93; 2,82 ve 2,67), Türkiye’de yaşayanların
ortalamasından (2,25; 2,16; 2,10 ve 1,97) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p = 0,000; p = 0,000; p = 0,000
ve p = 0,000). Bu sonuçlar; yaşadıkları ülkeye göre kadınların, belirtilen ayrımcılık nedenlerine katılım
düzeylerinin farklılaşabileceğini göstermektedir.
3.2.4. Kadın Girişimciliğine Dair Ayrımcılığı Destekleyen Diğer Bulgular
Tablo 16, eşlerden hangisinin kariyerinin öncelik taşıması gerektiği sorusuna verilen cevapların sayı ve
yüzdelerini göstermektedir.
Tablo 16: Kariyer Önceliği Tercihi
ERKEĞİN
KADININ
HANGİSİNİN KONUMU UYGUNSA

n
83
7
110

%
41,5
3,5
55

Yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi 200 katılımcının 83’ü (% 41,5’i) erkeklerin, 7’si (% 3,5’i) ise;
kadınların kariyer önceliğine sahip olması gerektiğini düşünmektedir. İki oran arasında büyük bir fark olması ve
“hangisinin konumu uygunsa” gibi bir seçeneğe dahi kadınların yalnızca yarısının katılımda bulunması, çalışma
yaşamındaki ve girişimcilikteki erkek egemen görüşü son derece destekler niteliktedir. Araştırmayı
gerçekleştirdiğimiz ülkeler bazında düşündüğümüzde ise; Kırgızistan’da yaşayan 100 kadın katılımcının % 58’i
erkeklerin, % 6’sı kadınların kariyer önceliğine sahip olması gerektiğini düşünmektedir. % 36’lık bir oran,
“hangisinin konumu uygunsa” seçeneğini işaretlemiştir. Türkiye’ye bakıldığında ise katılımcıların % 25’inin
erkeğin, % 1’inin kadının, % 74’ünün ise konumu uygun olan kişinin kariyer önceliğine sahip olması gerektiğini
düşündüğü saptanmıştır. Her iki ülkede de “kadın” ve “erkek” seçeneklerine verilen yanıtlar arasında önemli fark
olmakla birlikte Türkiye’de kariyer önceliğinde erkek egemen görüşün daha az olduğu görülmektedir.
Tablo 17 ise, kadınların girişimcilik konusunda erkekler tarafından cesaretlendirilme konusundaki
inançlarını yansıtmaktadır.
Tablo 17: Kadınların Girişimcilik Konusunda Erkekler Tarafından Cesaretlendirildiğine Dair İnanç
Kadınların Toplumda Erkekler Tarafından Girişimcilik Konusunda
n %
Cesaretlendirildiğine İnanıyor musunuz?
25 12,5
Evet
78 39
Hayır
97 48,5
Bazen

Tablo 17’den görüldüğü gibi; kadınların 78’i (% 39’u) girişimcilik konusunda erkekler tarafından
cesaretlendirildiklerine inanmamaktadırlar. Bu soruya doğrudan “evet” yanıtını veren kadınlar, tüm
katılımcıların ancak % 12,5’ini oluşturmaktadır. Daha ortalama bir yanıt olan “bazen” seçeneği dahi
katılımcıların yaklaşık yarısı tarafından işaretlenebilmiştir. Yine ülkeler bazında değerlendirme yapıldığında;
Kırgızistan’da yaşayan kadın katılımcıların % 35’i girişimcilik konusunda erkekler tarafından
cesaretlendirildiklerine inanmamaktadırlar. Bu soruya doğrudan “evet” yanıtını veren Kırgız kadınlar, % 16’lık
bir oranı temsil etmektedir. Söz konusu ülkede yaşayan kişilerin % 49’u ise “bazen” seçeneğini işaretlemiştir.
Türkiye’de yaşayan kadın katılımcıların ise % 43’ü girişimcilik konusunda erkekler tarafından
cesaretlendirildiklerine inanmamaktadırlar. Bu soruya doğrudan “evet” yanıtını veren Türk kadınlar, % 9’luk bir
oranı temsil etmektedir. Türkiye’de yaşayan kişilerin % 48’i ise “bazen” seçeneğini işaretlemiştir. Buna göre
Kırgız kadınlar, girişimcilik konusunda erkekler tarafından cesaretlendirilme bakışında daha olumludurlar. Yine
de sonuçlar, kariyer önceliği yanıtlarında olduğu gibi henüz alınması gereken çok yol olduğunu yansıtmaktadır.
4.

Sonuç ve Öneriler

Cinsiyet olgusu, pek çok araştırmacı tarafından incelenmiş, bununla birlikte güncelliğini hiçbir zaman
yitirmemiş bir konudur. Verilen teorik bilgilerin, diğer bir deyişle çalışma yaşamında ve girişimcilik konusunda
cinsiyete ilişkin kavramsal boyutun uygulamadaki durumunun saptanması amacıyla Türkiye’deki ve
Kırgızistan’daki girişimci kadınların örneklem olarak seçildiği bir araştırma gerçekleştirilmiştir.
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Söz konusu araştırma sonucunda katılımcıların farklı demografik değişkenlere göre çalışma nedenlerine
verdikleri önem, ayrımcılığa katılma dereceleri ve ayrımcılık nedenlerine bakışları açısından farklılaştıkları
görülmüştür. Çalışmamızın başlığında vurgulanan noktaya tekrar dönecek olursak; Türkiye’de yaşayan
kadınların, “ekonomik zorunluluklar”, “ekonomik açıdan bağımsız olma”, “bir meslek ve yeni bir çevre
edinme”, “iş yaşamında ilerleme” ve “eğitime uygun bir iş fırsatı yaratma” şeklindeki çalışma nedenlerine
Kırgızistan’da yaşayanlara nazaran daha fazla önem verdiği saptanmıştır. Aynı şekilde kadınların iş kurma ve
geliştirme sürecinde cinsiyetlerinden dolayı olumsuzluklarla karşılaştığı görüşüne Türkiye’de yaşayanlar daha
fazla katılmışlardır. Türkiye’dekiler bu görüşlerini “bayanların doğum gibi işten ayrılma zorunlulukları vardır”
şeklindeki noktayla temellendirmişlerdir. Bununla birlikte Kırgızistan’da yaşayan kadınlar ise; “bayanların
eğitim düzeyleri düşüktür”, “bayan çalışanların iş performansları, erkeklere oranla daha düşüktür”, “bayanlar,
erkeklere oranla daha az girişkendir” ve “bayanlar iş kurma konusunda çok istekli değildirler. Sorumluluk almak
istemezler” şeklindeki ayrımcılık nedenlerine daha fazla katılmaktadırlar.
Demografik değişkenlerin yanı sıra erkeğin kariyerinin öncelik taşıması gerektiği yönündeki yanıtların
oranı ve kadınların büyük bir kısmının girişimcilik konusunda erkekler tarafından cesaretlendirildiklerine
inanmaması; kadın girişimciliğine dair bulunulan noktanın ne yazık ki pek parlak olmadığını göstermektedir.
Kariyer önceliği açısından Kırgız kadınların, iş kurma ve geliştirmede erkekler tarafından cesaretlendirilme
konusunda ise Türk kadınların daha olumsuz bir bakış açısına sahip olduğu saptanmıştır.
Kadının ilerlemesi ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanması bir insan hakları sorunu olup sosyal adaletin bir
şartıdır, dolayısıyla sadece bir kadın konusu olarak algılanmamalıdır. Eşitlikçiliğe dayalı anlayış; sürdürülebilir,
adil ve kalkınmış bir toplum inşa etmenin önemli bir yolu olarak görülmelidir (Mayatürk ve Budak, 2008: 34).
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Şaban KAYIHAN∗.
Uluslararası Girişimciliğin Hukuki Görünümleri
Abstract
The definition of entrepeneurship is enlarging to a transformation which covers all parts of a society. The
entrepeneurship is one of the most important factors along with competitiveness, technology, and informatics
which help to a country’s development level. As a result of globalization, entrepeneurship became more
important not only in national level but also in international level. Thus, companies of developed countries are
aiming to get more market share in underdeveloped or devolponig nations and these companies are adjusting
their vision to international markets. In this study we aim to discuss what should be the legal foundations for
such entrepeneurs who are aiming to compete in international arena.
Özet

Girişimcilik konusu, toplumun bütün katmanlarını her alanda kapsayan bir dönüşümü ifade eder hale
gelmiştir. Artık girişimciliğin, rekabet, teknoloji ve bilişim alanlarında meydana gelen gelişmelere koşut olarak
ülkelerin kalkınmasında büyük rol oynadığında şüphe yoktur. Son yıllarda gelişen küreselleşme kavramının bir
sonucu olarak girişimcilik bundan böyle sadece ulusal alanda değil, uluslararası alanda da büyük öneme sahip bir
kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim özellikle gelişmiş ülkelerdeki büyük işletmeler, gelişmekte olan
veya az gelişmiş ülkelerdeki pazarlardan şimdiden pay alabilmek için, işletmelerinin vizyonlarını uluslararası
sahalara yönlendirmişlerdir.
Biz bu tebliğimizde uluslararası alanda girişimcilikte bulunmak isteğinde olan gerçek veya tüzel kişilerin
hangi hukuki temeller üzerinde bunu yapabileceklerini ele aldık.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası ticari ilişkiler, Şube, Acente, Komisyoncu, Franchising, Yavru şirket,
Joint Venture.
JEL Classification: K12, K2, K33

Giriş
Günümüzde girişimcilik konusu, toplumun bütün katmanlarını her alanda kapsayan bir dönüşümü ifade
eder hale gelmiştir. Artık girişimciliğin, rekabet, teknoloji ve bilişim alanlarında meydana gelen gelişmelere koşut olarak ülkelerin kalkınmasında büyük rol oynadığında şüphe yoktur. Son yıllarda gelişen küreselleşme kavramının bir sonucu olarak girişimcilik bundan böyle sadece ulusal alanda değil, uluslararası ticari ilişkilerin
yaygınlaşmasının bir sonucu olarak uluslararası alanda da büyük öneme sahip bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim özellikle gelişmiş ülkelerdeki büyük işletmeler, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerdeki
pazarlardan şimdiden pay alabilmek için, işletmelerinin vizyonlarını uluslararası sahalara yönlendirmişlerdir.
Ülkelerin birbirleriyle gerçekleştirdikleri mal ticaretinin yanında, son yıllarda uluslararası alanda hizmet ve
telekomünikasyon sektörünün de büyük bir gelişme içinde olduğu görülmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerde 1990’lı yıllara kadar şüpheyle yaklaşılan yabancı yatırımlar, bugün artık birçok
devlet açısından önemli bir gelişme aracı olarak kabul görmektedir ve buna koşut olarak dünya çapında büyük
bir ivme kazanmıştır.
Çok uluslu şirketler günümüzde, liberal ekonomi sisteminin tüm dünyada kabul görmesiyle birlikte giderek
güçlenmişler ve uluslararası ekonomik faaliyetlerde baş aktörler haline gelmişlerdir. Dünyanın birçok ülkesinde
yatırımları bulunan bu şirketler, üçüncü dünya devletlerinin bütçesinden daha büyük bütçelere sahip
olabilmektedirler.
Bu gelişmelere paralel olarak da bir devletin sınır ötesi ticaretini ve ekonomik faaliyetlerini düzenleyen
milli hukuk kuralları yanında, aynı konuları düzenleyen uluslararası anlaşmalar artmakta ve yeni uluslararası
organizasyonlar oluşturulmaktadır.
Son yıllarda batılı ülkelerde uluslararası ekonomik faaliyetleri düzenleyen ve dağınık halde bulunan hukuk
kurallarını bir bütün olarak inceleyen dal olarak uluslararası ekonomi hukuku1 gelişmiştir. İşte, bu bakış açısıyla
uluslararası ekonomi hukuku, uluslararası bir ekonomik faaliyeti bütünsel olarak dikkate almakta ve bu oluşuma
uygulanan veya uygulanabilir hukuk kurallarını toplu bir şekilde değerlendirmeyi hedeflemektedir.
Uluslararası ticaret hukuku2 ise; uluslararası ekonomik faaliyetlerden özellikle ticari işlemlere uygulanacak
hukuk kurallarına ilişkindir. Uluslararası ekonomik faaliyetler daha ziyade doğrudan satışa ilişkindir. Bunun
yanında lisans ve dağıtım sözleşmeleri ve giderek artan oranda sınırlar ötesi hizmet uluslararası ekonomik
faaliyetlerin konusunun oluşturmaktadır. Bu anlamda uluslararası ekonomi hukuku bir üst kavramdır ve
uluslararası ticaret hukukunu da içine almakta olduğundan kapsamı daha geniştir.
Bu çalışmamızda uluslararası ekonomik ve ticari ilişkiler içinde bulunmak isteğinde olan gerçek veya tüzel
kişilerin hangi hukuki temeller üzerinde bunu yapabileceklerini mercek altına almayı amaçladık.
I.

Uluslararası Ticari İlişkilerin Özneleri

1.

Devletler
Devletlerin dünya ekonomik düzeninde iki türlü rolü bulunmaktadır. Birincisi hukuk kuralı koyma gücüdür.
Nitekim devletler bu güçlerine istinaden yasalar yapmakta, yönetmekte, yargı güçleri yolu ile yargısal
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içtihatlarda bulunmakta, uluslararası hukukun temel kaynaklarından olan uluslararası anlaşmaların yapılmasına
katılmakta ve uluslararası organizasyonların içerisinde yer almaktadırlar. Devletlerin bu doğrultudaki ikinci
rolleri ise hammaddelerin ve diğer ekonomik araçların sahibi olarak doğrudan uluslararası ekonomik faaliyetlere
katılmaları olarak karşımıza çıkmaktadır3.
2.

Kamu İşletmeleri
Devletler uluslararası ekonomik ilişkilere, bizzat kendi tüzel kişilikleri itibariyle girmekten ziyade yine
kendi kurdukları bağımsız tüzel kişiliğe sahip işletmeler aracılığı ile girmektedirler4. Bu işletmelere Kamu
İktisadi Teşebbüsleri (KİT.) adı verilmektedir. Günümüzde özelleştirilmeleri gündemde olan KİT.’ler çeşitli
dönemlerde çeşitli kanunlarla düzenlenen sermayesinin tamamı veya büyük bir kısmı devlete ait olan özel
hukuka tabi olarak ticari faaliyette bulunan parlementoların denetiminde bulunan tüzel kişiliğe sahip
kuruluşlardır. “Kamu İktisadi Teşebbüsü” deyimi “İktisadi Devlet Teşekkülleri” ile “Kamu İktisadi
Kuruluşları”nı içeren bir üst kavramdır.
İktisadi Devlet Teşekkülü; sermayesinin tamamı devlete ait ekonomik alanda ticari esaslara göre faaliyet
göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsüne verilen addır.
Kamu İktisadi Kuruluşu; sermayesinin tamamı devlete ait olan tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve
hizmet üretmek pazarlamak üzere kurulan kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi teşebbüsüne verilen
addır5.
3.

Uluslararası Resmi ve Resmi Olmayan Organizasyonlar
Uluslararası ekonomi alanında, uluslararası ekonomik organizasyonlar özel bir öneme sahiptir. Zira bu tür
organizasyonlar uluslararası ekonominin yönlendirilmesinde büyük katkı sağladıkları gibi uluslar arası ticaret
hukukunun gelişmesinde de yönlendirici olmaktadırlar.
Bu tür organizasyonların bir kısmı devletler düzeyinde yapılanmış olmakla birlikte, bir kısmının ise da
devletler düzeyinde yapılanmadığı görülmektedir (NGO6).
Devletler düzeyinde yapılanan uluslararası ekonomik organizasyonların bir kısmı Birleşmiş Milletler
bünyesinde yapılanmıştır. Bunlara örnek olarak UNCTAD7, ECOSOC8 , UNCITRAL9, ILO10 ve WIPO11
sayılabilir. Bağımsız yapıya sahip olanlara örnek olarak da OECD ve WTO12’yu sayabiliriz. Ayrıca Özel Hukuk
ve Milletlerarası Özel Hukukla ilgili önemli çalışmalar yapan La Haye Milletlerarası Özel Hukuk Konferansları
ve UNIDROIT13 burada anmak gerekir.
Uluslararası ekonomi hukuku açısından önem arz eden NGO’lara yani resmi olmayan kuruluşlara ICC14,
CMI15 ve IATA16 gibi kuruluşları örnek olarak verebiliriz.
Bu noktada uluslararası ticari ilişkilerde oldukça önemli bir yere sahip olan WTO’yu daha yakından ele
almak yerinde olacaktır kanısındayız.
Dünya ticaretini serbestleştirmek amacıyla 1947 yılında GATT17 anlaşması imzalanmış ve bu anlaşma
01.01.1948 yılında yürürlüğe girmiştir. 1948 yılında başlayan bu süreç çeşitli tarihlerde yapılan toplantılar ve
alınan kararlarla devam etmiş ve 1986 yılına gelinmiştir. 1986 yılında 8. ticaret raundu Uruguay’da toplanmış
ve uzun bir süreç sonunda 15.04.1994 tarihinde Uruguay raundunun nihai metni Fas’ın Marakeş kentinde
imzalanmıştır. Bu nihai metin WTO’nun kuruluşuna dair anlaşmayı içermektedir. WTO Anlaşması 01.01.1995
tarihinde 76 üye ülkeyle yürürlüğe girmiştir. Üye sayısı Temmuz 2007 tarihi itibarı ile 151’dir 18. Türkiye,
üyeliğe 26 Mart 1995 tarihinde kabul edilmiştir19. Avrupa Birliği’nin özel statüsünü burada da görmek
mümkündür, zira WTO’ya birlik ülkelerinden hariç, ayrıca Avrupa Birliği de bağımsız üyedir.
WTO kuruluşundan sonra da gelişimini sürdürmektedir. Çeşitli tarihlerde yapılan toplantılarla dünya
ticaretinin gelişimi ve çıkan yeni sorunlar masaya yatırılmaktadır.
WTO Anlaşması, dünya ticaret sistemi ile ilgili yapısal kurallar öngören çerçeve anlaşması niteliğindedir.
Örgüt, çok taraflı ticaret anlaşmalarının hayata geçirilmesini sağlamakta, çok taraflı ticari görüşmelerde
forum niteliği taşımakta, ticari uyuşmazlıkların çözümüne çaba göstermekte, milli ticaret politikalarını kontrol
etmekte ve dünya ticaret alanında diğer organizasyonlarla birlikte çalışmaktadır20.
WTO’nun en yüksek organı üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan Bakanlar Konferansı’dır. Organ, ticaret
anlaşmalarının her alanında kararlar alır ve en az iki yılda bir toplanır. Kararlar, alınacak karara göre salt
çoğunluk, üçte iki çoğunluk ve dörtte üç çoğunluk ile alınır.
Genel Konsey, Bakanlar Konferansı’nın toplantı aralarında onların görevlerini yürüten WTO’nun merkezi
organıdır. Organ, Örgüt ile ilgili her türlü konuyu karara bağlamaya yetkilidir ve örgütün bütçesini onaylar.
Organ, aynı zamanda anlaşmazlıkların çözümünü yürüten ve ticaret politikalarını denetleyen kurumdur.
Mal Ticareti Konseyi, Hizmet Ticareti Konseyi ve Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Konseyi
olmak üzere Genel Konsey’in idaresinde üç ayrı Özel Konsey daha mevcuttur. Bu konseyler konusundaki
anlaşmaların işleyişini denetlerler.
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Genel Konsey, Mal Ticareti Konseyi ve Hizmet Ticareti Konseyi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren bir kısım
komite, alt komite ve çalışma grupları da mevcuttur. Bu organlar ihtisas alanları ile ilgili Bakanlar Konferansı,
Genel Konsey ve Özel Konsey’lere tavsiye ve teklifler hazırlarlar.
WTO’nun bunların dışında bir de Sekretarya’sı mevcuttur. Sekretarya, Bakanlar Konseyi tarafından seçilen
Genel Direktör tarafından yönetilir. Sekretarya’nın görevleri büyük oranda içyapının organizasyonu ile ilgilidir.
4.

Bölgesel Birleşmeler ve İşbirlikleri
a. Avrupa Birliği
1950’lerde ki kuruluşundan itibaren Avrupa Birliği, yeni üyelerin katılımıyla genişlemiş ve çeşitli
anlaşmalarla yapısı daha da güçlendirilmiştir. Hali hazırda 25 üyeli birliğin ekonomik, siyasal ve hukuki alanda
ulaştığı entegrasyon seviyesi dünyada tektir.
Avrupa Birliğinin organları, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu,
Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Sayıştay’dır.
Konsey, birliğin en önemli karar organıdır ve üye ülkelerin hükümet temsilcilerinden oluşur. Avrupa
Birliğinin hukuki normlarını parlamento ile birlikte çalışma neticesinde yürürlüğe koyar. Konsey kararlarını oy
çokluğu, önemli konularda nitelikli çoğunluk ve nadiren oy birliği ile alır.
Parlamentoyu oluşturan milletvekilleri, üye ülkelerin halkları tarafından 5 yıl için doğrudan seçilir. Her üye
ülke nüfus oranına göre belli sayıda milletvekili gönderme hakkına sahiptir. Maastricht Anlaşması ile
Parlamento’nun hukuki normların oluşumunda katkısı artırılmıştır.
Komisyon, birlik içindeki entegrasyonun ilerlemesini sağlayan ve Avrupa Birliği’ni kuran Anlaşmalara
uygunluğu denetleyen organdır. Her üye ülke vatandaşından bir kişi Komisyona seçilir. Komisyon üyeleri
bağımsızdırlar ve kendi ülkelerinin talimatlarıyla bağlı değildirler. Komisyon, yasa teklifi sunma gibi yetkilerin
yanında, önemli icrai nitelikte yetkilere de sahiptir. Örneğin haksız rekabet hallerinde komisyon gerekli tedbirleri
alabilir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği hukuki normlarının yorumunda ve uygulanmasında hukuka
uygunluğu sağlayan kurumdur. Adalet Divanında, komisyon gibi organların haricinde özel gerçek veya tüzel
kişilerde dava açabilirler.
Sayıştay, birliğin gelir ve giderlerinin hukuka uygunluğunu, doğruluğunu ve ekonomikliğini denetler.
b. Diğer Bölgesel Birleşme ve İşbirlikleri
Avrupa Birliği düzeyinde olmasa da ülkeler arasında başka birçok bölgesel birleşme ve işbirlikleri
mevcuttur. Bu tür birleşme ve işbirlikleri serbest ticaret bölgeleri ve gümrük birliği oluşturmaya yöneliktir.
Bunlardan bazıları şunlardır;
• Bir kısım Avrupa ülkelerince kurulmuş olan EFTA21. Hali hazırda üye ülkeler, İzlanda, Norveç,
Liechtenstein ve İsviçre’dir. Türkiye, EFTA üyesi ülkelerle Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaşması
imzalamıştır22.
• EFTA ve Avrupa Birliği arasında kurulu Avrupa Ekonomik Alanı,
• Kuzey Amerika’da kurulan NAFTA23. Üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’dır.
• Bir kısım Güney Amerika ülkesi arasında kurulan MERCOSUR24. Üyeleri, Uruguay, Brezilya, Arjantin
ve Paraguay’dır. Bolivya, Şili ve Peru’da işbirliği içerisindedir.
• Asya kıtasında kurulan ASEAN25. Üyeleri, Malezya, Singapur, Endonezya, Kamboçya, Brunei Sultanlığı,
Filipinler, Laos ve Burma’dır.
• Türkiye’nin de üyesi bulunduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (BSEC)26. Üyeler, Türkiye,
Yunanistan, Arnavutluk, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Ermenistan, Bulgaristan, Moldova, Romanya,
Ukrayna ve Gürcistan’dır. Örgüt bünyesinde hedeflenen ilerlemeler henüz gerçekleştirilememiştir.
Son olarak ortak politikalar belirlemeye yönelik, sanayileşmiş devletlerin oluşturduğu G-7 grubu
devletlerarası işbirliğine örnek verilebilir. Üye ülkeler Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve
ABD’den oluşmaktadır.
5.

Özel İşletmeler
Uluslararası alanda mal ve hizmet dolaşımı ile ödeme gibi işlemler birinci derecede özel işletmeler
tarafından gerçekleştirilmektedir27. Bu doğrultuda özellikle çok uluslu işletmeler baş aktörler olarak karşımıza
çıkmaktadırlar. Bunlar için de zamanla çeşitli uluslararası organizasyonlar tarafından davranış normları
öngörülmüştür. OECD ve ILO’nun davranış kurallarını burada zikredebiliriz.
II.

Uluslararası Ticari İlişkilerin Görünüş Şekilleri

Her şeyden önce uluslararası ekonomik faaliyetlerin görünüş formlarının ne anlama geldiği hususunun
cevaplanması gerekmektedir. Esas şekil ithalat-ihracat olmakla birlikte, uluslararası ekonomik faaliyetler hukuki
temelde değişik başka şekillerde de ortaya çıkmaktadır. Şimdi bu şekilleri sistematik olarak ele alalım.
A. Doğrudan İşlemler Yapma
Bu formda işletmeler uluslararası pazarlarda büyük ölçüde doğrudan doğruya kendilerine bağlı tacir
yardımcılarını görevlendirirler. Bu durum da karşımıza iki ihtimalli olarak çıkmaktadır. Birincisi, pazarlama
faaliyetlerinin tümünün işletme merkezinden yürütülmesi, ikincisi ise uluslararası pazarlarda işletmelerin seyyar
tacir memuru görevlendirmesidir.
Birinci doğrudan işlemler yapma ihtimaline şu örnekleri verebiliriz:
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• Potansiyel alıcıların miktarı tahmin edilebiliyorsa hammadde, ön mamul pazarlamalarında ve yatırım
araçlarında;
• Veya tüketime konu olan mamullerin mesafeli satımı söz konusu olursa, işletmeler bu işlemleri
merkezden yürütme yolunu seçmektedirler.
İkinci doğrudan işlem yapma ihtimalinde ise işletmeler özellikle birçok alıcının gündeme gelebileceği
ürünlerin pazarlanması işlemleri için seyyar tacir memurları görevlendirilmektedirler. Söz konusu seyyar tacir
memuru o işletmenin ülkesinin vatandaşı olabileceği gibi, ihracat yapılacak ülkelerin vatandaşları da
olabilmektedirler28. Ancak her durumda bu memurlar doğrudan o işletmeye bağlıdırlar ve tamamen o işletmenin
emir ve talimatlarına göre hareket etmeleri gerekir. Bu memurların girişimleri başarılı olsun veya olmasın, tüm
ücretleri dâhil giderleri bağlı bulundukları işletmelere aittir.
B. Acentelik Sistemi
Uluslararası ticari ilişkilerde en çok tercih edilen yöntem, acentelik sistemidir29. Acente (Handelsvertreter)
gerçek kişi olabileceği gibi, tüzel kişi de olabilir30. Öğretide acente; “Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru
ve hizmetli gibi -ticari işletme sahibi müvekkiline- bağımlı bir sıfatı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli
bir yer veya bölge içinde sürekli bir şekilde, bir ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya
bunları tacir adına yapmayı meslek edinen (gerçek ya da tüzel) kişi olarak tanımlanmaktadır31.Tanımdan anlaşılacağı gibi, uluslararası ticari aktörler gerek temsilci (sözleşme yapma yetkisine sahip) acente ve gerekse aracı
acenteler yardımı ile süreklilik ilişkisi içinde uluslararası sahalarda mal ve hizmetlerini pazarlayabilmektedirler.
Acenteler pazar ülkelerinde bağımsız işletmeler olarak kendi organizasyonuna sahip oldukları için kural
olarak kendi olağan işletme masrafları da kendilerine aittir. Müvekkilleri için giriştikleri işler başarılı olduğu
ölçüde ücrete hak kazanırlar. Bu durum da ihracatçı işletmeler yararınadır32. Acentelik sistemi, acentelik ilişkisi
bağlamında TTK. m. 116 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir. Yasal tanım da acenteliğin işleyişini temsilci acente
ve aracı acente olarak ikiye ayırmıştır. Temsilci acente doğrudan temsil yetkisi ile müvekkilini temsil eder,
müvekkilinin adına ve hesabına üçüncü kişilerle ml ve hizmet satımına ilişkin sözleşmeler akdederler. Yaptıkları
sözleşmelere kendileri taraf değildir. Yani, acenteler aracılığı yapılan sözleşmeler ilke olarak müvekkilleri ile
üçüncü kişiler arasında hukuki hüküm ve sonuçlarını doğururlar.
Uygulamaya yönelik olarak satış ve sürüm acentelerini, sigorta acentelerini, sermaye piyasalarında
faaliyette bulunan acenteleri, deniz ticareti acentelerini ve seyahat acentelerini örnek olarak burada
zikredebiliriz33.
C. Komisyonculuk Sistemi
Genel olarak komisyoncu (Komissioner); bir sözleşemeye dayanarak ücret karşılığında, kendi adına müvekkili hesabına hukuki işlem yapmayı üstlenen kişi olarak tanımlanabilir34. Komisyoncu, yapacağı bütün hukuki işlemleri kendi namına ve müvekkili hesabına yapar35. Bu anlamda komisyoncu dolaylı temsilci durumundadır. Zira komisyoncu yapmış olduğu hukuki işlemleri kendi namına yapsa da, müvekkili hesabına yaptığı için
bu işlemlerden doğan menfaatler ya da zararlar sonuçta müvekkile ait olur36. Görüldüğü üzere, komisyonculuk
sözleşmesi, bünyesinde tipik bir dolaylı temsil ilişkisini barındırmaktadır. Bu yönüyle de acenteden ayrılır.
Dış ticarette de komisyoncu kendi adına müvekkili uluslararası tacir hesabına faaliyet göstermektedir. Bu
sayede ihracatçı firma, ithalat ülkesinde şirket kurma, şube açma zorunda olmaksızın bağımsız bir kişi olan
komisyoncu ile dolaylı temsil ilişkisi içerisinde mal ve hizmetlerini pazarlayabilmektedir37.
D.Tellallık Sistemi
Uluslararası ticari ilişkilerde yararlanılabilecek bir diğer kurum da tellallık sözleşmesi ile kurulan tellallık
ilişkisi olarak belirmektedir.
Genel anlamda tellal (Makler), taraflardan hiç birine ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru ve
müstahdem yahut acente gibi bir sıfatla daimi bir surette ilişki içinde olmadan ve temsil yetkisi bulunmaksızın
ücret karşılığında, ticari işlere tavassut (aracılık) yapmayı üstlenen kimse olarak tanımlanabilir38. Uygulamadaki
sigorta prodüktörleri, borsa brokerleri esasen tellal olarak hizmet vermektedirler. Bu yönüyle tellal acentelik ve
komisyonculuk ile benzeşmektedir ancak hukuki nitelikleri itibariyle tellallık, acentelik ve komisyonculuktan
önemli noktalarda ayrışmaktadır.
Acentelik ve tellallık arasındaki temel fark şudur: Tellallık kural olarak sürekli bir tacir yardımcılığı
olmayıp arızidir. Yani, tellallık sözleşmesinde belirli bir yer veya bölge içerisinde sürekli olarak bu işi meslek
edinme suretiyle faaliyet gösterme unsurları söz konusu değildir39. Bunun sonucu olarak tellal tacirin geçici
yardımcısı durumundadır ve tek ya da sınırlı sayıda sözleşmelerde aracılık yapması için atanır ve hiç bir zaman
sözleşme kurma yetkisine sahip değildir40, oysa acente ile tacir arasındaki ilişki süreklilik üzerine kurulmuştur41
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ve acente sözleşme de akdedebilir (sözleşme yapma yetkisini hâiz acente açısından). Aracılık yapan acente ise,
önceden sayısı belirlenmemiş çok sayıda sözleşmenin yapılmasında aracılık eder.
Tellal tarafları karşı karşıya getirir, sözleşme kurulmasında aracılık eder ve acente gibi, hiç bir tarafa
onların menfaatlerini korumak adına sübjektif olarak bağlı değildir. Bu anlamda tellal bağımsız bir arabulucu
olarak kendi nam ve hesabına çalışır42. Öte yandan acentenin müvekkili için çalışma borcu olmasına karşın,
tellalın müvekkili için çalışma borcu da yoktur43.
Nihayet şunu da belirtelim ki, acentenin tellalla tanınmayan bir yetkisi de TTK. m. 119 da düzenlenmiştir.
Buna göre, acente aracılıkta bulunduğu veya akdettiği sözleşmelerle ilgili her türlü ihbar, ihtar ve protesto gibi
beyanları müvekkili namına yapmaya ve bunları kabule yetkilidir44. Ayrıca bu işlemlerden doğan ihtilaflardan
dolayı davacı ve davalı olabilir.
Komisyoncu ile tellal arasındaki temel farklılık ise, tellallık ilişkisinde her hangi bir şekilde temsil söz
konusu değilken, komisyoncunun dolaylı temsil yetkisine sahip olması keyfiyetidir.
E. Tek Satıcılık Sistemi
Tek satıcılık (Eigenhändler) sistemi acenteye benzeyen ve oldukça yaygın uygulama alanı bulunan bir sistemdir. Bu sistem "tek satıcılık sözleşmesi (Alleinvertretungsvertrag)45" adı verilen bir sözleşme tesis edilir. Öğretide tek satıcılık sözleşmesinin tanımı şu şekilde yapılmaktadır: "Tek satıcılık sözleşmesi, imalatçı (yapımcı)
ile tek satıcı arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen çerçeve niteliğinde, sürekli öyle bir sözleşmedir ki, bununla
yapımcı, imalatının tamamını veya bir bölümünü belirli bir bölgede tekel hakkına sahip olarak satmak üzere
bedeli karşılığında sadece tek satıcıya göndermeyi, buna karşılık tek satıcı da, sözleşme konusu mamulleri kendi
adına ve hesabına satarak, bu mamullerin sürümünü artırmak için faaliyette bulunmayı üstlenir46".
Tek satıcı, acenteden farklı olarak, işletme sahibi tarafından imal edilen malları, kendi ad ve hesabına satın
alarak, sözleşme ile kendisine tanınmış olan tekel bölgesi içerisinde tekrar kendi ad ve hesabına satar47. Bu
anlamda, tek satıcının yapımcıyı temsil etme hakkı ve yetkisi yoktur. Diğer bir ifadeyle, tek satıcı yapımcı
hesabına ve adına faaliyette bulunamaz. Bu şekilde faaliyet gösteren tek satıcının kârı, malın satın alma ve tekrar
satım fiyatı arasındaki farktan oluşur, oysa acente doğrudan temsil yolu ile müvekkili ad ve hesabına hareket
eder48 ve kazancı da müvekkilinin kendisine ödediği ücretten (provizyon) oluşur49. Kısacası, tek satıcı işletme
sahibinin ürettiği mamulleri ondan satın alır ve tüm rizikosu üzerinde olmak koşulu ile kendi nam ve hesabına
tekrar satmak için çaba sarf eder50.
Ayrıca, acentelik sözleşmesinde acentenin tekel hakkı (inhisar) sözleşme ile bertaraf edilebilirken (TTK. m.
118) tek satıcılık sözleşmesinde tek satıcının bu hakkının sözleşme ile bertaraf edilmesi mümkün olmadığı ifade
edilmektedir51.
Bundan başka, gerek acente ve gerekse tek satıcı kural olarak bağımsız iseler de, acentenin bağımsızlığı tek
satıcıya oranla daha sınırlıdır. Acentenin kabz ve sözleşme yapma yetkilerini sınırlayan TTK. m. 120 ve 121,
müvekkilinden talimat alma ve haber verme borcuna ilişkin TTK. m. 124 bu konuda örnek olarak gösterilebilir52.
Uluslararası ticarette özellikle ekonomik değeri yüksek mamullerde acentelik sisteminden ziyade tek
satıcılık sistemi tercih edilir. Bu tür mamuller için kapsamlı satış desteği, reklam önlemleri, sistemli düzene
sahip depo sahibi olmak ve kapsamlı bir müşteri hizmeti ağı kurulması gerekir. Bu gibi faaliyetler için çoğu kere
acente hazır olmaz, bu durumda da yardıma tek satıcılık sözleşmesi yetişmektedir53.
F. Salt Ticarete Yönelik Yavru Şirket veya Şube Kuruluşları
Çok uluslu işletmeler bazı durumlarda üretim dışında sadece ithalat ülkelerinde pazarlamaya yönelik yeni
şirketler kurmakta veya o ülkelerde şubeler açma yoluna gitmektedirler. Bu durumda işletmeler yurt dışında
mallarının pazarlanması için gerekli olan bütün personel ve demirbaş gibi teçhizatları, ithalat ülkesindeki
şubelerinin veya yeni kuracakları yavru şirketlerin (die Tochtergesellschaft) iç organizasyonlarını kendileri tahsis
ederler. Bu amaçla;
• Büro veya dükkân kiralanır veya satın alınır.
• Personel işe alınır.
• Demirbaş eşyalar temin edilir.
Bu yolun kendi özgü bazı avantajları da şöyle ifade edilebilir:
• Üretici ana ihracatçı işletme yurt dışındaki pazar payına yönelik faaliyetleri büyük ölçüde kendi kontrolü
altına alır54.
• Acente veya tek satıcılık ilişkilerindeki acentenin komisyonu veya tek satıcının kârı ana işletmenin kendi
elinde kalır.
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• Üretici ana işletme, kendi standartlarını en iyi şekilde ithalat ülkesinde de gerçekleştirebilmektedir.
• Özellikle yavru şirket kurulması halinde üretici ana şirket ithalat ülkesinde ulusal gibi algılanmaktadır55.
G. Üretime Yönelik Yavru Şirket veya Şube Kuruluşları
İşletmeler ithalat ülkelerinde salt ticarete yönelik yavru şirket veya şube kurma yerine, doğrudan doğruya o
ülkelerde üretim yapıp, ithalat ülkelerinde ürettikleri mamulleri yine o ülkelerde pazarlamak amacıyla yavru
şirket veya üretime yönelik şube (Produktionsniederlassung) tesis edebilirler. Bu yolun ek avantajlarını da şöyle
sıralayabiliriz:
• Bu durumda emek ucuzdur ve dolayısıyla iş gücüne düşük ücret verilir.
• Yabancı yatırımı teşvik eden ithalat ülkelerinin sağlayacağı teşvik ve vergi avantajlarından yararlanılır.
• Bu yolla özellikle gümrüklerde yaşanması olası engellerden kaçınılır.
Bazen önemli sayılabilecek bir sermayenin yabancı bir ülkede bulunması ise bu yolun dez avantajı olarak
karşımıza çıkar56.
H. Franchising Sistemi
Franchise sözleşmesi, franchise verenin bir ücret karşılığında kendisine ait olan üretim, işletme ve
pazarlama sistemini, franchise alana kullandırma suretiyle onu kendi işletme organizasyonuna entegre etmek ve
sözleşme süresince franchise olarak desteklemek borcunu üstlendiği ve franchise alanın da franchise verenin
belirlediği prensiplere uymak koşuluyla kullanma hakkına sahip olduğu mal ve hizmetlerin arzını kendi adına ve
hesabına yapmayı taahhüt ettiği sürekli borç ilişkisini tesis eden bir çerçeve sözleşmedir57.
Daha açık bir anlatımla, bu sürekli borç ilişkisinde franchise veren, ticari teknik bilgi ve becerisini (knowhow), işletme adını, ticaret unvanını, markasını ve sair tanıtma işaretlerinin kullanma hakkını franchise alana
devreder58. Franchise alan da, franchise verenin dağıtım ve pazarlama sistemine entegre olmayı, sözleşme ile
gösterilen mal ve hizmetleri kendisine bırakılan bölge içinde pazarlamak suretiyle franchise verenin mal
sürümünü artırmayı yükümlenir. Franchise veren ise, franchise alanın istihdam ettiği adamlarını eğitmek, gerekli
bilgi ve beceriyi vermek, işin yapılmasına nezaret etmek ve destek sağlamayı taahhüt eder59.
Franchise sözleşmesi ile gerçekleştirilen işbirliğinde güç ve karar merkezi franchise verendir60. Görüldüğü
gibi, franchise sözleşmesinde taraflar çok sıkı bir işbirliği içerisindedirler. Bu özelliği ile franchise sözleşmesi
değişik tiplere ait sözleşmelerin (satım, know-how, acentelik, tek satıcılık, lisans) unsurlarını bünyesinde
barındırır61.
Günümüzde franchising çok farklı iş alanlarında gerek ulusal ve gerekse uluslararası bir pazarlama ve
dağıtım yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bunları tekstil, gıda, hazır giyim, mobilya, banyo, mutfak, bilgisayar
ve benzeri elektronik eşyalar, büro malzemeleri, inşaat malzemesi, spor, eğitim, temizlik, emlakçılık, oto yedek
parça, araç yıkama ve bakımı, araç kiralama, otel, motel, fast food, eczane, lokantalar, sağlık ve güvenlik
sistemleri vs. gibi işler olarak örneklendirebiliriz62.
Gerek tek satıcılık sisteminin ve gerekse sadece pazarlamaya yönelik yavru şirket ve şubenin sağlamış
olduğu avantajların birçoğu franchising sistemi ile de elde edilebilmektedir. Tanımdan anlaşılacağı gibi esasen
bu sisteminde özünde üretici perakendeciye sadece ürününü satmamakta aynı zamanda know-how’unu onun
emrine sunmaktadır. Franchising sistemi yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi çoğunlukla tüketim
maddelerinde söz konusu olmaktadır63.
Bu sistemin kendine özgü avantajlarını da şöyle sıralamak mümkündür:
• İmalatçı daha az sermaye ile ürün zincirini artırıp büyüyebilmektedir.
• Franchise alan kendisi de bağımsız işletmeci (tacir) olduğu için, kendi masrafları kendisine aittir ayrıca
sisteme entegre olmak için franchise verene ücret öder ve dolayısıyla işe kendi işi nazarıyla bakar ve başarı için
daha fazla çaba sarf eder.
• Sistem merkeziyetçilik – ademi merkeziyetçilik yönünden değerlendirildiğinde, frinchise alanlara yerel
bir takım ödev ve sorumluluklarla yetkiler verilerek avantajlar sağlanmış olur. Örneğin global reklam
stratejisinin franchise veren belirlerken, franchise alan da yerel reklam stratejisini belirler64 ve bu durum
pazarlama açısından daha önemli başarıları da beraberinde getirir. Çünkü yerel nitelikli franchise alanlar kendi
ülkelerindeki gelenekleri, ticari teamülleri potansiyel müşterilerin algılamaları hususunda franchise verene oranla
daha çok bilgi sahibidirler.
I. Üretim Lisansı Tesis Etme
Ekonomik ilişkilerde entegrasyonun diğer bir aşaması da üretim lisansı tesis etme (Produktionslizenz)
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Üretim lisansının hukuki dayanağı lisans sözleşmesidir. Bu sözleşme ile
işletmeler lisans alana mevcut patentlerini, kendi üretim usullerine yönelik know-how haklarını vermektedir.
Lisans alan ayrıca, ürettiği mallara lisans verenin markalarını da koyabilmektedir. Buna karşılık olarak lisans
alan, lisans veren işletmeye belirli bir lisans ücreti ödemektedir65.
Ürünleri ihraç etmek yerine o hususlarda ithalat ülkelerinde lisanslar tesis edilmesi özellikle şu hallerde
tercih edilmektedir:
• İhracat yapılacak ülkeye nakliye masrafları, o ülkede lisans tesis etmekten daha fazla olacak ise,
işletmeler ekonomik tasarruf sağlamak amacıyla bu yolu tercih ederler.
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• Özellikle gelişmekte olan ülkelerin girişimcileri bazı ürünlerin imalatını kendi ülkelerinde
gerçekleştirmek amacıyla lisans almayı tercih ederler.
• Veya ithalat ülkesinde patent ve marka korunması bakımından daha kolaylık sağlanabileceği
düşünüldüğünde bu yol tercih edilmesi avantaj sağlamaktadır66.
İ. Joint Venture ve Konsorsiyum
Birçok yabancı ülkede özellikle doğrudan yatırımlarda söz konusu olan siyasi rizikolar joint venture ve
konsorsiyum denen adi ortaklık temeline dayalı ortaklık sistemleri ile bertaraf edilebilmektedir. Gerçekten
burada doğrudan yatırım yapılacak ülkelerdeki ulusal şirketlerle birlikte iş yüklenilmesi söz konusu olduğu için
yabancı şirketlere gösterilmesi muhtemel reaksiyonların önüne geçilebilmektedir67.
A. Joint Venture
Hukuken ve ekonomik olarak birbirinden bağımsız iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin belirli bir
işi veya süreklilik arz eden bir faaliyeti, bir ticaret ortaklığı kurarak veya böyle bir ortaklık söz konusu
olmaksızın gerçekleştirmek ve kazanç sağlamak amacıyla bir sözleşmeye istinaden bir araya gelmeleri ve
faaliyetin rizikolarını her birinin zincirleme sorumluluk altına girmek suretiyle üstlenmeleri ile oluşan ortak
girişime Joint Venture adı verilmektedir68.
Joint Venture ilişkisi tek bir işin gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulabileceği gibi, süreklilik arz eden bir
faaliyetin yürütülmesi için de kurulabilmektedir. Ancak uygulamada bu yola çoğu kere tek bir işin icrası için
başvurulmaktadır69.
B. Konsorsiyum
Kişilerin belirli bir işi veya birden fazla işi birlikte gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelmeleri ve
bunların her birinin diğerlerinden bağımsız olarak işin sadece bir bölümünün yerine getirilmesinin
sorumluluğunu üstlenmesi durumunda oluşan birlikte iş yükümlenilmesine ise konsorsiyum adı verilmektedir70.
Örneğin, yabancı bir devlette bir otoyol inşaatının yapımını üstlenmek isteyen üç şirketten biri toprak
hafriyatı işlerinde, diğeri köprüyol (viyadük) yapımların da öteki de asfaltlama işini yapmakta uzmandır. Bu üç
şirket, otoyol ihalesini açan kurum ile akdedecekleri sözleşmede her biri işin kendi uzmanlık alanını ilgilendiren
kısım bakımından taahhüt altına girerler ve sadece o kısmın sorumluluğunu üzerlerine alırlar. Ancak tek
başlarına ihaleyi almakta varlık gösteremeyecekleri için kendi aralarında yaptıkları bir sözleşmeyle
(konsorsiyum sözleşmesi) bir araya gelerek tüzel kişiliği olmayan bir grup oluştururlar ve ihaleye grup olarak
katılırlar. İşte bu üç şirket arasındaki ilişki ise konsorsiyum olarak teşkil eder71.
Sonuç
Girişimciliği uluslararası görünümleri başlığı ile ele aldığımızda bu bakış açısının temelinde uluslararası
ticaret hukukunun yattığını görürüz.
1990’lı yıllara kadar gelişmekte olan ülkelerde şüpheyle yaklaşılan yabancı yatırımlar, bugün artık birçok
devlet açısından önemli bir gelişme aracı olarak kabul görmektedir ve buna koşut olarak dünya çapında büyük
bir ivme kazanmıştır.
Son yıllarda batılı ülkelerde uluslararası ekonomik faaliyetleri düzenleyen ve dağınık halde bulunan hukuk
kurallarını bir bütün olarak inceleyen dal olarak uluslararası ekonomi hukuku gelişmiştir. Uluslararası ekonomi
hukuku, uluslararası bir ekonomik faaliyeti bütünsel olarak dikkate almakta ve bu oluşuma uygulanan veya
uygulanabilir hukuk kurallarını toplu bir şekilde değerlendirmeyi hedeflemektedir.
Uluslararası ticaret hukuku ise; uluslararası ekonomik faaliyetlerden özellikle ticari işlemlere uygulanacak
hukuk kurallarına ilişkindir. Uluslararası ekonomik faaliyetler daha ziyade doğrudan satışa ilişkindir. Bunun
yanında lisans ve dağıtım sözleşmeleri ve giderek artan oranda sınırlar ötesi hizmet uluslararası ekonomik
faaliyetlerin konusunu oluşturmaktadır. Bu anlamda uluslararası ekonomi hukuku bir üst kavramdır ve
uluslararası ticaret hukukunu da içine almakta olduğundan kapsamı daha geniş olduğu anlaşılmaktadır.
Devletler, kamu işletmeleri, uluslararası resmi ve resmi olmayan organizasyonlar, Avrupa Birliği ve diğer
bölgesel birleşme ve işbirlikleri ile anonim şirketler gibi özel işletmeler uluslararası ekonomik ilişkilerin özneleri
olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu özneler, ithalat ülkelerinde doğrudan işlemler yapma, o ülkelerde salt
ticarete veya aynı zamanda üretime yönelik şubeler, yavru şirketler açmak suretiyle ya da acentelik,
komisyonculuk, tellallık, tek satıcılık sistemleri ile franchising sistemi, üretim lisansı tesis etme, joint venture ve
konsorsiyum olarak adlandırılan hukuki temeller üzerinde uluslararası alanlarda ticari ve ekonomik ilişkilerde
varlık göstermektedirler.
Şu halde, uluslararası sahalarda girişimcilikte bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişi müteşebbisler bu
hukuki temeller üzerinde bu alanlarda rol alabileceklerdir.
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ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK (GİRİŞİMCİLER) AÇISINDAN
KÜRESELLEŞMENİN MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİSİ VE TÜRKİYE
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Uluslararası Girişimcilik (Girişimciler) Açısından Küreselleşmenin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi ve Türkiye Uygulaması

ÖZET
Bu çalışmada, öncelikle uluslararası girişimcilik ve küreselleşme ilişkisi ve küreselleşmenin ekonomik
boyutu üzerinde durulmuştur. Daha sonra uluslararası girişimcilik bakış açısıyla küreselleşme olgusunun
muhasebe uygulamalarına etkilerinin hangi noktalarda yoğunlaştığı ve Türkiye’deki muhasebe uygulamalarının
da küreselleşmeden nasıl etkilendiği açıklanmaya çalışılmıştır.
Küreselleşme olgusu, birçok alanda olduğu gibi muhasebe alanında da etkisini göstermiş ve muhasebe
uygulamalarında dünya ölçeğinde tekdüzen bir sisteme doğru yönelişe neden olmuştur. Bu tekdüzene doğru
yöneliş, özellikle muhasebe standartlarında kendini göstermiş ve muhasebede harmonizasyon/yakınsama
uygulamalarına ilişkin faaliyetleri arttırmıştır. Türkiye’de küreselleşmenin muhasebe uygulamalarına olan
etkisinden nasibini almış ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına / Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarına uyumlu Ulusal Muhasebe Standartlarını çeşitli kurum ve kuruluşların yapmış oldukları
çalışmalarla yerine getirmeye çalışmıştır ve çalışmaktadır. Bu kuruluşlardan SPK ve BDDK tarafından
hazırlanan ve kendilerine tabi kurumlarca uygulanmak durumunda olan muhasebe standartları Uluslararası
Muhasebe Standartlarına / Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumludur. Ancak bu standartlar
Türkiyedeki tüm işletmelere yönelik değildir. Türkiye’deki tüm işletmelerin uyacakları Uluslararası Muhasebe
Standartlarına / Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu Ulusal Muhasebe Standartları TMSK
tarafından yayınlanmıştır. Bu standartlar tasarı halinde olan TTK’nun çok yakın zamanda yasalaşması
durumunda, tüm işletmeleri bağlar nitelikte olacak ve bunun doğal bir sonucu olarak da Türkiye muhasebe
uygulamalarında gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşmış olacaktır. Bu yapı, muhasebe alanında çok yakın bir
zamanda, Türkiye’nin çağdaş dünya ile entegrasyonunu sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası Girişimciler, Küreselleşme, Yakınsama
(Uyumlaştırma), Muhasebenin Harmonizasyonu, Muhasebe Standartları
JEL Sınıflaması : M4
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON ACCOUNTING APPLICATIONS IN INTERNATIONAL
ENTREPRENEURSHIP AND CASE OF TURKEY
ABSTRACT
Firstly, this study is focused on international entrepreneurship, globalization relations and economic
dimensions of globalization. Secondly, it reviews the impact of globalization on accounting applications in
international entrepreneurship and Turkey.
Like in every field, the impact of globalization on accounting field has resulted to unify an accounting
system all over the world. This route to the unified accounting system has emerged particularly in accounting
standards and it increased the activities related with accounting hormanization/convergence. Since Turkish
accounting applications have also been impacted by globalization, various institutions such as SPK(Capital
Market Boards of Turkey) and BDDK(Banking Regulation and Supervision Agency) started to introduce the
National Accounting Standards in line with the International Accounting Standards and International Financial
Reporting Standards. But their standards are not practiced in all enterprises in Turkey. The TMSK(Turkish
Accounting Standards Board) has published National Accounting Standards in compliance with the International
Accounting Standards and International Financial Reporting Standards. Adoption of the drafted Turkish Trade
and Commerce Law is in process. Under this law, financial reports will be presented according to the national
standards. This will allow Turkey to improve the level of its accounting system up to the level of developed
countries and to be integrated into modern contemporary accounting.
Key Words: International Entrepreneurship, International Entrepreneurshipers, Globalization,
Convergence, Accounting Harmonization , Accounting Standards
JEL Classification: M41

1.

ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KÜRESELLEŞME KAVRAMI VE KÜRESELLEŞMENİN
EKONOMİK BOYUTU
Günümüzde küresel işletmecilik olgusuyla birlikte girişimciliğinde sürekli değişim içinde yeni bir anlama
kavuştuğu görülmektedir. Bu nedenle girişimcilik kavramının boyutları da hızla değişmekte, coğrafi sınırlar
önemini kaybetmektedir. Küresel işleltmecilikle birlikte girişimcilik de küresel boyutta yapılmaktadır.
Girişimcilik; yerel, bölgesel ve uluslararası olmak üzere üç grupta incelenmektedir (Durukan, 2005:143).
1- Yerel Girişimcilik: Henüz yeni işe başlayan ve girişimciliğin başlangıcında olan girişimcilik türüdür. Bu
girişimcilikte işletme sermayesi ve iş hacmi sınırlıdır. Üretim ve pazarlama faaliyeti genellikle girişimin
başlatıldığı yörede sürdürülmektedir.
2- Bölgesel Girişimcilik: Girişimciliğin yerel girişimciliğe göre daha ileri aşamasıdır. Bu tür girişimcilikte
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işletme sermayesi ve iş hacmi daha fazladır. Girişimci kendi yöresi ile birlikte ülkenin çeşitli bölgelerinde ve
hatta ülkeye yakın birkaç ülkede de faaliyet göstermektedir.
3-Uluslararası Girişimcilik: Girişimciliğin en son aşamasıdır. Bu tür girişimcilikte bir veya daha fazla
girişimci bir araya gelerek küresel girişimcilik yapmaktadır. İşletme sermayesi, çalışan sayısı ve iş hacmi çok
büyüktür. Bu tür girişimcilikte, işletmenin üretim ve pazarlama faaliyetleri birkaç ülkenin dışında dünyanın her
tarafına dağılmış durumdadır.
Uluslarararası girişimcilik ve küreselleşme arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Çünkü uluslararası
girişimcilik küreselleşmeyi, küreselleşmede uluslararası girişimciliği etkilemiştir.
1980’lerden bu yana yeni dünya düzeni adı altında farklı bir kapitalist piyasa ekonomisi inşa edilmektedir.
Bu yeni dünya düzeninin kurum ve kuralları oluşturulmaya çalışılmakta ve bu düzen küreselleşme olgusu adı
altında benimsetilmektedir (Ertuna, 2006:36).
Küreselleşme kavramı, farklı kişiler tarafından farklı bakış açıları ile ele alınmakta ve bu kavrama farklı
anlamlar yüklenmektedir. Bu farklılık küreselleşmenin ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel vb. açılardan ele
alınmasından kaynaklanmaktadır (Seymen-Bolat, 2005: 3).
Ekonomik bir olgu olarak küreselleşme; sermaye hareketlerine, üretim, ticaret ve teknolojiye uluslararası
bir nitelik kazandıran ve dünya ekonomisini bir bütün olmaya yönelten iktisadi bir süreçtir. Başka bir deyişle,
küreselleşme; çok çeşitli faktörlerin etkisiyle dünyada ticaretin, üretimin, sermayenin işgücünün ve teknolojinin,
uluslararası rekabete konu olma eğiliminin kuvvetlenmesini ve ürün ile faktör piyasalarının bütünleşmesini ifade
eder (Seymen-Bolat, 2005: 5).
Ekonomik küreselleşme, büyük ölçüde teknolojinin yaygınlaşması, üretimin ve tüketimin standartlaşması
ve tüm piyasaların bütünleşmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik küreselleşmenin oluşumunda bir çok
faktör rol oynamıştır. Bu faktörlerin en önemlilerinden biri, serbest ticaret normlarını bütün dünyada egemen
kılmayı amaçlayan GATT müzakereleri ve taraf ülkelerin onayıyla 1995’te yürürlüğe giren Dünya Ticaret
Örgütü’dür (Bolat-Seymen-Çeken, 2005: 34).
Ekonomik küreselleşme alanında en önemli gelişme, uluslararası işletmelerin ve doğrudan sermaye
yatırımlarının önem kazanmasıdır. Endüstriyel ticaretin gelişmesiyle birlikte dünya ticaretinde iki boyutlu bir
ilerleme kaydedilmiştir. Bir taraftan dünya pazarlarında işletmeler arası şiddetli rekabet, diğer taraftan da
iletişim, ulaşım ve finans sektörlerindeki köklü teknolojik değişmelerin ve yeni araçların ortaya çıkması, mal ve
hizmet piyasalarının küreselleşmesini hızlandırmıştır (Bolat-Seymen-Çeken, 2005: 34).
Ekonomik küreselleşme özellikle 1980’li yıllarda önem kazanmıştır. Bu tarihten itibaren işletmeler, hızlı
pazar değişikliklerinden, ürün ve üretim teknolojilerindeki gelişmelerden ve giderek güçleşen rekabet
ortamından büyük ölçüde etkilenmeye başlamışlardır. İç pazarların doyuma ulaşması, müşterileri daha seçici
kılmış ve ürün çeşitliliğini artırmıştır. Ayrıca, artan rekabet ve teknolojik gelişmeler ürünlerin yaşam sürelerini
kısaltmıştır. Dolayısıyla işletmeler, stok düzeylerini en aza indirgeyen, kaliteli, ancak düşük maliyetli üretime
olanak sağlayan ve esnek üretim sistemlerini devreye sokmaya başlamışlardır (Bolat-Seymen-Çeken, 2005: 34).
Ekonomik küreselleşmenin, özellikle finans piyasaları, doğrudan yabancı sermaye, dış ticaret ve emek
piyasaları olmak üzere, dört alanda geliştiği söylenebilir. Öte yandan küreselleşme ile pazarların
serbestleştirildiği, ürün ve hizmetlerin standart hale getirildiği ve üretim miktarlarında büyük artışlar sağlandığı
maliyetlerde önemli düşüşler ve verimlilikte önemli yükselişler kaydedilerek dünya kaynaklarını daha etkin
kullanımının hedeflendiği ileri sürülmektedir (Bolat-Seymen-Çeken, 2005:34-35). Küreselleşme sonucunda en
somut gelişmeler; iletişim ve ulaşım alanlarında önemli değişikliklerin olması ve finansman piyasalarının
ağırlığının artması biçiminde belirtilebilir (Yeğinboy, 2001:296). Küreselleşmenin ekonomik boyutunun her
zaman ekonomik refah getirmediği, eşitsizlik ve adaletsizliğe de neden olduğuna ilişkin pek çok görüşün
bulunduğu açıktır (Bolat-Seymen-Çeken, 2005:34-35). Mevcut hali ile küreselleşme, sunduğu birçok avantajlar
yanında birçok olumsuz sonuçlarda doğurmaktadır (Şahin, 2005:126).
Küreselleşme sürecinin, en az makro etkileri kadar işletme faaliyetleri üzerinde de etkileri olarak ifade
edilebilecek mikro etkileri de önem taşımaktadır. Küreselleşme ile dünyanın giderek küçülmesi, ulusal sınırlar
içinde faaliyet gösteren işletmelerin dünya çapında faaliyet gösterebilmelerini daha kolay hale getirmiştir. Artık
işletmeler, ulusal pazarlar yerine tüm dünyayı pazar olarak görmektedirler. Bunun yanı sıra, iletişimin ve
ulaşımında daha ucuz ve hızlı hale gelmesi, dünya üzerindeki farklı kültürleri harmanlamış ve böylece
işletmelerin ürettikleri ürünlerin uluslararası pazarlarda satılabilmesi ve tüm dünya çapında tanınan ürünler
olması önündeki engellerde ortadan kalkmaya başlamıştır (Sanlı, 2004: 349).
Küreselleşmenin bir gereği olarak, ulusal işletmeler çok uluslu işletmeler haline gelmekte ve mal ve
hizmetlerini çok farklı yerlere uyarlayarak sunmaktadırlar (Eser, 2005:297).
Özetle, küreselleşmenin gelişimini hızlandıran faktörler arasında, özellikle kar maksimizasyonu açısından
tüm dünyayı bir pazar ve hammadde kaynağı olarak görmeyi hedefleyen girişim kabiliyetinin ve çok uluslu
girişimciliğin (uluslararası girişimciliğin) rolü büyüktür (Bolat-Seymen-Çeken, 2005: 40).
2.

KÜRESELLEŞMENİN MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİLERİ
Uluslararası işletmecilik veya girişimcilik, küreselleşmenin ekonomik ayağında önemli bir yer tutmaktadır.
Uluslararası işletmecilikte temel sorunlar; uluslararası finansman, uluslararası muhasebe, uluslararası pazarlama,
uluslararası hukuk ve vergilendirme faaliyetleri ve benzerleridir (Türker, 2006:88).
Hızla küreselleşen dünya ekonomisinde, ulaştırma ve iletişim alanındaki gelişmelerle birlikte teknolojik ve
sosyal değişmeler, ulusal düzeyde faaliyet gösteren firmaları başka ülkelere açılmaya ve yeni yatırım alanları
bulmaya yönlendirmektedir. Bununla birlikte, yatırımcı açısından yabancı bir ülkede yatırım yapmak şüphesiz
belli riskler taşımaktadır. Yatırımcının aldığı en önemli risklerin başında döviz kuru riski gelmektedir. Bir diğer
önemli risk ise, yatırım yapılan ülkedeki muhasebe ilkelerinin yatırımcı tarafından kavranabilmesi ve güvenilir
olmasıdır. Yatırımcı, yatırım yapacağı ülkedeki muhasebe standartlarını daha sıkı sorgulamakta, mali tabloların
gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığından emin olmak istemektedir (Özkök, 2000:87). Ulusal muhasebe
standartlarındaki farklılıklar, özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketler için büyük sorun yaratmakta,
finansal tablolardaki bilgilerin güvenilir bir şekilde kullanılmasını engellemektedir (Korkmaz – Temel – Birkan,
2007:98).
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Muhasebe uygulamaları bakımından ülkeler arasında pekçok farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıkların
nedeni ise; ekonomik, sosyal ve kültürel çevre şartlarıdır. Ülkeler arasındaki farklılıkları muhasebe açısından
dört madde halinde sıralayabiliriz (Civan -Yıldız, 2004:179):
a) Muhasebe uygulamalarının mesleki örgütler ve yasal düzenlemeler tarafından düzenlenmesi,
b) Muhasebe uygulamalarının esnek olması yani her türlü değişikliğe açık olması,
c) Değerleme yaparken ihtiyatlı yada iyimser olunması,
d) Muhasebe ile ilgili bilgilerin açıklanmasında gizlilik yada şeffaflık bulunması.
Sermaye piyasalarının genişlemesi, sınır ötesi yatırımların artması, uluslararası ticaretin büyümesi
anlamında küreselleşme, hemen hemen bütün endüstrileri etkilemiş, bireylere tek bir dünyada yaşadığımızı ve
çalıştığımızı hatırlatmış ve ülkelerin ekonomik, sosyal ve politik sınırlarını açmasına yol açmıştır. Küreselleşme
bilgiye dayalı ekonominin gelişmesini hızlandırmış, dünya genelinde muhasebecilere, yatırımcılara ve
işletmelere yeni fırsatlar getirmiştir. Muhasebe mesleği açısından küreselleşmenin etkileri üç grupta
özetlenebilmektedir (Uzay, 2004:180).
a) Küreselleşme global düşünmeyi öğretmiştir. Bundan dolayı muhasebecilerin görevlerinin kapsamı
gelişmiştir. Örneğin; sayıları gittikçe artan çalışanlara ve müşterilere yardım, birleşmeler, ortaklıklar, diğer
ülkelerin hukuk kurallarını öğrenmek, kompleks işletme faaliyetlerini yönlendirmek, risk yöneticisi olarak
faaliyet göstermek, teknolojiyi daha etkin kullanmak, yeni finansal ölçümleri sunmak gibi.
b) Küreselleşme ortak bir işletme dili geliştirme ihtiyacı açığını ortaya çıkarmıştır. Bundan dolayı örneğin,
muhasebe ve denetim standartlarının yakınsaması (convergence) gündeme gelmiştir.
c) Küreselleşme bilgi ihtiyacında patlamaya yol açmıştır. Bilgi ihtiyacı ve kapsamı genişlemiştir. Örneğin;
işletmenin yeni finansal göstergeleri, kurumsal yönetim, ulusal bütçeler, enflasyon oranları, işletmenin borç
düzeyi ve işletmenin gelecekte de yaşama kabiliyetine etki eden faktörler gibi.
Ancak küreselleşmenin muhasebeye etkileri bütün ülkelerde aynı düzeyde olmamıştır. Çünkü muhasebe
içinde bulunduğu çevre tarafından şekillenmektedir. Ülkelerin muhasebe gelişim modelleri birbirinden farklıdır.
Bu modelleri belirleyen değişkenler ise; işletmeler ile sermaye sağlayanlar arasındaki ilişkiler, diğer ülkelerle
ekonomik ve politik bağlar, yasal yapı, enflasyon seviyesi, işletmelerin boyutu, karmaşıklığı, yöneticilerin ve
mali çevrelerin gelişmişlik düzeyi ve ülkenin genel eğitim seviyesidir (Uzay, 2004:181).
Uluslarararası işletmelerin sayısının artması ve uluslararası sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler,
ülkeler arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması yönünde çalışmaların başlamasına yol açmıştır (Karapınar,
2000:86). Uluslararası çalışan işletmelerin sayısının artması, muhasebe uygulamalarının uyumlaştırılması
çalışmasında en önemli etkenlerden biri olmaktadır. Birden fazla ülkede birden fazla faaliyet gösteren işletmeler,
birbirlerinden çok farklı düzenlemeler ve farklı muhasebe uygulamalarıyla karşılaşmışlardır. Muhasebe açısından her ülkeye göre farklı mali tablolar düzenleme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Örneğin Amerika’da faaliyet
gösteren bir şirket, mali tablolarını hem Amerika’nın istediği şekilde, hem de Türkiye’nin istediği şekilde dozenlemek zorunda kalmaktadır. Karışık olan bu durum faaliyet gösterilen ülke arttıkça daha da artmaktadır. Burada
muhasebe uygulamalarındaki uyumun amacı, ülkeler arasındaki muhasebe uygulamalarındaki farklılıkları en aza
indirmektir. Yani uluslararası muhasebe sistemlerinin standartlaştırılmasını sağlamaktır (Civan - Yıldız,
2004:179).
Muhasebe standartları alanında uluslararası uyum ve harmonizasyon söz konusu olduğunda, esas olarak iki
düzenleme gündeme gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde geçerli olan ve Financial Accounting
Standards Board (FASB) tarafından oluşturulan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (US GAAP) ve
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Acconting Standards Board – IASB) tarafından
oluşturulan Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) veya yeni adıyla Uluslar arası Finansal Raporlama
Standartları (UFRS). Söz konusu standartlara bakıldığında “prensip bazlı (principle based)” olan ve dolayısıyla
anlaşılması ve uygulanması daha kolay olan, yeni ihtiyaçlara zamanında cevap vermek üzere daha dinamik ve
esnek, yatırımcılara ve piyasaya daha duyarlı olan UFRS seçeneğinin değerlendirilmesinin daha uygun olacağı
düşünülmektedir (Bağcı, 2002:28).
Küreselleşen dünya ekonomisi ve finansal piyasalar işletmeleri etkilemiş ve işletmelere kendi iç
piyasalarında bulduğu kaynaklar yetersiz gelmeye başlamıştır. Yeni finansal piyasalara açılmak, yeni kaynaklar
bulmak bir ihtiyaç haline gelmiştir. Yatırımcı açısından bakıldığında yatırımcı, yabancı bir ülkede yatırım
yaparak risk üstlenmektedir. Yatırım yapılan ülkedeki muhasebe ilkelerinin yatırımcı tarafından kavranabilmesi
ve güvenilir olması önemli bir konudur. Bu nedenle yatırımcı, finansal tablolarda sunulan bilgilerin
karşılaştırılabilir ve anlaşılır olmasına özen göstermektedir. Gerek sermaye piyasalarının küreselleşmesi, gerekse
uluslararası yatırım kararları ve sermaye hareketleri, şirket alım-satım ve birleşmeleri nedeniyle doğru, güvenilir
karşılaştırılabilir, açık ve anlaşılabilir, ihtiyaca uygun şeffaf ve etkin finansal raporlamaya duyulan ihtiyaç,
uluslararası finansal raporlama standartlarının gerekliliğini arttırmıştır (Zaif, 2004:135).
Küreselleşmenin muhasebe sistemine en önemli etkisi, Uluslararası Muhasebe Standartlarının oluşturulması
gereğinin ortaya çıkmış olmasıdır. Ortak muhasebe standartlarının kullanımı, mali tablo hazırlayıcıları ve
kullanıcıları için ortak bir muhasebe dili kullanımı dolayısıyla büyük kolaylık sağlamış, farklı standartlar
kullanarak birden fazla mali tablo hazırlama gereğini ortadan kaldırarak maliyetlerini de düşürmüştür (Öksüz,
1999:148). Uluslararası Muhasebe Standartları, dünya çapında bir kıyaslama ve değerlendirmeye olanak
sağlayan kaliteli ve sağlıklı bilginin üretilmesi için son derece sıkı ve titiz bir çerçeve olarak karşımıza
çıkmaktadır (Erhan, 2004:41). Bilgi teknolojisindeki gelişmeler ve küreselleşme, yerel düzenlemelere hayat
şansı tanımamakta, farklı ülkelerdeki uygulamaların karşılaştırılabilir olmasını talep etmektedir. Bu açıdan
bakıldığında muhasebe uygulamaları da, UMSK tarafından yayınlanan standartlar önderliğinde
tekdüzeleştirilmeye çalışılmaktadır (Haftacı – Pehlivanlı, 2007: 139).
Küreselleşme, Uluslararası Muhasebe Standartlarının geniş bir kesim tarafından kabulünü kolaylaştırmış,
diğer yandan mevcut finansal raporlama sürecinin yeniden yargılanmasına yol açmıştır (Uzay, 2004:184).
Muhasebede küreselleşme ve uluslararası standardizasyon, uygulama kolaylığının sağlanması açısından
önem taşımaktadır. Küresel standardizasyonun var olduğu bir sistemde kayıt ve sınıflama gibi çeşitli muhasebe
işlemlerinin anlaşılması ve yorumlanması kolaylaşmaktadır. Uluslararası düzeyde, tekdüzen bir muhasebe
sisteminin uygulanması, hesap ve terim birliği sağlanmasını, uluslararası faaliyetlerde bulunan işletmelerin
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finansal tablolarının anlaşılır ve güvenilir olmasını sağlayabilir (Gücenme, 2000:7).
Küreselleşme olgusunun yaygınlaşması ile birlikte muhasebenin uluslararasılaştırılması sürecinde çeşitli
şekillerde bir çok kurumun katkısı olmuştur. Örneğin IASCO (International Organizations of Securities
Commission) bunlardan biridir. IASCO, IASB ve IFAC tarafından sürdürülen çalışmalara önemli destek
sağlamıştır. Küreselleşme sürecinde bir diğer katkısı olan kurum ise, Uluslararası Denetim Uygulamaları
Komitesi (International Auditing Practices Committee –IACPA)’dir. Bu komite tarafından geliştirilen
standartlar, denetimin yürütülmesinde uyulması gereken kuralları kapsamaktadır. Bu standartlar evrensel
borsalarda kabul görecek kalite ve bütünlükte olmasını sağlamak için IASCO ile birlikte yeniden gözden
geçirilmiştir (Gücenme, 2000:9).
Küreselleşme sonucu, yönetim muhasebesi uygulamalarında da çok ciddi gelişmeler yaşanmıştır. Örneğin;
hedef maliyetleme, mamul yaşam dönemince maliyetleme, stratejik maliyet yönetimi, transfer fiyatlaması,
kaizen maliyetleme, faaliyet tabanlı maliyetleme, entelektüel sermaye, balance score card ve toplam kalite
maliyetlemesi gibi kavramlar küreselleşme ile önem kazanmaya başlamıştır. İşletmelerin küreselleşme
sonucunda artan rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için, yönetim muhasebesi alanındaki bu gelişmelere
ayak uydurmaları bir zorunluluk haline gelmiştir ve bu konularda yetkin yönetim muhasebecilerine duyulan
gereksinimde giderek artmaktadır (Sevim, 2002:115).
Dünya’da muhasebe standartlarının küreselleşmesi kadar önemli ikinci konu, muhasebe denetim
standartlarının da küreselleşmesidir (Güvemli, 2003: 118).
Gerek muhasebe standartları, gerekse denetim standartları ve meslek ahlakı ile ilgili olsun, küreselleşme
sürecinde aşılması gereken engeller ve güçlükler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi belkide hepimizin
değişmeye karşı gösterdiği dirençtir (Gücenme, 2000:9).
3.

KÜRESELLEŞMENİN MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİSİNİN TÜRKİYE UYGULAMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Türkiye’de muhasebe uygulamalarının ve standartlarının gelişimi devlet öncülüğünde gerçekleşmiş,
ekonomik ve siyasi olarak ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkeler örnek alınarak aktarılan yasalar ile bu ülke
uygulamalarının etkileri görülmüştür. Muhasebe uygulamalarında önce Fransız mevzuatı ve yayınlarının, daha
sonra da Alman mevzuatı ve yayınlarının etkisi olmuş, 1950 yılından sonra Amerika Birleşik Devletleri ile olan
ilişkilerin ekonomik ve kültürel alanda gelişmesiyle Amerikan sisteminin etkisinde kalınmıştır (Gökçen – Akgül
– Çakıcı, 2006:3-4).
Ülkemizde işletmelerin muhasebe, finansal tablo ve raporlarına ilişkin ilk hükümler Türk Ticaret
Kanunu’nda yer almıştır. Ancak bu kanunun hükümleri genel bir çerçeveyi belirlemekte olup uygulamayada
yeterince yansımamıştır (Bağcı, 2002:23-24). Bunun yanında, ülkemizdeki işletmeler yıllardır mali tablolarını
genel olarak vergi ile ilgili yasal düzenlemeleri dikkate alarak düzenlemektedir. Vergi mevzuatı; belge düzeni,
defter tutma ve vergi matrahının hesaplanmasına yönelik konuları esas almakta, muhasebenin temel
kavramlarına ve gereksinimlerine uygun olarak işletme ile ilgili tarafların bilgi ihtiyacını karşılamada yetersiz
kalmaktadır (Ayboğa, 2002:47) ve bu durum yıllarca Türkiye’de eleştiri konusu olmuştur. Küreselleşmenin de
etkisiyle sanayi ve teknolojik gelişmeler, uluslararası girişimcilik ve işletmecilik ilişkilerinin artması, yabancı
sermayenin artan oranlı bir biçimde ülkemize girmeye başlaması neticesinde, özellikle 1990 sonrasında
muhasebe raporlama noktasında, daha şeffaf, daha karşılaştırılabilir, daha doğru, daha güvenilir, vergi
uygulamalarının etkisinden daha uzak ve uluslararası muhasebe standartlarına ve uygulamalarına da daha
uyumlu muhasebe düzeni oluşturma arayışlarına yönelinilmiştir. Bu amaca yönelik olarak da Türkiye’de
pekçok kurum/kuruluş tarafından çeşitli çalışmalar yapılmıştır ve hala da yapılmaktadır.
Bu kurum ve kuruluşlar ve yaptıkları çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
a) Maliye Bakanlığı Tarafından Yapılan Çalışmalar
Maliye Bakanlığı tarafından muhasebe uygulamalarının geliştirilmesi noktasında günümüze kadar pekçok
düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeler, çeşitli kanunların içerisinde dağınık bir biçimde yer almaktadır.
Örneğin Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu gibi. Ancak, 1992 yılında
Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 1994 yılında yürürlüğe giren Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği 1, ülkemizde en geniş kapsamlı muhasebe düzenlemelerinden biridir (Ağca-Aktaş, 2007:231). Bu tebliğ
ile muhasebenin temel kavramları, muhasebe politikalarının açıklanması, mali tablolar ilkeleri, mali tabloların
düzenlenmesi ve sunulması ile tekdüzen hesap çerçevesi, hesap planı ve işleyişi konularında düzenlemeler
yapılmıştır (Ataman, 2003:52). Bu düzenleme ile tekdüzen bir muhasebe sistemine geçilmiştir. Böylece tüm
işletmeler (banka ve sigorta şirketleri, özel finans kurumları, leasing, factoring ve forfaiting şirketleri, menkul
kıymet yatırım fonları, aracı kurumlar ve yatırım ortaklıkları hariç) en azından muhasebe uygulamalarında aynı
hesap planını kullanmakta ve mali tabloları aynı mali tablo ilkelerine ve formatlarına göre düzenlemektedirler.
Türkiye’de Tekdüzen Muhasebe Sisteminin uygulamaya girmesi, muhasebe uygulamalarının
standartlaştırılması yönünde atılan çok önemli bir adımdır. Çünkü Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Avrupa
Birliği’nde yer alan ülkelerin ortak bir biçimde yaşama geçirdikleri muhasebe uygulamalarına yön veren 4.
yönergeye de uyumlu olarak hazırlanmıştır (Yalkın-Demir-Demir, 2006:296).
b) Türkiye Muhasebe ve Denetim Kurulu (TMUDESK) Tarafından Yapılan Çalışmalar
1994 yılında Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) bünyesinde
uluslararası muhasebe standartları ile uyumlu standartlar geliştirmek üzere, özerk bir yapıya sahip olan
TMUDESK kurulmuştur. Bu kurul 2001 yılına kadar faaliyetlerine devam etmiş ve uluslararası muhasebe
standartları ile uyumlu 19 adet “Türkiye Muhasebe Standardı” geliştirmiştir (Bayazıtlı-Çelik-Üstündağ, 2006:5556). Ancak kurulun yaptırım gücü olmaması nedeni ile Kurul tarafından hazırlanan bu standartlar tavsiye
niteliğinde kalmış ve uygulamaya yansıtılamamıştır.
c) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tarafından Yapılan Çalışmalar
Ülkemizde 1990’lı yıllarda sanayi ve teknolojik gelişmeler ile birlikte yabancı sermayenin de artan oranlı
bir şekilde Türkiye’ye girmeye başlaması, sermaye piyasalarında kamuyu aydınlatıcı sağlıklı finansal bilgilere
olan ihtiyacı giderek arttırmıştır (Küçüksözen – Sayar, 2002:50) ve Türkiye’de şirketlerin halka açılması, hisse
senetlerinin dünya borsalarında işlem görmesi ve uluslararası ticari ilişkilerin önemli boyutlara ulaşması, IAS’e
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uygun mali raporların kullanılmasını ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle, ülkemizdeki muhasebe standartlarının
IAS ile uyumunun sağlanması kaçınılmaz hale gelmiştir (İbiş, 2004:99-100). Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da
bu uyumu sağlayabilmek adına, 2001 yılında Seri:XI, No:20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali
Tabloların Düzeltilmesine İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ” ile Seri:XI, No:21 sayılı “Sermaye
Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ”leri yayınlayarak yürürlüğe sokmuştur. Pek doğaldır ki bu iki düzenleme tam uyumun sağlanması
noktasında yeterli gelmemiştir. Bu nedenle tam uyumun daha iyi bir şekilde sağlanabilmesi için SPK, halka açık
olan işletmeler için, 15.11.2003 tarihinde Seri XI, No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında
Tebliği’ni yayınlamıştır. Tebliğde yer alan bu standartlar yoluyla halka açık işletmeler, 2005 yılından itibaren
finansal tablolarını ve raporlarını UMS/UFRS ile tam uyumlu olarak hazırlamakta ve sunmaktadır (YükselDemir-Demir, 2006:30). 25 Nolu Tebliğ ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan muhasebe
standartları aşağıdaki gibidir:
Kısım 1: Mali Tablolara İlişkin Genel İlkeler
Kısım 2: Mali Tabloların Sunumu
Kısım 3: Ara Mali Tablolar
Kısım 4: Nakit Akım Tablosu
Kısım 5: Hasılat
Kısım 6: Stoklar
Kısım 7: Maddi Varlıklar
Kısım 8: Maddi Olmayan Varlıklar
Kısım 9: Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Kısım 10: Borçlanma Maliyetleri
Kısım 11: Finansal Araçlar
Kısım 12. İşletme Birleşmeleri
Kısım 13. Konsolide Mali Tablolar, Bağlı Ortaklıklar, Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler ve İştiraklerin
Muhasebeleştirilmesi
Kısım 14. Kur Değişiminin Etkileri
Kısım 15. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi
Kısım 16. Hisse Başına Kazanç
Kısım 17. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Kısım 18. Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Kısım 19.Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
Kısım 20. Kiralama İşlemleri
Kısım 21. İlişkili Taraflar
Kısım 22. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlaması
Kısım 23. Banka ve Benzeri Kuruluşların Mali Tablolarının Kamuya Açıklanması
Kısım 24. İnşaat Sözleşmeleri
Kısım 25. Durdurulan Faaliyetler
Kısım 26. Devlet Teşvik ve Yardımları
Kısım 27. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Kısım 28. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Kısım 29. Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kısım 30. Emeklilik Planları
Kısım 31. Tarımsal Faaliyetler
Kısım 32. Mali Tablo ve Raporların Açıklanması, Kurula ve Borsaya Gönderilmesi
Kısım 33. İlk Dönem Mali Tablolar
Kısım 34. Muhtelif Hükümler
d) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Tarafından Yapılan Çalışmalar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, bankaların hesap ve kayıt düzeninde
şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, gerçekleşen işlemlerin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerin
gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, konsolide ve
konsolide olmayan bazda mali durumları, mali performansları ile yönetimin etkinliği hakkında bilgileri içeren
mali tabloların zamanında ve doğru bir biçimde raporlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul ve ilkelerin
belirlenmesi amacıyla, Haziran 2002’de “Muhasebe Uygulama Yönetmeliği” yayınlanmıştır. (İbiş-Özkan,
2006:34). BDDK,Yönetmeliğe ilişkin 19 adet tebliğ yayınlamış ve bu tebliğlerle de 19 adet UMS/UFRS uyumlu
muhasebe standardı yayınlayarak, bunları uygulamaya geçirmiştir. Bu standartlar şunlardır:
1 Sayılı Tebliğ: Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardı
2 Sayılı Tebliğ: Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı
3 Sayılı Tebliğ: Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı
4 Sayılı Tebliğ: Kiralama İşlemlerine İlişkin Muhasebe Standardı
5 Sayılı Tebliğ: Bankaların Dahil Olduğu Risk Grubuyla Yaptığı İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi Standardı
6 Sayılı Tebliğ: Banka Birleşme ve Devirleri İle Bankalarca İktisap Edilen Ortaklıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı
7 Sayılı Tebliğ: Varlıklardaki Değer Azalışının Muhasebeleştirilmesi Standardı
8 Sayılı Tebliğ: Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı
9 Sayılı Tebliğ: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Dipnotlarda Açıklanması Standardı
10 Sayılı Tebliğ: Banka Çalışanlarının Haklarının Muhasebeleştirilmesi Standardı
11 Sayılı Tebliğ: Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi Standardı
12 Sayılı Tebliğ: Dönem Net Kar/Zararı, Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalarında Yapılan
Değişikliklerin Muhasebeleştirilmesi Standardı
13 Sayılı Tebliğ: Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususların Muhasebeleştirilmesi Standardı
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14 Sayılı Tebliğ: Mali Tablolaraın Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine İlişkin Muhasebe
Standardı
15 Sayılı Tebliğ: Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesi, Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık
ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi Standardı
16 Sayılı Tebliğ: Nakit Akım Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin Muhasebe Standardı
17 Sayılı Tebliğ: Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Standardı
ve Eki Tablolar
18 Sayılı Tebliğ: Vergilerin Muhasebeleştirilmesi Standardı
19 Sayılı Tebliğ: Özel Finans Kurumlarınca Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar İle Bunlara İlişkin
Açıklama ve Dipnotlar Standardı
Öte yandan, BDDK tarafından yayımlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanununa ilişkin Kasım 2006 içerisinde
yayınlanan düzenlemeler çerçevesinde, bankalara, finansal raporlarını TMSK tarafından yayınlanmış olan
standartlara uygun olarak hazırlama yükümlülüğü getirilmiş bulunmaktadır (TMSK 2006 Faaliyet Raporu).
e) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) Tarafından Yapılan Çalışmalar
Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer bağımsız kurullarca ilgili sektörlere yönelik yapılan düzenlemeler ile
vergi mevzuatı ile getirilen düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, muhasebe uygulamalarında ve muhasebe
standardı belirleme fonksiyonuna sahip kurumlar açısından bir düzenleme çeşitliliğinin söz konusu olduğu bir
gerçek olarak göze çarpmaktadır. Anılan düzenleme çokluğunun, finansal raporlama gibi beklenen faydanın
sağlanabilmesi için yeknesak bir uygulamanın hayati bir önem taşıdığı bir alanda, uygulama farklılıklarına neden
olmasının yanında, kamu kaynaklarının kullanımı açısından da verimsizliğe yol açtığını söylemek mümkündür
(TMSK 2006 Faaliyet Raporu). Sözü edilen bu çok başlılığın çözülebilmesi ve ülke genelinde tüm işletmelerce
uygulanan tek bir muhasebe standartları setine ulaşılabilmesi açısından, son olarak Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu’nun kurulması önemli bir adım olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır (Bayazıtlı-ÇelikÜstündağ, 2006:57)
Türkiye’de Ulusal Muhasebe Standartlarının oluşturulabilmesi amacıyla 18.12.1999 tarih ve 4487 sayılı
Kanun ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen EK-1’inci madde ile “Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu – TMSK kurulmuştur. Böylece Türkiye’de muhasebe standartları hazırlama yetkisi tek bir
kuruluşa verilerek bu konuda önemli bir adım atılmıştır. TMSK kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali
özerkliğe sahiptir ve Başbakanlığın ilgili kuruluşudur. Kurul, 07.03.2002 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir (İbiş
– Özkan, 2006: 33).
Ülkemizdeki ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyen Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu, hükümetin bu yöndeki niyet ve IMF’ye olan taahhütlerini de dikkate alarak, gelişmiş ülkelerle de uyum
sağlamak amacıyla, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) ile uyumlu standartlar üretmeyi
hedef olarak belirlemiştir (Üstünel, 2005:19).
TMSK, IAS/IFRS’leri set olarak aynen uygulama konusunda ilke kararı almıştır. (Ağca-Aktaş, 2007:231232). Türkiye Muhasebe Standartları seti; Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan
muhasebe standartları, finansal raporlama standartları ve yorumlardan oluşmaktadır. Bu standartlar, Uluslararası
Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS), Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve yorumların (IFRIC), aynen Türkçeye çevrilmiş şeklidir (Akdoğan,
2007:101-102).
TMSK günümüze kadar, UMS/UFRS’ye tam uyumlu 30 adet Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) ve 8
adet Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) ile standartların kavramsal çerçevesini yayınlamıştır.
TMS Kodlu Standartlar
TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu
TMS 2 Stoklar
TMS 7 Nakit Akış Tabloları
TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
TMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri
TMS 12 Gelir Vergileri
TMS 14 Bölümlere Göre Raporlama
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
TMS 17 Kiralama İşlemleri
TMS 18 Hasılat
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması
TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
TMS 23 Borçlanma Maliyetleri
TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
TMS 26 Emekli Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama
TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar
TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar
TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama
TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum
TMS 33 Hisse Başına Kazanç
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
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TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
TMS 41 Tarımsal Faaliyetler
TFRS Kodlu Standartlar
TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri
TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Ülkemizde SPK ve BDDK, kendi sektörleri için, IAS/IFRS ile uyumlu tebliğlerini yukarıda da belirttiğimiz
üzere yayınlamışlardır. Bu arada Adalet Bakanlığınca hazırlanan yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı taslağına,
daha kapsamlı olarak tüm işletmeleri bağlayacak şekilde, muhasebe ve finansal raporlama konularında Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanacak muhasebe standartlarına uyulacağına dair hüküm
konmuş, bu standartların uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu olması gerektiği hususuda ayrıca
vurgulanmıştır. Diğer taraftan, BDDK tarafından Bankalar Kanunu’nun yerini almak üzere hazırlanan Kredi
Kuruluşları Kanunu tasarısı taslağında, muhasebe ve finansal raporlama konularında yapılacak düzenlemelerde
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun görüşünün alınacağı belirtilmektedir.
Türk Ticaret Kanunu tasarısının yayınlanmasından sonra, ulusal muhasebe standartlarının oluşturulması
süreci tamamen TMSK tarafından gerçekleştirilen bir faaliyet mahiyetine bürünecek, öte yandan kapsam
içerisinde yer alan işletmelerin faaliyet konuları itibariyle daha ayrıntılı düzenlemeler yapılmasını gerektirdiği
alanlarda, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşların anılan hususlara ilişkin yapacakları ayrıntılı
düzenlemelerde TMSK’nın olumlu görüşü aranacaktır. Böylelikle farklı alanlarda faaliyet gösteren ve farklı ilgi
gruplarını ilgilendiren işletmelerin muhasebe uygulamalarında yeknesaklık ve kaynak kullanımında etkinlik
sağlannmasının yanısıra, muhasebe ilkelerinin tespit ve oluşturulması konusunda tek bir kurumun yetkili
kılınmasının ardından konunun dünya genelindeki uygulamasıyla da paralellik sağlanmış olacaktır (TMSK 2006
Faaliyet Raporu).
Bu gelişmeler yakın gelecekte, gerek uygulama ve gerekse teori ve öğretide artık Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca yayınlanacak standartların geçerli olacağını ve ülkede halen yürürlükte bulunan muhasebe ve
finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerin bu standartlara uyumlu hale getirileceğini göstermektedir.
4. SONUÇ
Küreselleşme olgusu, birçok alanda olduğu gibi muhasebe alanında da etkisini göstermiş ve muhasebe
uygulamalarında dünya ölçeğinde tekdüzen bir sisteme doğru yönelişe neden olmuştur. Bu tekdüzene doğru
yöneliş, özellikle muhasebe standartlarında kendini göstermiş ve muhasebede harmonizasyon/yakınsama
uygulamalarına ilişkin faaliyetleri arttırmıştır. Küreselleşmenin de etkisiyle uluslararası girişimlerin artması ile
uluslararası girişimciler, yatırım yaptıkları ülkelerdeki muhasebe uygulamalarının şeffaf, güvenilir, tutarlı,
gerçek ve karşılaştırılabilir niteliklere haiz olmasını istemektedirler. Çünkü uluslararası girişimciler, sermayesini
rasyonel bir şekilde işletebileceği, gerçek kazancı üzerinden vergi ödeyeceği, kar transferlerinde engelle
karşılaşmayacağı, kendisini güvende hissedeceği ülkelere yatırım yapmak ister. Bilinmektedir ki, muhasebe
uygulamalarında farklı standart uygulamaları, uluslararası sermaye hareketlerinin önünde önemli bir engeldir.
Özellikle gelişmekte olan ülkeler sermaye yetersizliklerini aşmada uluslararası girişimciler tarafından yapılan
yatırımları, ülkelerine çekebilmek adına
küreselleşen muhasebenin dili olan Uluslararası Muhasebe
Standartlarına / Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu ulusal muhasebe standartlarını
hazırlama ve yürürlüğe koyma çalışmalarına hız kazandırmışlardır.
Türkiye’de küreselleşmenin muhasebe uygulamalarına olan etkisinden nasibini almıştır. Uluslararası
sermayeden yeterli payı alıp, sermaye yetersizliğini aşmak adına uluslararası girişimcilerin çok önem verdikleri
Uluslararası Muhasebe Standartlarına / Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu Ulusal
Muhasebe Standartlarını çeşitli kurum ve kuruluşların yapmış oldukları çalışmalarla yerine getirmeye çalışmıştır
ve çalışmaktadır. Bu kuruluşlardan SPK ve BDDK tarafından hazırlanan ve kendilerine tabi kurumlarca
uygulanmak durumunda olan muhasebe standartları Uluslararası Muhasebe Standartlarına / Uluslararası Finansal
Raporlama Standartlarına uyumludur. Ancak bu standartlar Türkiyedeki tüm işletmelere yönelik değildir.
Türkiye’deki tüm işletmelerin uyacakları Uluslararası Muhasebe Standartlarına / Uluslararası Finansal
Raporlama Standartlarına uyumlu Ulusal Muhasebe Standartları TMSK tarafından yayınlanmıştır. Bu
standartlar tasarı halinde olan TTK’nun çok yakın zamanda yasalaşması durumunda, tüm işletmeleri bağlar
nitelikte olacak ve bunun doğal bir sonucu olarakda Türkiye muhasebe uygulamalarında gelişmiş ülkelerin
seviyesine ulaşmış olacaktır. Bu yapı, muhasebe alanında çok yakın bir zamanda, Türkiye’nin çağdaş dünya ile
entegrasyonunu sağlayacaktır.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
Ağca, Ahmet ve Rafet Aktaş, (2007), “Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları İMKB’de Yer
Alan Firmaların Finansal Tablolarını Nasıl Etkiledi?”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
Sayı:18, Ağustos.
Akdoğan, Nalan, (2007). “Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanma Süreci: Sorunlar
Çözüm Önerileri”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:80, Mart-Nisan.
Ataman, Ümit, (2003), Genel Muhasebe-Cilt 1, 5. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
Ayboğa, Hanifi (2002), “Globalleşme Sürecinde Muhasebe Alanındaki Gelişmelere Ülkemizin Uyumu”,
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:8, Aralık.
Bağcı, Hamdi, (2002), “Ulusal Muhasebe Standartları ve Uluslararası Standartlara Uyum”, XVII. Türkiye
Muhasebe Kongresi Kitapçığı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

134
Birliği Yayını, İstanbul.
Bayazıtlı, Ercan, Orhan Çelik ve Saim Üstündağ, (2006), Türkiye Muhasebe Standartlarına Genel Bakış,
Tesmer Yayınları, Yayın No: 67, Ankara.
Bolat, Tamer, Oya Aytemiz Seymen ve Hüseyin Çeken, (2005), Küreselleşmenin Boyutları ve Bu Süreçte Etkili
Olan Faktörlerin Analizi, Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmecilik Kitabı, Editörler: Oya Aytemiz
Seymen-Tamer Bolat, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Civan, Mehmet ve Ferah Yıldız, (2004), “Globalleşme Sürecinden Muhasebe Meslek Eğitiminin Etkilenmesi”,
VI. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu Kitapçığı, İ.S.M.M.M.O Yayını, Yayın No: 49, İstanbul.
Durukan, Tülin, (2005), Küresel Girişimcilik, Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmecilik Kitabı, Editörler: Oya
Aytemiz Seymen-Tamer Bolat, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Erhan, Deniz Umut, (2004), “Türkiye’de Muhasebe Standartlarının Gelişimi”, I. Uluslararası Muhasebe
Konferansı Kitapçığı: Yakınsama Yolunda, MÖDAV Yayını, İstanbul.
Ertuna, Özer, (2006), Yeni Dünya Düzeni: Küreselleşme, Muhasebe ve Finasman Dergisi, Sayı:30, Nisan.
Eser, Zeliha, (2005), Çok Uluslu İşletmelerde Pazarlama Karmasının Küresel Boyutu, Küreselleşme ve Çok
Uluslu İşletmecilik Kitabı, Editörler: Oya Aytemiz Seymen-Tamer Bolat, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Gökçen, Gürbüz, Başak Ataman Akgül ve Cemal Çakıcı, (2006), Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları,
Beta Yayın Dağıtım, İstanbul.
Gücenme, Ümit, (2000), “Küreselleşmede Muhasebe Standartları”, Muhasebe ve Finasman Dergisi, Sayı:5,
Ocak.
Güvemli, Oktay, (2003), “Tek Muhasebe Standardına, Tek Denetim Standardına, Tek Meslek Ünvanına Doğru”,
Muhasebe ve Finasman Dergisi, Sayı:17, Ocak.
Haftacı, Vasfi ve Davut Pehlivanlı, (2007), “UMS 39 ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, Kocaeli
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13) 1.
İbiş, Cemal ve Serdar Özkan, (2006), “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Genel Bakış”,
İ.S.M.M.M.O Yayını Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 74, Ocak-Şubat-Mart.
İbiş, Cemal, (2004), Uluslararası Menkul Kıymet İhraçlarında Finansal Raporlama Standartlarının Önemi,
Marmara Üniversitesi S.B.E Öneri Dergisi, Sayı:22, Haziran.
Karapınar, Aydın, (2000), “Muhasebe Uygulamalarında Uluslararası Uyumun Araştırılması”, Muhasebe Bilim
Dünyası Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Haziran.
Korkmaz, Turhan, Halime Temel ve Elif Birkan, (2007), “Uluslararası Muhasebe Standartları ve Kobilere
Etkileri”, Muhasebe ve Finasman Dergisi, Sayı:36, Ekim.
Küçüksözen, Cemal ve Zafer Sayar, (2002). “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Raporlama Standartları”,
Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı:6, Şubat.
Öksüz, Fuat, (1999), “Küreselleşme Çabaları Doğrultusunda Batı Ülkelerinin Muhasebe Sistemindeki
Gelişmeler”, IV. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu Kitapçığı, İ.S.M.M.M.O Yayını, Yayın No:
30, İstanbul.
Özkök, Servet, (2000), “Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Arasında Muhasebe Standartlarını Uyumlaştırma
Çalışmaları”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı:2, Ekim.
Sanlı, Nail, (2004), “Küreselleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri ve Toplum Çıkarının Korunması”, VI.
Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu Kitapçığı, İ.S.M.M.M.O Yayını, Yayın No: 49, İstanbul.
Sevim, Adnan, (2002), “Küresel Rekabetin Yönetim Muhasebesine Etkileri ve Çağdaş Yönetim Muhasebesi
Uygulamaları”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:4, Sayı:3, Eylül.
Şahin, Mehmet, (2005), “Küreselleşme Kaynaklı Yoksulluk ve Yolsuzluk”, Muhasebe ve Finasman Dergisi,
Sayı:25, Ocak.
Türker, Masum, (2006), “Uluslararası Denetim Standartlarına Yakınsama ve Türkiye Denetim Standartlarının
Oluşturulması”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı:19, Temmuz.
Uzay, Şaban, (2004), “21.Yüzyılın Başında Muhasebe Mesleğini Etkileyen Gelişmeler ve Geleceğe Yönelik
Değerlendirmeler”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:67, Mayıs-Haziran.
Üstünel, Bülent, (2005), “2006 Yılı Türkiye Muhasebe Standartlarının Yılı Olacak”, İ.S.M.M.M.O Yayını Mali
Çözüm Dergisi, Sayı: 72, Temmuz-Ağustos-Eylül.
Yalkın, Yüksel Koç, Volkan Demir ve Defne Demir, (2006), “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve
Türkiye’de Finansal Raporlama Standartlarının Gelişimi”, İ.S.M.M.M.O Yayını Mali Çözüm Dergisi,
Sayı: 76, Kasım.
Yeğinboy, E. Yasemin, (2001), “Küreselleşen Dünya’da Türkiye’deki Muhasebe Denetimi Gerçeği”, V. Türkiye
Muhasebe Denetimi Sempozyumu Kitapçığı, İ.S.M.M.M.O Yayını, Yayın No: 32, İstanbul.
Zaif, Figen, (2004), “Avrupa Birliği Muhasebe Standartlarında Son Gelişmeler”, I. Uluslararası Muhasebe
Konferansı Kitapçığı: Yakınsama Yolunda, MÖDAV Yayını, İstanbul

KIRGIZİSTAN’DA FAALİYET GÖSTEREN TÜRK FİRMALARININ DURUM
ANALİZİ VE YABANCI SERMAYE OLGUSU
Seyfi YILDIZ*,
A. Kadir KÖKOCAK**.
Kırgızistan’da Faaliyet Gösteren Türk Firmalarının Durum Analizi ve Yabancı Sermaye Olgusu
ÖZET
Ülke ekonomilerinin büyümesinde ve büyüme hızının sürdürülmesinde küçümsenmeyecek bir role sahip
olan yabancı sermaye, istihdam artışı, teknolojik gelişme, ticaret, kalkınma katkılarının yanı sıra ulusal
ekonomilerin küresel ekonomiye entegrasyonu için de vazgeçilemez faktörler arasında yer almaktadır. 1980’li
yıllara kadar genellikle gelişmiş ülkeler arasında gerçekleşen yabancı sermaye yatırımları, ülke ekonomilerine
sağladığı yararların belirginleşmesi ve sermaye yetersizliği çeken ülkeler için dış borçlanmaya alternatif olarak
görülmesiyle 1980’lerden sonra gelişmekte olan ülkeler arasında rekabet konusu olmaya başlamıştır.
Merkezi ekonomilerin çözülmeye başladığı 1990'lı yıllar ve sonrasında serbest piyasa ekonomisine geçiş
süreci yaşayan ülkeler, özellikle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, yabancı yatırımcıların ilgisini çeken önemli
alanlardan biri haline gelmiştir.
Tarihi İpek Yolu'nun da önemli jeopolitik kavşaklarından birini oluşturan Orta Asya coğrafyası ve özellikle
Kırgızistan'ın yurtiçi tasarruf yetersizliği nedeniyle yabancı sermayeye ilgisi ve var olan kaynakların verimlilik
esaslarına uygun kullanımı, bölge ülkelerinin yeniden şekillenen ekonomileri adına vazgeçilmez bir gereklilik
olarak görülmektedir.
Bu kapsamda Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk yatırımcıların toplam yatırım değerleri 500 milyon
dolar civarında olduğu gözlemlenmektedir. Mevcut yatırım tutarının daha da artırılması suretiyle Kırgızistan
kalkınmasına Türk desteğinin daha önemli boyutlara taşınması için halihazırda faaliyet gösteren Türk
firmalarının durum analizi niteliğinde bir anket çalışması yapılmıştır. Bu anket çalışması üzerine kurulu olan
çalışmamız Türk firmalarının performanslarını, Kırgız ekonomisine eklemlenmesini ve katkılarını somut
verilerle analiz etmenin yanı sıra karşılaşılan sorunların tesbiti ve giderilmesine yönelik önerilerde bulunma
fırsatı sağlaması bakımından da literatüre önemli katkılar sağlayacak niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırım, Geçiş Ekonomileri, Girişimcilik
ABSTRACT
Foreign investment has very important role for the sustainable economic development of countires.
Foreign investment also helps to reduce unemployment, brings new tehhnology, create new markets, expands the
economy. However, the most important role of the foreign investment can be accepted as to integrate a
country`s economy to the global ecomocic system. Foreign investment is developed 1980s among developed
countries. After seeing the benefits of the foreign investment for the economic development, developing
countries also compote each other to receive foreign investment after 1980s. After all, it is understood that
foreign investment is an alternative to the barrowing money from other countries.
After collapsing the socialist (central) economies in 1990s, especially central asian economies have
problems of transition to liberal economy from a socialist economy. Foreign investment is seen as an important
vehicle to develop these economies.
In Kyrgyzstan, in a very important intersection of the the historic Silk Way, needs foreign investment
because of the inefficiency of the national capital. For economic developmemt, foreign investment is required in
Kyrgyzstan.
Turkish investment as foreign investmet in Kyrgyz Republic is total around 500 million US dollares. To
increase the current amount is possible. In this study, for the analysis of the Turkish companies, a questionnnarie
is applied. As a result of this study, the effects of the Turkish companies to the economy of the Kyrgyz Republic
can be learned. Also, as a result of this study, problems that turkish companies encountered can be learned.
Key Words: Foreign Direct Investment, Transitional Economies, Entrepreneurship
Jel Kods:E22, F21, L26

I.

YABANCI SERMAYENİN EKONOMİK GETİRİLERİ
Yabancı sermaye finansal bir hareketin uluslar arası akımı olmasının ötesinde anlamlar içermektedir.
Teknoloji transferi, istihdam, yatırım, dış ödemeler dengesi, yönetim becerisi, büyüme ve kalkınma gibi iktisadi
fenomenleri kendi içinde barındıran bir karakter taşımaktadır. Çok boyutlu ekonomik yansımaları olan yabancı
sermaye olgusu temelde bir dış finansman kaynağı olarak geleneksel ve alternatif dış finansmanlar şeklinde
kategorize edilebilir. Geleneksel dış finansmanlar; uluslararası çok taraflı mali kurumlar finansmanları,
devletlerarası finansmanlar ve uluslararası ticari banka kredilerini kapsarken, alternatif dış finansmanlar; başta
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (DYSY) ve uluslararası portföy yatırımları olmak üzere tüm diğer özel
kaynaklı finansmanları içeriğine almaktadır. Bu finansmanlar kendi içlerinde de çeşitli gruplar halinde ve çeşitli
şekillerde tasnif edilebilmektedir. Tüm bu farklı dış finansman araçları içerisinde reel ekonomik boyutları olan en
önemli finansman aracı doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır. Girdiği ülke üzerindeki etkileri ve doğurduğu
ekonomik sonuçları itibariyle akademik çalışmalara konu olmuş ve ampirik araştırmaların yoğunlaştığı bir alan
olmuştur.
DYSY’larının yurtiçi ekonomi üzerinde ortaya çıkaracağı etkiler üzerine yapılan teorik tartışmalar ana
hatlarıyla; faktör fiyatları, faktör verimlilikleri, bilgi ve teknoloji transferi, ev sahibi ülke ihracatı ve ekonomik
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büyüme üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca, DYSY'nın yararları üzerine OECD'nin yaptığı sınıflandırma beş ana
başlıkta toplanmıştır; (i)bilgi ve teknoloji transferi, (ii)girişim kültürünün gelişmesi ve yeniden yapılanma,
(iii)uluslararası ticari entegrasyona katkı, (iv)yerel işletmelerin sektör içerisindeki rekabetini güçlendirme,
(v)beşeri sermaye birikimine katkıdır.(OECD,2003: 14)
Yabancı sahipli firmalardan yerli firmalar üzerine verimlilik yayılmasını açıklamada kullanılan ana
araçlardan birisi, DYSY'larının yatırımın yapıldığı ülke ekonomik büyümesi üzerine yaratacağı olumlu etkilere
dayanmaktadır. İktisat literatüründe yer alan teorik ve uygulamalı çalışmalarda, ülkeler arasındaki ekonomik
büyüme farklılıklarının temelinde teknolojik yayılma ve sermaye birikiminin yattığı sıklıkla dile
getirilmektedir.
Sermaye birikiminin ekonomik gelişmeyi teşvik edeceğine dair literatür dikkate alındığında, DYSY’larının
sermaye birikiminin oluşumuna ve gelişimine katkıda bulunacağı açıktır (Choe, 2003: 44). Diğer taraftan yabancı
firmaların yüksek verimliliği, yerli firmalardaki düşük verimlilik pahasına ortaya çıkıyorsa, DYSY’larının yurtiçi
ekonomik büyüme ve toplam üretim düzeyi için hiçbir çıkarımı söz konusu olamamaktadır. Yabancı firma
faaliyetlerinden kaynaklanan yayılma etkisi olmaksızın, büyüme etkilerinden bahsetmek de mümkün değildir (OECD,
2003:14).
Benzer şekilde, DYSY’larının büyüme üzerine etkileri hakkındaki iyimser bir bakış açısıyla Romer (1993),
gelişmiş ülke (GÜ)'lerden kazanç elde etme veya GÜ'leri yakalama çabasındaki GOÜ'lerin ekonomik
kalkınmasındaki temel engelin fiziksel sermayeden ziyade, bilgi ve/veya düşünce düzeyindeki eksiklikten veya
bilgi açığından kaynaklandığını ileri sürmektedir.
DYSY’larının ekonomik büyüme üzerine olası etkileri iki boyutta değerlendirilir. Birincisi, yurtiçi
tasarrufların ekonomik gelişmeyi finanse etmede yetersiz kalması durumunda, DYSY’ları tasarruf eksikliğinin
giderilmesine yardımcı olan ve önemli döviz girdisi sağlayan araçlardan birisi olmasıdır. İkincisi, yabancı
şirketlerin varlığının yurtiçi ekonomide pozitif dışsallıklar ortaya çıkarmasıdır.
Mümkün olabildiğince fazla DYSY çekebilmede birçok ülkenin göstermiş olduğu yoğun çabalar,
DYSY’larının olumlu etkilerine ilişkin teoriyi dolaylı olarak destekler niteliktedir (Mencinger, 2003:491). Bu nedenle,
ekonomik büyüme üzerine yabancı yatırımların etkisinin incelenmesi, politika çıkarımları için de önem arz
etmektedir. Daha açık bir ifadeyle, DYSY’ları ev sahibi ülkenin ekonomik büyümesi üzerinde pozitif bir etkiye
sahipse; bu durumda yabancı yatırımların sınırlandırılmasını isteyen araştırmacı ve politikacıların argümanları
geçersiz kalacaktır. Aksine, DYSY’ları büyüme üzerinde pozitif bir etkisi yoksa, bu durumda DYSY çekebilmek
için ülkeler tarafından uygulanan ve ülke ekonomileri açısından ekstra maliyetlere neden olan vergi teşvikleri,
altyapı sübvansiyonları, ithalata vergi muafiyetleri ve diğer özendirici uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi
gerekecektir (Carkovic and Levine, 2002:3).
Sınai yatırımların konu bakımından çeşitlenmesi, yatırımların büyüklük kazanması, harcıalem tüketim
mallarından aramalı ve yatırım malları üretimine geçiş, ihracat olanakları ve zorunlulukları, iç ve dış
piyasalardaki rekabet nedeniyle kalite ve maliyet unsurlarının ön plana çıkması sanayi kesiminde teknolojinin
önemini arttırmıştır. Bu önem sanayinin gelişmesine paralel olarak gittikçe de artmaktadır(Uras,G.,1979 ).
Teknolojik ilerleme ve gelişme ise, büyük çapta araştırma ve geliştirme harcamalarını gerektirmektedir. Bu
nedenle teknolojik yenilikler çok uluslu ve uluslar ötesi şirketler tarafından yapılmaktadır(Aren,S.,1987).
Gelişmekte olan ülkelerin ileri sanayi ülkeleri ve çok uluslu şirketlerin elinde olan bu teknolojik avantajı
ülkelerine çekebilmesi iki yolla mümkün olmaktadır.
1) Teknik bilginin lisans anlaşmaları, teknik yayımlar, ticaret, resmi teknik yardım programları ve diğer
haberleşme araçları ile,
2) Özellikle yabancı sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirilen doğrudan yatırımlar sayesinde yatırım
yapılan ülkeye yeniliğin bizzat şirket tarafından getirilmesi ile.
Birinci yolla teknoloji ithali ülkelere daha pahalıya mal olmakta, geçmişte ülkelerin bu şekilde dışarıya
ödedikleri meblağ 1,5 milyar dolara ulaşmış ve bu ülkelere giden yabancı sermayenin yarısından fazlasını
oluşturmuş bulunmaktadır.
Bu durumda ciddi yabancı sermaye yatırımları ileri teknolojinin transferi konusunda önemli bir kanal
olarak ortaya çıkmaktadır. Yeni üretim konularında, ekonomik büyüklükte sanayi yatırımlarının
gerçekleştirilmesi ve üretimlerinin sürdürülmesinde, dünya ülkelerinde mevcut en ileri teknolojinin transferi ve
teknolojik gelişmelerin sürekli olarak uygulanması ve ülkeye aktarılmasında yabancı sermaye olanaklarından
geniş ölçüde yararlanmak mümkündür(Karluk,R.,1983 ).
Gelişmiş veya Gelişmekte olan ülkelerin yeni teknolojilere ulaşmaları veya teknoloji açıklarını kapatmaları
için iki seçenek bulunmaktadır. Birincisi, yeniliklerin firma tarafından gerçekleştirilmesi, ikincisi ise başkaları
tarafından geliştirilen teknolojilerin kullanılması ve taklit edilmeleridir. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ülke
veya firmalar arasındaki teknoloji açığını büyütürken, bu teknolojilerin diğerleri tarafından edinilmesi ise bu
açığı kapayıcı bir etki yapacaktır. Teknoloji transferi, özellikle az gelişmiş (AGÜ) ve gelişmekte olan ülke
(GOÜ)'lerde DYSY’ları, gelişmiş teknolojilere ulaşmada temel kanallardan biri olarak önemini sürekli
korumaktadır. Dolayısıyla AGÜ ve GOÜ'lerin gelişmiş bir teknoloji düzeyine ulaşmalarının temel yollarından
birisi de DYSY’larının teşvikidir(Değer, K., Emsen,S,2006).
Yabancı sermaye yatırımları, yaratacağı yeni iş olanakları ile ülkenin işsizlik sorununun çözümüne net bir
katkı sağlar. Yatırımların doğrudan istihdam veya gelir artırıcı etkileri üzerinden dolaylı istihdam yansıması
iktisat biliminin çarpan ve hızlandıran etkisi yaklaşımları ile genel kabul görmüş bir olgudur. Ayrıca oluşturacağı
iktisadi sinerji ve rekabet katkısı ile yerli ve yabancı diğer girişimcilerin de istihdama desteklerini sağlamış
olacaktır. Müşteri müşteriyi çeker yaklaşımınca, her yabancı girişimci başka bir yabancı girişimcinin gelmesine
hem öncülük edecektir hem de zemin oluşturacaktır.
Yabancı sermaye ile birlikte, üst düzey yöneticileri de yatırım yapılan ülkeye gitmekte, ancak gerekli diğer
işgücü, yerli kaynaklardan karşılanmaktadır. Büyük bir işsiz potansiyeline sahip azgelişmiş ülkeler açısından, bu
işsizliği giderecek yatırımların kendi kaynakları ile gerçekleştirecek imkanları yetersiz olduğundan, yabancı
sermaye yatırımları istihdam açısından elverişli bir durum yaratmaktadır.
Aksi halde, sanayileşmiş ülkelere doğru bir emek göçüne taraftar olmak gerekir. Oysa sanayileşmiş
ülkelerin bugün buna razı olmadıkları gözlenmektedir. Razı olsalar bile, bu durumun toplumsal ve kültürel
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açıdan her iki ülke için bir çok sakıncaları beraberinde getirdiği bir gerçektir. En azından bir ülkenin kendi
vatandaşını dışarıda iş arayacak durumda bırakması egemenlik adına sıkıntı vericidir.(Akdiş,M.1988)
Yabancı sermayenin getirdiği dövizler ve uzun dönemde sağladığı ihracat artırıcı etkileri geldiği ülkenin
ödemeler dengesine pozitif katkılarda bulunur. Ancak kâr transferi riski yabancı sermaye getirisini azaltarak dış
ödemeler bilançosu üzerindeki etkisini azaltıcı bir karakter taşıyabilir. Bunun için kârların yatırıma
dönüştürülmesi gelişmekte olan ülkeler açısından sağlanması gereken bir zorunluluktur. Bu tür ülkeler yabancı
sermaye politikalarında, ülkeye giriş izni verilen yabancı firmaların ihracata yönelik üretimde bulunmaları esas
alınmalıdır. Uluslar arası veya çok uluslu nitelikte olan yabancı firmaların dış piyasalar konusunda geniş
deneyimleri ve yaygın bir satış ve pazarlama ağları vardır. Ev sahibi ülke yabancı şirketin bu imkanlarından
yararlanarak ihracatını artırabilir. Artan ihracat ise dış ödemeler bilançosuna pozitif olarak
yansıyacaktır.(Seyitoğlu,H.1988)
Yabancı sermayeli şirketler kar transferi, yatırım ve ara malı ithali ile ödemeler bilançosuna yaptıkları
olumsuz etkileri, üretim kapasitesi ve ihracattaki kabiliyetleri ile giderebilme özelliğine sahip bulunmaktadırlar.
Ayrıca sağladıkları ithal ikamesi ile de döviz kazandırıcı işlev görmektedirler(Bozkurt,Ü.1985)
1980’li yıllara kadar genellikle gelişmiş ülkeler arasında gerçekleşen yabancı sermaye yatırımlar, ülke
ekonomilerine sağladığı yararların belirginleşmesi ve sermaye yetersizliği çeken ülkeler için dış borçlanmaya
alternatif olarak görülmesiyle 1980’lerden sonra gelişmekte olan ülkeler arasında rekabet konusu olmaya
başlamıştır. Dünyada küreselleşme süreci öncesinde yeterince önemsenmeyen yabancı sermaye, bugün
kalkınmaya olan katkısının anlaşılmasıyla, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin ilgi odağı haline gelmiştir.
Küreselleşmeyle birlikte, ekonomi ve ticarette liberalleşme eğilimlerinin hız kazanmasıyla, sermayenin serbest
dolaşımı artmış, ticaret serbestleşmiş ve tüketici alışkanlıklarında benzerlikler görülmeye başlamıştır. Bu
doğrultuda yabancı sermaye önündeki engelleri kaldırmaya, liberalleşme ve özelleştirme faaliyetlerine ve teşvik
tedbirlerine yönelik düzenlemeler yapan gelişmekte olan ülkeler özellikle 1990’ların ortalarında dünya çapında
gerçeklesen
yabancı
sermaye
yatırımlardan
aldıkları
payları
oldukça
yüksek
düzeylere
çıkarmışlardır.(Kökocak,K.,Arslan,İ.2007)
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, gittiği ülkenin sermaye birikimine ve üretim kapasitesine önemli
katkılar sağlar. Bu durum özellikle gelişmekte olan ülkeler için fevkalade önemlidir. Çünkü azgelişmiş veya
gelişmekte olan ülkelerin ortak özelliği sermaye birikimlerinin yetersiz olmasıdır. Esas itibariyle başka bir
ülkenin sermaye birikiminden oluşan yabancı sermaye hem başlangıçta getirdiği sermaye ile hem de elde ettiği
kârları yatırıma dönüştürmek suretiyle geldiği ülkenin sermaye birikimine sahip olduğu teknoloji ile bir üst
kategoride destek sağlar.
II.

KIRGIZİSTAN’IN DYSY POZİSYONU VE ÖNCELİKLERİ
Kırgızistan, ülkelerin gelişmişlik kategorilerine göre geçiş ekonomisi niteliğine sahip bir ülke özelliği
taşımaktadır. Geçiş ekonomileri ise, genelde piyasa ekonomisini oluşturmaya çalışan ekonomileri
tanımlamaktadır. Bir çok gelişmekte olan ülke bu kapsamda yer almaktadır. Ancak spesifik olarak “geçiş
ekonomileri” kavramı; eskiden sosyalist ekonomi sistemine sahip olup, günümüzde piyasa ekonomilerini
oluşturmaya çalışan ülkeler için kullanılmaktadır. Bu ekonomiler birbirinden farklı piyasa ekonomisi deneyimi
geçirmekle birlikte, yoksulluk, az gelişmiş altyapı, güçlü ve katı bir komuta sistemi ile sürekli büyüyen ve
hantallaşan kamu sektörünün yolaçtığı problemler, ortak paydaları olmuştur(Acartürk, E., Arslaner, H.,2006)
Merkezi planlı ekonomik modelden serbest piyasa ekonomisine geçiş kavramı, temel olarak, ekonomik
faaliyetlerin fiyatlar ve piyasa işlemlerinin serbestleştirilmesi, kaynakların etkin kullanılacak şekilde yeniden
dağıtılması, makro ekonomik istikrar için piyasa ağırlıklı enstrümanların geliştirilmesi, özelleştirmeler
vasıtasıyla, ekonomik verimlilik ve etkin bir işletme yönetiminin sağlanması, sıkı bütçe disiplini uygulanarak
ekonomik verimliliğin sağlanması, mülkiyet hakları, hukukun üstünlüğü ve şeffaf bir pazara giriş düzenlemesi
içeren kurumsal ve hukuki bir çerçevenin oluşturulması unsurlarını içermektedir.
Diğer taraftan ise, küreselleşen dünya ekonomisine karşı ülkelerin kendilerini soyutlama olanaklarının
ortadan kalkması ve küresel iktisadi ve siyasi sisteme entegre olmak zorunda olmaları, ülkelerin dışa kapalı
ekonomik sistemlerden liberal ekonomi politikalarına dönüşümünü zorunlu kılmaktadır.
Kırgızistan ekonomisinin büyümesi ve küreselleşme sonucu dünya ekonomisinde serbest hareket edebilen
yabancı sermayeyi çekebilmesi, yabancı yatırımları teşvik edici politikaların geliştirilmesi kapsamında Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmelere(KOBİ) yer vermesi ve bu kapsamda özelleştirme politikalarına hız verilmesine bağlıdır.
SSCB’nin dağılması sonrasında eski cumhuriyetlerde yaşanan süreç, genel olarak “transition” veya “geçiş”
süreci olarak adlandırılmaktadır. Geçiş sürecinin ekonomik dönüşüm yönünden anlamı “Merkezi Planlama
Ekonomisi”nden “Piyasa Ekonomisi”ne geçiştir. Yabancı yatırımları çekebilmek amacıyla bir dizi yapılanmaları
gerçekleştirmiş olan Kırgızistan, 1991 yılının sonunda çıktığı bu “geçiş” sürecinde geçen 15 yıl sonunda tatmin
edici yol kat edememiştir ( Yıldız-Ayyıldız,2007).
Tablo 1 : Kırgızistan’da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırım Girişleri (Cari Fiyatlarla, Milyon $)

DYSY Girişi

1995 1997 1999 2001 2002
2003
2004
2005 2005/9ay 2006/9ay Kümülatif
95 820 85 875 108 562 90 089 115 666 147 064 175 477 202 729 136 424 189 460 1 582 396

Kaynak: Kırgız Cumhuriyeti İstatistik Komitesi, 2006

Tablo 1’de görüleceği üzere, 1995 yılında 95 milyon dolar olan doğrudan yabancı sermaye yatırım girişi,
1999 yılına kadar 108 milyon dolar seviyesine çıkmıştır. Ancak yukarıda bahsedildiği üzere 2000’li yılların
başındaki büyük krizden etkilenerek doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2000, 2001 yıllarında eksi
seviyelerine düşmüştür. Gerek 16 eylül 1997 tarihli Yabancı Yatırımlar Hakkındaki Kanun ve gerekse yukarıda
sayılan bir dizi teşvik tedbirleri bile bu düşüş trendini önleyememiştir.
Yine Dünya trendlerine uyumlu şekilde 2002 yılından itibaren mütevazi olarak artmaya başlayan net
doğrudan yabancı sermaye yatırım girişleri 2003 yılında 147, 2004 yılında ancak 175, 2005 yılında 202 milyon
dolar seviyesine ulaşabilmiştir. Bu rakam başlangıç seviyesine oranla yüksek gibi görünse de GSMH’ya
oranlandığında çok düşük bir seviyede kalması nedeniyle Kırgızistan doğrudan yabancı sermaye yatırımları
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çekmede başarısızdır denebilir.
Kırgızistan’a yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımları incelendiğinde, Tablo 2’de görüleceği üzere,
yatırımların % 85’inin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışındaki ülkelerden geldiği görülmektedir. Toplam
kümülatif yatırım miktarı 1.35 milyar dolar olurken, 1. sırayı %26 ile Kanada, 2. sırayı % 11 ile Türkiye ve 3.
sırayı %10 ile ABD almaktadır.
BDT ülkelerinden gelen yatırım ise 230 milyon dolar kümülatif rakamla % 15 seviyesindedir. Burada da ilk
ikide, sırasıyla % 8 ve % 4’le Kazakistan ve Rusya yer almaktadır.
Tablo 2: Kırgızistan’da Gerçekleşen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, (1000 $)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2005/9ay 2006/9ay
TOPLAM
89 608 90 089 115 666 147 064 175 477 202 729
136 424
189 460
BDT Dışı Ülkeler
76 539 83 734
89 551 119 517 146 444 153 382
104 032
126 329
Kanada
6 757 12 984
12 730
31 121
46 518
26 131
23 339
14 026
Türkiye
12 130 16 335
13 439
25 281
23 082
16 110
5 570
11 133
ABD
23 578 17 502
20 144
9 882
13 952
11 720
8 449
5 495
Almanya
9 515 22 402
8 977
5 982
8 533
36 451
19 753
43 398
İngiltere
6 079
1 627
2 543
1 973
10 491
29 478
22 194
36 600
Çin Halk Cumh.
891
2 488
8 539
14 644
6 785
3 604
3 604
2 924
Güney Kore
62
3 917
7 679
7 217
8 515
446
364
G. Kıbrıs Rum Yön.
753
558
961
1 826
11 546
4 510
6 685
972
İsviçre
429
295
356
3 959
197
1 654
994
387
Avustralya
402
80
5 829
201
3 124
4 890
3 448
1 742
BDT Ülkeleri
13 069
6 354
26 115
27 547
29 033
49 346
32 392
63 131
Kazakistan
210
1 475
6 310
13 242
15 581
40 338
24 359
56 182
Rusya
5 426
3 021
17 095
11 126
11 867
8 128
7 187
6 542
Türkmenistan
6 576
38
72
18
Özbekistan
91
1 206
286
991
305
0
25
55
Beyaz Rusya
479
160
570
1 152
459
592
554
303
Kaynak: (Yıldız-Ayyıldız,2007)

Kümülatif Pay (%)
1 582 396
1 351 648
85,42
413 385
26,12
185 255
11,71
168 507
10,65
154 884
9,79
149 727
9,46
43 630
2,76
42 871
2,71
21 828
1,38
20 703
1,31
17 051
1,08
230 748
14,58
140 721
8,89
67 757
4,28
9 232
0,58
4 118
0,26
3 739
0,24

III. KIRGIZİSTANDA TÜRK YATIRIMCILARININ ÇOK YÖNLÜ POZİSYONUNA İLİŞKİN BİR
UYGULAMA VE ANALİZ
Türk yatırımcılara ilişkin olarak gerçekleştirilen bu anket çalışması ile Kırgızistan’daki Türk yatırımcı ve
işletmelerinin genel özellikleri, Kırgızistan’da karşılaştıkları ortam ve problemleri ile bu ülke ve buradaki ticari
hayat hakkında düşünceleri ve geleceğe yönelik görüş ve önerileri ile ilgili bilgiler tespit edilmeye çalışılmıştır.
Elde edilen bu bulgulardan yabancı sermaye yapısı ve sorunlarına ilişkin yönlendirici ve aydınlatıcı verilere
ulaşılmıştır.
Bu kapsamda örnekleme yöntemiyle hedef kitleye yönelik yapılan sorgulamalardan bir kısmı ve alınan
sonuçlar aşağıdaki gibi analiz edilmiştir.
Kırgızistan’daki Türk sermayeli firmaların yarıya yakınında, % 47,6’sının Türkiye ya da başka 3. ülkelerde
yatırımları mevcuttur. 63 firmadan 33’ü sadece Kırgızistan’da faaliyette bulunmakta başka bir ülkede organik
bağı olan bir firma bulunmamaktadır ( Tablo 3).
Kırgızistan’daki ankete katılan 63 firmadan, Kırgızistan dışında merkez ya da şube şeklinde organik bağı
olan 30 firma bulunmaktadır. Bunların değişik ülkelerde bir ya da birkaç şube ya da bağlantılı firması mevcuttur.
Bu bağlantılar incelendiğinde iki ülke göze batmaktadır. Kırgızistan dışında en fazla bağlantılı olan ülke %
34,5 ile Kazakistan’dır. Yine Türkiye bağlantılı olan firmalar % 30,9’dur. Rusya ile birlikte Orta Asya Türk
Cumhuriyetlerindeki toplam bağlantılı firma sayısı 33 yani % 60,0’a çıkmaktadır. Türkiye de katılırsa bu oran %
90,9 olmaktadır. Bu durum Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri arasındaki yakın ilişkiyi ya da Orta Asya’daki
coğrafi birliği ve Kırgızistan’ın komşu ülkelere ulaşma avantajını açıkça göstermektedir.
Hollanda ve Almanya olmak üzere 2 AB ülkesi ve diğer grubunda yer alan Pakistan, İran ve Hindistan’da
toplam grup yatırımları sadece 5 firmadır ve bu da ankete katılan firmaların sadece % 9,1’ine tekabül eder.
Tablo 3: İşletmelerin Türkiye Ya da Başka Üçüncü Ülkelerdeki Yatırımları (Şubesi olan toplam 23 firmanın başka ülke
bağlantıları).
Geçerli
Kümülatif
Frekans Oran % Oran %
Oran %
Kazakistan
19
34,5
34,5
34,5
Türkiye
17
30,9
30,9
65,5
Tacikistan
6
10,9
10,9
76,4
Özbekistan
3
5,5
5,5
81,8
Diğer
3
5,5
5,5
87,3
Azerbaycan
2
3,6
3,6
90,9
Rusya
2
3,6
3,6
94,5
AB Ülkeleri
2
3,6
3,6
98,2
Türkmenistan
1
1,8
1,8
100,0
Toplam
55
100,0
100,0

Firmaların 54’ü, % 85,7’si ithalat yapmaktadır. İthalat yapmayan sadece 9 firma mevcuttur. Bunların oranı
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da % 14,3’tür. Tablo 4’te de görüldüğü üzere firmaların % 34,5’ünün Kazakistan ve % 30,9’unun Türkiye’de
organik bağı olan firmaları mevcuttur. Toplamda firmaların % 65,4’ünün Kazakistan veya Türkiye’de bağı
vardır. Bu durum firmaların diğer ülkelerdeki merkez ya da şubeleri ile ticari ilişki içerisinde bulunduğunu
açıkça izah etmektedir.
Tablo 4 İşletmecilerin “İthalat Yapıyor Musunuz?”Sorusuna Verdikleri Cevaplar
Geçerli
Kümülatif
Frekans
Oran %
Oran %
Oran %
Evet
54
85,7
85,7
85,7
Hayır
9
14,3
14,3
100,0
63
100,0
100,0
Toplam

Dikkati çeken başka bir nokta da Türkiye ile birlikte, Kazakistan, Çin ve Rusya dahil toplam Orta Asya
ülkelerinden yapılan ithalat % 76,1 oranına ulaşmaktadır. Bu durum Kırgızistan’ın bölgesel ve coğrafi
konumunu ve stratejik ticari önemini bir kez daha vurgulaması açısından önemlidir.
Türkiye ile Kırgızistan arasında hava, kara, demir yolları ile ulaşım sağlanmaktadır. Demir yolu ile 40
tonluk konteynır 4500 $’a 30-40 günde, kara yolu ile 23 tonluk tır 7500$’a 10-14 günde, hava yolu ile kg’ı 2,5
$’a 1 gün de Kırgızistan’a ulaşmaktadır (www.kitiad.org.tr). Yaklaşık 5 bin km uzaklığa ve bu nakliye
maliyetlerine rağmen Türkiye’nin en çok ithalat yapılan ülkeler arasında 1. sırada yer alması anlamlıdır. Bunun
yanında Kırgızistan’ın BDT ülkelerine kara, hava, demir yolu ulaşımı mevcuttur.
Firmaların ana ithalat kalemleri değerlendirildiğinde, en çok ithalat yapılan kalem, % 23,8 ile “inşaat
malzemeleri ve PVC ürünleri” olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci ve üçüncü sırada ise sırasıyla %19,0 ve %
15,9 ile “tekstil-konfeksiyon-ayakkabı”, “gıda ve tarım ürünleri” yer almaktadır (Tablo 5).
Tablo 5: İşletmelerin 2006 Yılındaki En Çok İthal Ettiği Ürün Grupları
Frekans
Oran %
İnşaat Malzeme-PVC Ürünleri
15
Tekstil-Konfeksiyon-Ayakkabı
12
Gıda ve Tarım ürünleri
10
Diğer
10
Mobilya-Beyaz Eşya-Ev Gereç.
8
Kırtasiye ve Ambalaj Malz.
6
Hizmet Alımı
2

23,8
19,0
15,9
15,9
12,7
9,5
3,2

Geçerli Oran %
Kümülatif Oran %
23,8
19,0
15,9
15,9
12,7
9,5
3,2

23,8
42,8
58,7
74,6
87,3
96,8
100

Firmaların 30’u, % 47,6’sı ihracat yapmaktadır. İhracat yapmayan 33 firma mevcuttur. Bunların oranı da %
52,4’tür. Türk firmalarının yaklaşık yarısı ihracat yapmaktadırlar denebilir. Bu da yabancı sermaye olarak
Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk yatırımlarının, ülkenin ihracatını arttırmada önemli bir katkısı olduğunun
kesin göstergelerinden biridir.
Tablo 6: İşletmecilerin “İhracat Yapıyor Musunuz?”Sorusuna Verdikleri Cevaplar
Geçerli
Kümülatif
Oran %
Frekans Oran % Oran %
Evet
30
47,6
47,6
47,6
Hayır
33
52,4
52,4
100,0
63
100,0
100,0
Toplam

En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan sırasıyla % 44,4, % 25,9
ve % 13,0 ile ilk üç sırada yer almaktadırlar. Türkiye ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Rusya ile birlikte %
3,7 ile dördüncü ve beşinci sırada yer almaktadır. İhracat yapılan sadece 1 AB ülkesi bulunmakta iken, yine
sadece 1 firma ABD ve 3 firma da diğer ülkelere ihracat yapmaktadır.
Tablo 7: İşletmelerin 2006 Yılında En Çok İhracat Yaptıkları Ülkeler (İlk Üç Ülke)
Oran
Geçerli
Kümülatif Oran
Frekans
%
Oran %
%
Kazakistan
24
44,4
44,4
44,4
Tacikistan
14
25,9
25,9
70,4
Özbekistan
7
13,0
13,0
83,3
Diğer
3
5,6
5,6
88,9
Rusya
2
3,7
3,7
92,6
Türkiye
2
3,7
3,7
96,3
AB Ülkeleri
1
1,9
1,9
98,1
ABD
1
1,9
1,9
100,0
Toplam
54
100,0
100,0

İhracat yapılan ana kalemler arasında % 30,0 ile “gıda ve tarım ürünleri”, % 23,3 ile “inşaat malzemeleri ve
PVC ürünleri” ilk iki sırada yer almaktadır. Sıralamada daha sonra % 10,0 ile “kırtasiye ve ambalaj
malzemeleri”, “mobilya-beyaz eşya ve ev gereçleri”, “tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı” ile “hizmet ihracı yer
almaktadır.En son sırada “diğer” ihraç ürünleri yer almaktadır ( Tablo 8).
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Tablo 8: İşletmelerin 2006 Yılındaki En Çok İhraç Ettiği Ürün Grupları
Frekans
Oran %
Gıda ve Tarım ürünleri
9
30,0
İnşaat Malz-PVC Ürünleri7
23,3
Kırtasiye ve Ambalaj Malzemeleri
3
10,0
Mobilya-Beyaz Eşya-Ev Gereçleri
3
10,0
Tekstil-Konfeksiyon-Ayakkabı
3
10,0
Hizmet Satışı
3
10,0
Diğer
2
6,7
Toplam
30
100,0

Geçerli Oran %
30,0
23,3
10,0
10,0
10,0
10,0
6,7
100,0

Kümülatif Oran %
30,0
53,3
63,3
73,3
83,3
93,3
100,0

Firmaların geleceğe yönelik yeni iş planları ya da yatırım projeleri olup olmadığı yönündeki soru üç
seçenekli olarak sorulmuştur. Soruya “evet var; Kırgızistan’da yeni yatırımlar yapmak istiyoruz” şeklinde verilen
cevaplar % 74,6 ile birinci sırada yer almaktadır. Ancak “hayır yok; gelecek şu anda bizim için belirsiz” diyen
firma sayısı sadece 1 olmuştur. Geriye kalan 15 firma “mevcut durumu muhafaza edip işimize devam
etmekteyiz” cevabını vermiştir. Bunların oranı da % 23,8’dir
( Tablo 9).
Tablo 9: İşletmecilerin Geleceğe Yönelik İş Planları, İleriye Dönük Yeni Yatırım Projeleri
Frekans
Oran %
Geçerli Oran %
Evet Var; Kırgızistan'da Yeni
47
74,6
74,6
Yatırımlar Yapmak İstiyoruz
Mevcut Durumu Muhafaza Edip
15
23,8
23,8
İşimize Devam Etmekteyiz
Hayır Yok; Gelecek Şu Anda
1
1,6
1,6
Bizim İçin Belirsiz.
63
100,0
100,0
Toplam

Kümülatif Oran %
74,6
98,4
100,0

Bu seçeneğin yorumu ileriye dönük iş planı ya da yatırım projesi gerçekleştirebilmek için firmaların henüz
önlerini göremedikleri ve bir süre beklemede kalmayı tercih ettikleri şeklinde yorumlanabilir. Bu cevap özellikle
2005 yılındaki iktidar değişimi sırasında yaşanan 24 Mart yağmalama olayları ve sonrasındaki yıllarda devam
ede gelen muhalefet eylemlerinin yoğunluğu neticesinde ortaya çıkan politik istikrarsızlığın mevcudiyeti ile
bağdaşmaktadır. Çok partili sisteme geçişi henüz çok yeni olan ve nüfusu 5.1 milyon civarında bulunan
Kırgızistan’da örneğin 2001 yılında 27 adet siyasal parti mevcuttur (Sarlıkbekoğlu, 2001: 31-64).
Özellikle son yıl içerisinde, küçük de olsa muhalif birkaç grubun yönetim karşıtı protesto eylemlerinin
yoğunlaştığı dönemlerde ticari hayattaki durgunluk gözle görülür bir seviyeye ulaşmaktadır. 9-19 Nisan 2007
tarihleri arasındaki muhalefet eylemlerinde de ticaret merkezlerindeki durgunluk dikkati çekecek seviyede
yükselmiştir.
Firma temsilcilerinin Kırgızistan’daki ticari faaliyetlerinden dolayı ne derecede memnun oldukları sorusuna
verilen cevaplar ilginçtir. Memnuniyet derecesinin “çok yüksek” ya da “yüksek” olduğunu belirten firma sayısı
sadece 6 ve 15, toplamda 21’dir. Buda kümülatif % 23,8’e tekabül etmektedir. Diğer bir ifade ile
Kırgızistan’daki Türk sermayeli yatırımcıların sadece yaklaşık 1/3’ü buradaki faaliyetlerinden “yüksek” ya da
“çok yüksek” derecede memnun bulunmaktadır. Firmaların yarısından fazlası, 33 firma, % 52,4 oranıyla,
memnuniyet derecesinin “normal” olduğunu beyan etmiştir.
Tablo 10: İşletmecilerin Kırgızistan’daki Ticari Faaliyetlerinden Memnuniyet Derecesi.
Geçerli
Kümülatif
Oran %
Oran %
Frekans
Oran %
Çok Yüksek
6
9,5
9,5
9,5
Yüksek
15
23,8
23,8
33,3
Normal
33
52,4
52,4
85,7
Düşük
8
12,7
12,7
98,4
Çok Düşük
1
1,6
1,6
100,0
63
100,0
100,0
Toplam

Toplam 9 firma memnuniyet derecesini “düşük” ya da “çok düşük” olarak görmektedir. Bunların kümülatif
oranı da % 14,3’tür. Memnuniyetlerini “normal”, “düşük” ve/ya “çok düşük” olarak belirten 42 firma, ankete
katılan toplam firmaların yaklaşık 2/3’üne tekabül eder. Bu oran oldukça yüksektir ve genel bir
memnuniyetsizliği belirtir.
Yine firma temsilcilerinin Kırgızistan'daki yatırım şartlarının ülkeye daha fazla yabancı yatırımcı çekmesi
için ne derecede yeterli olduğu konusundaki düşünceleri de oldukça belirgindir. 48 firma, katılımcıların % 76,1’i
şartların “çok yetersiz” ya da “yetersiz” olduğunu düşünmektedir. Daha ilginç olan yatırım şartlarının “yeterli”
olduğunu ve “çok yeterli” olduğunu belirten sadece 3 adet firma bulunmaktadır. “Normal-kısman yeterli”
diyenlerin oranı ise % 19.0’dur.
Tablo 11: İşletmecilerin “Kırgızistan'daki Yatırım Şartlarının Ülkeye Daha Fazla Yabancı Yatırımcı Çekmesi İçin Ne
derecede Yeterli Olduğu” Konusundaki Görüşleri
Frekans
Oran %
Geçerli Oran % Kümülatif Oran %
Çok Yetersiz
12
19,0
19,0
19,0
Yetersiz
36
57,1
57,1
76,2
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Normal-Kısmen
Yeterli
Yeterli
Çok Yeterli
Toplam

12

19,0

19,0

95,2

1
2
63

1,6
3,2
100,0

1,6
3,2
100,0

96,8
100,0

Kırgız Hükümeti tarafından sağlanan vergi teşviklerinden sadece 4 firma yararlanmış bunların dışındaki 59
firma % 93,7 oranı ile herhangi bir teşvikten yararlanmadığını beyan etmiştir. Sadece bir firma ayni teşvikten
yararlandığını ve iki firma ise uluslararası nakdi bir teşvikten yararlandıklarını beyan etmişlerdir (Tablo 12).
Tablo 12: İşletmelerin “Kırgız Hükümeti Tarafından Sağlanan Herhangi Bir Teşvikten Yararlanıp Yararlanmadıkları”
Geçerli Oran Kümülatif
Frekans Oran %
%
Oran %
Evet
4
6,3
6,3
6,3
Hayır
59
93,7
93,7
100,0
63
100,0
100,0
Toplam

Tablo 13’de “Hükümet tarafından Kırgızistan’daki yabancı girişimcilere aşağıda sıralanan teşviklerin
sağlanması ne derecede yararlı olur?” sorusuna “çok önemli” ve “önemli” şeklinde verilen cevaplardaki sıralama
şöyledir: birinci sırada % 96,8 ile “rüşvetin yok edilmesi ya da asgariye indirilmesi” seçeneği yer almaktadır.
İkinci sırada % 92,1 ile “yasal sistemin verimliliğinin ve şeffaflığının geliştirilmesi”, üçüncü sırada % 88,9 ile
“polis, asker ve denetim elemanı gibi bazı kamu çalışanlarının maaşlarının arttırılması” yer almaktadır.
Dördüncü ve beşinci sırayı % 85,7 ve % 82,5 ile “KDV’nin azaltılması” ve “suçlularla daha iyi mücadele
edebilmek için polisin güçlendirilmesi” seçenekleri almaktadır. Bu seçeneklerin beşi de % 80’in üzerinde “çok
önemli” ve/ya “önemli” olarak görülmektedir.

Rüşvetin Yok Edilmesi – Ya da Asgariye İndirilmesi
Yasal Sistemin Verimliliğinin Ve Şeffaflığının
Geliştirilmesi
Bazı Çalışanların Maaşlarını Arttırmak (Polis-AskerDenetim Elemanı v.b.)
KDV’nin Azaltılması
Suçlularla Daha İyi Mücadele Edebilmek İçin Polisin
Güçlendirilmesi
Gelir Vergisi Oranlarının Azaltılması (Gelir-Kurumlar)
Vergi Kaçıranlara Karşı Daha Sert Önlemlerin
Alınması
İşçi Sigorta Primlerinin Azaltılması (Sosyal Sigorta
Ödemeleri)

Çok Önemli ve Önemli
Oran %

Toplam

Hiç Önemli Değil

Önemsiz

Ne Önemli Ne
Önemsiz

Önemli

Çok Önemli

Yabancı Girişimcilere Sağlanmasının Yararlı
Olabileceği Teşvikler

Cevaplanmadı

Tablo 13: İşletmecilerin Kırgızistan’daki Yabancı Girişimcilere Sağlanmasının Yararlı Olabileceği Teşvikleri Önem
Düzeylerine Göre Değerlendirmeleri

2

38

23

0

0

0

63

96,8

2

38

20

2

1

0

63

92,1

3

27

29

3

1

0

63

88,9

2

32

22

3

3

1

63

85,7

1

23

29

6

2

2

63

82,5

1

16

22

15

7

2

63

60,3

2

22

16

12

4

7

63

60,3

2

10

17

13

18

3

63

42,9

Bunların yanında “gelir ve kurumlar vergisi oranlarının azaltılması”, “vergi kaçıranlara karşı daha sert
önlemlerin alınması” ve “işçi sigorta primlerinin azaltılması” seçenekleri sırasıyla % 60,3, % 60,3 ve % 42,9
olarak algılanmaktadır. Gelir ve kurumlar vergisinin hali hazırda Kırgızistan’da % 10 seviyesinde olması ve
asgari ücretin düşük olması nedeni ile işçi sigorta primlerinin de düşük olarak algılanması izah edilebilir.
Ancak özellikle haksız rekabeti ortadan kaldıracak bir uygulama olan “vergi kaçıranlara karşı daha sert
önlemlerin alınması” seçeneği nispeten düşük önemde çıkmıştır. Bunun belki de tek izahı alınabilecek muhtemel
sert önlemler sırasında firmaların karşılaşabileceklerini düşündükleri haksız uygulamalar olabilir. Bu nedenle bu
seçeneğe teşvik edici bir uygulama olmasından ziyade nispeten tereddütle ve daha ihtiyatlı yaklaşılmıştır
denebilir.
Firmaların Kırgızistan’daki istihdamında % 30,2 ile % 25,4 arasında birbirine yakın oranlar ortaya
çıkmıştır. 1-10 arası işçi çalıştıran firma sayısı 19 iken, 11-50 arası işçi çalıştıran firma sayısı 16’dır. Yine 9
firma 51-100 arası işçi çalıştırdığını beyan etmiştir. 100 den fazla işçi çalıştıran firma sayısı 19’dur ( Tablo 14).
Tablo 14: İşletmelerin Son Bir Yılda Ortalama İstihdam Rakamları
Geçerli
Kümülatif
Frekans Oran % Oran %
Oran %
1-10 Arası
19
30,2
30,2
30,2
11-50 Arası
16
25,4
25,4
55,6
51-100 Arası
9
14,3
14,3
69,8
100'den
19
30,2
30,2
100,0
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Fazla
Toplam

63

100,0

100,0

Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk firmalarında 8.000 yerli ve 1.000 T.C. vatandaşı olmak üzere toplam
9.000 civarında personel istihdam edildiği tahmin edilmektedir. 2002 verilerine göre yaklaşık 3000 yabancı
işletmenin istihdam rakamının 16.000 (Sabırbekov, 2002: 73) olduğu kabul edilirse Türk yatırımlarının istihdam
açısından önemi bir kez daha ortaya çıkar.
Kırgızistan’da vergi denetimleri Maliye Bakanlığınca yılda 1 kez yapılmakta bunun dışında değişik
bakanlıklarca muhtelif denetimler yapılabilmektedir. Bu konudaki soruya verilen % 69,8 ile denetimlerin “sık
sık-yılda birkaç kez” olduğunu yönündeki cevap ta bunu desteklemektedir. Ancak firmaların % 25,4’ü “yılda bir
kez”, %.4,8’i “2-3 yılda bir kez” denetlendiklerini beyan etmektedirler (Tablo 15).
Tablo 15: İşletmelerin Devlet Daireleri Tarafından Denetlenme Sıklığı
Geçerli
Kümülatif
Oran %
Frekans Oran % Oran %
Sık Sık - Yılda
44
69,8
69,8
69,8
Birkaç Kez
Yılda Bir Kez
16
25,4
25,4
95,2
2-3 Yılda Bir Kez
3
4,8
4,8
100,0
63
100,0
100,0
Toplam

Tablo 16’da İşletmeciler Kırgızistan Açısından Yabancı Sermaye Yatırımlarını Belirleyen Faktörleri Önem
Sırasına Göre Derecelendirmişlerdir. “çok önemli” ve/ya “önemli” seçeneğine birlikte bakıldığında ilk üç sırada
istihdam, iktisadi kalkınma ve teknoloji ve bilgi transferi yer almaktadır. İlgi çekici bir nokta “hiç önemli değil”
seçeneği ilk beş faktör arasında hiç işaretlenmemiştir.

İşsizlik Problemine Çözüm Bulmak, Yeni İstihdam Yaratmak İçin
Ekonomik Kalkınmasını Finanse Etmek İçin
Teknoloji ve Bilgi Transferi Elde Etmek İçin
İktisadi ve Siyasi İstikrarın Sağlanmasına Katkısından Dolayı
Dış Ödemeler Dengesinin Finansmanında Borçlanma Dışı Finans
Bulmak İçin
İhracatını Arttırmak İçin

Çok Önemli ve Önemli
Oran %

Toplam

Hiç Önemli Değil

Önemsiz

Ne Önemli Ne
Önemsiz

Önemli

Çok Önemli

Kırgızistan’ı Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına Yönelten
Sebepler

Cevaplanmadı

Tablo 16: İşletmecilerin Kırgızistan Açısından Yabancı Sermaye Yatırımlarını Belirleyen Faktörleri Önem Sırasına Göre
Derecelendirmeleri.

2
2
3
2

35
27
27
16

23
28
25
33

3
5
6
8

0
1
2
4

0
0
0
0

63
63
63
63

92,1
87,3
82,5
77,8

3

18

28

8

6

0

63

73,0

3

15

30

5

9

1

63

71,4

Tablo 17’de işletmecilerden yabancı yatırımcıların karşılaşabileceği engeller ya da zorlaştırıcı faktörlerin
firmaları açısından önem düzeyine göre derecelendirmeleri istenmiştir.
Ancak firma temsilcilerine bu soruyu cevaplarken Kırgızistan’da kendi karşılaştıkları, bildikleri ya da öyle
olduğunu düşündükleri şekliyle cevaplayabilecekleri belirtilmiştir. Bu nedenle bu soruda da ağırlıklı olarak firma
temsilcilerinin yorumları ön plandadır. Bu açıdan verilen cevaplar aşağıda incelenmiştir.
Cevaplar “çok önemli” ve “önemli” olarak birlikte değerlendirildiğinde Kırgızistan’da yaşanan en büyük ve
birinci sorun % 82,5 ile “kalifiye işgücü bulmak”tır. Sadece “çok önemli” seçeneğinde de bu sorun en büyük
birinci problem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Engel ve sorunlar sıralamasında ikinci sırada % 82,5 “iş etiğinin yeterince yerleşmemiş olması”, % 77,8 ile
“siyasi ortamın istikrarsız olması”, % 73,0 ile “iktisadi ortamın istikrarsız olması” ve “rüşvetin iş kolaylaştırma
ücreti adı altında günlük hayata girmesi” yer almaktadır. Devamında da % 69,8 ile “riskin yüksek olması”, %
68,3 ile “bazı sektörlerinin yeterince gelişmemiş olması”, % 63,5 ile “bürokratik zorluklarla karşılaşılması”, %
57,1 ile “vergi memurlarının aşırı nüfuz kullanmaları”, % 47,6 ile de “haberleşme-iletişim-otomasyon
teknolojilerinin gelişmemiş olması” seçenekleri yar almaktadır.

Kalifiye İşgücü Bulmada Sorunlar Yaşanması

1

29

23

6

3

1

63

Çok Önemli ve
Önemli Oran %

Toplam

Hiç Önemli Değil

Önemsiz

Ne Önemli Ne
Önemsiz

Önemli

Çok Önemli

Yabancı Yatırımcıların Karşılaşabileceği Engeller ya da
Zorlaştırıcı Faktörlerin Firmanız Açısından Önem Düzeyi

Cevaplanmadı

Tablo 17: İşletmecilerin Kırgızistan’da Karşılaştıkları-Karşılaşabilecekleri Engel ve Zorlukları Önem Sırasına Göre
Derecelendirmeleri.

82,5

143
İş Etiğinin Yeterince Yerleşmemesi
Siyasi Ortamın İstikrarsız Olması
İktisadi Ortamın İstikrarsız Olması
Rüşvet'in "İş Kolaylaştırma Ücreti" Adı Altında Günlük Hayata
Girmesi
Riskin Yüksek Olması (Genel Olarak Her Türlü Risk)
Bazı Sektörlerinin Yeterince Gelişmemiş Olması
Bürokratik Zorluklarla Karşılaşılması
Vergi Memurlarının Aşırı Nüfuz Kullanmaları
Haberleşme-İletişim-Otomasyon Tekn.Gelişmemiş Olm.
Tedarikçi Firmalar İle Uyumsuzluklar Yaşanması
Dil Bilen Güvenilir Personel Yeters.
Dağıtım Sisteminin Gelişmemiş Olması
Maliyetlerin Yüksek Olması (Nak.-Hab.vb Her Türlü Mal.)
Yabancı Firma Faaliyetlerini Zorlaştıran Yasal Engellerin
Bulunması
Vergi Memurlarının Karınızın Bir Kısmını Saklamanızı Önermesi
Ürünün/Hizmetin Kırgızistan Pazarına Uyarlan. Zorluk.
Çalışma Hayatına İlişkin Yasal Engeller
Bina Bulma Zorlukları İle Karşılaşılması
Finansal Kaynakların (Kredi Vb) Kısıtlı Olması
Güçlü Yabancı Rakiplerin Bulunması
Kırgızistan Pazarı Hakkında Yeterli Bilgiye Sahip Olm.
Fiyatlandırmada Zorluklarla Karşılaşılması
Vergi Sisteminde Farklılık Olması
Karlılığın Düşük Olması
Güçlü Yerli Rakiplerin Bulunması
Döviz Kurunun Aşırı Dalgalanması
Dil – Din – Kültür Farklılıkları
Kazancın Türkiye’ye Transferinde Yasal Zorluklar

2
1
1

21
27
24

31
22
22

5
9
9

4
4
6

0
0
1

63
63
63

82,5
77,8
73,0

1

20

26

13

2

1

63

73,0

1
1
1
3
1
1
1
2
1

20
16
17
20
9
6
13
6
5

24
27
23
16
21
21
14
20
19

10
11
10
7
16
16
6
19
12

8
8
11
13
13
12
21
14
21

0
0
1
4
3
7
8
2
5

63
63
63
63
63
63
63
63
63

69,8
68,3
63,5
57,1
47,6
42,9
42,9
41,3
38,1

2

5

19

9

22

6

63

38,1

4
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2

6
5
9
2
3
2
6
2
3
1
1
3
3
5

17
18
13
19
18
18
13
16
13
14
9
4
4
2

15
15
10
15
10
20
12
17
12
25
27
19
16
15

8
16
24
14
19
17
17
19
29
17
14
27
26
23

12
7
5
12
12
5
14
8
4
4
11
9
12
16

62
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

36,5
36,5
34,9
33,3
33,3
31,7
30,2
28,6
25,4
23,8
15,9
11,1
11,1
11,1

Listenin son on maddesi, yani engel ve zorluk olarak en az düzeyde olduğu düşünülen ve/ya “çok önemli”
ve/ya “önemli” olarak algılanmayan seçenekler incelendiğinde ilk üçte aynı oranlarda % 11,1 ile “dil-din-kültür
farklılıklarının bulunması”, “döviz kurunun aşırı dalgalanması” ve “kazancın Türkiye’ye transferinde yasal
zorluklarla karşılaşılması” seçenekleri yer almaktadır. Akabinde % 15,9 ile “güçlü yerli rakiplerin bulunması”,
% 23,8 ile “karlılığın düşük olması”, % 25,4 ile “vergi sisteminde farklılık olması”, % 28,6
ile
“fiyatlandırmada zorluklarla karşılaşılması”, % 30,2 ile “Kırgızistan pazarı hakkında yeterli bilgiye sahip
olmamak”, % 31,7 ile güçlü yerli rakiplerin bulunması” ve son olarak da % 33,3 ile “finansal kaynakların kısıtlı
olması” seçeneği yer almaktadır.
Ulaştırma ve Telekomünikasyon açısından somut bilgilere baktığımızda şu manzara görülmektedir;
Ülkenin dağlık yapısı nedeniyle demiryolu yerine karayolu gelişmiştir. Sadece 370 km’lik bir demiryolu vardır.
Ulaşım ağı Bişkek etrafında yoğunlaşmıştır. 21 bin km’lik karayolunun yarısı bakımsızdır. Asya Kalkınma
Bankası 650 km’lik Bişkek-Oş ve Oş-İrkeştam yolunun yenilenmesini finanse etmektedir. Bişkek-Oş arasında
düzenli uçak seferleri yapılmaktadır. Batı ülkelerinde 50, BDT ülkelerinde ise 12 olan yüz kişiye düşen telefon
sayısı ülkede 8’dir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Yabancı sermaye olgusu, dünya ülkelerinin özellikle gelişmek durumunda olan ülkeleri için hem makro
sorunların çözümünde hem de ekonomik büyümenin sağlanmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Özellikle
günümüz itibariyle dünyada sermayenin bollaştığı bir dönemde sermaye birikimi kıtlığı yaşayan ülkeler için
kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümüne ayrı bir fırsat sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin teknoloji
birikimi yetersizliği, işsizlik, dünya ekonomisi ile bütünleşme, endüstriyel gelişiminde ve mevcut
potansiyellerini değerlendirmede kendi kaynaklarının yetersizliğine karşı alternatif bir kaynak sunmaktadır.
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, gittiği ülkenin sermaye birikimine ve üretim kapasitesine önemli
katkılar sağlar. Bu durum özellikle gelişmekte olan ülkeler için fevkalade önemlidir. Çünkü azgelişmiş veya
gelişmekte olan ülkelerin ortak özelliği sermaye birikimlerinin yetersiz olmasıdır. Esas itibariyle başka bir
ülkenin sermaye birikiminden oluşan yabancı sermaye hem başlangıçta getirdiği sermaye ile hem de elde ettiği
kârları yatırıma dönüştürmek suretiyle geldiği ülkenin sermaye birikimine sahip olduğu teknoloji ile bir üst
kategoride destek sağlar.
Kırgızistan dünyanın mevcut ekonomik düzenine ters düşen bir sistemin parçası bir ülke iken, sistemin
dağılması ile birlikte liberal kapitalist bir ekonomik yapıya bir anda uyum sağlamak zorunda kalan bir ülke
pozisyonuna gelmiştir. Kendi ekonomik gelişmesini gerçekleştirme ve dünya ekonomi sistemi içerisinde bir yer
edinebilmesi için reel konjonktüre uygun ekonomik politikalar geliştirmek durumundadır. Bu kapsamda ele
alınması gereken çok sayıda politikadan bahsetmek mümkündür. Ancak bunlar içerisinde yabancı sermayenin
kazanılmasına yönelik politikalar özellikle geçiş ekonomisi sürecinde olan ülkeler için önemli bir lokomotif
işlevine sahip olacaktır. Kendi kaynaklarını değerlendirme noktasında teknoloji ve sermaye yetersizliği sorunu
yaşayan Kırgızistan yabancı sermaye konusunu öncelikle bir fırsat olarak algılamalı ve bu yönde politikalar
geliştirmelidir. Böylelikle, kullanılmayan ekonomik kaynaklarını ve potansiyelini değerlendirme fırsatı
yakalayacaktır. Yabancı sermaye sayesinde işsizlik, sermaye ve teknoloji yetersizliği, yönetim becerisi, ticaret
tecrübesizliği gibi sorunları giderme imkanı elde edecektir.
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Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk yatırımcılarına yönelik yapılan uygulama çalışması bir çok bakımdan
ilgili kesimler için politik uygulamalar açısından yol gösterici niteliktedir.
Elde edilen veriler Kırgızistan’da yabancı sermayenin başta potansiyeli, yaşadığı sorunlar, geliştirme
faktörleri, önündeki engeller, ekonomik etkinliği ve ürettiği katma değerler bakımından uyarıcı, bilgilendirici ve
aydınlatıcı nitelikte olup geliştirilecek stratejiler açısından önemli parametrik içerik oluşturmaktadır. Bu ülkedeki
ekonomi otoritelerinin üretecekleri politikalara kaynaklık oluşturacak ölçüde kapsamlı detaylar içermektedir.
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REENGINEERING THE PROCUREMENT PROCESS IN A PUBLIC SECTOR
ORGANIZATION: A CASE STUDY
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Reengineering the Procurement Process in a Public Sector Organization: a Case Study
Abstract
The research paper focuses on analyzing and reengineering the procurement process of a state owned
enterprise in Pakistan. The purpose of the study is two fold. First it attempts to identify the bottlenecks in
procurement procedures in public sector organization. Second, it endeavors to redesign and reengineer the
procurement process in the organization so as to realize a system wherein speed, transparency, quality and
economy become the hallmark of all provisioning actions for stores from local and abroad that are requisitioned
by the production shops.
The case study methodology is used to analyze the existing procurement system of M/S XYZ which is a
reputed public sector organization in Pakistan. Data is collected through observation and interviews.
Respondents of study comprise employees at all hierarchal level including managers and executives which are
involved in the procurement process directly or indirectly. Microsoft Visio is used to examine the process flow
and model the existing and reengineered processes.
The study revealed that the existing process of procuring supplies from local and foreign vendors/suppliers
within the organization is seized with serious problems and complaints lodged by users. In that, inordinate delay
in indents’ processing as it goes through different channels of scrutiny and approvals, poor quality, financial
mismanagement, and over-expenditures are frequently observed. Historically all the work is manual, full of
traditional bureaucratic steps and procedures. Process description statements, block diagrams and flowcharts,
illustrating the procurement procedures at M/S XYZ, reveal areas where BPR techniques can be very effectively
applied. A total of 95 different actions have been identified during the analysis of the XYZ procurement process.
Time and cost inefficiencies are the main problems in the purchasing process as assessed by the respondents.
BPR principles and expert interviews are used to reengineer the existing procurement process of M/S XYZ. The
supposed reengineered model attempts to reduce money cost by 81%, time cost by 74% and human resource
involved by 69% using BPR techniques.
The net effect is demonstrated as to enhance the efficiency and effectiveness enabling the organization to
earn itself the envious status of a vibrant, dynamic and progressive concern. The present study thus provides
good grounds for furthering/proving the efficacy of BPR strategy. It is further recommended that installing
customized software will improve the efficiency of employees and processes.
Key words: BPR, Reengineering, Procurement System, Public Sector Organization
JEL Classification: H57

Introduction and Literature Review
The 21st century is progressing with all its developments; every enlightened organization is striving for
latest productive techniques. Business Process Reengineering is no more an alien concept in modern world and is
best understood as a never-ending process of improvement in performance.
Most of the organizations, public as well as private, still stick to old ways of doing things. Traditional
bureaucratic procedures are in place which hinders the performance and productivity level in the enterprises.
Business processes are not customer oriented. These are costly and time consuming resulting inefficiency and
ineffectiveness. There is a desperate need to thoroughly analyze and reengineer the old-fashioned and obsolete
business processes to improve performance.
This study focuses on analyzing and reengineering the procurement process of a state owned enterprise.
The purpose of the study is two fold. First it attempts to identify the bottlenecks in procurement procedures in
public sector organization. Second, it endeavors to redesign and reengineer the procurement process in the
organization so as to realize a system wherein speed, transparency, quality and economy become the hallmark of
all provisioning actions to acquire supplies from local and foreign vendors that are requisitioned by the
production shops.
Hamper & Champy (1993) defines the business process reengineering as “The fundamental rethinking and
radical redesign of business processes to achieve dramatic improvements in critical, contemporary measures of
performance, such as cost, quality, service, and speed”. Business process reengineering involves the thorough
analysis of the current business processes and redesign to improve performance (Davenport & Short, 1990; Teng
et al., 1994).
Tenner and Detoro (1992) defines process as a single or combination of tasks that add value to inputs to
convert them into outputs by the application of human interactions, methodologies and techniques. The authors
confines the key points and describes stages to improve business processes using step by step procedure to
achieve real performance goals. Individuals at any level in manufacturing, service or the public sector can
benefit from this approach which enhances the chances of success in improving organization wide performance.
It is designed for leaders at any level who are committed to drastically improving their organization’s
performance through redesigning its processes.
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Evans (1993) signifies the importance of analyzing the existing business processes in organizations to
identify bottlenecks in systems. The author translates this phase as ‘As Is’ step of BPR. The other important
phase is ‘To Be’ which describes the desired performance achievement level of business process. BPR attempts
to fill the gap between these two organizational situations.
McAdam and Donaghy (1999) highlight the importance of BPR in public sector and examines the views of
public sector employees about the critical success factors for the successful implementation of the strategy in the
public sector.
Hamper & Champy (1993) emphasizes on critical performance measures which should be achieved during
the reengineering process. Cost and speed of process are two important aspects which determine the efficiency of
processes.
Method
The case study methodology is used to analyze the existing procurement system of M/S XYZ which is a
reputed public sector organization. Data is collected through observation and interviews. Respondents of study
comprise employees at all hierarchal level including managers and executives which are involved in the
procurement process directly or indirectly. In-depth interviews are conducted with selected participants to
examine the process. Microsoft Visio is used to draw the process flowcharts and model the existing and
reengineered process.
‘As Is’ Procurement Process
The attached Process flowchart and Process description relates to the public sector organization. i.e. M/S
XYZ whose Head Quarter is located at about 30 Kilometers from M/S XYZ location.
The Main Procurement Department (MPD) is a separate division which is responsible for the procurement
of stores required by various subsidiaries of the main business all over Pakistan.
M/S XYZ is a technical organization involved in the manufacturing of scientific and technical equipments.
Indent raised by M/S XYZ for the procurement of foreign stores is finally approved by MPD in
concurrence with finance division and concerned authorities in the HQ. Historically all the work is manual, full
of traditional bureaucratic steps and procedures.
The process under consideration starts with the submission of indent form for procurement of supplies from
foreign suppliers on limited quotation basis. i.e. 3 quotations are must. The indenter has already taken exercise of
collecting rates for the required material from its own sources.
25 employees at different locations are involved in the existing procurement process which is shown by
table-1.
Table-1: Human Resource involved in the process
M/S XYZ Main HQ
(Building 1)
Executive Finance
P.A to Executive
Sr. Finance Officer-1
Assistant-III
Sr. Finance Officer-2
Assistant-IV
Attendant-4
Technical Vice President
PA to Technical Vice President
President
PA toPresident
M/S XYZ (30 km from above)
Executive M/S XYZ
PA to Executive M/S XYZ
Indenter
Purchase Manager
Assistant-1
Attendent-1
Finance Officer
Attendant-II
Dispatcher

Main Procurement Department
(Building 2)
Executive MPD
P.A
Manager MPD
Assistant-II
Attendant-III

Process identification worksheet with trigger events and process name is shown in Table-2.
Table-2: Process Identification Worksheet
Area of business being reviewed: PROCUREMENT OF SUPPLIES
Trigger Events
Process Name
Indenter has need for specified material/supplies.
Process Initiation
Indenter submits request/indent form to the purchase manager
Indent submission
Purchase manager process the indent form by taking approvals from
Indent Processing
higher authority for the said purchase.
Purchase manager invites quotations from the prospective suppliers.
Inquiry floating
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Purchase manager receives quotations and prepares QCS.
Purchase manager recommends the lowest supplier or other supplier
with full justification after consultation with indenter and get it
recommended from Executive M/S XYZ.
Purchase manager submits the case to Main Procurement Department
which after consultation with HQ finally approves the purchase
proposal in favor of recommended supplier.
After approval, MPD places the order to supplier for the said purchase
after negotiating certain terms and conditions.
MPD arrange for payment
Supplier arranges the stores, pack it properly and ship to M/S XYZ.
Shipping documents are faxed to the MPD.
Indenter checks/inspects the supplies as per specs ordered.
Stores is handed over to the indenter after inspection.

QCS Preparation
Supplier recommendation
purchase proposal
evaluation/approval
Order placement
Payment process
Stores Delivery Process
Stores inspection
Process completion

Accumulated Time Cost

Money Cost (in Rs.)

Accumulated Money Cost

Table-3: Existing Procurement Process Write-up
S. #
Description
Indenter submits the indent request form to Purchase Manager containing the
following information:
•
Specification and Quantity of supplies
•
Justification of purchase
•
Estimated cost
•
Suggested mode of shipment
•
Previous rates
•
Non availability certificate with current balance of material if any
•
Quotations arranged by indenter
•
Signature of indenter
Purchase Manager Checks/signs the indent form.
In case of any discrepancy, he returns the indent form to the indenter for
1
necessary action.
Purchase Manager gives the indent form to attendant-I to submit it to Finance
Officer of M/S XYZ for confirmation of availability of funds in relevant
2
foreign account.
Attendant-I submits the indent form to the Finance Officer of M/S XYZ.
3
Finance Officer of M/S XYZ checks/signs the indent form and give it to the
attendant-II to submit it to the Executive M/S XYZ for approval.
4
In case of any discrepancy /query the indent form is returned to the Purchase
Manager for necessary justification
Attendant-II submits the indent form to PA to Executive M/S XYZ.
5
PA submits the indent form to Executive M/S XYZ.
6
Executive M/S XYZ checks the indent form and approves it by signature in
relevant part of the form.
7
In case of any discrepancy, the indent form is returned to indenter for
necessary justification/queries who resubmits the form to director.
After approval, Executive M/S XYZ gives the form to its PA to submit it to
8
Purchase Manager for necessary action.
P.A submits the indent form to the Purchase Manager.
9
Purchase Manager hands over the indent form to the Assistant-I to type letters
10 of quotations to be floated to the relevant foreign suppliers or their local
agents.
Assistant-I types the letter of inquiries with full description of stores, qty,
11
payment terms, due date and other necessary information required.
Assistant-I submits the inquiry letters to the Purchase Manager for
12
checking/corrections.
Purchase Manager checks the letter of inquiries and matches the description of
stores with original indent form and handed over the case to Assistant-I to float
13 inquiries.
In case of any discrepancy, Purchase Manager hands over the case to AssistantI for necessary correction.
Assistant-I floats the inquiries to the suppliers to be replied within two weeks
days by fax.
14
The quotations received during these days are submitted to the Purchase
Manager.
Purchase Manager signs all the quotations and hands over the case to
Assistant-I for the preparation of Quotation Oomparison Sheet (QCS).
15
In case less than 3 quotations are received within due date, the due date is

Time Cost (in Working days)

Table-3 represents detailed write up of the procurement process with step wise time and cost dimensions.
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extended for further 10 days and inquiries are floated to some other suppliers
too.
Assistant-I prepares the quotation comparison sheet and submits the case to the
Purchase Manager.
Purchase Manager checks/signs the quotation comparison sheet after matching
with quotations.
In case of any discrepancy, The assistant is instructed for necessary
corrections.
Purchase Manager hands over the file containing original indent form,
quotations and QCS to the Attendant-I to submit to the indenter.
Attendant-I submits the file to the indenter.
Indenter verifies the specs of items quoted as per requirement, signs the
quotation comparison sheet and return the documents back to Purchase
Manager.
In case of any discrepancy, Indenter sends the documents to Purchase Manager
with remarks/queries written on quotations to be asked from the supplier. The
Purchase Manager fax the recommended supplier for clarifications.
Purchase Manager makes a rough draft of the case and hand it over to the
Assistant-I.
Assistant-I types the draft on computer.
Assistant-I initiates two files. One is ‘Communication file’ in which all the
documents are properly tagged and page numbers are allotted to each sheet.
The other is ‘Memo file’ in which memo portion/draft is tagged.
Assistant-I allocates the Indent number to the indent form from indent control
register. The same number is written on both communication and memo file.
Assistant-I fills the Calculation sheet attached with indent form not yet filled
with respect to the recommended/lowest supplier with total cost effect along
with packing and airfreight charges.
Assistant –I submits the Memo and Communication files to the Purchase
Manager.
Purchase Manager checks the memo and communication files and signs the
memo portion and handed over to attendant-I to submit it to the indenter. In
case of any discrepancy Assistant-I is asked for necessary correction
Attendant-I submits the file to the indenter.
Indenter signs the memo portion and submits the file to the Finance Officer of
M/S XYZ for evaluation.
In case other than lowest bidder is recommended, full justification to be
recorded by the indenter in memo portion.
Finance Officer of M/S XYZ evaluates the case and offer
recommendations/remarks for the said purchase. He signs the QCS and memo
portion, and hand over the file to attendant-II for submission to P.A office.
In case of any discrepancy, file is returned either to Purchase Manager or
Indenter for clarifications.
Attendant-II issues tracing number to the file and submits the case to PA
office.
PA submits the case to Executive M/S XYZ.
Executive M/S XYZ finally approves the case after checking.
In case of any discrepancy, the file is returned to Finance Officer or indenter or
Purchase Manager for clarifications.
Executive M/S XYZ assigns the case to Executive Main Procurement
Department (MPD) and handed over to PA.
P.A issues the tracing number to the files and hand over to Dispatcher.
Dispatcher travels 30 km to HQ using company car or motorbike and handed
over the file to PA of Executive MPD.
P.A submits the file to the Executive MPD.
Executive MPD signs the file and hand over to attendant-III to submit to
manager MPD for evaluation.
Attendant-III submits the file to manager MPD.
Manager MPD officer evaluates the procurement proposal.
Manager MPD makes a rough draft of all the proceedings once again right
from beginning and handed it over to Assistant-II.
Assistant-II types the draft on computer, print it out and submits it to the
Manager MPD for checking.
Manager MPD checks the memo portion, signs it and submit it to the
Executive MPD.
In case of any discrepancy, necessary instructions be issued to Assistant-II for
modifications/corrections.
Executive MPD signs and hand it over to PA after marking the file to
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Executive finance for evaluation.
In case of any query/clarifications, the file is returned back to Executive M/S
XYZ who further marks the file to Purchase Manager for clarifying queries
raised by MPD.
PA issues tracing number to the file and hand it over to attendant-III.
Attendant-III submits the file to PA to Executive Finance.
PA submits the file to Executive Finance.
Executive Finance signs the file, mark it to the Senior Finance Officer and
hand it over to attendant-IV.
Attendant-IV submits the file to Sr. Finance Officer-I
Senior Finance Officer-I again evaluates the case and make a rough draft
stating all the communication so far and hand it over to the Assistant-III.
Assistant-III types the draft on computer, print out and submits it to the Sr.
Finance Officer-I.
Sr. Finance Officer-I checks and signs the memo portion and submit the file to
Executive Finance.
In case of any discrepancy, Assistant is asked for necessary corrections.
Executive finance signs/approves the case and hand it over to PA to return it
back to Executive MPD.
In case of any discrepancy, Executive finance marks the case to Executive
MPD for remarks who after clarifications resubmits the case to Executive
finance.
In case the purchase proposal is more than 0.1 million Rupees, Executive
finance submits the case to Technical Vice President. After approval, PA to
Technical Vice President issues tracing number and hand over the case to
Executive finance who hand it over to its PA.
In case of any query Technical Vice President marks the case to Executive
finance who further mark it to Executive MPD for clarifications.
In case the purchase proposal is more than 0.25 million Rupees, Technical
Vice President sends the case to for approval. After approval, PA to President
issues the tracing number and hand it over to Technical Vice President who
submits the case to Executive Finance and then PA to Executive Finance.
In case of any clarifications, President marks the case to Technical Vice
President who further mark it to Executive Finance and then case comes to
Executive MPD for clarifications.
After the approval of Authorized officer concerned, PA to Executive Finance
issues the tracing number and hand it over to attendant-IV.
Attendant-IV submits the case to Executive MPD.
Executive MPD signs the file and hand it over to Manager MPD.
Manager MPD handed over the file to Assistant-II.
Assistant-II types the supply order in word with necessary modifications in
predefined word format stating all the terms and conditions of supply and
submits it to Manager MPD.
Manager MPD verifies/signs the supply order and handed over to Assistant to
fax to supplier.
In case of any discrepancy, the necessary modifications/corrections are asked
from the Assistant-II.
Assistant-II fax the supply order to the foreign supplier or to the local agent.
Copy of same supply order is sealed in separate envelops to send it to
executive XYZ, Inventory Officer XYZ and Indenter
Assistant-II tags the original supply order in the communication file and
handed it over to Manager MPD.
Manager MPD instructs M/S XYZ for arrangement of payments in the memo
portion and file is submitted to Executive MPD.
Executive MPD signs the memo portion of file and handed over to its PA.
PA issues the tracing number and hand over the file to Dispatcher of M/S XYZ
along with three sealed envelops containing supply order.
Dispatcher travels 30 Km and handed over the file to P.A to Executive M/S
XYZ.
P.A delivers the envelops to Inventory Officer and Indenter and submits the
file to Executive M/S XYZ.
Executive M/S XYZ signs the file and hand it over to its PA.
PA submits the file to Purchase Manager.
Purchase Manager hands over the case to Assistant-II for arrangement of
advance payment or opening of L/C.
Assistant-II types the L/C copy and covering letter for payment by bank.
Assistant-II submits the L/C or letter of advance payment with covering letter
to Purchase Manager for checking.
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Purchase Manager checks the L/C and letter of payment and submit it to the
Executive M/S XYZ for signature.
In case of any discrepancy, Assistant-II is asked for necessary corrections.
Executive M/S XYZ signs the relevant portion of L/C and covering letter and
handed it over to P.A.
P.A submmits the file to Purchase Manager.
Purchase Manager gives the file to Assistant-II for photocopying.
Assistant-II hand over the file to photocopier.
Photocopier makes duplicate copy of file including memo and communication.
Assistant-II collects the original file and duplicate file from photocopier
Assistant-II keeps the duplicate file in the cabinet.
Assistant-II issues the tracing number to original file and hand it over to
Dispatcher along with L/C form and covering letter.
Dispatch travels 30 Km and submits the file to Assistant-IV.
Assistant-IV checks the approval and the whole proceedings and submit to
Senior Finance Officer-II for signature.
Senior Finance Officer-II signs the relevant portion of L/C and letter and hand
it over to Assistant-IV.
In case of any discrepancy, the file is again sent to Purchase Manager M/S
XYZ through Dispatcher for clarifications.
Assistant-IV photocopies relevant portions of file.
Assistant-IV sends the L/C letter and covering letter to Bank which is about 5
Km from Headquarter and the original file is submitted to Manager MPD. The
job is done by the Dispatcher of M/S XYZ.
Meanwhile Supplier arranges required stores on receipt of firm order from
MPD i.e. Step 60
Supplier confirms from bank regarding opening of L/C. In case of any delay in
this regard, he contacts MPD to expedite.
On confirmation of L/C opening from bank, supplier prepares delivery
documents (B/L, Invoice, packing list, delivery note etc.) along with packing
of stores. Any pre-delivery/shipment inspection requirement is also
coordinated/fulfilled with the indenter/user. Otherwise it is mutually agreed
that the stores be shipped on warranty/guarantee.
Supplier presents/dispatch shipping documents to bank for release of payment
Stores are shipped and arrived at port of destination i.e. Airport/Seaport nearest
to M/S XYZ/MPD. The latter is informed accordingly.
After receiving the delivery note by supplier and date of shipment, Assistant-II
MPD goes to airport for receipt of stores. The airport is about 35 Km from HQ.
Material is handed over/loaded to M/S XYZ vehicle already sent to airport for
the purpose after clearance. Airport is about 10 Km from M/S XYZ.
Driver hands over the store to the Purchase Manager.
Purchase Manager informs the indenter that stores that was indented has been
procured.
After inspection, the supplies are taken on charge and issued to the indenter.
Any discrepancy/damages be informed to the supplier.
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Estimated real accumulated money cost (as items quoted about 5 months ago have now been obsoleted/cheaper) = 9455
+ 20% = 11,346 Rs. i.e. Cost of procurement of one indent.
Money cost includes labor cost, stationary cost, fax cost and cost of transportation etc.

The existing procurement process flow chart is represented by Figure-1.
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The study revealed that the existing process of procuring supplies from local and foreign vendors/suppliers
within the organization is seized with serious problems and complaints lodged by users. In that, inordinate delay
in indents’ processing as it goes through different channels of scrutiny and approvals, poor quality, financial
mismanagement, and over-expenditures are frequently observed. Historically all the work is manual, full of
traditional bureaucratic steps and procedures. Process description statements, block diagrams and flowcharts,
illustrating the procurement procedures at M/S XYZ, reveal areas where BPR techniques can be very effectively
applied. A total of 95 different actions have been identified during the analysis of the XYZ procurement process.
Time and cost inefficiencies are the main problems in the purchasing process as assessed by the respondents.
‘To Be’ Procurement Process
BPR principles and expert interviews are used to reengineer the existing procurement process of M/S XYZ.
The reengineered procurement process is represented by Figure-2.
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14
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17
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from DP

18
Confirms opening of L/C.
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19
On confirmation of L/C opening from
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documents along with packing of
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20
Any pre-delivery/shipment inspection
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24
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25.
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The supposed reengineered model attempts to reduce money cost by 81%, time cost by 74% and human
resource involved by 69% using BPR techniques.
The net effect is demonstrated as to enhance the efficiency and effectiveness enabling the organization to
earn itself the envious status of a vibrant, dynamic and progressive concern. The present study thus provides
good grounds for furthering/proving the efficacy of BPR strategy. It is further recommended that installing
customized software will improve the efficiency of employees and processes.
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AN EXPLORATORY RESEARCH ON HARMONY BETWEEN INCUMBENTS AND
SUCCESSORS, A CASE FROM TURKEY
Cemal YUKSELEN*,
Sahavet GÜRDAL**,
Kerem ZEYBEKOĞLU***.
An Exploratory Research on Harmony Between Incumbents and Successors, a Case From Turkey
ABSTRACT
Family businesses are the major fact in Turkish economy. By taking care of the importance of these firms,
an exploratory research was conducted to determine the level of propensity of succession of incumbents and
successors. I suggest that this propensity can direct both parties toward succession planning. The results illustrate
that, neither the incumbents nor the successors see succession as a problem. The observation shows that the
authority of the founder-owner and respect to him by family members and working together make the relations
in harmony between them and these facts create obedience to the founder-owner, the leader of incumbents and
successors by them.
Key Words: Family businesses, succession in family businesses

LITERATURE REVIEW
Succession is the vital problem of the family firms for surviving and it is based on the incumbents and
successors. In this paper incumbent is meant the founder-owner and successors are meant the next generation
family member who will take over control of the business. This problem has a multidimensional aspects because
of both relations with the family and business. Neubauer (2003:277) notes that this problem is rooted in the
family and not in the business itself, and this problem involves both qualifications for management positions and
the transition of management and ownership to repositoning business.
Westhald et al. (2002:248) pointed out that 30% family businesses are transferred to the second generation
family ownership and 13% of them survive to the third generation family owners referring the Ward’s study.
Mirel (2006:32) noted that fewer than half of the second generations and 23% of the third generations take over
family business. Le Breton-Miller et al. (2004:305) noted succession as a real problem for family owned
businesses that pointed out only one third of family business survive into the second generation, and only about
10-15% make it into the third generation by referrenced of Birtey’s (1986) studies.
Sharma et al. (2003b:1) emphasize the importance of succession planning which facilitates the transfer of
management control from one family member to another. Although succession planning is an antecedent of
successful succession process, it is a reality that this process is based on the propensity and willingness of the
incumbents. This approach is also supported by the views of Lansberg (1988), Malone (1989) Rubenson&Gupta
(1996) (Sharma et al., 2003b:2).
According to the research results of Sharma et al. (2003a), both incumbents and successors share
perception on willingness of taking over the leadership in their research sample. Their research findings show
that incumbents and successors differ significantly in their perceptions about each other and about relationship
among family members. Incumbents and successors also agree that the decision by family members to continue
the business is not an important determinant of their satisfaction.
Dyck et al. (2002:144) determine the importance of succession as an inevitable fact forced upon
organization. The incumbent retires, resigns or dies, and in these cases, family businesses should be ready to
transfer the management and responsibilites from incumbent to the successors. Therefore, succession should be
both anticipated and managed.
By literature suggestions Sharma et al. (2003b:3) note succession planning as a planned behavior and
summarize that this process consists of a) selecting and training a successor, b) developing a vision or strategic
plan for the company after succession, c) defining the role of the departing incumbent and, d) communicating
the decision to key stakeholders.
Sharma and Rao (2000:313-330) explained the results of a comparative study on succession for Indian and
Canadian family firms and investigated succession as a part of culture. One of the important results is that the
family firm leaders want their successors to possess integrity and be committed to the business.
Succession planning is the key factor for sustainability of family owned firms as determined by the
scholars. In fact, planning the succession is based on the propensity of the founder-owner and the feeling needed
for this. In the family owned businesses the family system which depends on emotional and relative bases breaks
into the business system which depends on rational bases. Therefore, as long as the founder-owner works
together with successors, the succession planning is not expressed by them.
Although incumbents and successors are well educated and/or trained, incumbents do not let them make
decisions on changes in the enterprise before their retirements. The decisions taken by the manager chosen from
the second generation are usually cancelled or his/her signature authority is declared to be restricted in any
organizations or establishments being related with (Levinson, 1971). For the most members of the second
generation, the relations with the founder-owner have problems, but it is not a common view. David classifies
the father – son relations according to the ages (Handler 1991:21). When the father is 50-59 and the son is 23-32,
their relations continue in harmony. The business experience of the father works in harmony with the son’s
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desires of his ages. When father is 60-69 and the son is 34-40, the problems begin to appear between them. The
son feels himself available to execute the business alone while the father is in the opposite view. While the son
wants to implement his own ideas in the firm the father doesn’t let him act so because of his anxiety and fear.
Among the successors of the second generation the daughters represent an important source and can help to
the firm management in cooperation. It is presented that the daughters in the second and third generations affect
the manager as a consequence of their attitudes (Dumas 1992). Owing to the close relations with their fathers,
the fathers want to work together and give the important responsibilities to the daughters. On condition that they
succeed, their father can let daughter manage the firm. One of the reasons of this trust is that the daughters don’t
want fathers to retire or leave the firm; therefore, the fathers work better with daughters and trust them
(Schliesmen 2006:6)
As seen, success of succession is based on the relations between the incumbents and successors. Generally,
in the family owned enterprises, the incumbents are fathers, founder-owners and successors are their children.
Thus, survival of these firms is based on the harmony of the relations of family members with each other as
much as financial structure, business policy, strategies, competitive environment and market conditions.
The success of the harmony in the relations which depends on sharing management and decision processes
in the business achieve the successors to learn the business as a whole with sharing the managing and taking
responsibilites. Mirel (2006:34) noted, “Family business owners must take an objective look at the next
generation to determine what role each family member will play in the company’s future.”
Miller (2000:49) notes that the failure is derived from the problems in the family. This is not only the valid
fact in the firm but also affects the lives of the family members. In case that parents as incumbents are not
interested in their children’s willings, desires and proposals, some problems are seen among these generations.
For instance, the failure of communication between the founder-owner and the successors causes the individuals
not to get accustomed to the firm, but to get interest in the other business and leave the firm and its environment
or to scatter the business. The dimensions and occurance negativity or positivity of the relations and
interrelations of the generations ambrace the importance of communication in the family (Aronoff 2001:34,35).
O’Bee (1999:30) notes that the living conflicts have been developed intergenerations or interpersons. The
conflicts mostly met is between founder-owner and inheritor son. The others are the conflicts among siblings and
the conflicts among cousins.
RESEARCH MODEL
Sharma et al. (2001) explained succession model with five independent variables. The dependent variable is
the satisfaction with the succession process whereas the independent variables are “the propensity of the
incumbent to step aside”, “readiness of the successor”, “agreement to continue the business”, “acceptance of
individual roles” and “direct extent of succession planning”.
The goals of this research are exploring the exixtance of the propensity of the incumbent to step aside,
readiness of the successor, agreement to continue the business, acceptance of individual roles. The fifth
independent variable is not included into the model, because I suggest that the existance of the propensity of
succession is more important than the extent of succession planning. In other words, it is necessary to have
propensity of succession to realize and determine the extent succession planning.
The incumbents’s
characteristics

Attributes and behavior of
incumbents and successors
•

The successor’s
characteristics

The qualifications
of the family firm

propensity of the incumbent
to step aside
•
readiness of the successor
•
to continue the business
•
acceptance of individual
roles

Harmony
Or
Conflict

Figure 1. Theorethical Framework

The research model is defined as shown in Figure 1. I suggested that the incumbents’ and successors’
characteristics and the qualification of the family firm are the determiners of the attributes and behavior of the
incumbents and successors. These attributes and behaviors achieve the relations impementing in harmony or
conflict.
We do not have any research results published on the succession process in the family firms in Turkey.
Therefore, this study was conducted as an exploratory research and no hypotheses tested analitically were
developed. I suggest that it will be more possible to develop hypotheses after determining the propensity, the
opinions of the incumbents and successors on succession.
The variables of the model are determined as the following;
The variables related to the incumbent, the founder-owner:
- The position of the founder-owner in the firm
- The authority and responsibility of the founder-owner
- The age of the founder-owner
- The level of the authority and responsibility given by the founder-owner to the children
- The education of the founder-owner
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-

The attitudes of the founder-owner toward the successors
The management style of the founder-owner in the firm
The attitude of the founder-owner toward the employees
The attitude of the founder-owner toward the other members of the family
The level of the interference of the founder-owner in the business done
The leadership approach of the founder-owner

The variables related to the second generation as a successor:
- The position of the second generation in the firm
- The working period of the second generation in the firm
- The authority and responsibility level of the second generation
- The ages of the members of the second generation
- The role of the second generation in the firm
- The management approach of the second generation
- The style of entering the business
The qualifications of the family firm:
- The legal structure of the firm
- The working period of the firm
- The generations included in the firm
- The propencity of succession of the founder-owner
- The size of the firm
The population of the research is the family firms established in Antakya. This district’s economy has
mainly depended on the activities of the family firms. The members of Hatay Association of Young
Businessmen were taken as the sample of the research including 33 family firms. Only in the 17 family firms,
founder-owners and successors accepted the personal interview.
RESEARCH FINDINGS
Tablo 1 shows the descriptive information about the founder-owner and his son(s). According to the results
76,5 percent of the founder-owners are over 60 years old. 65 percent of the sons
are between 36 and 45 years old. Whilst the education level of the founder-owners is low, 65 percent of the
second generation is graduated or undergraduated. Only 24 percent of the sons have director position in the firm,
71 percent of them are top managers as the members of the board of management.
According to the results of the personal interviews, the founder-owners manage the firm with their
successors. In other words, there aren’t any job descriptions of the successors. The observing and controlling
functions of top management have been shared.
It is stated that the level of authority and responsibility of the founder-owner is high in the 59 percent of the
firms. The level of transferring the authority and responsibility to the successors is high in the 71 percent of the
resarch sample. These two results point out that the founder-owners keep the authority and responsibility of
management, but they sometimes share these with successors in doing business.
The daughters are not employed in the firms. When the sons have a unique job, they are kept out of the
business. The successors work in the firm in harmony with their fathers without having any management or
execution problems. If the successor is the only son in the family, he is occupied to manage the business with his
father.
The founder-owners share business decisions with the successors. All the respondents state that they take
decisions together with the founder-owners. I suggest that the source of this harmony is respect and obedience.
The founder-owners take the leadership because of the position in the family, this authority and
experiences. This relation is also observed between founder-owners and employees in the firm. The founderowners generally state that no problem will occure in succession among the successors in the interview. I see that
neither founder-owner nor successors has any idea on succession planning.
According to the interview, the founder-owners have willing to survive the business. They accept surviving
it as both the ways of survival of the family and maintaining the firm as an economic unit. For succeeding it,
they accept their children as the successors of the business.
The interview shows us that if there is only one successor in the family, the founder-owners try to have him
to take part in the business management but if there are more than one, the founder-owners take them together in
the business if the successors don’t have different occupations.
The successors generally feel ready and accept themselves to take position in the firm and to maintain the
business. A few children are out of business because of different occupation, nevertheless, they agree to achieve
the maintanance and sustainability of the business and the firm.
The authority of the founder-owners is the determiner of the relations both in the family and business. The
successors accept the sustaining of the existence of the founder-owners in the firm, they benefit from experinces
of them. The successors admit the founder-owner as a senior until they leave the business.
The founder-owners do not transfer the authority and responsibility to the children and do not determine the
carriers in the firm as long as they work together. The sucessors make their job descriptions together and the
founder-owners monitor the implementation.
Consequently, the existence of the founder-owner creates the harmony in top management. In the sample
there is not any succession planning. In fact, this structure carries an important risk in surviving and
sustainability of the business.

162
CONCLUSION
The vital subjects that make the family firms survive are sucession via planning. Succession is affected by
the propensities of the incumbents, willings of the successors and the culture and the market environment. No
matter how necessary it is to have a succession planning, in the research sample it is seen that neither the
incumbents nor the successors noted this need despite its importance. The first reason of this result is sharing the
managing the business of incumbents and successors. The second reason is the authority of the founder-owner
and respect to him by the incumbents.
No successors want or think to discuss the succession planning because of the respect and trust to the leader
of the incumbents, founder-owners. This manner is a real problem for sustainability of the family firm. The
successors work together sharing the responsibilities of management without taking care of retirement or the
death of founder-owners.
At the beginning of the research, I assumed that it would be possible to determine the relations between
incumbents and successors before I explained the dimensions of succession planning. Thus, the results of
interview showed that the leader of incumbents, the founder-owner had a great authority on the successors
working in harmony with the founder-owners mostly because of the respect and his authority.
In the interpretation of the results, the limitations of the research should be taken care of. The unwillingness
of the managers for the interview caused a small sample. Second, the respect to the founder-owner and
considering as a family problem by the successors caused limited gathered data on succession and succession
planning. By the angle of the exploratory qualification of the research and limitations mentioned above, further
researches should focus on the indirect interview with the successors with a larger sample.
Table 1. Some Descriptive Statistics of Family Members
First
Generation
Ages
n
%
51 – 60
4
23,5
61 – 70
7
41,2
71 – 80
5
29,4
81 – +
1
5,9
Total
17
100,0
Education
n
%
Preliminary
7
41,2
Middle
2
11,8
High
4
23,5
Vocational
1
5,9
Undergraduate and Graduate
3
17,6
Total
17
100,0
Job Position
n
%
CEO
7
41,1
Gender
2
11,8
Advisor
2
11,8
Retired
4
23,5
No responsibility
2
11,8
Total
17
100,0
n
%
Working period
21 – 30 years
5
29,4
31 – 40 years
5
29,4
41 – + years
7
41,2
Total

17

100,0

Second
Ages
26 – 35
36 – 45
46 – +

Generation
n
5
11
1

%
29,4
64,7
5,9

Total
Education

17
n

100,0
%

Middle
High
Vocational
Undergraduate and Graduate
Total
Job Position
CEO
Member of board of management
Director
Employee

1
4
1
11
17
n
6
6
4
1

5,9
23,5
5,9
64,7
100,0
%
35,3
35,3
23,5
5,9

Total
Working period
0 – 5 years
6 – 15 years
16 – 25 years
26 – + years
Total

17
n
2
7
7
1
17

100
%
11,7
41,2
41,2
5,9
100

REFERENCES
Aronoff, Craig, (2001), “Understanding family-business survival statistics”, Supply House Times, Vol:48,
Issue:11.
Dumas, C., (1992), “Integrating the daughter into family business management”, Entrepreneurship Theory and
Practice, Summer, Vol:16, Issue:4.
Dyck, Bruno, Mauws, Michael, Starke, A. Frederick, Mischke, A.Gay, (2002), “Passing the baton the
importance of sequence, timing, technique and communication in executive succession”, Journal of
Business Venturing, 17.
Handler, C. Wendy, (1991), “Key interpersonal relationship of next-generation family members in family firms”,
Journal of Small Business Management, July.
Le Breton Miller, Isabelle, Miller, D., Steier, Lloyd, P., (2004), “Toward an integrative model of effective FOB
succession”, Enterpreneurship Theory and Practice, Summer.
Levinson, harry, (1971), “Conflicts that plague family businesses”, Harvard Business Review, March-April.
Miller, Warren, D., (2000), “Family microenterprises: strategies for coping with overlapping family and business
demands”, Journal of Developmental Enterpreneurship, August, Vol:5, Issue:2.
Mirel, D., (2006), “ Family ties”, Journal of Property Management, Sept/Oct.
O’Bee, Gerald, J., (1999), “Women in family owned business”, Grand Rapids Business Journal, Vol:17,
Issue:18.

163
Schliesman, Kyle, (2000), “Family finally a part of family business”, Inside Tucson Business, Vol:10, Issue:23.
Sharma, P., Rao, A. Srinivas, (2000), “Successor attributes in Indian and Canadian family firms: A comparative
study”, Family Business Review, Vol: XIII, No:4, December.
Sharma, P., Chrisman, J.J., Pablo, A., Chua, J.H., (2001), “Determinants of initial satisfaction with the
succession process in family firms: A conceptual model”, Entrepreneurship Theory and Practice, 25 (3).
Sharma, P., Chrisman, J.J., Chua, J.H., (2003a), “Predictors of satisfaction with the succession process in family
firms”, Journal of Business Venturing, 18.
Sharma, P., Chrisman, J.J., Chua, J.H., (2003b), “Succession planning as planned behavior: Some empirical
results”, Family Business Review, Vol:XVI, No:1, March
Westhald, P., Howorth, C., Cowling, M., (2002), “Ownership and management issues in first generation and
multi-generation family firms”, Entrepreneurship&Regional Development, 14.

RENOVATION FROM RETROSPECTIVE: THE THOUGHTS ON MANAGEMENT
OF YUSUF KHASS HAJIB IN KUTADGU BILIG
Seyil NAJIMUDINOVA∗,
Mirzat RAKIMBEK UULU∗∗.
Renovation from Retrospective: The Thoughts on Management of Yusuf Khass Hajib in Kutadgu Bilig
Abstract
Yusuf Khass Hajib was an outstanding and distinguished scientist and writer of his age. He was born in
Balasagun city (near to modern Tokmok, Kyrgyzstan). The Kutadgu Bilig is an immortal masterpiece and
heritage not only in Turkic literature but also in world literature, which was written in the beginning of XI
century and presented to Karakhan State ruler Ulug Kara Bugra Khan.
This study aims to give an opportunity to today’s managers and entrepreneurs to benefit from management
thoughts proposed by Yusuf Khass Hajib more than nine centuries ago. The knowledge of the past projected and
interpreted in the present is one of the most influential factors on formation and development of mass cultural
consciousness, which consolidates a society in a question of its cultural sense of belonging. It makes possible to
renovate from the past.
The management thoughts of Yusuf Khass Hajib can be successfully used in both micro and macro level
management. These management thoughts are based on managerial traits roles and functions. It responds on a
question how to manage/rule in effective manner. Great author touched important issues of management like
general principles and approaches in management, relationship with subordinates, consulting, psychological and
physical characteristics of manager etc.
This study has an ambitious objective to suggest management thoughts and concept of Yusuf Khass Hajib
to modern managers and entrepreneurs especially in Turkic countries as handbook. It will be wholesome for
them from the cultural and social proximity with notable of Turkic world like Yusuf Khass Hajib.
Key words: Yusuf Khass Hajib, Kutadgu Bilig, management thoughts, managerial roles.
JEL Classification Code: M10

Introduction
Human beings have been shaping and changing organizations for many centuries. It might be deducted that
from the earliest times groups of people have been organized to work together in order to achieve common goals.
Retrospective view into human being history of development makes possible to trace the stories of people
working together in formal organizations especially in military organizations. Management and organizations are
products of different historical and social transformations. Therefore, it is possible to perceive the evolution of
management theory in terms of how human beings have faced with matters of relationships at particular times in
history.
Although early studies on management were not attempting to work out a theory of management in essence
they deliver important message from the past. Management cannot be considered as something that originated in
the United States or Europe in the end of XIX and beginning of XX century. It must be scrupulous in putting on
historical and cultural glasses when, from the perspective of particular historical period, one thinks about the
origins of management theory.
Scientists have also long been studying and writing about how to make organizations more efficient and
effective. They benefit from the studies of modern scientists from different disciplines, and at the same time they
are inspired from the early studies. It is indisputable that efficiency and effectiveness of any organization
depends on human factor particularly on managers. The manager is a key success factor of any organization. At
the result of different studies scientists have suggested managerial traits roles and functions. From the earliest
times outstanding scholars of different cultures and nations studied on management concept. One of the
distinguished representatives of Turkic scholar world from the earliest times was Yusuf Khass Hajib and his
immortal creature Kutadgu Bilig is truly immense source for scientific inspiration. From different dimensions it
is possible to enrich oneself from Kutadgu Bilig.
The knowledge of the past projected and interpreted in the present is one of the most influential factors on
formation and development of mass cultural consciousness, which consolidates a society in a question of its
cultural sense of belonging. This knowledge serves to modern people as an instrument of their identification. It is
necessary to attribute to such kind of knowledge the Yusuf Khass Hajib, whose works and ideas are
harmoniously blend with the present.
2. Yusuf Khass Hajib and Kutadgu Bilig
One of the outstanding writers and philosophers of Turkic civilization Yusuf Khass Hajib, who lived in
Karakhan State period, was born in Balasagun (near to modern Tokmok, Kyrgyzstan) in the beginning of X
century (approximately in 1015 according to Arat, and in 1018 according to Dilaçar). It was one of the few
civilized centers of Karakhan State. His family is estimated to be one of the notables of the period. Yusuf Has
Hajib, who was a distinguished scientist and writer of his age, is the first Turkic writer whose Turkic literature
∗
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book reached today’s reader. Educational source for Yusuf Khass Hajib was the recognized cultural centers of
his age like Kashgar and Bukhara. Perfectly knowing Arabian and Persian languages, he had worked
philosophical and scientific compositions on various branches of knowledge (Dilacar, 1995:21). Secular people
of that age differed by wide range of interests, taking a great interest alongside with philosophy and a science,
poetry and a policy, game in a chess etc.
He wrote his famous book Kutadgu Bilig promoting him all over the world in his 50. It is an age full of life
experience and knowledge when educated people looking back can share with many useful recommendations
and lesson. It is natural that Kutadgu Bilig was dosed with wise instructions for different life situations, as its
author was highly educated and top intelligent individual. He completed his masterpiece during 18 months. It
consists of 88 chapters and 6645 lines/couplets. After completion Kutadgu Bilig he presented it to Karakhan
State ruler Ulug Kara Bugra Khan, in 1070. Wise Ulug Bugra Khan, who was also interested in literature and art,
after having read the book, was truly admired and entitled Yusuf as "Khass Hajib" (chamberlain, top advisor)
(Стеблева, 1984; Arat, 1991). Kutadgu Bilig is a didactic work in which the author reveals main principles of
reasonable management, defines moral priorities and spiritual reference points for rulers/managers. It represents
a statement of main principles and methods of management, duty regulations.
In 1870 H. Vambery called Kutadgu Bilig as a work of art that gives opportunity to dip into social and
administrative situation of Turkic nations of that time, and as an ethical teaching manner where Orient in
particular Turkic viewpoint is dominant (transferred by Kafeşoğlu, 1980:5-6).
The outlook of Yusuf Khass Hajib represents the greatest opening of that historical period. Not accidentally
his treatise unconditionally became the political best seller in the international scale. For the first time in
Eurasian area harmonious system covering problems of sociology, ethics, an aesthetics, theology, social
psychology and the theory of management (Kakeev, 2004:115).
Kutadgu Bilig is one of the first and most important resources of the Turkic language and literature
together. The ethical and didactic treatise of Yusuf Khass Hajib “Kutadgu Bilig” covers all the parties of a life of
the ideal governor/ruler and its officials. Lectures are accompanied by data from the most different areas of a
science: mathematicians, astronomies, and medicine (Стеблева, 1984:201). Today readers can admire of three
copies of Kutadgu Bilig (Elgioglu and Ozden, 2004:20).
1.

3.

The copy in Vienna: (in Uighur alphabet). It was found in Herat in 1439. It was denoted to National Library
of Vienna by Hammer.
The copy in Cairo: (in Arabic alphabet). It was found out be the German Director of a Library in Cairo, Dr.
Moritz, in 1896.
The copy in Fergana: (in Arabic alphabet). Zeki Velidi Togan in Nemingah, Fergana, found it.

1.
2.
3.

This study was based on three translations of Kutadgu Bilig.
“Kutadgu Bilig I Metin”, 3rd edition of translation into Turkish by Reshit Rahmet Arat in 1991.
“Kuttuu Bilim”, translation into Kyrgyz by Kozubekov T. in 1993.
“Beneficent Knowledge”, translation into English by Walter May in 1998.

2.

Table 2.1. Main figures in K.B. and their personification
Name
Occupation
Personification of
Kyuntogdi –
King/Ruler
Justice
Rising Sun
Aitoldi –
Vizier
Fortune/Happiness
Full Moon
Ogdyulmish
Sage/
Intellect/Wisdom
Consultant
Odgurmish
Ascetic
Satisfaction/Modesty

In Kutadgu Bilig great author gives main messages to reader in forms of dialogue between four figures.
Table 2.1. gives these key roles and which values and principles they personify and present. Kyuntogdi is a
king/ruler who had, firstly, vizier Aitoldu and after death his son Ogdyulmish as a chief sage/consultant in court.
Kutadgu Bilig is a poem consists of their dialogues. Topics of their dialogue were different. In this paper,
dialogues referring to management topics are in the field of vision and source for interest.
Table 2.2. Main terms used in K.B. related with management and their rephrasing
Used terms in Kutadgu Bilig
Rephrase into modern management concepts
Manager, leader
Bey, ruler, leader, lord, master
Consultant/coach
Sage, vizier
Subordinates, employee
Folk, people, servant
To manage
To rule
Competitor
Enemy, foeman
Compensation
To praise
Practices, policy
Deed

Certainly and naturally that Yusuf Khass Hajib had not used terms and concepts that are in common usage
and jargon of nowadays in management. However their meaning content is almost the same. In order to lighten
the task of reader, Table 2.2. gives the terms used in Kutadgu Bilig and their interpretation into today’s
management terms.
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3. The Main Thoughts on Management of Yusuf Khass Hajib in Kutadgu Bilig
Kutadgu Bilig is one of the earliest studies in Turkic literature where author gave a message to next
generation readers on management. General thoughts on management in Kutadgu Bilig are based on following:
- Managerial Traits;
- General Principles in Management;
- General Instructions for Manager;
3.1. Managerial Traits
In dialogue of Ogdyulmish with Kyuntogdi sage/consultant tells about what a Bey/manager should be.
While this dialogue, speakers advance a thesis on meaning of being a ruler/manager. Being a Bey (manager) is
believed to be respective and worthy role. In Kutadgu Bilig (28th chapter) the managerial traits are divided into
two parts: positive and negative traits. The positive traits should be present at manager character and they make
manager stronger. Author underlines the meaning of being just and objective for rulers. Not accidentally King
was named as Kyuntogdi. It means “Rising Sun” and personifies the Sun that shines to everybody equally.
Negative traits that ought to be avoid for managers are shown in Table 3.1., too. Having these negative traits
makes managers unsuccessful and they can lose respect of subordinates.
Table 3.1. Managerial Traits in Kutadgu Bilig
Positive Traits
Negative Traits
Be
Not to be
Just,
Noble,
Generous,

Fool,
Thoughtless,
Hasty,

Firm,
Bold,
Strong,
Wise,
Able/capable,
Clever,

Forceful/Despotic,
Oppressive
Gambler,
Mean/greedy

Sharp-eyed,
Watchful,
Humble,
Patient

3.2. General Principles in Management
Yusuf Khass Hajib underlined the keystone of managerial functions. Namely these principal values should
serve as a guiding star for managers. They are key success factors that can ensure long-term existence. They are
following:
-

Justice
Conscience
Truth
Knowledge
Experience
Sense
Wisdom
Caution
Humility

Moreover from different side Kutadgu Bilig advices for managers to refrain from five factors (K.B. line 20602064). They are believed to be destructive for good management and principally should not been followed by
good manager. They are following:
-

Haste
Greed
Bad temper
Stubbornness
Falsehood

3.2. General Instructions for Manager
For effective and efficient management great philosopher Yusuf Khass Hajib in his Kutadgu Bilig
recommends followings.
1.

Managers should have knowledge and demonstrate an intellect. (K.B. line 1949)
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A man who assessed knowledge highly once said
That learning gave power to one’s hand and one’s head. (K.B. line 2994)
2. Leading subordinates using sense and reason is effective way in achievement goals and objectives.
A Bey who leads people with reason and sense,
Will then achieve much, give his folk no offence. (K.B. line 1952)
“The one who shows sense with his wisdom as well,
Then call him a man, and his praises forth tell. (K.B. line 1993)
3. Skills and intellect are strategic source in competition war.
To be wise and clever –that means a great aid For such men succeed and their foes are afraid. (K.B. line 1954)
4. Penetrating manager would not been surprised by sudden negative external factors.
“A Bey must be sharp-eyed, and also be wise.
Then unforeseen troubles won’t darken his eyes. (K.B. line 1956)
5. A manager must pay attention on education of subordinates. Not educated subordinates is critical moment.
With knowledge his people a good Bey must nurse.
If they remain stupid – their fate is a curse. (K.B. line 1968)
6. To manage demands thoughtful approach, and manager should retrain from making unconcerned decisions.
To rule is a task, which needs thoughts by the score,
So keep out the thoughtless and you will do more. (K.B. line 1990)
7. In management one of the things that ought to be avoided is timeless haste. Haste resembles to raw food.
And immature haste is the worst of them all.
Raw food, eaten quickly will make a man fall. (K.B. line 1998)
8. Manager ought to be generous. Avidity is considered to be a crime.
And never be mean, for great greed is a crime.
Be generous, just, and tell truth all the time. (K.B. line 2000)
9. Manager’s actions should not be wrapped false and cunning, otherwise subordinates and consequently all
organization will suffer.
Where the Bey’s heart and words only serve cunning guile,
The poor folk’s contentment flies off in a while. (K.B. line 2012)
10. Legality should be in priority value in managing people. This value makes managers stronger.
A Bey must weave two things in one with firm hand –
Legality, vigilance – roots of the land. (K.B. line 2015)
If you dream to rule, in your majesty long,
Then keep to the law, and your rule will be strong. (K.B. line 2033)
11. Despotic treatment towards subordinates accompanied by carelessness is a factor, which makes management
and subordinates’ aims and objectives differ.
These evils are carelessness coupled with force.
They turn folk away from the Bey in due course. (K.B. line 2024)
But force and oppression can never rule long –
The folk will revolt; break the yoke, though it’s strong. (K.B. line 2030)
12. Kindness and calmness is a trait, which is, maybe for the first time, incompatible with other managerial
traits. However these characteristics are a source of strength.
A Bey should be kind, and his soul should be calm.
A man who is calm has great strength in his arm. (K.B. line 2049)
13. With the right hand manager should control competitors and with the hand motivate and coordinate
subordinates. Managers’ success depends on these basic factors.
With the right hand at first, all your foes you must beat.
With the left give out presents to all whom you meet. (K.B. line 2069)
14. Soothing rhetoric and empathic treatment towards subordinates is a way to receive their inclination and
sympathy. Manager should have strong communicative skills.
Show pity to all, with sweet-spoken speech,
And then, great and small, all their hearts you will reach. (K.B. line 2070)
The servant will offer the Bey his whole heart,
When he’s kind to him, and will honor his part. (K.B. line 2960)
15. Physical appearance of manager is very important. Manager should be nor too tall neither too small. Stately
middle-height manager with firm spine and broad chest is the physique for managers.
A Bey must be noble, a pleasant, fine sight,
Not a giant, nor pigmy – of medium height. (K.B. line 2083)
If he is too tall, that is not good at all,
And neither is that, when he is too small.( K.B. line 2087)
And since this is so – middle-height is the best,
But stately, and comely, firm spine and broad chest. (K.B. line 2088)
16. Manager should avoid intake of alcohol and gambling. Otherwise he will lose subordinates’ respect and
confidence. The effective control cannot be point of issue.
A Bey should avoid guzzling wine, not carouse.
He loses respect if he keeps drunken house. (K.B. line 2091)
And if they go gambling, place gold on the card,
Then life, both for them and the rest, will be hard. (K.B. line 2093)
If a Bey takes to drinking and gambling too,
Then say, is he suited to rule me and you? (K.B. line 2103)
17. Manager should estimate subordinates by their performance and reward them. By motivating manager can
receive loyal and grateful subordinates.
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All Beys for their men should name the rewards he will give to them then.
(K.B. line 2957)
For all kinds odd service rewards must be made,
Which should correspond to the work and its grade. (K.B. line 2974)
When Beys give a good word of praise to a man,
He’ll gladly do all for his lord where he can. (K.B. line 2977)
18. Firstly the manager should ensure satisfying physiological needs of subordinates. Hungry or unsatisfied
subordinates cannot work effectively and productively.
First off - he should give them their drink and their food,
And help them along, when the going’s not good. (K.B. line 2958)
19. The manager should know and be aware of his subordinates. They are divided into two kinds: ones who are
useful and ones who are source for trouble. First type subordinates should be empowered and second type
demands special attention.
About all his servants a Bey should know well –
The ones who are useful and those who raise hell! (K.B. line 2973)
20. The manager should choose reliable honest and intelligent deputy or assistant. Their presence make manager
feel in safety and more confident.
The Vizier must always be your prop and stay! (K.B. line 2181)
His mind and his knowledge are as deep as the sea. (K.B. line 2185)
His honor and honesty must be as one, (K.B. line 2186)
And on the right road must his good work be done.
From these instructions it can be considered that Yusuf Khass Hajib advised to ruler/managers to adopt
paternalistic style of management. After all author advice managers to be a less dictatorial, the decisions tend to
be in the best interests of the subordinates. He strongly advice not to be oppressive toward subordinates. The
manager/ruler ensures subordinates’ needs are always met. This can help balance out the lack of worker
motivation originated from an autocratic management style.
Conclusion and Discussion
The majestic monument of the Turkic culture extant from the beginning from previous millennium Kutadgu
Bilig is dosed by necessary information related with effective management issues. It responds on a question how
to be good manager. Great author touched important issues of management like relationship with subordinates,
general principles and approaches of management, consulting, psychological and physical characteristics of
manager etc.
The knowledge of the past projected and interpreted in the present is one of the most influential factors on
formation and development of mass cultural consciousness, which consolidates a society in a question of its
cultural sense of belonging. This knowledge serves to modern people as an instrument of their social and cultural
identification. While scholars are occupied with decryption of this masterpiece and translation it into common
language, practitioners can benefit from the ideas of Yusuf Khass Hajib in their short and long run policies and
strategies related with human resources management and external analyses particularly competitors. This study
has an ambitious objective to suggest management thoughts and concept of Yusuf Khass Hajib to modern
managers and entrepreneurs especially in Turkic countries as a handbook. It will be wholesome for them from
the cultural and social proximity with notable of Turkic world like Yusuf Khass Hajib. This interdisciplinary
work can be bravely called as a beginning of big project whose authors are with business administration and
turkology background could look at theme from different perspectives.
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Küreselleşen Dünyada Kırgızistan ve Türkiye Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Girişimcilik Boyutuyla İncelenmesi

Özet

Günümüzde gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri küreselleşme olgusunun dünya üzerinde hızla yayılmasını
sağlamış, bu süreçte dünya adeta küçülerek dev bir köy görünümü kazanmıştır. Küresel ekonomilerin ortaya
çıkışı, endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçiş olguları sosyal ve ekonomik yaşamda birçok etkiyi
beraberinde getirmiştir. Ülkeler ve toplumlar dünyanın bir yerinde gerçekleşen herhangi bir olaya kayıtsız
kalamaz duruma gelmişlerdir. Dünyanın herhangi bir bölgesinde gerçekleşen herhangi bir doğal afet, terör veya
ekonomik olay tüm ülkeleri etkiler hale gelmiştir. Hatta ülkeler doğrudan ilgileri olmayan konularda bile görüş
belirtmek, tepki göstermek ya da destek sağlamak durumunda kalmışlardır. Bu süreç hızla gelişen bilgi ve
iletişim teknolojileri sonucu ulaşım ve iletişimin kolaylaşması ile ortaya çıkmıştır ve sürecin en önemli
özelliklerinden birisi; üretimin de hızla küreselleşmekte oluşudur. Küresel üretim, çok uluslu işletmeler ile onların şube
veya bağlı şirketleri, taşeron ve ortakları tarafından gerçekleştirilen sınır ötesi üretim olarak tanımlanabilir. Bugün
çok uluslu şirketlerin toplam yurt içi (ana merkez) ve yurt dışı üretimleri dünya GSYİH'sının yaklaşık beşte birini
oluşturmaktadır. Bu şirketlerin kendi iç ticaret (fırma-içi ticaret) hacimleri de dünya ticaretinin üçte biri dolaylarındadır
( Seyidoğlu, 2003, s.741).
Bu süreçte ülkeler kendi ulusal sanayilerini kurup geliştirmek yerine gelişmiş ülkelerin istek ve çıkarları
doğrultusunda fason üretime yönlendirilmiş, taşeronculuk yaygınlaşmıştır. Çokuluslu şirketlerin ülke
ekonomileri ve yönetimleri içindeki etkileri artmış, bu şirketler adeta devlet içinde devlet konumuna
gelmişlerdir. Kültürel anlamda kültürlerarası etkileşim sonucu ara kültürler ortaya çıkmış, küreselleşmenin etkisi
ile belli bir yöreye ya da bölgeye özgü ürünler dünyanın her yerinde üretilip satılabilir hale gelmiştir. Hızlı
sanayileşmenin olumsuz sonuçları olarak ortaya çıkan küresel ısınma, çevre kirliliği gibi konulara duyarlılık
artmıştır. Ancak bu konuda sanayileşmiş ülkeler üzerlerine düşeni gereği gibi yerine getirememişlerdir. Küçük
ya da büyük tüm işletmeler yoğun rekabet ortamına itilmiş, artan rekabet beraberinde birçok olumlu ve olumsuz
sonucu ortaya çıkarmıştır.
Dünya ticaretinde gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru olan bu tek yönlü akım, sermayenin
gelişmiş ülkelerde daha da fazla toplanmasına neden olmuştur. Ayrıca gelişmiş ülkelerde özel sektör
kuruluşlarının geleneksel faaliyet alanlarında kar oranlarının düşmesiyle bu kuruluşlar karlılıklarını
sürdürebilmek ve pazar paylarını artırabilmek için kamunun elinde olan daha karlı yatırım alanlarına yönelmişler
ve bu özelleştirme akımını daha sonra bütün dünyaya yaymaya çalışmışlardır. Bu firmalar bir yandan da
ellerinde biriken atıl sermayeyi ulus aşırı ticari bankalar aracılığıyla azgelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere
aktarmak zorunda kalmışlardır. Bu gelişmelerin sonucunda alacaklarının tahsilini güvence altına alabilmek için
bu kez de “dünya ile bütünleşme” adı altında istikrar programlarını ortaya atmışlardır. Ulus aşırı şirketler
böylece dünya ekonomisinde kendi etkinliklerini ve karlarını arttırırken bir yandan da azgelişmiş ülkelerdeki
kendilerine bağlı yavru şirket sayısını da arttırmışlardır. Bir yandan da gelişmekte olan ülkelerde ihracata
yönelik sanayi yatırımları gerçekleştirerek bu ülkelerin dış ticaretlerini de denetimleri altına almaya
çalışmışlardır. Bu gelişmeler dünyanın bazı bölgelerinde yoğunlaşmış olan zenginliklerden diğer bölgelerin de
pay alma fırsatı olarak tanıtılmış ve adına da "küreselleşme” denmiştir.
Çalışmamızda da böyle bir süreçte; bilgi iletişim teknolojileriyle giderek küçülen ve küreselleşen, her
alanda rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir dünyada Kırgızistan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler
girişimcilik boyutuyla incelenmektedir. Küreselleşme olgusunun olumlu ve olumsuz etkilerinin yoğun olarak
yaşandığı günümüzde her iki ülkenin ekonomik, sosyal ve coğrafi koşullarından kaynaklanan ortak sorunları da
vardır. Bu sorunlar; düşük ekonomik büyüme oranları, işsizlik, yurtiçi tasarrufların yetersizliği, kayıt dışı
ekonomi, adil olmayan gelir dağılımı ile teknolojinin yeterince geliştirilememesi ve yaygınlaştırılamaması
şeklinde belirtilebilir. Her iki ülkede de benzer olan ekonomik sorunların girişimciliğin özendirilmesi ve
geliştirilmesiyle giderilebileceği düşüncesinden hareketle, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da
geliştirilebilmesi için firmalar, girişimciler ve kamu kuruluşları için öneriler getirilmektedir.
Anahtar Sözcükler; Küreselleşme, Girişimcilik, Türkiye-Kırgızistan Ekonomik İlişkileri
JELL Sınıflaması Kodları; L 26, F 23

1-Küreselleşen Dünya Ekonomisi
Günümüzde üzerinde çok konuşulan, güncelliğini daha uzunca bir süre yitirmeyecek olan konulardan birisi
de küreselleşmedir. Küreselleşmeyle ilgili onlarca konferans ve sempozyum düzenlenmiş, yüzlerce kitap ve
binlerce makale yayınlanmıştır. Küreselleşme her ne kadar günümüzde yeni bir kavrammış gibi sunulmasına
rağmen aslında tarihsel olarak çok eski dönemlere dayanmaktadır. 15 ve 16. yüzyıllarda ilk küreselleşme akımı
yaşanmıştır. Doğal olarak ülkeler arası mal ticareti eski çağlardan beri yapılmaktadır. Ulaşım ve iletişim bu
dönemlerde de önemlidir. Bu yüzden küreselleşme olgusunu bu dönemlere kadar uzatmak yanlış olmayacaktır.
Bu yönü ile küreselleşmenin tarihsel gelişimi iki önemli aşamayla incelenmektedir. Küreselleşmenin ilk
aşamasını, ülkeler arasındaki ticaretin serbestleşmesi sonucu 1400’lü yılların sonlarında ortaya çıkan birinci
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küreselleşme dalgası oluşturmaktadır. “Birinci küreselleşme dalgası” olarak nitelendirilen bu dönem “Tarım
Devrimi” ile başlamış ve döneme özellikle coğrafi keşifler damgasını vurmuştur. Bu dönemde Avrupa
Devletleri’nin amacı, sömürebilecekleri yeni topraklar bulmak olmuştur. Çünkü ucuz emeğe ve üretim fazlalarını
satacakları yeni pazarlara gereksinim duymuşlardır. Bunun da tek çözümü yeni yerler ele geçirip buraları
sömürgeleştirmek olmuştur. 1600–1800 yılları arasında Avrupa Devletleri’nin ele geçirdikleri bu servet aynı
zamanda I. Sanayi Devrimi’nin de ana finans kaynağını oluşturmuş ve sermayenin Latin Amerika’dan
Avrupa’ya aktarılmasıyla küresel ticaret hızla gelişmiştir (Koçar, 2006, s.4).
İkinci küreselleşme dönemi 1870 yılından sonra başlayan Sanayi Devrimi’nin etkisi ile dünya ticaretinin
hızla gelişmesiyle ortaya çıkan süreç olmuştur. Sanayi Devrimi sonucunda buharın icadı ile ortaya çıkan
teknolojik olanaklar günümüzdekine benzer hızlı bir küreselleşme sürecine neden olmuştur. II. Sanayi Devrimi
ve ardından yaşanan Teknoloji Devrimi dünyanın bugün bulunduğu konuma gelmesine yol açmıştır.
Üçüncü küreselleşme akımı olarak da düşünülebilecek olan günümüze geldiğimizde 1970’lerdeki çokuluslu
şirketlerin ortaya çıkması, 1980’li yıllardaki iletişim devrimi, 1990’larda Sovyetler Birliği’nin yapı
değiştirmesiyle tek kutuplu dünyanın oluşması sonucu hızlı bir küreselleşme süreci yaşanmaktadır. Bu süreçte,
kültürel etkiler ön plana çıkarılmakta, etkileşimin kaçınılmaz, kendiliğinden ortaya çıkan bir olgu olduğu görüşü
savunulmakta, küreselleşmenin herkesin ortak çıkarına olduğu düşüncesi yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır
(http://w3.gazi.edu.tr/web/syaman/kuresellesme2.htm).
Uluslararası ticaretteki serbestleşmenin doğal sonucu olarak ülkeler arasındaki sermaye hareketleri, ulaşım
ve iletişim maliyetlerindeki azalmalar, bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler; firmalara neyin nerede nasıl
üretileceği ve kime satılacağı konusunda çok geniş farklı tercihleri sunabilmektedir. Dünya ticaretinde gelişmiş
ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru olan bu gelişmeler dünyanın bazı bölgelerinde yoğunlaşmış olan
zenginliklerden diğer bölgelerin de pay alma fırsatı olarak tanıtılmıştır.
Küreselleşme ile ilgili farklı bakış açılarına göre birbirine zıt farklı görüşler vardır. Ekonomik ve sosyal
açıdan küreselleşmenin en çok eleştirilen yönleri, ülkeler arasında derin eşitsizliklere yol açması, işsizliği
artırması, ülkelerdeki gelir dağılımını olumsuz etkilemesi, çok uluslu işletmeler aracılığıyla egemen olduğu
işgücü piyasalarını düzensizleştirmesi ve nihayet yoksulluğu yaygın bir hale getirmesidir. Bu tezlerin karşısında,
küreselleşmenin gelişmenin öncüsü olduğu ve her geçen gün insanlığın önüne yeni fırsatlar çıkardığı
antitezlerinin de azımsanmayacak derecede destekçisi bulunmaktadır. Bu noktada, küreselleşmenin bir dayatma
mı yoksa bir tercih mi olduğu da tartışılmaktadır ( Zenginoğlu, 2005).
Gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru nitelikli işgücünün dolaşımı, gelişmekte olan ülkeler
açısından elamanlarını kaybetme nedeni ile olumsuz olmaktadır. Bu süreç gidilen ülkedeki nitelikli işgücünü de
olumsuz etkilemektedir. Gelişmekte olan ülkelerden gelen nitelikli işgücünün maliyeti daha az olduğu için,
ülkenin kendi nitelikli işgücünü seçme imkanı ortadan kalkmaktadır. Sermayedarlar için düşük maliyetli emek
her zaman tercih edilen bir durumdur. Bunun yanı sıra imalat sanayinde kol gücüne dayalı düşük maliyetli
işgücü nerede ise yatırımlar o alana yapılmaktadır. Bu yönüyle emeğin küreselleşmesi sermaye açısından
gerçekleşmektedir.
Söz konusu küreselleşme ve bölgesel ekonomik entegresyonlarla ekonomik ilişkilerin yoğun olarak
yaşandığı günümüzde, içinde bulunduğumuz süreç; tarihsel, kültürel ve coğrafi açıdan birbirine yakın ülke ve
bölgeler arasında kuvvetli ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel ilişkilerin oluşturulmasını, dayanışmayı ve bu
ilişkilerin sürekliliğini zorunlu kılmaktadır.
2. Girişimcilik ve Kobiler
Küreselleşen dünya ekonomisinde artan rekabet özellikle azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri zor
durumda bırakmaktadır. Küreselleşme ekonomik ve sosyal her alanda tüm değerleri etkilemiş ve değiştirmiştir.
Doğal olarak üretim sistemi de bu değişikliklerden etkilenmiştir. Önceleri küçük el sanatları olarak atölyelerde
gerçekleşen üretim İngiltere Sanayi devrimiyle birlikte fabrikalara geçmiş 1900’lü yılların ilk başlarında fordist,
taylorist üretim anlayışı kurumsallaşarak kitlevi üretim süreci yaşanmıştır. Aynı ürünün düşük maliyetle çok
sayıda üretildiği kitlevi üretim sürecinde üretim; yüzlerce çalışanın yeraldığı geniş üretim alanlarında büyük
fabrikalarda gerçekleştirilmektedir. 1950’li yıllarda yöneylem araştırması tekniklerinin üretim planlamada
kullanımının yaygınlaşması ve daha sonraki yıllarda toplam kalite anlayışının etkisi ve değişen piyasa
koşullarıyla birlikte müşteri istek ve ihtiyaçlarının dikkate alınması zorunluluğu esnek üretim sistemlerini
gündeme getirmiştir. Yalın üretim sürecinde üretim sürekli müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre şekillenerek daha
az miktarlarda ve daha küçük üretim alanlarında gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu süreç kitlevi üretim
aşamasına göre daha küçük ölçekli işletmelerin Kobi’lerin ortaya çıkmasına ve hızla yaygınlaşmasına
yolaçmıştır.
Bu işletmelerin bilgiyi elde etme, geliştirme ve yönetme yetenekleri, ekonomik büyümenin, verimliliğin ve
rekabet edebilirliğin temel unsuru haline gelmiştir. Bu açıdan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş dünyasına
nüfuz etmesi ve işletmelerde yaygın ve etkin olarak kullanılması; ekonominin bilgiye dayalı hale gelmesi, daha
yüksek katma değer üretmesi ve yeni iş alanlarının oluşumu açısından büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin
yaşam döngüsünü oluşturan girişimcilik, işletmenin kurulması ve büyütülmesi aşamalarında; karşılaşılan başlıca
problemler arasında finansmana erişim, bürokratik engeller ve bilgiye erişim önemli yer tutmaktadır.
İşletmelerin kendi iş süreçlerinde ve kamuyla olan iş ve işlemlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın
kullanımıyla bu sıkıntıların büyük oranda giderilmesi, yeni ve daha etkin iş süreçlerinin geliştirilmesi, işletme
maliyetlerinin azaltılması, verimliliğin artırılması ve e-ticaretin yaygınlaşması ile küresel pazarlara erişim
imkanları sayesinde satış potansiyelinin artması mümkün olabilecektir. Diğer taraftan, şirketler arasında oluşacak
etkin iletişim platformlarıyla sektör içi ve sektörler arası sinerjiler ortaya çıkarılabilecektir (DPT, 2006, s.10-11).
Günümüzde Kobi’ler tüm dünya ülkeleri için sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın önemli bir aracı olarak
görülmektedirler. Yaratıcı ve yenilikçi düşünce sistemine sahip olmaları, girişimcilik ruhunu içinde
barındırmaları, işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanlarının yaratılmasına katkıları, her an değişen piyasa
koşullarına uyum sağlayabilen esnek üretim yapılarıyla Kobi’ler hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke
ekonomileri için en önemli unsur olma özelliklerini korumaktadırlar. Bu yönüyle içinde bulunduğumuz sosyoekonomik süreçte küçük ve orta ölçekli işletmecilik anlayışının temelini oluşturması nedeniyle girişimcilik
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kavramı da en az Kobi’ler kadar önem kazanmış ve güncelleşmiştir. İşletme bilimi açısından klasik üretim
faktörleri arasında dördüncü faktör olarak sayılan girişimcilik ve girişim ekonominin temelidir. Girişimin ve
girişimcilerin olmadığı ülkelerde şirketlerin yenilenmesi, buluşçu olması, yeni alanlara yatırımların yapılması
mümkün değildir. Bu ise, ülke ekonomileri için düşünülebilecek olası en kötü durumlardan birisidir. Bugün
özellikle gelişmiş ülkeler ekonomik yaşamda rekabet güçlerini arttırmanın temel anahtarının girişimcilik
olduğunu bilmekte ve bu nedenle girişimciliğin öne çıkartılmasının, desteklenmesinin ve yaratılmasının önemini
algılamış toplumlar olarak geleceklerini garanti altına almaya çalışmaktadırlar.
Bu açıdan değerlendirildiğinde, bir ülkenin gelişmesi ve kalkınması sahip olduğu girişimci sayısıyla aynı
yönlü ve doğru orantılıdır. Girişimci sayısı arttıkça ekonomik gelişme ve kalkınma da artacaktır. Bu sayı
azaldıkça gelişme hızı da düşecektir. Bununla ilgili yetişkin nüfus içerisinde şirket kuran kişi sayısının oranı;
Türkiye’de %4,6, Meksika’da %18,7, İrlanda’da %12, ABD’de %11,7’dir. Bu oranın arttırılabilmesi için hızla
gerekli önlemler alınmalıdır.
Girişimcilik günümüzde yalnız devletlerin değil, uluslararası kuruluşlar ve birliklerinde ilgilendiği bir
konudur. Avrupa Birliği girişimciliğin özendirilmesiyle ilgili Lizbon stratejisini hazırlamıştır. Lizbon
Stratejisinin önemle üzerinde durduğu konulardan birisi de yenilikçi işletmelerin ve Kobi’lerin kurulması ve
geliştirilmesi için elverişli ortamın yaratılma gerekliliğidir. Bilindiği gibi Avrupa Birliğinin temel hedefi
kişilerin, mal ve hizmetlerin, sermayenin kısaca tüm üretim faktörlerinin serbestçe dolaşabildiği ortak “Tek
Pazar” yaratılmasıdır(Çolakoğlu, 2005, s.2). Bu yolla Dünyada AB’nin en rekabetçi, yenilikçi, bilgi temelli
ekonomik güc haline getirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmada da girişimcilik en önemli stratejidir.
Sanayi toplumunda egemen olan büyük ölçekli firmalar bilgi toplumuna geçiş sürecinde yerini esneklik ve
dinamik çalışmanın hakim olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere bırakmışlardır. Sanayi toplumunda verimlilik
ve karlılığı arttırabilmek için ölçek büyütülerek daha büyük ölçekli işletmeler kurulurken bilgi toplumunda aynı
amaç ölçek küçültülerek daha küçük ölçekli işletmelerle gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır (Balcı, 1997, s.82).
Günümüzde Kobi’leri önplana çıkaran ve gün geçtikçe daha da önem kazanmasına yolaçan nedenler
aşağıdaki gibi özetlenebilir (Özdemir vd., 2006, s.136-142; Yıldırım, 2007, s.25-26);
- Küreselleşmeyle birlikte devletin ekonomideki payının küçülerek ağırlığının azalması sonucu sanayi
toplumunun büyük ölçekli işletmelerinin değişen sosyo-ekonomik koşullara uyum sağlamasının zorlaşması
sonucu daha esnek, yeniliklere kolaylıkla uyum sağlayabilen küçük ölçekli işletmelere olan ihtiyacın artması
- Ekonomik krizlerden Kobi’lerin çok fazla etkilenmemeleri aksine krizden etkilenen büyük işletmelerin
boşalttığı alanları doldurarak istihdama ve krizin daha kolay atlatılmasına katkıda bulunmaları
- Büyük ölçekli işletmelere göre yenilik ve değişime daha yatkın olmaları
- Piyasa ekonomisinin serbest rekabete dayalı temel ilkesini bozan oligopol, düopol gibi eksik rekabet
piyasaları ve tekel oluşumunu önlemedeki katkıları
- Değişen piyasa koşulları, müşteri istek ve ihtiyaçlarının şekillendirdiği esnek üretim sisteminde yenilik ve
değişikliklere daha yatkın olma nedeniyle bu üretim sisteminin ihtiyaçlarına daha uygun olma
- Bireysel ihtiyaçları ve tüketici tercihlerini dikkate alan ürünlerin üretiminin değer kazanması
- Esnek üretim ve örgüt yapıları nedeniyle sanal ortama daha yatkın olmaları ulaşım maliyetlerindeki
azalmalar ve zaman tasarufu nedeniyle ortaya çıkan maliyet avantajları gerektiğinde işlerin ertelenmesiyle ilgili
ortaya çıkabilecek problemleri çözmede güçlü olmaları
- Büyük işletmelere göre daha az sayıda personel çalıştırılması nedeniyle personel sayısının fazlalığından
kaynaklabilecek türlü problemlerle karşılaşılmaması
- Risk almaya daha yatkın olmaları ve bu yönüyle yaratıcılık ve yeniliklerden daha kolay yararlanarak
verimliliklerini artırabilme olanağı
- Daha çok bulundukları bölge ya da yöreye bağlı üretim yaptıklarından dolayı bölgesel gelişme ve
dengesizlikleri gidermede katkı sağlama potansiyeline sahip olmaları
- İşsizliği gidermeye katkıları ve girişimcilik ruhunu içinde barındırarak istihdama potansiyel katkıları
Tüm bu ve benzer gerekçelerle günümüzde Kobi’ler üretim, istihdam, rekabet, girişimcilik, verimlilik gibi
ekonomik olguların temel unsuru haline gelmiştir. Bu durum hem ulusal hemde uluslararası alanda Kobi’lerin ve
girişimciliğin daha da önemli hale gelmesine yolaçmıştır.
3. Dünyada ve Türkiye’de Küçük ve Orta Boy Girişimler
Dünya’da mevcut ülke ekonomilerine bakıldığında işletmelerin hemen hemen %95 – 99’nun Kobi’lerden
oluştuğu görülmektedir. GSMH’nın %30 - 70’nin, İstihdamın %40 - 80’ninin, yatırımların %30 - 60’nın
ihracatın %10 - 40’nın Kobi’ler tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir(OECD, 2005). Bu yönüyle Küçük ve
orta boy girişimler ekonomik ve sosyal sistemin belkemiği konumundadırlar.
Dünyanın gelişmiş yedi ülkesi ABD, Almanya, Japonya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Hollanda’da
işletmelerin yaklaşık %99’u Kobi’dir. Bu ülkelerde Kobi’lerin toplam istihdam içindeki payları %36 ile %83
arasında değişmekte olup, Japonya ve İtalya’da %80 civarındadır. Kobi’lerin toplam yatırım ve katmadeğer
içindeki payları %40’lar civarında yeralmaktadır. Toplam ihracat ve krediler içindeki payları ise %30’lar
civarında bulunmaktadır.
Tablo 1: Seçilmiş Bazı Ülke Ekonomilerinde Kobi’lerin Yeri ve Önemi
Tüm
Toplam
Toplam
İşletmeler
İstihdam
Yatırımlardaki
Ülkeler
İçindeki
İçindeki Payı
Payı (%)
Payı (%)
(%)
99,70
56,6
38,0
ABD
99,00
64,0
44,0
Almanya
99,40
81,4
40,0
Japonya
99,80
63,1
46,0
Fransa
98,80
36,0
29,5
İngiltere
98,00
83,0
52,0
İtalya

Katma değer
İçindeki Payı
(%)
43,0
49,0
52,0
53,2
25,1
47,0

Toplam
İhracat
İçindeki Payı
(%)
32,0
31,0
38,0
23,2
22,2
---

Toplam
Krediler
İçindeki
Payı(%)
42,7
35,0
50,0
29,0
27,2
---
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98,00
57,0
45,0
32,0
38,0
Hollanda
98,6
63,2
27,8
50,0
40,0
Hindistan
98,8
59,0
35,0
35,0
20,0
Güney Kore
98,0
64,0
---47,0
50,0
Tayland
97,0
44,0
27,0
43,0
10,0
Singapur
99,89
76,7
26,5
38,0
8,0-10,0
Türkiye
Kaynak: OECD, SME and Entrepreneurship Outlook, 2005 Edition, OECD pub., s.221.

--15,3
47,0
---27,0
4,0-5,0

Tablo 2: Türkiye’de Kobi’lerin Ölçek Büyüklüğü ve Sektörlere Göre Dağılımı
İşletme Ölçeğine Göre Dağılım (% Pay)
İşletme
1-9 arası
10-49 arası
50-99 arası
100-150 arası
151-250 arası
251 ve üzeri
Sahibi
çalışan
çalışan
çalışan
çalışan
çalışan
arası çalışan
1,38
94,94
3,09
0,30
0,10
0,08
0,11
Faaliyet Alanlarına Göre Dağılım (% Pay)
Ticaret
İmalat San.
Ulaştırma
Otel / Lokanta
Sosyal Hiz.
İnşaat
Diğer
46,19
14,35
14,21
9,48
5,27
2,08
8,42
Kaynak: KOSGEB, 2002 Yılı Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı:Imalat Sanayi Değerlendirmesi, Ankara-2005, ss.4-6.

Türkiye açısından Kobi’ler incelendiğinde de; Türkiye’de tüm işletmeler içinde Kobi’lerin payı
%99,89’dur. Toplam istihdam içindeki payı %76,7’dir. Kobi’lerin GSMH içerisindeki payı yüzde 26,5
seviyelerinde kalmaktadır (Tablo 1).
Kobi’lerde üretilen katma değerin düşük olmasında, bu işletmelerin teknik bilgi ve beceri seviyelerinin,
bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim fırsatlarının ve bu teknolojilerin sağladığı avantajlardan faydalanma
yeteneklerinin sınırlı olmasının etkili olduğu değerlendirilmektedir. Ancak ülkemizde Kobi’lerin yatırımlar ve
ihracat içindeki payının hem gelişmiş hemde gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kaldığını, ve özellikle ihracat ve
kredi payının çok düşük olduğunu belirtmeliyiz. Buradan Türkiye için Kobi’lerin ve Kobi girişimciliğinin
geliştirilmesi ve dolayısıyla ekonomik gelişmenin hızlanması için dışa açılmanın yani ihracatı desteklemenin
gereği ortaya çıkmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumunun 2002 yılında yaptığı Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı çalışmasına göre
Türkiye’de 1.720.598 tane işletme vardır. Bunların %96,32’si 10 kişinin altında işçi çalıştıran çok küçük
işletmelerdendir ve %46,19’u ticaret, %14,35’i imalat sanayi, %14,21’i ise ulaştırma sektörlerinde faaliyet
göstermektedir (Tablo 2).
Bilindiği gibi Çin son 18 yıl boyunca istikrarlı bir yüksek büyüme yaşamıştır. Bu başarının tamamı Kobi
ölçekli üretimden doğmuştur. Çin, diğer sosyalist ekonomilerden ve Rusya’dan farklı olarak, 1958 yılından
itibaren küçük ve orta ölçekli üretime yönelmiş, “Bin bir çiçek açsın” sloganıyla Kobi ölçekli üretimi
yaygınlaştırmış, hatta Demir-Çelik sektörü de dahil, büyük üretim birimlerini de bölüp parçalayan bir modeli
takibetmiştir. Bu nedenle Çin’de piyasa ekonomisine geçiş hem daha kolay ve hızlı olmuş, hem de ortaya
dünyayı şaşırtan ve tüm 21. yüzyıl varsayımlarının değişmesine neden olan bir gelişme mucizesi çıkmıştır
(www.dp.org.tr/Raporlar/Kobilere_Yonelik_Bir_Siyasal_Strateji.doc, erişim tarihi:12.03.2008).
4. Girişimciliğin Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Katkısı
Girişimcilik ruhunu da içinde barındıran Kobi’lerin sağladığı canlı, hareketli rekabet ortamından tüm
toplum yararlanır. Kobi’ler bulundukları topluma sadece ekonomik açıdan değil sosyal ve siyasi açıdan da
katkıda bulunurlar. Güçlü bir Kobi temeli olmadan piyasa ekonomisinin olamayacağı anlaşılmıştır. Çünkü
Kobi’siz ekonomi aynı zamanda “girişimci”si olmayan bir ekonomidir. Piyasa ekonomisinin temelini girişimci
fideliği olan Kobi’ler oluşturur. Ekonomik ve sosyal sistemin bir parçası olarak Kobi’ler her şeyden önce kıt
kaynakların rasyonel kullanımına hizmet ederler. Esnek yapılarıyla değişikliklere ve gelişmelere kısa sürede
uyum gösterirler. Kobi’ler geliştikçe üretim artar, işsizlik azalır, gelir dağılımı düzelir, rekabet gücü artar, ihracat
ve ithalat büyür, girişimcilik gelişir ve girişimcilik ruhu canlı tutulur, makro ve mikro düzeyde tasarruf ve
yatırımlar artar. Bunların yanısıra Kobi’lerin ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne katkıları bölgesel
dengesizlikleri giderme, gelir dağılımı dengesizliklerini azaltma, işsizliği azaltarak istihdamı arttırmaya katkı
şeklinde sıralanabilir (Özdemir vd., 2007, s.75).
Birçok ülke ekonomisi için temel sorunlardan birisi ekonomik kaynakların dengesiz dağılımı sonucu ortaya
çıkan bölgesel ekonomik gelişme farklılıklarıdır. Büyük işletmeler gerek coğrafi ve sosyal koşullar gereksede
maliyetler açısından içsel ve dışsal ekonomilerden en üst seviyede yararlanabilmek adına kuruluş yeri seçiminde
çok fazla özgür değildirler. Bu nedenle çoğu kez büyük şehirlerde ya da buralara yakın organize sanayi
bölgelerinde kurulurlar. Fakat Kobi’ler esnek yapıları nedeniyle en küçük köy ve kasabalarda dahil olmak üzere
çok farklı yerleşim bölgelerinde kurulabilirler. Bu da bulundukları yörenin ekonomik yönden gelişmesine ve
canlanmasına yolaçar. Hükümetler Kobi’lerin bu özelliğinden yararlanabilmek için hızla büyük şehirlerin
dışında da organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri oluşturarak bu alanlarda kurulacak
işletmeler için vergi indirimleri, yer tahsisi, enerji desteği gibi teşvik uygulamalarına gitmektedirler.
Kobi’ler ekonomik gelişmenin zayıf olduğu bölgelerde kurulduğunda yaratacakları katma değerle hem
birey hem bölge genelinde refah artışına neden olurlar. Ödedikleri vergiler yoluyla kamu hizmetlerinin
finansmanı ve sosyal gelişmeye katkıda bulunurlar.
Günümüzde bilgi işlem teknolojilerindeki ilerlemeler; emek yoğun teknolojilerin yerlerini sermaye yoğun
teknolojilere bırakmasını sağlamıştır. Büyük işletmelerde insan yerine makinalar kullanılmaya başlanmıştır.
Küreselleşme ve rekabeti daha acımasız hale getiren yeni liberal politikalar işletmeleri daha verimli çalışmaya
yöneltmiş, özellikle büyük işletmeler daha az sayıda çalışanla daha çok iş yapmak zorunda kalmışlardır. Bu da
beraberinde işten çıkarılmaları gündeme getirmiştir (Müftüoğlu, 1989, s.31). Böyle bir ortamda daha emek
yoğun teknolojileri kullanan Kobi’ler işsizliği azaltarak istihdam artışına yolaçmaktadırlar. Girişimcilik ruhunu
içlerinde barındırıyor olma nedeniyle de, bireylere kendi işlerini kurabilme olanağı sağlamaktadır. Böylelikle
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önceleri işsiz olup iş arayan insanlar artık işsiz olmaktan kurtulmaktadırlar. Ayrıca ekonomik kriz dönemlerinde
büyük işletmelere göre dayanma güçlerinin daha fazla olması nedeniyle istihdamı korumaya da ciddi katkıda
bulunurlar. Üçüncü dönem küreselleşmenin hız kazandığı 1990 yılından sonraki dönemde özellikle batıda
işsizlik kontrol edilebilir oranları aşmıştır. İşsizlikle başetmede, istihdam/kişi başına en düşük yatırım maliyetini
gerektiren Kobi’leri teşvik edip güçlendirmekten başka çarenin olmadığı anlaşılmıştır. Günümüzde batı ülkeleri
işsizlikle mücadelede bu yolu seçmiştir (www.dp.org.tr/Raporlar/Kobilere_Yonelik_Bir_Siyasal_Strateji.doc.,
erişim tarihi:12.03.2008).
Kobi’ler bu özelliklerinin yanısıra büyük işletmelere göre daha az kalifiye olan, düşük eğitimli işçilerin
istihdamına da imkan verirler. Ancak işsizliği önlemede tüm bu katkıların yanısıra düşük ücret, düşük iş
güvenliği, sosyal güvenliğin yetersiz olması gibi istihdamla ilgili bir dizi soruna neden olduğu da dikkate
alınmalıdır (Küçük, 2005, s.210).
Kobi’ler gelir düzeyi bakımından zayıf, geri kalmış bölgelerde oturan eğitimsiz, geçici işlerde çalışan
sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olan kesimler için de, bu kesimleri istihdama katarak bu riskin azalmasına
neden olurlar. Yani sosyal dışlanmanın sosyal içermeye dönüşmesine katkıda bulunurlar.
Bu ve benzer özellikleriyle Kobi’ler hem gelişmiş hemde gelişmekte olan ülke ekonomileri için ekonomik
gelişmenin ve toplumda sosyal dengeleri sağlamının temel aracı olmaktadırlar.
Ancak Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu olumlu özelliklerinin yanısıra ölçek ekonomilerinden yeterince
yararlanamama gibi sorunu da vardır. Bilindiği gibi üretimin kendini yenileyerek sürmesi ve sürdürülebilirliğinin
gerçekleşmesi ölçek büyümesi ile mümkün olur. İşletmelerde enerji maliyetleri ve diğer sabit maliyetler ölçek
büyümesine bağlı olarak azalır. Bunun dışında büyüyen ölçekler kendi dışsal ekonomilerini yaratırlar. Piyasa
ekonomilerinde ölçek zaman içinde üretim maliyetlerini belirlediği için bunun etkisi göreli fiyatlara yansır.
Ölçek büyümesi sermaye birikiminin oluşumunu sağlar. Bu aynı zamanda ekonomik büyüme ve gelişmeyi de
karşılar. Teknolojik gelişme ile birlikte gerçekleştirilen sermaye birikimi; ölçek büyümelerine ve birim ürün
maliyetlerinin azalmasına yol açarak, kar oranlarını artırır. Bir sanayi kolunda gerçekleşen ölçek ekonomileri
rekabetçi üretimin yapısı gereği, diğer sanayi kollarında da benzer teknoloji ve ölçekleri yaratır. Ölçek
büyümeleri kar oranlarını artırarak sermaye birikim sürecini hızlandırırlar. Bu süreç devamında büyük ölçekli
işletmelerin yeraldığı rekabeti bozan tekelci bir yapının doğmasına yolaçabilir. Böyle bir süreçte küçük ölçekli
işletmelerin rekabet edebilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleride oldukça zordur.
Ancak buna rağmen yine de Kobi’lerin desteklenmesi ve kurulmalarının özendirilmesi gerektiğini
belirtmeliyiz. Günümüzde küreselleşme, gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri olguları; coğrafi sınırları ortadan
kaldırarak, üretimi dünya ölçeğine yayarken bunu küçük ölçekli işletmelerle gerçekleştirmektedir. Böyle bir
süreçte özellikle gelişmiş ülkeler ve uluslararası kuruluşlar bir yandan Kobi’leri teşvik ve yardım politikalarıyla
desteklemeye çalışırken rekabet gücünü arttırabilmek için de Kümeleme modelleri oluşturarak, bu işletmelerin
pozitif içsel ve dışsal ekonomiler yaratacak şekilde belli bölgelerde toplanmalarını sağlamaya çalışmaktadır.
Bunun yanısıra Küçük ölçekli işletmelerin de büyüyeceklerini gözönüne alırsak, uygun ölçek büyüklüğüne
ulaşabilmek için birleşme ya da satınalmaların da sözkonusu olabileceğini belirtmeliyiz.
5.Kırgızistan ve Türkiye Arasındaki Ekonomik İlişkiler
Kırgızistan tarihi ipek yolu üzerinde Çin, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan’a komşu 5,2 milyon
nüfuslu merkezden planlı sosyalist ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçişin ekonomik ve sosyal
sıkıntılarını yaşayan bir ülkedir. Altın, kömür, antimon , civa, kalay başlıca yer altı zenginlikleri olup, pamuk,
tütün, et, yün, şekerpancarı, buğday, sebze ve meyveler gibi tarım ürünleri yetiştirilebilmektedir.
Bağımsızlığın ilan edilmesinden bu yana geçen 15 yıllık süre içinde Kırgızistan ekonomisi gelecek vaad
eden, gelişme potansiyeline sahip bir görünüm ortaya çıkarmaktadır. Tablo3’de Kırgızistan’la ilgili çeşitli
ekonomik ve sosyal göstergeler verilmektedir.
Tablodan da görülebileceği gibi; 2003-07 döneminde 2005 yılındaki siyasal çalkantının neden olduğu
gerilemeyi saymazsak ekonomi reel olarak %7’lik bir büyüme göstermiş, bu oran 2006 ve 2007 yıllarında %2,7
ve %8,2 olarak gerçekleşmiştir. İstikrarsız büyüme oranına karşılık ülkede yaklaşık %5 civarı enflasyon
gerçekleşmekteyken, ancak son yıllarda enflasyonda hızlı bir artış görülmektedir. 2007 yılında tüketici fiyat
endeksindeki yıllık artış %20,2 olarak açıklanmıştır. Kişi başına gelir de ekonomik büyümeye paralel hızla
artmaktadır.
Tablo 3: Kırgızistanla İlgili Çeşitli Ekonomik ve Sosyal Göstergeler
Ekonomik ve Sosyal Göstergeler
2003
2004
2005
2006
2007
83.871,6
94.350,7
100.899,2
113.800,1
----GSYİH (milyon Som)
1.919,01 2.211,54
2.459,88
2694,66 ----GSYİH (milyon. $, piyasa fiyatları)
7.0
7.0
-0.6
2,7
8,2
Reel GSMH Artış Oranı (%)
380.4
442.9
469.8
--------Kişi Başına (GSMH-MG)($)
5.6
2.8
4.9
5,1
20,2
Enflasyon Oranı, (%)
TEFE İndeksindeki Yıllık Artış (%)
11.4
4.4
6.8
---TÜFE İndeksindeki Yıllık Artışı (%)
5.6
2.8
4.9
5,1
20,2
1.837.000
1.842.300
----------İşgücü (faal nüfus)
2.9
2.9
3.3
3,5
----İşsizlik oranı (%)
------700.000
Yurt Dışında Çalışan İşçi Sayısı
GSMH SEKTÖREL PAY(2005YILI)
SEKTÖREL BÜYÜME HIZLARI
Tarım
:
31,00
3,2
4,1
-4,2
12,3
---Sanayi
:
18,20
17,0
4,6
-12,1
-3,32
---Hizmet
:
27,30
5,7
5,8
7,5
17,83
---Diğer
:
13,90
1.304,5
1.670,6
1.869,0
2517,1
----Dış Ticaret (milyon $)
İhracat ($)
582,7
722,.3
673,0
794,1
----
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İthalat($)
Denge($)
Dünya Ticareti İçindeki Payı (%)
Türkiye ile Ticaret (bin $)
İhracat
İthalat
Denge
Kaynak: KC Milli İstatistik Komitesi

721,8
-139,..1
0,0141
36.991,4
11.002,5
25.988,9
-14.956,4

948,.3
-226,0
0,0149
50.288,8
17.046,1
33.242,7
16.196,6

Tablo 4: Kırgız Cumhuriyetinin İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı (% Pay)
Yıllar
Bağımsız Devletler Topluluğu
Topluluk Dışı Ülkeler
1995
65,8
1996
77,8
1997
52,9
1998
44,9
1999
40,4
2000
41,1
2001
35,4
2002
34,8
2003
34,6
2004
38,3
2005
45,1
2006
47,7
Kaynak: KC Milli İstatistik Komitesi

34,2
22,2
47,1
55,1
59,6
58,9
64,6
65,3
65,4
60,3
54,9
52,3

1.195,0
-522,0
0,0147
51.579,1
18.178,0
33.401,1
15.223,1

Türkiye
0,8
1,0
1,3
1,4
1,0
1,4
2,9
3,4
1,9
2,4
2,7
3,4

1723,0
-928.9

--------

-----------------

-------------

Toplam
İhracat
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Dönem içinde kişi başına gelir 380 dolardan 470 dolara çıkmıştır. %3 civarı işsizlik oranının bulunduğu
2005 yılı itibariyle tarımın %31 payla hakim sektör olduğu bir ekonomik yapı karşımıza çıkmaktadır. Kırgızistan
geçişin sıkıntılarını yaşayan fakat bu sorunları çözme konusunda çaba sarf eden potansiyeli olan bir ülkedir.
Ülkenin dünya ticaretindeki payı küçük olmakla birlikte ihracat ve ithalat değerleri yıldan yıla hızla artmaktadır.
1995 yılında 409 milyon dolar olan ihracat 2006 yılında 794,1 milyon dolara çıkmıştır. İthalat ise aynı dönemde
522 milyon dolardan 1723,0 milyon dolara çıkmıştır. Sanayi sektörünün ihracat içindeki payı 1995 yılında %
89,5 iken, 2003’de %94,7’ye çıkmıştır. İhraç Sanayileri içerisinde metal dışı ürünler, makine imalatı, hafif
sanayi ürünleri ve gıda sektörleri ağırlıklı paylarla dikkati çekmektedirler. Türkiye'den ithal edilen urunler
arasında, Gıda, temizlik ürünleri, mobilya, makine, tekstil, inşaat malzemeleri, beyaz eşya sayılabilir.
İhrac edilen ürünler ise; Kuru Fasülye, Ceviz, Ayçekirdeği, ham deri olarak belirtilebilir.
Tablo 5: Kırgız Cumhuriyetinin İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (% Pay)
Yıllar
Bağımsız Devletler Topluluğu
Topluluk Dışı Ülkeler
1995
67,7
32,3
1996
57,6
42,4
1997
61,4
38,6
1998
52,4
47,6
1999
43,2
56,8
2000
53,9
46,1
2001
55,0
45,0
2002
55,0
45,0
2003
57,3
42,7
2004
61,9
38,1
2005
61,7
38,3
2006
57,7
42,3
Kaynak: KC Milli İstatistik Komitesi

Türkiye
7,4
5,6
6,2
4,4
3,9
4,8
3,4
2,9
3,6
3,5
3,0
2,3

Toplam İthalat
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Tablo 6: 2005 Yılında En Fazla İthalatı Yapılan 20 Ürünün Türkiye ve İthalat Yapılan Seçilmiş Beş Ülkeyle Karşılaştırılması
(.000 Dolar)
Liste
Toplam
Seçilmiş Ülkeler
Ürünler
İthalat
Rusya
Kazakistan
ABD
Özbekistan
Çin
Türkiye Toplamı
74.408
14.534
88.942
104.851
Kerosin
83.946
19.439
103.385
104.106
Benzin
7.715
21.784
29.499
43.333
İlaçlar
25.537
14.314
39.851
42.253
Mazot
30.425
30.425
30.425
Doğal gaz
3.626
3.626
3.626
Elektrik malz.
11.989
1.625
13.614
20.230
Oto lastiği
8.470
2.113
1.415
11.998
20.097
Kağıt ürünleri
12.599
12.599
12.599
Şeker
9.262
9.262
9.262
Sigara Tütün
1.749
1960
2.549
1.253
7.511
18.111
Özel amaçlı
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bilimsel cihazlar
14.542
Buğday
İnorganik Kimyasal
8.133
maddeler
Kategorilere girme5.117
2.520
yen metal ürünler
15.076
Kömür
4.635
5.688
İnşaat demiri
1.316
Otomobil parçaları
Polikarbonat ve
poliefirler
Suni kumaşlar
Eczacılık ürünleri
Kaynak: KC Milli İstatistik Komitesi

3.032

17.574

17.574

5.928

14.061

15.801

4.180

11.817

15.274

15.076
10.323
2.468

15.076
14.420
14.373

0

14.238

12.706
9.001

13.733
12.414

1.152
12.706
9.001

İthalat açısından ise, ithalatın önemli bir kısmı yaklaşık %95’i sanayi ürünlerinde gerçekleşmektedir. Petrol
ve doğal gaz, makinalar, gıda ürünleri ağırlıklı olarak ithal edilen ürünlerdir. Özellikle kimyasal ve
petrokimyasal ürünlerin 1995-2003 döneminde ithalatı hızla artarak %5,8’den %10,3’e çıkmıştır.
İhracatın ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında; 1995-2006 döneminde Bağimsiz devletler topluluk
ülkelerinin payı %65,8’den %47,7’ye gerilerken, topluluk dışı ülkelerin payı ise %34,2’den %52,3’e çıkmıştır.
Türkiye’ye yapılan ihracat dönem içerisinde yaklaşık 4 kat artmıştır (Tablo 4).
İthalatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde ise; dönem içerisinde azalmakla birlikte 2006 yılında
%57,7’nin bağımsız devletler topluluğu ülkelerinden, %42,3’nün ise topluluk dışı ülkelerden yapıldığı
görülmektedir. Bu dönemde Türkiye’den yapılan ithalat ise %7,4’den %2,3’e gerilemiştir (Tablo 5).
En çok ithalatı yapılan yirmi tane ürünün en çok ithalat yapılan beş ülke ile Türkiye karşılaştırılması
Kırgızistan’ın ithalatı hakkında ilginç bilgiler vermektedir. Bu amaçla hazırlanan tablo 6 incelendiğinde; 20 tane
ürünün 11 tanesi Rusya’dan, 10 tanesi Kazakistan’dan, 5’er tanesi ise ABD ve Çin’den ithal edilmektedir.
Sadece iki ürün Özbekistan ve Türkiye’den ithal edilmektedir. Özbekistan’dan sadece doğal gaz ve buğday
alınırken, Türkiye’den kağıt ve kağıt ürünleri ile özel kontrol amaçlı bilimsel cihazlar alınmaktadır. Bunlar
Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Kazakistan ve ABD’den de alınmaktadır (Urdaletova, 2007).
Burada ithal edilen ürünlerin çoğunun küçük ölçekli yatırımlarla gerçekleştirilebilecek yan sanayi ürünleri
olduğu görülmektedir. İki ülke arasındaki girişimcilik potansiyelinin değerlendirilmesiyle sözkonusu ürünler
karşılıklı olarak üretilebilir. Buda ekonomik ilişkilerin her iki ülke lehine olacak şekilde gelişmesini sağlar. Her
iki ülkenin girişimcilerinin ortak girişim imkanlarını araştırması gerekmektedir.
Kırgızistan Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin yabancı sermaye açısından değerlendirilmesinde;
sanayi sektöründeki tekelci yapı, tüketim mallarında kıtlık olgusu ve ürünlerin yetersiz ve kalitesiz oluşu,
bastırılmış enflasyon, mali dengesizlikler ve gevşek bütçe, sanayi sektöründe işsizliği teşvik eden sosyal
güvenlik uygulamalarının varlığı yabancı sermayenin gelişini güçleştiren unsurlar olarak sayılabilir(Boetke,
2003, s.9). Bu koşullarda Orta Asya Cumhuriyetleri ve Kırgızistan’ın yabancı sermaye için çekim merkezi
olması da güçleşmektedir. Bölgenin dünya yabancı sermaye akımları içindeki payı çok düşüktür. Ancak bölge
ülkelerinde petrol, doğal gaz gibi çok değerli doğal kaynaklar vardır. Bu kaynakları değerlendirmeye yönelik
sektörler yabancı sermaye için cazip olmaktadır. Kırgızistanda yatırım için cazip potansiyel sektörler tarımsal
hizmetler, ulaşım ve iletişim altyapısını
kurmaya yönelik inşaat ve hizmet sektörleri olmaktadır
(Özdil,Yılmaz,2004).
1995-2005 döneminde doğrudan yabancı sermaye yatırımları yıldan yıla hızla artarak 10 yıllık dönemde
1326 milyon dolara ulaşmıştır. Bu yatırımların %88,64’ü bağımsız devletler topluluğu dışından sağlanırken,
kalan %11,36’lık kısım topluluk ülkelerinden sağlanmaktadır. Yabancı sermaye yatırımlarında Türkiye
Kanada’dan sonra %12,33’lük payla ikinci sırada yer almaktadır. Topluluk dışı ülkelerden yatırımların önemli
bir kısmı Kanada, Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya ve Güney Kore tarafından yapılırken, topluluk ülkelerinde
ise yatırımlar Rusya ve Kazakistan tarafından yapılmaktadır(Tablo7).
Her iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeye katkı sağlayabilecek bazı sektörler ön plana
çıkmaktadır. Bu sektörler; inşaat, sanayi, tekstil, gıda, tarım, hayvancılık, madencilik, bankacılık - finans
ve turizm olarak belirtilebilir (KITİAD, 2006).
Kırgızistan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere bakıldığında dönem içerisinde; Kırgızistanın
Türkiye’ye ihracatının arttığını, buna paralel Trükiye’den ithalatının azaldığını görmekteyiz. Bunun yanısıra
ülkeye yapılan yabancı sermaye yatırımları açısından ise Türkiye Kanada’dan sonra ikinci sırada yeralmaktadır.
Kırgızistan lehine olan bu ilginç sonucun olası nedenlerinden birisi de başlangıçta Türkiye’den ithal edilen
ürünlerin daha sonra içeride üretilerek Türkiye’ye veya başka ülkelere, dışarıya ihrac ediliyor olması olabilir.
Özellikle gıda ve tekstil sektörlerinde böyle bir durumun ipuçlarını görmekteyiz. Başlangıçta Kırgızistan’a
ihracat yapan Türk firmalarının günümüzde yeni pazarlara da ulaşabilmek adına buralara yeni fabrikalar
açtıklarını görmekteyiz. Buradan her iki ülke için ama özellikle Kırgızistan için Türkiye’yle ve Türk
girişimcilerle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Sürec içerisinde iki ülke
arasındaki ekonomik ilişkiler girşimcilik boyutuyla Kırgızistan’ın üretim imkanlarının artmasına yolaçmıştır. Bu
yönüyle ilişkilerin hızla geliştirilmesi gerekmektedir.
Tablo 7: 1995-2005 Döneminde Kırgız Cumhuriyetine Yapılan Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (.000 Dolar).
Doğrudan Yabancı
Toplamdaki %
Ülkeler
Sermaye Yatırımı
Payı
BDT DIŞI ÜLKELER
1.176.020
88,64
Kanada
396.566,5
29,89
Türkiye
163.581,4
12,33
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ABD
İngiltere
Almanya
Güney Kore
BDT ÜLKELERİ
Kazakistan
Rusya
Toplam Yabancı Sermaye
Kaynak: KC Milli İstatistik Komitesi

159.742,2
105.842,7
94.787,9
42.789,1
150.663,1
68.561,2
60.274,1
1.326.682,8

12,04
7,98
7,14
3,23
11,36
5,17
4,54
100,00

6. İki Ülke Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesinde Girişimcilik ve Kobi’lerin Önemi
Kırgızistan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin istenen seviyede olmadığı açıktır. Özellikle
gelişmekte olan ülkeler açısından olumsuz sonuçlara yolaçan yoğun rekabetin yaşandığı bu süreçte Türkiye ve
Kırgızistan ortak kültürel değerlere sahip iki ülke olarak ekonomik ve sosyal ilişkilerini hızla geliştirmek
zorundadır. Her iki ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullardan kaynaklanan bazı ortak sorunları
da vardır. Bunlar; düşük gelir düzeyi, sermaye birikiminin yetersiz olması, yüksek enflasyon oranı, işsizlik,
dengesiz gelir dağılımının varlığı, ekonomik gelişmişlik bakımından bölgesel dengesizliklerin varlığı, üretim
düzeyinin yetersizliği, teknolojik yetersizlikler, ekonominin ihtiyaç duyduğu iyi yetişmiş, eğitimli, kalifiye
elemanların hiç olmaması veya yetersiz olması, bilgi iletişim teknolojilerinden yeterince yararlanamama, ileri
üretim teknolojilerine yeterince sahip olamama olarak belirtilebilir. Bu sorunlar her iki ülke için farklı
düzeylerde olmakla birlikte ortak sorunlar olarak düşünülebilir.
Bu sorunların çözümü için makro ekonomik politikaların geliştirilmesinde küçük ve orta ölçekli işletme
anlayışını destekleyecek girişimcilik unsurunun çok önemli olduğunu belirtmeliyiz. Günümüzde gerek gelişmiş
gerekse de batılı ülkeler karşılaştıkları yukarıda belirtilen sorunların çoğunu Kobi girişimciliğini özendirmekle
çözme yoluna gitmektedirler.
Günümüzde; dağılma sonrasında Kobi’siz Rusya’da her yıl onbinlerce Kobi kurulmaktadır. Ekonomik
gelişme bu yolla sağlanmaya çalışılmaktadır. Çin dünyaya yayıldığından daha yoğun olarak Rusya ve Türk
cumhuriyetleri ekonomisinin içine girmektedir. Çünkü bu ekonomilerde eksik olan, Kobi üretimidir, ucuz ve
esnek üretimdir, piyasanın çeşitlilik talebine en hızlı yanıt verebilen üretimdir. Çin bu Kobi avantajını kullanarak
bölge ekonomisinde etkinliğini arttırmaktadır. Benzer şekilde ekonomisi Kobi ağırlığına ve başarısına dayanan
Türkiye ve Kırgızistan için de; bütün Avrasya ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
pazarları birer alternatif pazar niteliğindedir. Bu coğrafyada yeralan Kırgızistanla olan ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesinde
Kobi’ler
son
derece
önemli
bir
konumda
yeralmaktadırlar
(www.dp.org.tr/Raporlar/Kobilere_Yonelik_Bir_Siyasal_Strateji.doc, erişim tarihi : 12.03. 2008 ).
Kobi’ler ve Kobi girişimciliği aşağıda belirtilen olumlu özellikleri nedeniyle yukarıda belirtilen ekonomik
sorunların çözümüne ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bu
özellikler;
- Daha az yatırımla daha çok üretim ve ürünçeşitliliği sağlayabilme
-Pazarın talep paternine göre ürün kompozisyonunu değiştirebilme
-Kalifiye işçiyi iş yerinde hızlı biçimde eğitilebilme
-Ürün yelpazesini talebe uygun olarak hızla çeşitlendirebilme
-Daha düşük yatırım maliyetleriyle istihdam imkanı yaratabilme
-Esnek bir yapıda olduklarından dolayı yatırımlarını da hızlı bir biçimde gerçekleştirme şansına sahip olma
-İstihdam sorunları karşısındaki direnç düzeylerinin oldukça yüksek olması
-Esnek yapıları itibarıyla ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmeleri
-Talep değişiklikleri ve çeşitliliklerine daha kolay uyum gösterebilmeleri
-Teknolojik yenilikleri almaya esnek yapıları nedeniyle daha yatkın olmaları
-Bölgeler arası dengeli kalkınmada önemli bir rol oynamaları
-Gelir dağılımındaki dengesizlikleri azaltma
-Bireysel tasarrufları ekonomiye dahil etme
-Büyük sanayi işletmelerinin destekleyicisi ve tamamlayıcı olma
-Ekonominin ve toplumsal yapının denge ve istikrar unsuru olma
şeklinde belirtilebilir.
Bu özellikleri nedeniyle Kobi girişimciliğini daha cazip hale getirebilmek için bu alanda karşılaşılan yasal,
finansal ve yönetsel sorunların çözümüne yönelik önlemler hızla alınmalı, bu konuda her iki ülke için ekonomik
ilişkileri geliştirecek politikalar uygulanmalıdır. Uygulanacak Kobi politikasında bir yandan gelişmiş ülke
Kobi’leri kadar güçlü kobi’lerin oluşturulması hedeflenirken, diğer yandanda Kobi girişimciliğinin az olduğu
Pazar ve bölgelere yönelme gerçekleştirilmelidir.
Ortak ekonomik sorunların çözümü için kobi girişimciliğinin desteklenmesiyle ilgili olarak; mesleki
eğitime önem verilmeli, düşük maliyetli enerji ve kuruluş yeri sağlanmalı, vergi ve yatırım teşvikleri
uygulanmalı, kendi içinde rekabet halinde olan kobi’lerin birarada olmalarından kaynaklanan sinerji etkisi ve
pozitif dışsal ekonomiler nedeniyle kümeleme modelleri çerçevesinde biraraya toplanmalarının sağlanması, bilgi
iletişim tekonolojilerinden yararlanmalarını sağlayacak kurumsal ve fiziksel alt yapının kurulması, kendi
alanlarındaki yenilikleri takip ederek kendilerini geliştirmeye yarayacak önlemlerin alınması bir yandan iki
ülkedeki ortak sosyo-ekonomik sorunların çözümüne katkı sağlarken, diğer yandan da iki ülke arasındaki
ekonomik ilişkilerin hızla gelişmesine yolaçacaktır.
7. Sonuç
Bilgi ve iletişim teknolojileriyle hızla küreselleşen dünyada mal ve hizmetlerle sermayenin serbest dolaşımı
ekonomik rekabeti gün geçtikçe daha da acımasız hale getirerek arttırmaktadır. Günümüzde ekonomik unsurlar
tarihsel ve kültürel bağların önüne geçmiştir. Kültürel ve siyasal açıdan birbirlerini desteklemeyen uluslar veya
devletler ekonomik ilişkiler gündeme geldiğinde birbirleriyle rahatlıkla ortaklık kurabilmektedirler. Böyle bir
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süreçte özellikle gelişmekte olan ülkeler daha da güçlü olabilmek için birbirleriyle dayanışma içinde olmalı ve
ortak çıkarları koruyacak şekilde hareket etmelidirler.
Kırgızistan için ekonomik gelişme potansiyeli yüksek Türkiye için ilginç olabilecek sektörler genelde
tarıma dayalı sanayiler ile gıda, tekstil, inşaat ve turizm sektörleri olmaktadır. Bu sektörler küçük ölçekli
girişimler için uygun sektörlerdir. İki ülke arasında girişimcilik potansiyelinin güçlendirilmesi hem bu
sektörlerin güçlenmesine hemde iki ülke arasındaki ilişkilerin her iki ülke yararına olacak şekilde geliştirilmesine
katkı sağlayacaktır. Bunun yanısıra her iki ülke için farklı düzeylerde olmakla birlikte ortak sosyo-ekonomik
sorunlar vardır. Düşük gelir düzeyi, sermaye yetersizliği, ileri tekonolojilerden ve bilgi iletişim teknolojilerinden
yeterince yararlanamama, dengesiz gelir dağılımı, bölgesel gelişmişlik farklılıkları, kalifiye eleman yetersizliği
gibi sorunların çözümünün iki ülke arasındaki girişimcilik potansiyelinin değerlendirilmesiyle olanaklı olacağını
belirtmeliyiz. Bu sektörlere yapılacak yatırımlar ileride her iki ülke için yeni iş imkanlarının doğmasına yol
açacak ve bundan her iki ülke ekonomisi de kazançlı çıkacaktır.
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TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLER YATIRIM KARARI VERİRKEN HANGİ METODLARI
KULLANIYORLAR?
Nurullah UÇKUN*.
Türkiye’de Girişimciler Yatırım Kararı Verirken Hangi Metodları Kullanıyorlar?
ÖZET
Girişimcilerin karşı karşıya oldukları “iş kurma süreci” çok çeşitli araştırma, değerlendirme, planlama,
karar verme ve uygulama aktivitelerinden oluşmaktadır. Girişimciler kaynakların alternatif kullanım alanları
arasında bir seçim yapabilmek ve kaynakları amaca uygun en iyi sonuçlar verebilecek yatırımlara tahsis
edebilmek için projeleri değerlemek zorundadırlar. Kabul edilebilir bir projenin red edilmesi veya reddedilmesi
gereken bir projenin kabul edilmesi durumlarında işletmeler olumsuz etkilenecektir. Yatırım kararları
işletmelerin değerini doğrudan etkileyecektir. Zaten sermeyenin kıt olduğu ve maliyetinin yüksek olduğu
gelişmekte olan ülke ekonomilerinde yapılan yanlış yatırımların maliyeti ülke ekonomisi açısından da kıt
kaynakların heba olması sonucunu doğuracaktır. Uygulamada işletmeler, yatırım projelerinin değerleyip bunlar
arasında seçim yaparken farklı yöntemler kullanmaktadırlar.
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki girişimcilerin yatırım projelerini değerlendirmek için kullandığı
metotları ve bakış açılarını incelemek, Risk belirlemede hangi teknikleri kullandıklarını araştırmak ve diğer
ülkelerdeki farklılıkları ortaya koymaktır.
Anahtar Sözcükler: Sermaye bütçelemesi, Yatırım Kararı, Girişimci
ABSTRACT
Business planning process that entrepreneurs deal with involves research, evaluation, planning, decisionmaking, and implementation activities. Entrepreneurs must evaluate projects to be able to prefer among
alternatives and allocate resources to the investments that gives best returns. Having wrong decisions about
rejecting or accepting projects will negatively impact a firm. Moreover, investment decisions will impact the
value of the firms. The cost of wrong investment decisions will also waste the resources in developing countries
marked with limited capital resources and high costs.
Firms use different methods in evaluating and selecting investment projects. The goal of this study explores
the methods and approaches used in evaluating investment projects by Turkish entrepreneurs as well as risk
assessment techniques and the differences from other countries.
Key words: Capital Budgeting, investment decisions, Entrepreneurs

1.

GİRİŞ
Bir girişimcinin kıt olan sermayesini yatırım projeleri arasında paylaştırması veya tek birine aktarması en
kritik kararlardan biridir. Bu kararı kritik yapan faktörler şöyle sıralanabilir; 1. Yatırım projelerine ayrılan
sermaye önemli bir miktarı içerir. 2. Yatırım projelerine aktarılan kaynaklar uzun süre bağlı kalacağından bu da
karar vericinin esnekliğini azaltmaktadır. 3. Yanlış verilen kararın dönüşü zordur ve girişimciye maliyeti çok
yüksektir. 4. Planlar geleceğe yönelik yapıldığında gelecekte de belirsizlikler çoktur(Akgüç, 1998; 319-320).
Düşünce aşamasındaki yatırım projesi piyasa araştırması sonucu olgunluk kazanmış, yapılan analizlerle hizmetin
nasıl, nerede verilebileceği ve maliyetleri araştırılıp belirlenmiş, elde edilmesi beklenen gelirler tahmin
edilmiştir. Bundan sonraki aşama da ise gerçekleştirilecek yatırımın ekonomik, verimli ve karlı olup olmadığı
araştırılır ve değerlendirilir. Bunun için birçok değerlendirme yöntemi ve ölçütü kullanılır(Uçkun, 2001;1798).
Bu çalışmada Türkiye’deki girişimcilerin yatırımlarını değerlemede ne tür yol izlediklerini, hangi metotları
kullandıklarını belirlemeyi ve diğer ülkelerdeki çalışmalarla olan benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymayı
amaçladık. Bu amaçla da Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’ler üzerinde anket
çalışması yoluyla verilere ulaşılmıştır.
2.

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Sermaye bütçelemesi, bir yatırım projesini seçmek ve değerlendirmek içim kullanılan metotlar ve teknikler
olarak tanımlanmaktadır. Sermaye bütçelemesi girişimcilere “N” adet yatırım projesinden en karlı olan ve kabul
edilebilir bir risk taşıyan “n” adetini seçmesine yardımcı olur. Literatür genellikle statik ve dinamik değerleme
yöntemleri olarak ayrılır(Haka, 1987: 32-33). Statik yöntemler(Geri Ödeme Süresi, Ortalama Muhasebe Getirisi
vb), genellikle nakit akışlarını kullanmaz, paranın zaman değerini düşünmez ve riskleri sistematik bir biçimde
hesaba katmazlar. Dinamik yöntemler(Net Bugünkü Değer, İç Karlılık Oranı), nakit akışlarını, riskleri ve paranın
zaman değerini hesaba katarlar.
Sermaye bütçelemesi analiz teknikleri konusu, birçok araştırmacı tarafından yaygın bir şekilde
araştırılmıştır. Daha önceki hemen hemen bütün çalışmalarda geri ödeme süresi, iç karlılık oranı, net bugünkü
değer ve risk analiz yaklaşımları (duyarlılık analizi, iskonto oranının ayarlanması, olasılık dağılımı, karar ağacı
yöntemi) konuları detaylı incelenmiştir(Pike ve Wolfe, 1988; Ho ve Pike, 1991, 1992; Lefley, 1994; AbdelKader ve Dugale, 1998; Arnold ve Hatzopoulos, 2000; Lazaridis ve Lyroudi 2001).
Ancak farklı araştırmaların sonuçları birbiriyle uyuşmayan farklı tekniklerin daha fazla kullanıldığı
yönünde olmuştur. Bu uyuşmazlıkların kaynağının farklı nüfuslar, örnekleme boyutundaki farklılıklar ve çeşitli
deneysel çalışmalarda kullanılan soru türlerindeki farklılıklardan mı olduğunu tam olarak kestirmek güçtür.
Gitman ve Forrester’in (1977)’deki, 268 ABD firmasının araştırmasını temel alan çalışmasında, iç karlılık oranı
yaklaşımını en popüler teknik olarak buldular. Bu bulgu benzer bir araştırma ile (1984) yılında Petty tarafından
ABD şirketleri için yürütülen bir başka araştırma ile de desteklendi. Bu araştırmanın bulguları şirketlerin
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tamamlayıcı araçlar olan geri ödeme dönemi ile iç karlılık oranı yöntemini tercih ettiklerini gösterdi. Lefley’in
(1994) de İngiltere’ deki büyük üretim şirketleri arasında yaptığı bir çalışmada, en popüler yatırım değerlendirme
aracının geri ödeme dönemi olduğunu ortaya çıkardı. Hepimizin bildiği gibi akademisyenler sermaye
bütçelemesi kararlarında net bugünkü değer (NPV)’i tercih ederler. Diğer taraftan pratisyenler birkaç çalışmanın
gösterdiği gibi iç karlılık oranı (IRR) yöntemini tercih ederler.
Arnold ve Hatzopoulos, (2000) en çok kullanılan yöntemlerin net bugünkü değer ve iç karlılık oranı
yöntemi olduğunu ve bunları statik yöntemlerden olan geri ödeme dönemi yönteminin takip ettiğini buldular.
Ancak (Pike 1996, Abdel-Kader ve Dugale 1998, ve Arnold ve Hatzopoulos 2000), yaptıkları araştırmalarda
yatırım projelerindeki risk konusundaki en yaygın yöntemin duyarlılık analizi olduğunu bulmuşlardır.
(Pike 1996, Abdel-Kader ve Dugale 1998), araştırmaları, birçok şirketin yatırım değerlendirmesinde birden
fazla değerleme yöntemini kullandığı sonucuna varmıştırlar. Hatfield, Horvath ve Webster(1998), geri ödeme
dönemi, iç karlılık oranı ve net bugünkü değer sermaye bütçelemesi tekniklerini araştırdılar. Teorik finansa zıt
olarak; net bugünkü değer tekniğinin firmanın değerini azaltmadığını buldular. Onların bulguları herhangi bir
sermaye bütçelemesi tekniğine güvenmek yerine; bir proje değerlendirmesi için mümkün olduğunca fazla
tekniğe başvurmanın en iyisi olduğunu gösterdi.
3.

METODOLOJİ
Bu çalışma kapsamında, girişimcilerin sermaye bütçelemesi yapıp yapmadıklarının belirlenmesine yönelik
bir inceleme yapılmıştır. İnceleme için, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki KOBİ’ler seçilmiştir.
İşletmelerin belirlilik ve belirsizlik koşulları altında sermaye bütçelemesi yapıp yapmadıkları, yapmıyorlarsa
neden yapmadıkları ve sermaye bütçelemesi yapan işletmelerin hangi metotları daha fazla tercih ettiklerini
belirlemeye çalıştık.
Araştırmanın problemi; girişimcilerin sermaye bütçelemesine bakış açılarının ortaya konmasıdır.
Bu çalışmada amaç; KOBİ’lerin belirlilik ve belirsizlik koşulları altında sermaye bütçelemesi yapıp
yapmadıkları, yapmıyorlarsa neden yapmadıkları ve yapıyorlarsa hangi sermaye bütçelemesi metodunu
kullandıklarını ortaya çıkarmaktır.
Türkiye’de girişimcilerin çeşitli finansman sorunları vardır ve sermaye bütçelemesinin yararları göz önünde
bulundurulduğunda sermaye bütçelemesi yapmanın son derece önemli olduğu ve girişimcilerin bu konu
hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu durum araştırılması
gereken bir konudur.
Bu araştırmanın kapsamına Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki KOBİ’ler girmektedir. Eskişehir
Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 147 KOBİ niteliğindeki işletmelerin tümüne anket gönderilmiş ancak
işletmelerin 45’inden geri dönüş alınabilmiştir. Bu da %30,6 net cevaplama oranı demek oluyordu. Bu
cevaplama oranı daha önce yapılmış benzer araştırmalarla karşılaştırılabilir seviyededir.( Örneğin Lefley,1994;
Abdel-Kader ve Dugale,1998; Arnold ve Hatzopoulos, 2000; Alkaraan ve Northcott, 2006)
4.

BULGULAR
Yapılan incelemede elde edilen verilere göre araştırma sonuçlarının analizleri şöyledir.
Şirketinizde sermaye bütçeleme yapıyor musunuz?
Burada, “Şirketinizde sermaye bütçelemesi yapıyor musunuz?” şeklinde bir soru sorularak sorulara cevap
aranan işletmede sermaye bütçeleme yapılıp yapılmadığı araştırılmaya çalışılmıştır.
Şekil 1. Sermaye Bütçeleme

Sermaye Bütçeleme
90
80
70
60
% 50
40
30
20
10
0

80

20

Evet

Hayır

Şekil 1’e göre; anket yapılan işletmelerin %20’sinde sermaye bütçelemesi yapılmakta, %80’inde ise
sermaye bütçelemesi yapılmamaktadır. Görüldüğü gibi girişimcilerin büyük bir kısmı sermaye bütçelemesi
yapmamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, örneklemde yer alan küçük ve orta ölçekli işletmelerin sadece beşte
biri sermaye bütçelemesi yapmaktadır. Bu durumdan işletmelerin sermaye bütçelemesi yapmaya gerek
olmadığını düşündüklerini çıkarabiliriz. Ayrıca bu işletmelerin KOBİ niteliğinde olmaları nedeniyle böyle bir
şeye gerek duymadıkları sonucunu da çıkarabiliriz. Türkiye’deki girişimcilerin yatırım kararlarını verirken daha
çok sezgileriyle ve tecrübeleri ile hareket ettikleri görülmektedir. Türkiye’de yapılan bir araştırmada yeni
kurulan şirketlerin %80’inin ilk 5 yıl içinde battığı tespit edilmiştir.(KOSGEB) Bu sonuçta sezgileriyle yatırım
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kararı veren girişimcilerin pek de başarılı olamadıklarını göstermektedir.
Şirketinizde kullanılan sermaye bütçeleme tekniği hangisidir?
Burada, “Şirketinizde kullanılan sermaye bütçelemesi tekniği hangisidir?” şeklinde bir soru sorularak
sermaye bütçelemesi yapılan işletmelerde hangi tekniğin kullanıldığı araştırılmaya çalışılmıştır.
Şekil 2. Sermaye Bütçeleme Tekniği
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Şekil 2’ye göre; sermaye bütçelemesi yapan işletmelerin %22.2’si net bugünkü değer yöntemini, %11.1’i
geri ödeme süresi yöntemini, %22.2’si ortalama muhasebe getirisi yöntemini, %22.2’si iç karlılık oranı
yöntemini, %22.2’si karlılık endeksi yöntemini kullanmaktadırlar. Buradan; ankette yer alan diğer tekniklerden
olan iskonto edilmiş geri ödeme süresi ve başabaş analizinin kullanılmadığı sonucuna varıyoruz.
Sermaye bütçelemesi yapan işletmelerin kullandığı tekniklere baktığımızda en çok kullanılan teknikler
arasında karlılık endeksi, iç karlılık oranı, ortalama muhasebe getirisi, net bugünkü değer bulunmaktadır.
Literatürde yapılan araştırmalarda tekniklerin kullanımı konusundaki dağınıklık ülkemizde de mevcuttur. Bu
bulgular Pike(1996) ve Harnold ve Hatzopoulos’un(2000) çalışmalarına benzer şekilde çıkmıştır. Ancak geri
ödeme dönemi yöntemi literatürde çok kullanılan yöntemler arasında görülürken ülkemizde diğerleri kadar
yaygın olmadığını görmekteyiz. Bu da göstermektedir ki ülkemizde sermaye bütçeleme yapan şirketler daha çok
karmaşık olan yaklaşımları basit olanlara tercih etmektedirler.
Yatırımlarınızın fizibilitesini yaparken risk analizi yapıyor musunuz?
Burada, ” Yatırımlarınızın fizibilitesini yaparken risk analizi yapıyor musunuz?” şeklinde bir soru sorularak
işletmelerdeki yöneticilerin risk analizi yapıp yapmadıkları diğer bir deyişle belirsizlik durumu altında sermaye
bütçelemesi yapıp yapmadıkları araştırılmaya çalışılmıştır.
Şekil 3. Risk Analizi
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Şekil 3’e göre; işletmelerin %31.1’i risk analizi yapmaktadır, %68.9’u risk analizi yapmamaktadırlar. Yine
bu anket sonucuna göre de işletmelerin büyük çoğunluğunun risk analizi yapmadıklarını görüyoruz.
Sonuç olarak Türkiye’deki çoğu girişimciler belki de böylesi metotlara aşina olmadıkları için yatırım
projeleri için bilimsel risk değerlendirme tekniklerini takip etmiyorlar. Bu bulgular finansal yönetimde
girişimcilerin sermaye bütçelemesi alanlarındaki eğitim ve alıştırmaya olan gereksinimi tanımlıyor.
Şirketinizde kullanılan risk analiz metodu hangisidir?
Burada, “Şirketinizde kullanılan risk analiz metodu hangisidir?” şeklinde bir soru sorularak şirkette
uygulanan risk analizi metodu araştırılmaya çalışılmıştır.
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Şekil 4. Risk Analizi Metodu

Risk Analizi Metodu
60
50
40
% 30
20
10
0

50

21,4

14,3

Riske Göre
Düzeltilmiş
İskonto
Oranı
Yöntemi

Belirlilik
Eşitliği
Yöntemi

Olasılık
Dağılımı
Yöntemi

14,3

Simülasyon
Yöntemi

Şekil 4’e göre; risk analizi yapan 14 işletmenin, %50’si riske göre düzeltilmiş iskonto oranı yöntemini,
%14.3’ü belirlilik eşitliği yöntemini, %21.4’ü olasılık dağılımı yöntemini, %14.3’ü simülasyon yöntemini
kullanmaktadırlar. Bu işletmelerin hiç birisi karar ağacı yöntemini kullanmamaktadır.
Risk analizi yapan işletmelerin kullandıkları teknikler; simülasyon yöntemi, olasılık dağılımı yöntemi,
belirlilik eşitliği yöntemi, riske göre düzeltilmiş iskonto oranı yöntemidir. Bunlar arasında en çok kullanılan
teknik riske göre düzeltilmiş iskonto oranı yöntemidir. Literatürde en çok kullanılan yöntemin olasılık dağılımı
yöntemi ve duyarlılık analizi yöntemi olduğu belirtilmiştir. Ama anket sonuçlarına göre olasılık dağılımı
yöntemi en çok kullanılan ikinci yöntemdir ve duyarlılık analizi yöntemi hiç kullanılmamaktadır. Ancak en az
kullanılan teknikler konusunda literatürle paralel sonuçlar çıkmıştır. Abdel-Kader ve Dugale’nin (1998)
çalışmasında da en az kullanılan teknik simülasyon tekniğiydi.
Şirketinizde yatırım kararlarında risk analizi yapılmamasının nedeni nedir?
Burada, “Şirketinizde yatırım kararlarında risk analizi yapılmamasının nedeni nedir?” şeklinde bir soru
sorularak işletmelerde risk analizi yapılmamasının nedenleri araştırılmak istenmiştir.
Şekil 5. Risk Analizi Yapılmamasının Nedeni
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Şekil 5’e göre; risk analizi yapmayan 31 işletmenin %45.2’sinin risk analizi yapmamasının nedeni risk
analizini bilmemekten, %54.8’inin risk analizi yapmamasının nedeni ise personel, zaman ve tecrübe
yoksunluğundan kaynaklanmaktadır. Buradan, işletmelerin risk analizi yapmak istedikleri ancak risk analizini
bilmedikleri ya da personel, zaman ve tecrübe yoksunluğundan dolayı risk analizi yapamadıkları sonucuna
varabiliriz.
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Sermaye bütçelemesi, yeni, karlı, verimli yatırım projeleri araştırılmasına; bir yatırım önerisinin kabul
edilmesinin etkilerini tahmin edebilmek için teknik ve pazarlamaya hatta yönetime ilişkin tüm etkenlerin
incelenmesini; her yatırım önerisinin kar sağlama potansiyelini belirlemek için ekonomik analiz yapılmasını
içeren çok yönlü bir faaliyet olarak tanımlanabilir.
İşadamları genellikle, yatırım kararlarının firmaları açısından taşıdığı yaşamsal önemin bilincinde
olduklarından, bu tür kararlar, firmalarda en yetkili organ olan yönetim kurullarının onayı ile alınmaktadır.
Yatırım kararlarının firmanın geleceği açısından yaşamsal önem taşımasına karşın, bazı girişimciler bu
kararları, sağlam fizibilite etütlerine dayanmadan, önyargılarla, sezgilerle almakta ya da üretilecek mal veya
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hizmete aşırı güvenle olayın pazarlama yönü ihmal edilerek yeni yatırımlara girişilmekte, bazen de yeni
yatırımın teknik çekiciliğine kapılarak yatırım kararları alınmaktadır.
Girişimcilerin bir bölümü de, fizibilite etütlerini, yatırım kararlarını irdelemek için değil, bankalardan kredi
almak ya da teşvik tedbirlerinden yararlanabilmek için hazırlatmaktadırlar. Bazı girişimciler de, tesisin
kurulmasının önemli olduğu; bu nedenle finansman olanağının bulunması halinde, kararın sağlıklı olduğunun
kanıtlanacağı görüşünden hareketle yeni yatırımlara girişmektedirler. İrdelenmeden alınan yatırım kararları,
yalnız firmanın riskini artırıp, gelecekteki başarısını etkilemekle kalmayıp, ulusal ekonomi açısından da önemli
sonuçlar doğurmaktadır.
Bir ekonominin büyüme hızı, yalnız yatırım hacmine değil, aynı zamanda kaynak dağılımındaki etkinliğe
bağlı bulunmaktadır. Bu nedenle, firmaların yatırım kararlarındaki yanılgılar, yalnız kendi başarısızlıklarına yol
açan bir etmen olarak kalmamakta, aynı zamanda ekonominin büyüme hızını kısıtlayan bir etken olmaktadır.
Ayrıca firmaların yatırım harcamalarındaki dalgalanmalar, konjonktür hareketlerinin bir nedenini
oluşturduğundan da bu tür kararları, ekonomik istikrar açısından da önem taşımaktadır.
Çalışmayı yaptığımız Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Kobi’lerin büyük çoğunluğu sermaye
bütçelemesi ve risk analizi yapmamaktadırlar. Bunun en büyük nedeninin ise personel yokluğundan ve bu
konulardaki bilgi eksikliğinden kaynaklandığını ileri sürmektedirler. Fizibilite etütleri ve sermaye bütçelemesi
teknikleri, konularında girişimcilerin eğitim desteği ve personel desteği almaları kıt olan kaynakların heba
olmaması açısından çok önemlidir. Girişimcilerimize bu konuda desteği KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli
Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) verebilecek kapasitededir ve vermektedir ancak
girişimcilerimiz de bu konuları öğrenmek için çaba harcamalıdırlar. Sermaye bütçelemesinin önemine inanmak
zorundadırlar.
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ÖZET
Globalleşme etkisiyle ulusların sosyal ve ekonomik gelişiminde ve kalkınmasında mikro ekonomik
faktörlerin de önemleri oldukça artmaktadır. Mikro ekonominin önde gelen aktörleri olarak, girişimcilerin rol ve
etkileri ulusal ve uluslararası ekonomilerde daha fazla önemsenmek durumundadır. Yasalar düzenlemeler,
bankacılık faaliyetleri, mali saydamlık, vergilendirme, bürokratik vs. yaklaşımlar da girişimciliğin davranış ve
kararlarını yani yatırım ve iş yapma ortamını etkileyen ana mikro ekonomik faktörler arasında yer almaktadır.
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de girişimcilik ve yatırım ortamı iyileştirmeleri yönetim ve planlama
ajandalarında hak ettiği yerini almalıdır.
Dünya bankası verilerine göre Türkiye, rekabet gücü ve/veya iş-yatırım ortamı endekslerinde genelde alt
sıralarda (178 ülke arasında 57. sırada ) yer almaktadır. Bir ülkenin “İş Ortamı” sıralaması, yerli bir firmanın,
ticari veya sınai konulara ilişkin 10 bileşende yerine getirmesi gereken resmi formaliteler, harcanacak zaman ve
maliyetler tarafından belirlenmektedir (Yükseler 2006). İş-yatırım ortamı bileşen incelemesi ve analizi suretiyle
girişimcilerin gerçek rollerine uygun alt ve üst yapı oluşturulması gereği kaçınılmazdır. İşte bu çalışma ile,
bireysel girişimciliğin yüksek olduğu bir bölgemizde, Denizli ilinde, bu 10 bileşen baz alınarak, günümüz
şartlarında Denizli sanayici ve işadamlarının yatırım ortamı ve girişimcilik düzeyi ve etkileyen faktörleri üzerine
düşüncelerini bir anket ve odak grup görüşme yöntemiyle alarak iş yatırım ortamı inceleme ve analizi
gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Yatırım Ortamı Analizi, Denizli İncelemesi
JEL Classification: D9, E22, F21, L26, O16
ABSTRACT
By the impact of the globalization, the importance of micro economical factors in the social and
economical improvement and developments of the nations has been increasing. As the entrepreneurs are of the
main actors , the role end the effects of the entrepreneurs have to have a higher consideration. The official
regulations, law, banking affairs, transparency in finance, taxing, bureucratic behaviour etc. are some of the
micro economical factors which are directly and mainly affect the investment decision of the entrepreneurs and
the investment climate. As all over the world and having with the worth, the uplifting proceeses for the
entrepreneurship and investment climate are to be taken place in all of the agendas at the related parties in
Turkey, too.
As per the World Bank datas, Turkey generaly states at the lower ranks (the 57. in 178 countries) in the
indexes of competition power and/or business-investment climate. The rank of a country related with the
business climate is defined in accordance with the official formalities, costs and the time to be spent in industrial
and commercial aspecst under 10 components, with which an individual local firm is supposed to do (Yükseler
2006). It is inevitable that superstructue and infra-structure approppriate to actual role of the entrepreneurs are to
be executed by examining and analysing the business-investment climate components. Hence with the situation,
by this paper, it is tried to analyse the latest situation of the business-investment climate and entrepreneurship
level and the affectional factors of them localizing in Denizli, where the enterprenuership is fairly high, based on
the 10 components used by the World Bank. There upon, a survey has been applied covering the members of
DESIAD (Denizli Industrialist and Businessmen Association) by asking their thoughts and perceptions about the
business-investment climate and entrepreneurship level and the affectional factors of them under the recent
circumstances

GİRİŞ
Ülkelerin gelişiminde ve kalkınmasında istikrarlı bir makro ekonomik çevrenin önemi büyük olmakla
birlikte mikro ekonomik faktörlerinde bu alandaki etkisini dikkate almak gerekmektedir. Özellikle bu faktörlerin
ticari gelişim ve üzerindeki katkısı oldukça kritik, yatırım ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi konuları bu
yönüyle mikro ekonomik faktörlerle doğrudan ilişkili alanlardan birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Yatırım ve iş
ortamını etkileyen mikro ekonomik faktörler arasında ilgili yasalar, bankacılık faaliyetleri, mali saydamlık,
vergilendirme, bürokrasi vb. sayılabilir. Bu konuda Dünya Bankası ayrıntılı bir kriter listesi oluşturmuştur
(www.doingbusiness.org). Türkiye’deki yatırım ortamını analiz etmede bu kriterleri dikkate almak yararlı
olacaktır.
İş ortamını oluşturan faktörlere bakıldığında birçoğunun yatırım kararlarının alınmasında girişimcileri
ilgilendirdiği görülmektedir. Girişimcilerin yeni bir işe yönelmesinde veya yatırım yapmasında mevcut
ekonomik yapının uygunluğunun yanı sıra sağlıklı bir yatırım alt yapısının bulunması çok önemlidir. Girişimci
üretim faktörlerini bir araya getirerek iktisadi mal ve hizmet üretmek için gerekli girişimi başlatan; ayrıca üretim
için gerekli finansman kaynaklarını ve üretimin değerlendirileceği pazarları bulan, kar amaçlayan ve ortaya
çıkan risklere katlanan kimsedir (Müftüoğlu ve Durukan, 2004: 13).
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Girişimcinin temel fonksiyonlarından birisi yeni bir buluşla veya yeni bir mal üreterek veya eskisini yeni
bir yöntemle üretmek için denenmemiş teknoloji kullanarak üretim sürecinde reform veya devrim yapmaktır
(Johnson, 2001:136). Girişimcilik ise başkalarının baktığı ancak göremediği fırsatların fark edilerek bunların iş
fikirlerine dönüştürülmesidir. Diğer bir deyişle bir iş fikrine sahip olarak pazardaki fırsatları değerlendirerek mal
ve hizmet üretmek amacıyla üretim faktörlerinin bir araya getirilerek işletilmesiyle ilgili faaliyetlerdir (Tekin,
2004:67). Bir ülkede emek, sermaye, doğa gibi üretim faktörleri nasıl sınırlı ise sanayileşme ile üretim faktörü
niteliği kazanan girişimcilerle sınırlıdır. Toplumda her birey iş kurma ve girişimde bulunma arzusu taşımaz. Bu
yüzden girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi, karşılaşılan engellerin ortadan kaldırılması büyük önem
taşımaktadır. Bu çalışmada, iş ortamını oluşturan bileşenlerden hareketle mevcut yatırım ortamının girişimciliğe
olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, öncelikle konu teorik boyutta incelenmiş ve sonrasında bir
uygulama gerçekleştirilmiştir.
1.

YATIRIM ORTAMI

Bir ekonomide yatırım yapma kararını belirleyen çok sayıda etken bulunmaktadır. Bu etkenler yatırım
yapmayı düşünen tüm kesimleri etkileyebilmektedir. Yerli ve yabancı yatırımcıların orta veya uzun vadede aynı
faktörler beklemektedir. Önemli olan bir ülkede yatırım kararlarını etkileyen tüm etkenlerin iyileştirilmesi ve
ortamın yatırıma elverişli hale getirilebilmesidir.
Bir ülkedeki yatırım ortamını belirleyen makro ve mikro düzeyde etkenler vardır. Makro etkenleri şu
şekilde sıralamak mümkündür (AB Eşleştirme Projesi Raporu, 2006: 228):
- Vergiler, vergi yükü
- Maliyetler
- Yenilik
- İş ortamı
- Altyapı
- Politik ortam, kamu yönetişimi
- Belirsizlik
- Beklenen yatırım geri dönüş oranı
Makro etkenler ayrıntılı incelendiğinde bunları oluşturan önemli alt bileşenlerin olduğu görülmektedir. Bu
etkenler oldukça belirleyici olabilmektedir.
- Vergiler, vergi yükü: Yeni bir kanun br yatırımcının vergi yükünü doğrudan değiştirebilir ve bu durum
yatırım için olumlu veya olumsuz olabilir. Bunun yanında yeni mevzuat veya kanunlar vergi yapısını
değiştirebilir ve sonuç olarak yatırımın dağılımını etkileyebilir.
- Maliyetler: Kurumsal çerçevede bir değişiklik işletmeler için daha yüksek üretim maliyetleri getirebilir.
Farklı sektörlerdeki işletmeler, yeni kanunlar sonucunda çok farklı işçilik ve sermaye maliyeti etkileri ile karşı
karşıya kalabilir. Buna ek olarak yeni kanunlar veya yönetmelikler işletmeye yeni idari yükler getirebilir.
Sonuçta bu tür gelişmeler yatırımları olumsuz etkileyebilir.
- Yenilik: Yenilik ve yatırım birbiriyle ilişkili olgulardır. Yatırımlar br ekonominin sermaye stokunu
yenileyici etki yaratır. Buna karşın birçok yenilikçi faaliyette yeni yatırımlara yol açar. Yeni bir mevzuat veya
kanun, yenilikçiliği, girişimciliği geliştirebilir veya kısıtlayabilir.
- İş ortamı: Yeni kanunlar iş ortamının işleyişini doğrudan olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilir.
- Altyapı: İletişim, ulaştırma kolaylıkları gibi altyapı faktörleri üretimin tamamlayıcı bir girdisidir ve
yatırımın geri dönüşünü etkiler.
- Politik ortam ve kamu yönetişimi: Yatırım performansı politik ve idari sistemin etkinliğine ve
istikrarına bağlıdır. Kamu yönetişiminin temel simgeleri olan bürokrasi ve yolsuzluk yatırımdan vazgeçilmesine
neden olabilir.
- Belirsizlik: Belirsizlik ortamı çoğu kez yatırımları olumsuz etkiler. Buna bağlı olarak belirsizliği azaltan
yeni mevzuat ertelenmiş yatırımları yeniden canlandırabilir.
Yatırım ortamını belirleyen makro unsurların yanında, özellikle iş ortamının temel belirleyicileri olan
mikro unsurlarda söz konusudur. Bu unsurlar aynı zamanda bir firmanın ticari veya sınai konulara ilişkin on alt
bileşende yerine getirmesi gereken resmi formaliteleri ifade etmektedir. Dünya Bankası ülkeleri “iş ortamı”
açısından karşılaştırmak için sözü edilen unsurları da kullanmaktadır (Yükseler, 2006:46).
1- Firma Kuruluş İşlemleri (Starting a Business)
2- Lisans ve İzin İşlemleri (Dealing with Licenses)
3- İşe Alma ve Çıkarma (Hiring and Firing)
4- Emlak Alım ve Kayıt (Registering Property)
5- Kredi Temini (Geting Credit)
6- Yatırımcı Koruması (Protecting Investors)
7- Vergi Ödeme İşlemleri (Paying Taxes)
8- Dış Ticaret İşlemleri (Trading Across Borders)
9- Ticari Sözleşme Yaptırım Gücü (Enforcing Contracts)
10- Firma İflası (Closing a Business)
İş ortamını elverişli hale getirmede yukarda yer alan faktörlerde oldukça önem taşımaktadır. Sonuçta gerek
makro gerekse mikro yatırım faktörleri bir bütün oluşturmakta ve bu faktörlerin her birisi ayrı ayrı yatırım kararlarının ele alınmasında az ya da çok etkili olabilmektedir. Bu gerçeğin farkında olan birçok ülke yerli ve yabancı
yatırımlarım önünü açabilmek için olağanüstü çaba göstermekte, birçok alanda reformlar gerçekleştirmektedir.
II.

TÜRKİYE’DEKİ İŞ VE YATIRIM ORTAMI

Bir ülkenin ekonomik açıdan büyüyebilmesi ve bu büyümeyi sosyal ve toplumsal refaha dönüştürebilmesinde yatırımların büyük önemi vardır. Yatırımlar aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın ve dünya ölçeğinde
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rekabetçi bir ekonomi yaratabilmenin temel koşullarından biridir (Khemani, R. S., 2007:5). Yatırımların
arttırılmasında en önemli konulardan biri olan yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda çeşitli çalışmalar
yürütülmektedir. Ülkelerin çetin rekabet şartları içinde yürüttükleri bu çalışmalar çerçevesinde yatırım
olanaklarının çekici hale getirilebilmesinin ön koşulları belirlenmekte ve bunlara ilişkin farklı politika önerileri
sunulmaktadır. Bu alanda Türkiye’ye bakıldığında kurumsal düzeyde bir takım çalışmalar yapıldığı
görülmektedir. Bu konudaki çalışmalar 2001 yılında kabul edilen “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform
Programı” çerçevesinde yürütülmektedir. Reform Programı, ulusal bir platform olan “Yatırım Ortamı İyileştirme
Koordinasyon Kurulu” (YOİKK) ve uluslararası bir platform olan “Yatırım Danışma Konseyi” (YDK)
aracılığıyla yürütülmektedir. YOİKK, yatırım ortamını doğrudan ilgilendiren şirket kuruluşu, istihdam, vergi ve
teşvikler gibi 11 farklı alanda görevli teknik komiteler aracılığıyla çalışmalarını yürütmektedir. YDK ise, yatırım
ortamının iyileştirilmesi reform programını oluşturmakta ve 2004 yılından bu yana Başbakan başkanlığında
dünyanın önde gelen çok uluslu firmalarının üst düzey yöneticileri ve uluslararası kuruluşların yine üst düzey
temsilcileri ile düzenli olarak toplanmaktadır. Her iki kurumunda aldıkları kararlar raporlaştırılmakta ve
uygulamaya geçirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’deki yatırım ortamını değerlendirebilmek için öncelikle bu
ortamı belirleyen faktörlerdeki değişimi incelemek gerekir. Bu çerçevede öne çıkan değişimler şu şekildedir
(TEPAV, 2007:1-6, TEPAV, 2007:13-63; TEPAV, 2007:12-14; YASED, 2007:1; YASED, 2006:1-22; DPT,
2006:14; TÜSİAD, 2006:33; Hazine Müsteşarlığı, 2006:1-6; SAK, G., 2007:13-14; Doing Business Turkey,
2008; Doing Business, 2007):
1- Türkiye ekonomisi 2001 mali krizinin ardından bir büyüme trendi yakalamış ve 2002-2006 yılları
arasında GSMH ortala %7 oranında büyümüştür. 2007 yılında bu oran yaklaşık %5 olarak gerçekleşmiştir.
2- 2002-2006 yılları arasında özel sabit yatırımlar %24 oranında artmıştır ancak bu oran yükselmekte olan
piyasalarla karşılaştırıldığında düşük kalmaktadır.
3- Türkiye’de firmaların giriş ve çıkışı ile piyasa seleksiyonu oldukça aktiftir. Diğer ülkelere göre Türkiye
çok yüksek firma giriş ve çıkış oranlarına sahiptir.
4- Türk firmaları yüksek iş hacmi oranlarına karşın yeterli oranda büyüyememektedir.
5- İşe başlama ve faaliyet göstermek için gerekli prosedürler azaltılmıştır. İş yeri tescil süreleri OECD
ortalamasının altına düşmüştür (9000’e karşılık 19,5 gün). Ancak kuruluş sırasındaki harcama kalemleri oldukça
yüksektir.
6- İş yeri açma ruhsatı almak zaman alıcı ve pahalı olmaya devam etmektedir.
7- Yatırım amacıyla arazi edinimi için gerekli olan prosedürler oldukça karmaşıktır. Ayrıca bina inşa
etmek AB ülkelerine göre daha fazla para ve zaman almaktadır.
8- Türkiye’de iflas prosedürleri uzundur ve ortalama olarak 5,9 yıl sürmektedir.
9- Vergiler yüksek olmakla beraber son yıllarda düzeltici tedbirler alınmaya başlamıştır. Kurumlar vergisi
oranı düşürülmüştür.
10- Ücretler üzerindeki vergiler oldukça yüksek ve iş güvenliği kuralları kısıtlayıcıdır.
11- Yeni yatırımların önünü açacak AR-GE faaliyetleri OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında çok düşüktür.
AR-GE harcamaları son on yıllık süreçte üç katına çıkmasına karşın olumsuz yapı değişmemiştir. Bu durumun
değiştirilmesi amacıyla özel sektöre son dönemde AR-GE yatırımları için farklı mal, teşvikler verilmeye
başlanmıştır.
12- Yatırımlar için ihtiyaç duyulan finansal kaynaklara ulaşmak konusunda zorluklar devam etmektedir.
13- Firmalara özellikle KOBİ’lere verilen krediler kredi veren kuruluşlar düşük maliyetle bilgi
sağlanmasındaki yetersizlik nedeniyle kısıtlanmaktadır.
14- Teminat kullanımının özellikle taşınır teminat kullanımının etkisiz olmasına bağlı olarak
kredilendirmenin yetersiz kalması söz konusu olmaktadır.
15- Kurumsal işlemler ve mülkiyet yapılarında saydamlık bulunmamakta buna bağlı olarak da kurumsal
yönetişim yetersiz kalmaktadır. Sonuçta bu durum yatırımcı güvenini sarsmaya devam etmektedir.
16- Altyapı hizmetleri pahalı ve aksamalarla karşı karşıyadır. Elektrik kesintileri verim kaybı
yaratmaktadır. Elektrik fiyatları yüksektir.
17- Karayolları ağlarında bozulmalar artmakta ve bu durum taşımacılık maliyetlerini yükseltmektedir.
18- İhracat ve ithalatta gümrük işlemleri uzun sürmekte ve firmaları olumsuz etkilemektedir. Son dönemde
bu konuda düzenlemeler yapılmış ve süreler kısaltılmıştır.
Türkiye’deki iş ortamıyla ilgili elde edilen bu veriler göstermektedir ki önceki yıllara göre belirli bir
iyileşme söz konusu olmakla birlikte yinede istenilen düzeyde değildir. Bu konuda gelinen noktayı Dünya
Bankası verilerinden de izlemek mümkündür. Türkiye 2008 yılında “İş Yapma kolaylığı Endeksi”nde bir önceki
yıla göre 34 basamak iyileştirme göstererek 57. sıraya yükselmiştir. Bu düzelmenin nedenleri arasında ise
istihdam, vergi ödeme, dış ticaret, şirket tasfiyesi konularında sağlanan ilerlemeler gösterilmiştir (Doing
Business, 2007-2008).
Türkiye yabancı yatırımlar konusunda da ilerlemeler kaydetmiştir. 2007 yılında yaklaşık 20 milyar ABD
doları tutarında uluslararası doğrudan sermaye girişi söz konusu olmuş ve bu alanda Türkiye, dünyada 16. sırada,
gelişmekte olan ülkeler arasında 5.sırada yer almıştır (UNCTAD, 2007). Bu verilerden de anlaşılacağı gibi
Türkiye son yıllarda yabancı yatırımlar açısında giderek daha çekici bir ülke haline gelmiştir. Bu konuda yapılan
derecelendirmede 2005 yılında 117 ülke arasında 71. sırada bulunurken 2007 yılında 131 ülke arasında 53. sıraya
yükselmiştir (WEF, Report, 2007).
III- YATIRIM ORTAMININ GİRİŞİMCILIĞE OLAN ETKILERI
Yatırım ortamının yatırım yapmaya elverişli olması girişimciler açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü
yatırım ortamını oluşturan faktörler aynı zamanda girişimcilerin yaşam alanını belirleyen onu motive eden
yüreklendiren ve yeni bir girişimde bunmasına yardımcı olan temel dinamiklerdir. Girişimciliğin gelişmesinde
ve yaygınlaşmasında yatırım ortamını oluşturan faktörlerden her biri belirli ölçüde etkili olabilmektedir. Bu
faktörler ayrı ayrı etkili olabildiği gibi birlikte oluşturdukları genel tablo ve ortaya çıkan fotoğraf çok daha
belirleyici olabilmektedir. Girişimcinin yönünü belirleyen bu faktörlerden birisi mevcut hukuk sisteminin

186
gücüdür. Girişimci sürekli olarak yenilikler yapmaya çalışan, yeni yatırımlara girişen ve bu amaçla da risk alan
bir kişilik olarak hukuki güvenceye sahip olacağı, yaptıklarını koruyabileceği yasal bir ortam arayacaktır. Bu
ortamın sağlanamadığı durumda girişimciliğin yeterinde gelişmesi mümkün olmayacaktır. Girişimcinin başarısız
olması halinde karşılaşacağı risklerin tolere edilebilme düzeyi ile hukuk sisteminin sağlıklı işlemesi arasında
önemli bir ilişki vardır. Başarısızlık riski girişimcilikte her zaman söz konusu olabileceğinden bu konuda
bireylerin ne kadar özgür olabileceği önem taşımaktadır. Örneğin ABD’de yapılan bir araştırmaya göre,
Amerikalı yetişkinlerin %70’i yeni bir işe başlarken başarısız olmaktan korkmamaktadır (GEM, 2001:23).
Ekonomik istikrar ortamı girişimcilik açısından büyük önem taşır. Mevcut dengeleri koruyarak gelir
dağılımını iyileştirmek ve ekonomik büyümeyi sürekli kılmak ekonomik istikrarın temel hedefidir (Eğilmez ve
Kumcu, 2004:363). Bir ekonomide istikrarsızlık söz konusu olduğunda girişimciliğin önlerini görmesi
zorlaşacak yatırım kararı alma konusunda sağlıklı karar vermesi güçleşecektir. Konuyla ilgili olarak Türkiye’de
yapılan bir araştırmada yatırım kararı alınırken girişimcilerin %51’inin ekonomik ve siyasi istikrarı birinci
derecede önemli gördükleri bunu alt yapı ve ulaştırmanın izlediği ortaya çıkmıştır (Kınay, 2007:43).
Girişimcilerin yatırım kararlarında önemli etkenlerden birisi de finansal araçların çeşitliliği ve
kullanılabilirliğidir. Yani yeni bir iş fikri aynı zamanda yüksek bir riski de beraberinde taşır. Bu riskin iyi
yönetilememesi durumunda yatırım projesinin hayata geçirilebilmesi mümkün olamayacaktır. Bu noktada
özellikle ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanmasında yatırımı destekleyici finansal araçların geliştirilmesi
gerekmektedir. Ayrıca kredilendirme konusunda girişimcilerin uygun koşullarda kredi alabilmesini sağlayacak
düzenlemelerin yapılması kritik önem taşımaktadır. Diğer yandan girişimcilik altyapısını oluşturan faktörlerin
girişimciliğe olan etkileri oldukça yüksektir. Teknolojik altyapıların iyi düzeyde olması yeniliklerin ortaya
çıkarılmasında ve girişimciliğin gelişme potansiyelinin arttırılmasında kritik öneme sahiptir. Fiziki altyapı da
girişimciliği ve yatırımları etkileyen unsurlardan biridir. Organize sanayi bölgeleri, Teknoparklar gibi sanayi
altyapılarının oluşturulduğu nitelikli bölgeler ve yeterli ulaşım altyapısı bu noktada öne çıkan faktörlerdendir.
Devletin girişimcilere sağlamış olduğu destekler oldukça etkili olmaktadır. Günümüzde hemen tüm ülkeler ve
bölgesel entegrasyonlar, girişimcilere sağladıkları destekleri en üst düzeye çıkarmak için çaba göstermektedir.
Gerek ulusal gerekse uluslararası kurumlarca geliştirilen bu tür destekler aşağıda, Tablo 1.de listelenmiştir.
Sonuçta görünen o dur ki, bir ülkede yatırım ortamını elverişli kılan bütün etkenler girişimciliği de olumlu
yönde etkilemektedir. Bu anlamda yatırım ortamıyla girişimcilik arasında yüksek düzeyde pozitif korelasyon
olduğunu söylemek mümkündür.
Tablo 1. Girişimciliğin Destek Unsurları
Finansman
Risk Sermayesi (venture capital) şirketleri, Kredi Garanti Fonları, Kobi Borsaları,
Fiziki Altyapı
Teknopark ve Teknoloji Merkezleri, İnkübatörler (kuluçka merkezleri), Nitelikli yatırım
bölgeleri (organize sanayi ve endüstri bölgeleri, serbest bölgeler gibi )
Bilgiye Erişim ve Eğitim Yenilik Aktarım Merkezleri, Girişimci Eğitimi (ABD’de NFTE, ülkemizde KOSGEB gibi),
Ar-ge amaçlı mali ve teknik destek,
Vergi indirimleri
İstihdam üzerinden alınan vergilerin indirimi, Vasıtasız
vergi oranlarında indirim,
İhracat
İhracat Pazar Araştırması, İhracat Kredileri, Vergi iadesi, Yurtdışı, Ofis Mağaza Desteği,
Markalaşma Destekleri
Bürokrasinin Azaltılması Şirket kuruluş işlemlerinin kolaylaştırılması, Destek Ofisleri
Sınaî Mülkiyet
Patent, Tasarım, Faydalı Model giderlerinin karşılanması,
Girdi Destekleri
Enerji destekleri, işlenmiş tarım ürünlerine prim desteği
Kaynak: KOSGEB, DTM, TUBİTAK

IV. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
A-

Araştırmanın Amacı
Globalleşme etkisiyle ulusların sosyal ve ekonomik gelişiminde ve kalkınmasında mikro ekonomik
faktörlerin de önemleri oldukça artmaktadır. Mikro ekonominin önde gelen aktörleri olarak, girişimcilerin rol ve
etkileri ulusal ve uluslararası ekonomilerde daha fazla önemsenmek durumundadır. Yasalar düzenlemeler,
bankacılık faaliyetleri, mali saydamlık, vergilendirme, bürokratik vs. yaklaşımlar da girişimciliğin davranış ve
kararlarını yani yatırım ve iş yapma ortamını etkileyen ana mikro ekonomik faktörler arasında yer almaktadır. İş
/yatırım ortamı alt bileşen incelemesi ve analizi suretiyle girişimcilerin gerçek rollerine uygun alt ve üst yapı
oluşturulması gereği duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, öncelikle, bireysel girişimciliğin yüksek olduğu bir
bölgemizde, Denizli ilinde yapılacak inceleme neticesinde, günümüz şartlarında Denizli sanayici ve
işadamlarının yatırım ortamı ve girişimcilik düzeyi ve etkileyen faktörleri üzerine düşüncelerini ortaya çıkarmak
için Denizli İli’nde, iş yatırım ortamı analizi yapmaktır ve girişimcilik düzeyindeki sapma olup olmadığını tespit
etmektir. Denizli incelemesinden ortaya çıkan tablodan da Türkiye’deki yatırım ortamı hakkında bir fikir elde
etmeye çalışmak ve bu tablonun girişimcilik açısından ne anlama geldiğini açıklamak ve aynı zamanda
işadamları ve girişimciler açısından bu konuda nasıl bir algılama olduğunu belirlemektir.
B-

Araştırmanın Kapsamı
Araştırma literatür taraması yanında, “Araştırma Yöntemi” kısmında da belirtildiği üzere 160 üyesi
bulunan; DESİAD (Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği) üyeleri ile odak grup görüşmesi ve anket
uygulaması ile sınırlandırılmıştır. DESİAD üyeleri Denizli iş ortamını iyi bilen ve yönlendiren gerçek girişimci
kitlesinin önemli bölümünü oluşturduğu için uygun ve yeterli araştırılacak grup olarak kabul edilmiştir. Anket
soruları nitelik ve sınıflandırma itibarıyla araştırılacak konu bütünlüğüne uygun tasarlanmıştır. Sorular dış ticaret
perspektifi ve sektörel bakımlarından, yatırım ve girişimcilik tanımlamalarına uygun verileri elde edecek
yeterlikte düşünülerek ve cevaplayacak gruba uygun boyutta organize edilmiştir,
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C-

Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada, bireysel girişimciliğin yüksek olması nedeniyle, Denizli ili pilot araştırma bölgesi olarak
belirlenmiştir. Dünya bankası tarafından belirlenen iş /yatırım ortamı alt bileşenleri baz alınarak, yaklaşık 160
üyesi bulunan; DESİAD (Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği) üyeleri ile odak grup görüşmesi ve anket
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket soru formu DESİAD’ın tüm üyelere elektronik ortamda ve / veya elden
ulaştırılmıştır. Anket formunda çeşitli başlıklar altında 22 soru yöneltilmiştir. Sorular, derecelendirme yanında,
demografik, madde sıralamalı, tercih belirlemeli ve açık uçlu olarak yoruma dayalı niteliklerde hazırlanmıştır.
Anket formları 42 işadamı tarafından cevaplanmış olup cevaplayanların büyük bir çoğunlu Denizli sanayine yön
veren girişimcilerden oluştuğu için çözümlemeye değer bulunmuştur. Toplanan veri içerik analizine tabi
tutularak anket sonuçları SPSS (İstatistik Paket Programı) yoluyla ve klasik sınıflandırma metoduyla
çözümlenerek frekans dağılımları elde edilmiş ve pasta pay diyagramları oluşturularak çalışma eklerine ilave
edilmiştir. Frekans dağılımlarına bağlı yorumlamalar ile 42 girişimcinin 32 si ile gerçekleştirilen odak görüşme
sonuçları çalışmanın gerek analiz kısmında yer alırken aynı zamanda sonuç kısmında kanaat belirlemesi olarak
da çalışmaya aktarılmıştır. Ayrıca, elektronik ortamda ve muhtelif yayımlarda konun boyutlarına ilişkin literatür
taramaları yapılarak referanslandırılmıştır.
V.

DENİZLİ İLİNİN GİRİŞİMCİLİK VE YATIRIM ORTAMI ANALİZİ

A-

Ekonomik ve Ticari Genel Görünüm
Denizli girişimcilik açısından il toplam nüfusuna oranlı olarak ülkemizde en önde gelen illerdendir.
Gerçekleştirdiği yıllık sanayi üretiminin önemli bir kısmını yurtdışına satmaktadır. 2007 yılı sonunda itibarıyla,
% 61’ i tekstil ve konfeksiyon ürününden oluşmak üzere (DSO. 408_3Pdf; 1/1;2008)., yıllık ihracat tutarı (DTM
rakamlarıyla), USD 2.011.077.- seviyesine ulaşmıştır ve bu performansıyla da Türkiye genelinde, iller bazındaki
ihracat sıralamasında 8. Konumda yer almaktadır. (DSO. 474_d11.Pdf; 1/3;2008). Ancak Denizli Sanayi
Odasının düzeltmiş olduğu rakamlara göre Denizli toplam ihracat tutarı USD.2.588.000.- ve tekstil ve
konfeksiyon ürün oranı ise %51,2 sidir(DSO. 454_d10.Pdf; 1/1;2008). Türkiye 2007 yılında yaptığı ihracatla
ithalatanın ancak %63’ nü karşılarken Denizli girişimcisi bu alanda da çok önemli bir netice elde ederek ithalata
sarfettiği dövizin %47 fazlasını yurda getirmeyi başarmıştır ( DSO. 417_d7.Pdf; 1/1;2008). Denizli deki toplam
ihracatçı sayısı 783 olup Türkiye geneline oranı %1.62 iken toplam Türkiye ihracatının %1,88 ini
gerçekleştirmektedir ( DSO. 416_d7.Pdf; 1/1;2008). Denizli girişimcisi ihracatta hedef Pazar olarak AB
ülkelerini tercih ederken imalat sanayi ürünleri dış satışı ağırlıklı çalışmalar yapmaktadır. Bu manada Denizli dış
ticaret, sanayi yatırımları ve imalat sanayi açılarından son derece önemli bir merkez konumundadır. İthalatta ise
(2006 TÜİK rakamlarıyla) fazla Şili, Özbekistan, Rusya, Kazakistan ve Ukrayna ile işlem yapmakta olduğu
rapor edilmektedir. Bahsi geçen bu ülkelerden yapılan toplam ithalat Denizli ithalatının % 64 ünü
oluşturmaktadır ki bu da bize Denizli’nin ithalatının büyük bir bölümünün yatırım malları dışında olduğunu
göstermektedir. Yatırım mallarının yüksek olmayışı ise Denizli’ de yatırımlarda ivme kaybı olduğunu ima
edebilecektir. Oysa ki Denizli de çok yüksek oranda istihdam yapılamaktadır. 2002 aralık ayı itibarıyla SSK
kayıtlı işgören sayısı 108.382 seviyesinden Aralık 2007 de 148.109’a yükselmiştir. SSK kayıtlı en yüksek
istihdam rakamı 151.926 ile Aralık 2006 de gerçekleşmiştir. Şehir merkezinde yaşayan nüfusun 300.000 ve
toplam il nüfusunun ise 800.000 civarında olduğu düşünülecek olursa Denizli girişimciliğinin vesile olduğu
istihdam sayıları önemli derecede yatırım ortamı hakkında de görüş vermektedir. Gerçi bu artışlarda kayıt dışılığı
azaltma gayretlerinin de etkin olduğunu düşünmek gerekmektedir. SSK kayıtlı istihdam tabloları dikkatlice
incelendiğinde 2007 diğer yıllara göre daha yüksek ve aylara göre 145.000 – 149.000 aralığında seyretmektedir (
DSO. 497_i2.Pdf; 1/1;2008). İşçi azalışları daha ziyade imalat sanayinde ( tekstil ve konfeksiyon, ağaç işleri,
inşaat, makine teçhizat, metalden mamul eşya gibi alanlarda) karayolu nakliyat işlerinde yoğunluk kazanırken
hizmet sektörlerinde, özellikle ticari ve eğitim hizmetlerinde artış bulunmaktadır. İstihdam ve yatırımlar en fazla
organize sanayi bölgelerinde yer almaktadır. 1. Organize Sanayi Bölgesi Denizli merkezine 18 km. mesafede,
Denizli-Ankara karayolu üzerinde Gürlek Mevkiinde 3.641.216 m2k alan üzerinde kurulmuş ve 160 işyeri
parseli vardır. 2003 yılı verilerine göre, 135 sanayi tesisi olmak üzere toplam 157 firma bu bölgede faaliyet
göstermektedir(DOSB,http://www.dosb.org.tr/get_source?m=2).Bu işletmelerde 2000 li yılların başında 18000
civarında çalışan bulunmaktayken 2007 yılı başlarında bu sayı 15.000.- nin altına inmiştir. Yatırımların büyük
kısmını tekstil sektörü oluşturmaktadır. Deri Organize Sanayi Bölgesi Kaklık Kasabası Elmalı Tepe Mevkiinde
oluşturulmuştur; Çardak İlçesi Havaalanı mevkiinde 3.225.000 m2. alanda Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı
çalışmaları 1997 yılı sonunda bitirilmiştir. Toplam 100 parselden 85 adedi sanayicilere satılmış, bazı parsellerde
tesis inşaatlarına başlanılmıştır ama beklenilen düzeyde faaliyet bulumamaktadır.Acıpayam İlçe Merkezine 13
km. mesafede Yumrutaş Kasabasına 4 Km. mesafede İşgen pazarı mevkiinde 590 Hektar alanda yer seçimi
yapılmıştır. Bozkurt (Tuluca Köyü ile), Çal(Denizler Kasabasında) Organize Sanayi bölgeleri yer seçimi
yapılmıştır. Yine Çardak İlçesi Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Serbest Bölge hizmettedir. Pamukkale
Üniversitesi Teknoparkının kuruluşu tamamlanmış olup inşaatına başlanılacaktır ki mevcut Organize Sanayi
Bölgelerindeki verimliliği ve kapasite kullanım oranlarını artıracak istihdam olanaklarını genişletici etki yapması
beklenilmektedir. Ayrıca, yan sanayi bölgelerinin de canlandırılması projesinin genel sanayi potansiyeli
açısından Denizli’nin önemini daha da artacağını düşünmek yanlış olamayacaktır.
B-

Denizli Girişimcilik Genel Bilgileri
Denizli deki toplam ihracatçı sayısı 783 dir ve Türkiye geneline oranı %1.62 dir( DSO. 416_d7.Pdf;
1/1;2008). Denizli Sanayi Odası’ na kayıtlı üye sayısı, 12 ana başlıktan oluşturulmuş sektörlerdeki, toplam
1.287 dir ( DSO. 374_dso1.Pdf; 1/1;2008)) Büyük İmalat Sanayinde işyerlerinin %63,6’sı işyerinin şu andaki
sahibi tarafından, %26’sı aile üyelerinden biri tarafından ve %4,6’sı devralma yoluyla kurulmuştur. Bu oranlar
Büyük İmalat Sanayinde kurucu olarak asli fonksiyonu, girişimcinin kendisinin yerine getirdiğini
göstermektedir. Bu durum, Büyük İmalat Sanayisinde yer alan işletmelerin büyük bir çoğunluğunun bizzat
kurucu girişimciler tarafından işletildiği anlamına da gelmektedir (Tablo 2). Büyük İmalat Sanayisi İşyerlerinin
Kurucularının Sektörlere Göre Dağılımı (Tablo 2): Gıda, İçki ve Tütün Sanayisi’ndeki kuruluşları %47,37 ile
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aile üyelerinden biri, %34,21 ile işyerinin şu andaki sahibi gerçekleştirirken, %5,26’sı devralma yoluyla ve
%13,16’sı diğer yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sanayisi’ndeki işyerlerinin
kuruluşları ise %70,82’si işyerinin şu andaki sahibi tarafından, %22,8’i aile üyelerinden biri tarafından, %3,65’i
devralma yoluyla gerçekleştirilmiştir. Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayisi’ndeki işyeri kurma dağılımı ise, yine
%57,14’ü işyerinin şu andaki sahibi tarafından, %28,57’si aile üyelerinden biri tarafından gerçekleştirilmiştir.
Grafik 3 de bu durumu desteklemektedir.
Tablo 2. Büyük İmalat Sanayisi İşyerlerinin Kurucularının Dağılımı
Sayı %
İşyerinin kurucusu
İşyerinin 2006 daki sahibi
318
63,6
Aile üyelerinden biri (büyükbaba, baba, kardeş vb.) 130
26
Devralındı (satın alındı)
23
4,6
Diğer
29
5,8
500
100
TOPLAM
Kaynak: Pamukkale Üniversitesi Teknoparkı Yapılabilirlik Raporu ( Haziran 2006)
Tablo 3. Denizli’deki Yabancı ortaklı sanayi kuruluşlarının sektörel dağılımı

Firma Adı
Alcatel

Oranı
%100

Kaynak: Pamukkale Üniversitesi Teknoparkı Yapılabilirlik Raporu ( Haziran 2006)
Tablo 4. Denizli Ticaret Odası Üye Sayısı (31.12.2004 Tarihi İtibariyle)
ADI
ADET
Hakiki Şahıs
4.205
Kollektif Şirket
167
Limited Şirket
4.688
Limited Şirket( şube)
216
Anonim Şirket
651
Anonim Şirket( şube)
107
Komandit Şirket
5
Kooperatif Şirket
835
Holding
9
Müessese
12
Banka
65
Adi Ortaklık
9
TOPLAM
10.969
Kaynak : Denizli Ticaret Odası; Pamukkale Üniversitesi Teknoparkı Yapılabilirlik Raporu ( Haziran 2006)
Tablo 5. Denizli Ticaret Borsasına Kayıtlı Üye Sayısı (2006)
GERÇEK KİŞİ
TÜZEL KİŞİ
TOPLAM
549
264
813

Kaynak : Pamukkale Üniversitesi Teknoparkı Yapılabilirlik Raporu ( Haziran 2006)

Mart 2008 yılı içerisinde DSO tarafından gerçekleştirilen Denizli Anketi 2008’ sonuçlarına göre
işkollarındaki, sektörel dağılım frekansı Tablo 6. daki gibi raporlanmıştır.
Tablo 6. Denizli Firmaların Sektörel Dağılımı (2008)
SEKTÖR
ORAN
Tekstil & Konfeksiyon
51,91%
Demir‐Çelik, Madeni ve
Metal Eşya, Makine
14,21%
Mermer & Madencilik
6,56%
Kablo & Bakır tel
4,92%
Kimya
3,83%
Gıda& İçecek
3,28%
Taş, Toprak, İnşaat
3,28%
Diğer
12,01%
TOPLAM
100%
Kaynak : Denizli Sanayi Odası Genel Görünüm 2008Anketi Raporu ( 31 Mart 2008)

Yine aynı anket sonuçlarında, tüm sektörler dikkate alınarak, işletme başına ortalama ücretli çalışan (genel)
sayısı 2006 da 203 kişi iken 2007 de 202’ olmuştur ve çok önemli bir değişme gözlenmemektedir. Ancak, bazı
sektörlerdeki azalışlar ciddi rahatsızlıklara işaret etmektedir. Örnekleyecek olursak; Tekstil & Konfeksiyonda
İşletme Başına Ortalama Ücretli Çalışan Sayısı 2006 da 285 kişi iken 2007 de 279’ a inmiştir. Mermer &
Madencilikte İşletme Başına Ortalama Ücretli Çalışan Sayısı 2006 da 125 iken 2007 de 115’ e inmiştir (DSO
Genel Görünüm 2008).
Tablo 7. Denizli Girişimcisinin Finansman Sorununun Nedenleri (2008)
SEKTÖR
ORAN
Kredi Maliyeti Yüksekliği
24,44%
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YTL’nin Değerli Olması
23,89%
İşletme Sermayesi Yetersizliği
15,00%
Teşviklerin Azaltılması
14,44%
Yeterli Özkaynak Yaratamamak
6,67%
Açılan Kredinin Azaltılması
5,56%
Kredi Bulamamak
1,11%
Diğer
8,89%
100%
TOPLAM
Kaynak : Denizli Sanayi Odası Genel Görünüm 2008Anketi Raporu ( 31 Mart 2008)

DSO tespitlerine göre girişimcilerin %52 si Finansman sorunu yaşamaktadırlar. Bunun nedenleri ise Tablo
7’ den görüldüğü üzere kredi maliyet yüksekliği ile değeri artmış YTL önde gelmektedir. İşletme sermaye yetersizliği ile teşviklerdeki azalma da diğer 2 önemli etken olarak dikkat çekmektedir. Bankaların Basel II kriter
ve prensipleriyle daha kurumsal çalışma takvimine girmiş olmaları da alışılmadık uygulamalarla sorun yaratmaktadır (odak görüşme notları).Bu husus yatırımcı girişimciyi hayli düşündürmektedir zira dış kaynak
gereksinimlerini yoğunlukla banka kredileriyle temin edebilmektedirler. Dış kaynakların % 43 ü bankalardan
sağlanırken dış ticaret finansmanı için öncelikle Eximbank kaynakları, Leasing ve Factoring imkanları değerlendirilmektedir. Yurtdışı finans kurumlarıyla çalışmalar önemli derece az olup Yurtiçi Finans Kurumları da % 5
seviyesinde değerlendirilen kaynaklardır. YTL nin değerini olması gerekenden çok yüksek bulan girişimciler
(DSO Genel Görünüm 2008), bu bağlamda, ülkemizde 2008 yılının önemli ekonomik dalgalanmalara sahne olacağı düşüncesindedirler. Yabancı paraların mevcut YTL değerleri ile yurtdışı satış fiyatlarında rekabet edebilirliklerinin günden güne kaybolduğunu, bunun yatırım ve ticari faaliyetlerden kendilerini uzaklaştırdıklarını belirtmekte ve yatırım yapmak istememe nedenleri arasında bu hususu yüksek bir konuma oturtmaktadırlar Önümüzdeki kısa ve orta dönemde siyasi iklim bozukluk öngörülerini de içeren kompoze bir yaklaşımla ekonomik
faaliyetlerini daraltıcı ciddi bir disiplin oluşturma kararlılığı sergilemektedirler (odak görüşme notları).
Tablo 8. Denizli Girişimcisi tarafından 2007’de Gerçekleştirilen Sabit Sermaye Yatırımları
SEKTÖR
ORAN
Yatırım Yapılmadı
40,20%
Modernizasyon
31,16%
Yeni Yatırım
16,08%
Şirket Satın Alma & Birleşme
1,51%
Yurtdışında Yatırım
1,01%
Yeni Bir Sektöre Yatırım
4,52%
Diğer
5,53%
100%
TOPLAM
Kaynak : Denizli Sanayi Odası Genel Görünüm 2008Anketi Raporu ( 31 Mart 2008)

Yatırımlarla ilgili ortaya çıkan sonuçlar Tablo 8’ de yer almaktadır. En kısa yorumlama ile yeni yatırım
oranı oldukça düşük olduğu gibi işletmelerin mevcudiyetine dönük iyileştirme gayretleri öne çıkmaktadır. Bu
yatırımların da ürün iyileştirme, işgücü verimlilik artışı elde etme, maliyetleri aşağı çekme, teknoloji yenileme,
yeniden yapılanma, AR-GE, ÜR-GE gibi bağlı kaldığı tespit edilebilmektedir. Gerçi tarafımızca yapılan anket ve
odak görüşme sonuçlarında da bu hususlar daha homojen bir grupta tespit edilmiştir.
Yatırım yapma eğilimi oldukça düşük raporlanmaktadır. Gerek yurtiçi gerekse yurt dışı yatırım istek
sorularına verilen cevapların % 70 den daha yüksek oranlarda negatif yön hakimdir. Kısa vadede yatırım
planlaması yapmayanlar her iki ankette de önemli ölçüde çoğunluk teşkil etmektedir. Ancak, yatırım yapılmak
durumu söz edildiğinde baskın şekilde gıda, hayvancılık ve organik tarım( yaş sebze, meyve ve topraksız tarım
ağırlıklı), edilmeyen alanlarında yatırım ve faaliyet tercih konusudur. Enerji üretimi de tercih edilen sektörler
arasında olmakla birlikte tereddütlü yaklaşılmaktadır. Girişimciyi bu yöne sevk eden ana etmenler; ülke iklimi,
sağlık önceliği, pazar ve kar marjı uygunluğu, bakir alanlar olması ve düşük ürün arzı, yatırımın geri dönüş hız
yüksekliği ve az istihdam gereksinimi gibi hususlardan oluşmaktadır (DSO Genel Görünüm 2008 ve odak
görüşme notları).
DESİAD üyeleri bazında yapılan anket cevapların değerlendirilmesi sonucu aşağıdaki grafikler de bize
DSO “Genel Görünüm 2008” anket araştırma sonuçlarını genelde teyid ederken Denizli’ li sanayici ve
işadamının cari düşünüş, kanaat ve yönlendirici görüşlerini aktarmaktadır.
Grafik başlıkları anket formumuzda yer alan soruların içeriklerini göre tanımlanmış olup ilgi sırası takip
etmektedir.
Tablo 9. Denizli’ deki Firmaların Ticari ve Hukuksal Yapıları
Firmaların Ticari ve Hukuksal Yapılarının Yüzdesel
Oranları
%62
Anonim Şirketi
%29
Limited Şirketi
%7
Şahıs Şirketleri
%2
Diğer

Denizlide yer alan girişimcilerin kurmuş olduğu firmaların büyük bir çoğunluğu sanılanın aksine, şahıs
şirketleri olmayıp Anonim ve Ltd. Şirket şeklindedir (%62’si A.Ş, %29’u Ltd., ancak %7’si Şahıslar adına
kurulmuş şirketler olup, bunları %2 lik bir oran ile diğer şirket şekilleri takip etmektedir ki bu sonuçlar tablo 2
verilerini çok yakından desteklemektedir.
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Tablo 10. Denizli’ deki Firmaların Sermaye Yapıları
Denizlideki Firmaların Sermaye Yapıları
%99
Yerli
%1
Yabancı

Denizlide Yer alan firmaların bir kaçı dışında (tablo 3) tamamına yakını yerli Sermaye kuruluşudur.
Tablo 11. Denizli’ deki Firmalarda Girişimcilerin Hisse Sahiplik Durumları
Firmaların Hisse Sahiplik Durumları
%61
Kurucu Ortak
%29
Ailevi Sahiplik
%10
Diğer

Sermaye sahiplerinin %61’i şirketleri ortaklıklar kurarak oluşturmuşlardır.Firmaların hisse sahiplik
durumlarını %29 ile Ailevi Sahiplik %10 ile Diğer Sahiplik türleri takip etmektedir.
Tablo 12. Denizli’ deki Girişimcilerin Firma Kuruluş Yaş Kategorileri
Denizlideki Kuruluşların Yaşları
%79
10 Yaş ve üzeri
%19
3-9 Yaş arası
%2
0-3 Yaş Arası

Denizli’deki mevcut firmaların %79’u 10 yaş ve üzeri kuruluşlardır. Yaşları 3 ile 9 arasında değişen
firmalar %19 ile 1994-2004 yılları yatırımını ifade etmektedir. Oranı sadece %2 olan 0-3 yaşa sahip kuruluşların
yakın zamanda Denizli’ de çok yeni girişimlerin bulunmadığını, son zamanlarda duraksama yaşandığının ve
yatırım eğiliminde azalma olduğunun göstergesidir.
Tablo 13. Denizli’ deki Girişimcilerin Dış Ticaret Faaliyetleri
Firmaların Dış Ticaret Faaliyetleri
%55
İthalat-İhracat Yapanlar
%38
Dış Ticaret Yapmayan
%5
Sadece İthalat Yapanlar
%2
Sadece İhracat Yapanlar

Denizli’de bulunan firmaların % 62 si dış ticaret yapmaktadır. Bu Firmaların içinde %55 i hem ithalat hem
ihracat, %5 i sadece ithalat ,%2 si sadece ihracat ve %38’ide hiç dış ticaret yapmamaktadır. DSO anketinde
çıkan oran farkının denek sayı ve yapısından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Ancak, ortaya çıkan tablo yön
itibarıyla aynıdır.
Tablo 14. Denizli’ deki Girişimcilerin Dış Ticaret Formasyonları
İhracat Yapan Firmaların Tanımları
%84
İmalatçı - İhracatçı
%8
Aracı İhracatçı
%8
Trade Office
Dış Ticaret yapanların %84’ü imalatçı-ihracatçı tanımına göre çalışmaktadır. Denizlideki Firmalar
üretim’in yanında ithalat ihracat departmanlarına da önem göstermektedir çünkü ithalat ihracat yapanların sadece
%8’ lik kısmı Trade Office ( üretim kaynak değerlendirme amacı güden) ve aracı ihracatçı şeklinde
çalışmaktadır.
Tablo 15. Denizli’ deki Girişimcilerin İhracat Yaptıkları Pazarlar
Firmaların İhracat Yaptıkları Pazarlar
%47
AB ve EFTA
%32
ABD ve NAFTA
%5
Ortadoğu Ülkeleri
%9
Afrika Ülkeleri
%7
Diğer

Denizli’de ithalat ihracatta kullanılan Pazar olarak %47 ile AB ve EFTA(Europian Free Trade
Association)Avrupa Birliği Gümrük Birliği yer almaktadır.İthalat ihracat yapılan en büyük pazarlardan 2.si %32
ile ABD ve NAFTA(North American Free Trade Association) Üyeleri yer almaktadır.Bu sıralama %9 Afrika
ülkeleri %5 Ortadoğu ülkeleri ve %7 ile Diğer ülkeler tarafından takip edilmektedir. Döviz kurlarındaki
değişmeler, özellikle Euro/USD paritesi fiyat yönlü rekabet edebilirlik nedeniyle, pazar yönü belirlenmsinde
belirleyici olmaktadır.
Tablo 16. Denizli’ deki Girişimcilerin İthalat Yapıp Yapmadıkları
Firmaların İthalat Durumları
%57
İthalat Yapan Firmalar
%43
İthalat Yapmayan Firmalar
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Denizli’deki firmaların %57 ‘si ithalat yapmaktadır. Yukarıda da belirtilen ithalat yapılan ülke
guruplarından ve Grafik 9.dan anlaşılacağı üzere, Denizli’ li girişimcilerin ithalatının daha ziyade ham ve ara
mamul kalemlerinden oluştuğu kanaati hakim olmaktadır. Modernizasyon, dar boğaz giderme, AR-GE, ÜR-GE
gibi ihtiyaçlarla da ithalat yapılmaktadır. Denizli’nin toplam ithalatının toplam ihracatının altında kalması
ekonomik açıdan ciddiyetle irdelenmesi gereken önemli bir husustur. İhracat- ithalat arasındaki pozitif fark
Denizli girişimciliğin ülke ve yöre menfaatine önemli bir katma değer yarattığını göstermektedir.
Tablo 17. Denizli’ deki Girişimcilerin İthalat Amaçları
Firmaların İthalat Yapmalarındaki Amaçları
%40
Üretim Girdileri İçin
%24
Teknoloji Yenileme
%19
Ticaret
%17
Yeni Yatırım Amaçlı

Denizli’deki firmaların %57 ‘si ithalat yapmaktadır ve bu ithalatın nedenleri %40 Üretim girdilerinde
kullanım amacıyla , %24 Teknoloji yenileme ve geliştirme , % 19 Ticaret (Al-Sat)için ve son olarak %17 yeni
yatırım amaçlı olarak belirlenmiştir.
Tablo 18. Denizli’ deki Girişimcilerin Hangi Sektörlere Yatırım Yaptıkları
Denizlideki Firmaların Faaliyet Gösterdikleri Sektörler
%38
Tekstil
%21
Dokuma Giyim Eşyası ve Deri
%14
Diğer
%11
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
%7
Demir Çelik Sanayi
%5
Gıda Ürünleri
%4
Kağıt Ürünleri ve Basım

DESİAD anketini cevaplayan girişimcilerin %38’i tekstille ilgilenmektedirler.%21’i Dokuma,Giyim Eşyası
ve Deri ile ilgilenmektedir. Firmaların %11 i taş ve toprağa dayalı sanayi sektörü içinde faaliyet
göstermektedir.Bunları %7 ile Demir-Çelik Sanayi,%5 ile Gıda Ürünleri,%4 Kağıt Ürünleri ve Basım Sanayi ve
bunları %14 ile Diğer alanlarda faaliyet gösteren firmalar izlemektedir. Denizli genelini yansıtan Tablo 6 verileri
ile eşleştirildiğinde Denizli sanayine yön veren girişim ve yatırım konularının Tekstil ve Konfeksiyon olduğu
çok belirgindir. Türkiye geneli içinde de bu sektörlerde önemli bir konumdadır.
Tablo 19. Denizli’ deki Girişimcilerin Yatırım Alan Tercihlerindeki Etmenler
Firmaların Faaliyet Alanlarını Belirleyen Nedenler
%29
Etkin Pazar Potansiyeli
%40
Uzmanlık Konusu
%19
Yakın Çevre Etkisi
%4
Devlet Destekleri
%8
Diğer

Girişimcilerin %40’ı uzmanlık konuları nedeniyle yatırım alanlarını ve faaliyetlerini tercih ettiklerini, %19’
ı yakın çevre etkisi, %4 ü devlet destekleri avantajını kullanmak maksadıyla ve % 8 i de diğer sebeplerden
tercihlerini değerlendirmişlerdir.
Tablo 20. Denizli’ deki Girişimcilerin Cari Durumda Aynı Alanda Yatırım Eğilimi
Firmaların Çalıştıkları Sektörlerde Yatırım İsteği
%70
Evet
%30
Hayır

Denizli girişimcisi büyük bir çoğunlukla yatırım yapmak istemediği gibi bulunduğu sektöre tekrar yatırım
yapmak isteyenlerin azınlıkta kaldığı %70 e karşı % 30 oranından net bir şekilde tahlil edilmektedir. Buna,
öncelikle tekstil ve konfeksiyon ve doğal taş faaliyetlerinde olmak üzere, rekabet edebilir fiyatlardan maliyet
yönlü uzaklaşılması kısa vadede de telefi imkanı bulunmadığı görüşü neden olarak gösterilmektedir.
Tablo 21. Denizli’ deki Girişimcilerin Farklı Alanlarda Yatırım İstek Etmenleri
Firmaların Farklı Alanlara Yönelmemesinin
Nedenleri
%13
Riski Göze Alamama
%33
Uzmanlaşmışlık
%33
Pazardaki Tanınmışlık
%21
Geleceğe Dair Beklentiler

Aynı Sektörde Yatırım yapmak isteyen firmaların oranı %70 civarındadır.Bu oranın yüksekliğinin nedeni
%33 er pay ile Firmaların pazarlarındaki tanınmışlıklarından vazgeçmek istememeleri ve uzman olduğu işi
yaptığını düşünmesidir.%21’i ise Gelecek dönem için Pazardan beklentileri olduğunu düşünmekte,%13 ü ise
riski göze alamamaktadır.
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Tablo 22. Denizli’ deki Girişimcilerin Farklı Alanlarda Yatırım İstek Durumu
Farklı Alanlarda Yatırım Yapmak İsteyen Firmalar
%66
Evet
%34
Hayır

Yatırım yapmak isteyen firmaların %4 ‘ü sadece kendi sektörlerinde yatırım yapmak isterken,%66 lık bir
oranlar firmalar hem kendi sektörlerinde hem de başka sektörlerde yatırım yapmak istemektedirler.
Tablo 23. Denizli’ deki Girişimcilerin Yatırım Yapmak İstedikleri Sektörler
Yatırım Yapılmak İstenilen Sektörler
%54
Gıda Ürünleri Sanayi
%6
Enerji
%11
Tekstil
%9
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
%11
Diğer
%6
Demir Çelik Sanayi
%3
Mobilya

Ankete katılan girişimcilerden gıda ile ilgilenenlerin oranı %5 tir. Fakat yatırım yapmak isteyenlerin %55’i
gıda sektörünü düşünebileceklerini belirtmektedirler. Yatırım yapılmak istenilen sektörleri %11 ile Tekstil, %9
ile taş ve toprağa dayalı sanayi,%6 lık oranlarda Enerji ve Demir Çelik Sanayi ,%3 ile Mobilya Sanayi ve %11
ile diğer sektörler takip etmektedir.
Tablo 24. Denizli’ deki Girişimcilerin Yatırım Kararlarında Lisans ve İzin İşlemlerinin Etki Düzeyi
Lisans ve İzin İşlemlerinin Yatırım Kararına Etkisi
%45
Çok Etken
%26
Orta Düzeyde Etken
%16
Az Etken
%13
Etkisiz

Yatırımcılar lisans ve izin işlemlerinin yüksek düzeyde etken olduğunu düşünüyorlar.
Tablo 25. Denizli’ deki Girişimcilerin Yatırım Kararlarında Firma Kuruluş İşlemlerinin Etki Düzeyi
Firma Kuruluş İşlemlerinin Yatırım Kararına Etkisi
%24
Çok Etken
%18
Orta Düzeyde Etken
%24
Az Etken
%34
Etkisiz

Firma Kuruluş işlemleri yatırım konusunda çok önemli bir etken olarak görülmüyor.
Tablo 26. Denizli’ deki Girişimcilerin Yatırım Kararlarında Yetkin İşgücü İstihdamının Etki Düzeyi
Yetkin İşgücü İstihdamının Yatırım Kararına Etkisi
%43
Çok Etken
%38
Orta Düzeyde Etken
%18
Az Etken
0
Etkisiz

Yetkin işgücü istihdamı yatırımlar için önemli düzeyde etken kabul edilmektedir.
Tablo 27. Denizli’ deki Girişimcilerin Yatırım Kararlarında İstihdama İlişkin Yasal Zorunlulukların Etki Düzeyi
İstihdamla Alakalı Yasal Zorunlulukların Yatırıma
Etkisi
%68
Çok Etken
%21
Orta Düzeyde Etken
%8
Az Etken
%3
Etkisiz

İstihdamla alakalı yasal zorunlulukları yatırımcılar kararları açısından çok önemli bulmaktadırlar.
Tablo 28. Denizli’ deki Girişimcilerin Yatırım Kararlarında Yatırım Yeri Seçimi ve Kısıtlarının Etki düzeyi
Yatırım Yeri Seçimi ve Kısıtlamalarının Yatırıma
Etkisi
%64
Çok Etken
%18
Orta Düzeyde Etken
%18
Az Etken
0
Etkisiz
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Yatırım yeri ve seçimi konusu yatırımcılar için oldukça önemli bulunmaktadır.
Tablo 29. Denizli’ deki Girişimcilerin Yatırım Kararlarında Özkaynak Dışı FinasmanTemininin Etki Düzeyi
Özkaynak Dışı Finansman Temininin Yatırıma Etkisi
%55
Çok Etken
%24
Orta Düzeyde Etken
%21
Az Etken
0
Etkisiz

Yatırım karalarında dış kaynak temini dikkate alınması gerekli bir etmen olarak kabul görmektedir.
Tablo 30. Denizli’ deki Girişimcilerin Yatırım Kararlarında Mali ve Vergi Mevzuatlarının Etki Düzeyi
Mali Vergi Mevzuatının Yatırım Kararına Etkisi
%66
Çok Etken
%18
Orta Düzeyde Etken
%16
Az Etken
0
Etkisiz

Yatırım karalarında maliye mevzuatı ve vergiler dikkate alınması gerekli ve etkili bir husus olarak kabul
görmektedir
Tablo 31. Denizli’ deki Girişimcilerin Yatırım Kararlarında Dış Ticaret Mevzuat ve İşlemlerinin Etki Düzeyi
Dış Ticaret Mevzuat ve İşlemlerinin Yatırıma Etkisi
%46
Çok Etken
%35
Orta Düzeyde Etken
%16
Az Etken
%3
Etkisiz

Denizli yatırımcısı diğer mevzuatlarda olduğu gibi burada da dış ticaret mevzuat ve işlemlerini etki
düzeyini önemsemektedir zira diğer ilgili verilerden de anlaşılacağı üzere Denizli dış ticaretle çok iç içe
bulunmaktadır. Yatırımlarının dış pazarlara dönük olması burada etkinlik düzeyini yüksek tutturmaktadır.
Tablo 32. Denizli’ deki Girişimcilerin Yatırım Kararlarında Ticari ve Hukuki İşlemlerin Etki Düzeyi
Ticari Hukuki ve Sözleşmelerinin Yatırım Kararına
Etkisi
%39
Çok Etken
%29
Orta Düzeyde Etken
%21
Az Etken
%11
Etkisiz

Ticari ve hukuki sözleşmeler çok etkin bulunmuyor denilebilecek değerlendirmededir.
Tablo 33. Denizli’ deki Girişimcilerin Yatırım Kararlarında Firma İflas ve Tasfiye Prosedürlerinin Etki Düzeyi
Firma İflas,Tavsiye ve Prosedürlerin Yatırıma Etkisi
%39
Çok Etken
%12
Orta Düzeyde Etken
%22
Az Etken
%27
Etkisiz

Ticari ve hukuki sözleşmeler gibi firma iflas ve tasfiye prosedürleri de çok etkin bulunmamıştır. Kararsız
bir dağılım görülmektedir
Tablo 34. Denizli’ deki Girişimcilerin Yatırım Kararlarında Döviz Fiyat Seviye Değişimlerinin Etki Düzeyi
Döviz Fiyat Seviyelerinin Yatırım Kararına Etkisi
%67
Çok Etken
%28
Orta Düzeyde Etken
%5
Az Etken
0
Etkisiz

Çok etkili bir karar etmeni olarak değerlendirilmektedir.
Tablo 35. Denizli’ deki Girişimcilerin Yatırım Kararlarında Reel Faiz Nispetlerinin Etki Düzeyi
Reel Faiz Nispetlerinin Yatırım Kararına Etkisi
%81
Çok Etken
%16
Orta Düzeyde Etken
%3
Az Etken
0
Etkisiz

Diğer bir çok etmenle birlikte üst düzey etkili bir karar etmeni olarak değerlendirilmektedir.
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Tablo 36. Denizli’ deki Girişimcilerin Yatırım Kararlarında Enflasyon Oranlarının Etki Düzeyi
Enflasyon Oranlarının Yatırım Kararına Etkisi
%57
Çok Etken
%38
Orta Düzeyde Etken
%5
Az Etken
0
Etkisiz

En üst seviyelerde olmasa dahi önem derecesi yüksek bir husus olduğu görüşü hakim
Tablo 37. Denizli’ deki Girişimcilerin Yatırım Kararlarında Ülke Genel Siyasi İkliminin Etki Düzeyi
Ülke Genel Siyasi İkliminin Yatırım Kararına Etkisi
%70
Çok Etken
%22
Orta Düzeyde Etken
%8
Az Etken
0
Etkisiz

En üst düzeylerde düşünülen bir karar etmeni zira diğer bir çok etmeni de baskı altında tutabilecek bir
niteliğe sahip bir hususu içeriyor.
Tablo 38. Denizli’ deki Girişimcilerin Girişimcilikte Israrlı Olup Olmadıkları
Cazip Gelen İş Kolları
%69
Bireysel İş Sahibi Olmak
%26
Özel Sektörde Çalışmak
%5
Kamu Kurum ve Görevlisi

Sonuç bölümünde de değerlendireceğimiz bir görüşü ortaya koyması açısından önemlidir. Girişimcilik ruh
ve yapısının ne derecede seyrettiğine işaret edecek bir düşünce tespiti açısından önemli olup Denizli girişimcisi
girişimcilikten vazgeçmeyeceğini ifade ediyor zira yüksek bir oranda konum koruma isteği var.
Tablo 39. Denizli’ deki Girişimcilerin Bireysel İş İstek Nedenleri
Bireysel İş İsteklerinin Nedenleri
%40
Gelir İmkan Yüksekliği
%40
Karakter Yapısı
%7
Risk Dolu Olması
%11
Heyecan Yüklü Olması
%2
Diğer

Denizli iş insanı girişimciliği karakter yapılarıyla özdeşleştirirken yüksek gelir isteği ve risk alabilme
özelliğiyle de zoru başarma heyecanı duyduklarını düşünmektedirler.
Tablo 40. Denizli’ deki Girişimcilerin Alternatif Olarak Profesyonel Çalışma İstek Nedenleri
Özel Sektörde Çalışma İsteğinin Nedenleri
%46
Gelir Düzeyinin Yükseltilebilmesi
%27
Bireysel iş kurmaya geçiş olanağı
%20
Bireysel iş kurmaya yetecek finansman
bulunamaması
%7
Diğer

Girişimcilik dışında bir iş seçimi durumunda en fazla düşünülen başka girişimcilere profesyonel çalışan
olarak katılma olmuştur. Bu tercihlerinin sebebi ise gelir düzeyi yükseltme imkanının ortadan kaybolmayışı ve
uygun ortamda tekrar girişimciliğe dönebilme imkanının daha kolay, yani yine de girişimci ruhunu koruyor
olacağıdır
Tablo 41. Denizli’ deki Girişimcilerin Alternatif Olarak Kamu Görevlisi Olarak Çalışma İstek Nedenleri
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışma İsteğinin
Nedenleri
%46
Yüksek İş Güvenliği
%27
Sınırlı ama Belirli Gelir
%20
Daha Az Risk

Denizli girişimcisi genelde kamu görevlisi olmaya sıcak bakmamaktadır. Bu nedenle çok az sayıda bu
tercih kullanılmıştır. Tercih sebebinde de heterojen bir görüntü mevcuttur. Eşit bir dağılımla tercih edilirlik
kişiye özel değişkenlik göstermektedir.
VI. SONUÇ
DESİAD Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği üyelerini kapsayan “ Girişimcilik ve Yatırım Ortamı
anket sonuçları değerlendirmesi ile benzer mahiyette uygulanmış olan Denizli Sanayi Odası’ nın “Genel
Görünüm 2008” anket sonuç raporları yanında literatür taraması yoluyla elde edilen ilgili bulgular aşağıdaki
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genel tabloyu ortaya koymaktadır:
Denizli ili girişimcilik açısından bir çok hususu önemle bünyesine bulundurmaktadır ki bu özelliği
itibarıyla yatırım ortamı ve girişimciliğe dair etkileşimi, hassasiyetleri ve sinyalleri ortaya koyabilmektedir.
Kendi iradi gücünü ve girişimcilik ruhunu tam anlamıyla yöresine yansıtmayı başarabilmiş bir girişimci
kitlesinin Denizli’ deki yüksek ekonomik yapılanmayı gerçekleştirdiği bu çalışma ile bir kez daha tespit
edilmiştir. İl toplam nüfusuna oranlı önemli sayıda girişimci bulunması yatırımların, istihdamın, ekonomik
gelişmenin önemli bir itici gücü, daha doğrusu kalkınmanın lokomotifi olduğunu elde edilen veriler en açık
biçimde göstermektedir.
Günümüz dünyasında döviz kazandırıcı işlem faaliyetlerini önemseme, harcadığından fazlasını
kazanabilme, kazandığını tekrar yatırıma dönüştürme yetkinliği kişinin kedisine olduğu kadar, yöresine, ülkesine
ve insanlığa da katkı yapmaktadır ki bu gerçekten özel önem arz eden bir husustur. Denizli girişimciliğinin yakın
geçmişte ortaya koyduğu bu yöndeki tablo dikkat çekicidir. Denizli sanayinin ve iş yaşamının tarihçesinin
incelenmesiyle elde edilen neticelerde, alınan riskler, yapılan yatırımlar, oluşturulan istihdam ve sağlanan diğer
kazançlar Denizli iş insanın girişimcilik özelliklerini tam anlamıyla taşıdığını göstermektedir.
Her koşulda faal olabilen, yeniliklere, gelişime, büyümeye ve zoru başarabilmeye heyecan duyabilen
anlayışların, yani girişimcilik özelliklerinin Denizli’ de devam etmekte olduğu bu çalışma sonucu olarak
söylenebilmektedir. Başka bir iş yaşam tarzı tercihi bulunması halinde dahi girişimcilikten vazgeçmeyen bir
kitle ile bu çalışma sonuçlarına ulaşılmıştır. Ancak, girişimciliğe devam veya yatırım yapma ya da daha ileri
düzeye erişme kararlarının siyasi iklimden, mevzuatlardan, enflasyon nispetlerinden, döviz fiyat seviyelerinden,
finansal kaynak imkan ve imkansızlıklarından, yasal zorlamalardan, bürokratik yapılanmalardan, özendirme ve
engellerden önemle etkilendikleri de bulgularımız arasındadır. Bu etmenlerin kararlara yansıma düzeyleri Dünya
Bankası tespit ve raporlarıyla örtüşmektedir. Bu etmenlerin dikkate alınarak yapıldığı uygun düzenlemeler ve
davranışlar sadece Denizli girişimcisini değil tüm ülke yatırımcılarını pozitif yönde etkileyerek ülke
menfaatlerimiz doğrultusunda iyilikler oluşturacaktır.
Yapılan bu inceleme söz konusu etmenlerin beklenen düzeyde yatırım yapmaya el vermediğini, heyecan
derecesini aşağı düşürmüş olduğunu, yatırımcıyı karamsarlığa sürüklediğini gösteren, Denizli bazında, ancak
ülke geneline de aynı imada bulunan bir sonucu ortaya koymaktadır. Kısa ve orta vadede berrak bir yatırım
ikliminin olmadığı, her şeye rağmen girişimcilik ruh ve yapısının ortadan kaybolmadığını ancak aynı iyilik
derecesini de korumadığını bu çalışma neticesi olarak belirtebiliriz.
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TÜRK CUMHURİYETLERİNE YAPILAN TÜRK YATIRIMLARININ
BELİRLEYİCİLERİ VE ULUSLAR ARASI DOĞAN FİRMALAR OLGUSU∗
İbrahim ANIL**,
Binali DOĞAN***.
Türk Cumhuriyetlerine Yapılan Türk Yatırımlarının Belirleyicileri ve Uluslar Arası Doğan Firmalar Olgusu
ÇALIŞMANIN KONUSU
Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla ortaya çıkan pazar ekonomilerinde 1989 yılından başlayarak günümüze
kadar geçen süre içinde, çok sayıda bireysel Türk girişimcisi fırsatlar alanı olarak görülen bu coğrafyada
girişimcilik faaliyetlerinde bulunmak üzere bölgede yatırım yapmışlardır. Çoğunluğu bu coğrafyada uluslar arası
firma olarak doğan Türk firmalarına sonradan, Türk firmalarının doğrudan yabancı sermaye yatırımları
katılmıştır. Uluslar arası rekabetin aktörlerinin risklerin büyüklüğü nedeniyle yer almadığı bu piyasalarda, Türk
firmaları; çok yüksek bir performans göstererek faaliyetlerini sürdürmektedirler. Uluslar arası Doğrudan Yatırım
teorilerinin ve Global Doğan firmalara ilişkin çalışmaların açıklamadığı bu olguyu açıklamak amacıyla, söz
konusu firmaların gidiş kararlarındaki belirleyicileri ve uluslar arası doğan firmaların oluşum dinamiklerini
açıklamak ve var olan teorilerle ilişkilendirmek bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
TEORİK ÇERÇEVE
Türk Cumhuriyetlerinde yatırım yapan Türk firmalarının yatırım ve yer seçim kararlarını etkileyen
faktörler, sonuçların karşılaştırılmasına olanak sağlamak amacıyla; Gelişmiş ülke firmalarının belirleyicilerini
saptamakta kullanılan ölçütler kullanılarak saptanmıştır. Uluslararası İşletmecilik alanına ilişkin bilgi birikiminin
çok büyük bölümü, gelişmiş ülke firmalarının davranışlarının araştırılmasından elde edilen bulgularla
oluşturulmuştur. Doğrudan Yatırım Teorilerinin tamamı da gelişmiş ülke firma davranışlarını açıklamak üzere
oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Son dönemde gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş veya gelişen pazarlara sahip
ülkelere yapılmakta olan yatırımların da araştırmacıların konuları arasına girdiği ve mevcut kuramlar içine
yerleştirilmeye çalışıldığı gözlenmektedir (Buckley ve diğ. 2008).
Ülkemiz firmalarının ve uluslar arası girişimcilerinin doğrudan sermaye yatırımları, diğer gelişmekte olan
ülkelerin firma davranışları dışında yer alan özellikler barındırmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke
firmalarının doğrudan yabancı sermaye yatırımları, Endüstriyel Organizasyon Yaklaşımı çerçevesinde Hymer,
(1976), İçselleştirme Yaklaşımı çerçevesinde Buckley ve Casson, (1976) ve Rugman, (1980,1981) açıklanmaya
çalışılmıştır. Daha sonraları Dunning, (1977,1981 ve 1988) tarafından bu iki yaklaşımın sentezinden oluşturulan
çalışmalarla Eklektik Yaklaşım geliştirilmiştir. Aynı dönemlerde geliştirilen Rekabetçi Uluslar arası Endüstri
Yaklaşımı Vernon, (1966,1974) ve Japonya’nın doğrudan yatırımlarını açıklamaya yönelik teori geliştirme
çalışmaları Kojima, (1986) ve Firma Büyüme Teorilerine Dayanan yabancı sermaye teorilerine rağmen Penrose,
(1956), Screiber, (1970), Dunning’sin Eklektik Yaklaşımı günümüz çalışmalarında da belirleyici konumunu
korumaktadır (Dunning ve Pitaelis, (2007).
Global Doğan Firmalar ise uluslar arası işletmeciliğin yeni olgularıdır. Uluslararasılaşan büyük işletmelerin
Penrose’nin firma büyümü teorilerine çok benzeyen Uppsala Modeli Steen ve Liesch, (2007) ve Yenilikçilik
modellerinde kavramlaştırılan Knight ve Çavuşgil, (2004) aşamalardan geçmeden oluşan bu firmalar Bilkey ve
Tesar, (1977), kuruldukları tarihten üç yıl içinde satışlarının asgari dörtte birini yurt dışına yapabilme düzeyine
ulaşarak uluslararasılaşan firmalardır. Bu alandaki firma davranışlarını açıklamak için yapılan çalışmalar Knight
ve Çavuşgil, (2004), Rennie, (1993), Shane and Venkataraman, (2000), Etemad and Lee, (2003), global doğan
firmaların dinamiklerini açıklama amacını taşımaktadır. Ülkemiz firmaları ise o ülkelerde Sovyetler Birliğinin
dağılması sonucu ortaya çıkan ve gelişmiş ülke firmalarının risklerin büyüklüğü nedeniyle ilgisiz kalması sonucu
kendilerine sunulan rekabetten uzak çalışma fırsatlarından yararlanmak üzere uluslararasılaşmış veya uluslar
arası firma olarak o ülkelerde doğmuş firmalardır. Özellikle Türk Cumhuriyetlerinde ve Balkanlarda doğmuş
firmalar olgusu, bu güne kadar uluslar arası yatırım teorileri alanında çalışanların bilmediği ve dolayısı ile
ilgilenmediği, ayrıca genel kabul gören doğrudan yabancı sermaye yatırımları teorilerinin açıklamadığı
gerçekliklerdir.
ARAŞTIRMANIN BULGULARI
1. Tüm Firmaların Belirleyicilerinin Bulgularının Sunulması ve Analizi:
Bu firmalara ilişkin gerçeklikleri saptamak amacıyla Glaister, W.K., Tatoğlu E, (1998) tarafından
geliştirilen 18 ölçekli anket formu kullanılmış ve 7 ülkede 107 firma ve 169 işletmeye uygulanmıştır. Anket
formunun belirleyici faktörleri arasına, sadece “Pazara ilk giren olma avantajına sahip olmak” sorusu
tarafımızdan eklenmiştir. Anket formuyla ölçülmeye çalışılan determinantlar aşağıdaki gibidir;
3.1.Pazar Büyüklüğü, 3.2.Ülke Ekonomisinin Büyüme Hızı, 3.3.Ülkedeki Siyasi İstikrar, 3.4.Ülkedeki Ekonomik İstikrar, 3.5.Ülkedeki Alt Yapı Gelişim Düzeyi, 3.6.Nitelikli Yerel İşgücü Temini, 3.7.Devletin Yabancı
Yatırım Politikası, 3.8.Teşvik Temini, 3.9.Uluslar arası Taşımacılık ve İletişim Maliyeti, 3.10.Karın Ana Ülkeye
Geri Dönüşümü, 3.11.Kaliteli Girdi Temini, 3.12.Düşük Maliyetli Girdi Temini, 3.13.Vergi Avantajları,
3.14.Coğrafi Yakınlık, 3.15.Sendikalaşma Düzeyi, 3.16.Müşterilerin Satın Alma Gücü, 3.17.Endüstrideki
Rekabet Düzeyi, 3.18.Komşu Ülke Piyasalarına Erişim Kolaylığı, 3.19.Pazara İlk Giren Olma Avantajı.
∗
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I.1. Tüm Firma Belirleyicilerinin Ortalama Değerleri:
Yukarıda belirtilen faktörlerin ülkeler itibariyle, yer seçiminde önem dereceleri saptanmaya çalışılmış ve o
ülkede yatırım yapan firmalarımızın tercih ortalamalarından elde edilen EK-TABLO - I deki grafikler
oluşturulmuştur.
1.2. Ülke Seçiminde Rol Oynayan Belirleyicilerin Ülkelere Göre Önem Dereceleri
Araştırma kapsamında bulunan tüm firmaların yurt dışında yatırım yapılacak ülkeyi seçmede belirleyici
olan birinci çok önemli faktör “Pazara ilk giren olma avantajı” (3.19) dır. Önemli düzeyde belirleyici faktörler;
ikinci sırada; “Ülke ekonomisinin büyüme hızı” (3.2), üçüncü; “Endüstrideki rekabet düzeyi” (3.17), dördüncü;
“Pazar büyüklüğü (3.1.), beşinci; “Düşük maliyetli girdi temini” (3.12), altıncı; “Komşu ülke piyasalarına erişim
kolaylığı” (3.18), yedinci; “Karın ana ülkeye geri döndürülmesi” (3.10), sekizinci; “Müşterilerin satın alma
gücü” (3.16) dır.
Söz konusu 19 faktörün 7 ülke itibariyle dağılım ortalamalarına baktığımızda ise durum:
1.2.1. Türkmenistan’da Yatırım Yapan Firmaların Belirleyicileri
Pazara ilk giren olma avantajı, Düşük maliyetli girdi temini, Ülke ekonomisinin büyüme hızı ve Karın ana
ülkeye geri dönüşümü faktörlerinin çok önemli, Türkmenistan devletinin yabancı yatırım politikası, Uluslar arası
taşımacılık ve iletişim maliyeti, Ülkedeki siyasi istikrar, Ülkedeki ekonomik istikrar, Ülkedeki altyapı gelişim
düzeyi, Teşvik temini, Kaliteli girdi temini, Coğrafi yakınlık ve Komşu ülke piyasalarına erişim kolaylığı önemli
faktörleri oluşturmaktadır. Önemsiz faktörler ise; Sendikalaşma düzeyi, Pazar büyüklüğü, Müşterinin satın alma
gücü ve Nitelikli yerel işgücü temini faktörleridir.
5 milyonluk nüfusu ve 200 ABD doları altındaki kişi başına milli geliri ile ne büyük ne de satın alma gücü
yüksek cazip bir Pazar olma özelliğine sahiptir. Çok ucuz enerji ve çok düşük ancak çok verimsiz işgücü faktörü
ile özellikle tekstil sektörü için düşük maliyetli ve kaliteli girdi sağlama avantajı sunduğundan daha çok dış
pazarlar için üretim yapan firmaların tercih ettiği bir ülke olmuştur.
1.2.2. Bulgaristan’da Yatırım Yapan Firmaların Belirleyicileri
Pazara ilk giren olma avantajı, Coğrafi yakınlık ve Ülke ekonomisinin büyüme hızı çok önemli faktörlerdir.
Derinlemesine mülakat görüşmelerinden elde edilen veriler göre ülkenin Avrupa birliğine girme aşamasında
olması ve özellikle tekstil sektörünün ülke kotaları engelini aşmak için ürünlerini Bulgaristan orijinli ürüne
dönüştürme amaçları da çok önemli faktörler arasında yer almaktadır. Uluslar arası taşımacılık ve iletişim
maliyetlerinin düşüklüğü, Komşu ülke piyasalarına erişim kolaylığı, Düşük maliyetli girdi temini, Karın ana
ülkeye geri dönüşümü ve nitelikli yerel işgücü temini ise önemli faktörler arasında yer almaktadır. Önemsiz
faktörler ise; Ülkedeki siyasi istikrar, Teşvik temini ve Sendikalaşma düzeyidir.
Özellikle orman ürünleri açısından zengin doğal kaynaklata sahip olan ülke, ağaç ve mobilya sektörü ile
cam ve alüminyum sektörleri için düşük maliyetli girdi sağlamak ve kota sorununu aşmak isteyen tekstil
firmaların tercih ettiği bir ülke olmuştur.
1.2.3. Kırgızistan’da Yatırım Yapan Firmaların Belirleyicileri
Pazara ilk giren olma avantajı ve komşu ülke piyasalarına erişim kolaylığı çok önemli faktör olarak
gözlenmektedir. Önemli faktörler ise sırasıyla; Karın ana ülkeye geri dönüşümü, Pazar büyüklüğü, Endüstrideki
rekabet düzeyi, müşterilerin satın alma gücü, Düşük maliyetli girdi temini ve ülke ekonomisinin büyüme hızı
görülmektedir. Önemsiz faktörler ise; Teşvik temini, Sendikalaşma düzeyi, Nitelikli yerel işgücü temini,
Ülkedeki ekonomik istikrar, Kaliteli girdi temini, Coğrafi yakınlık ve Ülkedeki siyasi istikrar görülmektedir.
Ülkedeki altın madeni stokları Kanada firmalarının dikkatini çekmiş ve doğrudan sermaye yatırımı
yapmalarını sağlamıştır. Yeterli hammadde kaynaklarına sahip olmayan ülke, oluşturduğu serbest bölge ile
yabancı ve yerli yatırımcıları özendirmiş, bölge ülkeleri için üretim yapan bazı şirketlerinin bu ülkeyi seçmesi
sağlanmıştır. Coğrafi uzaklık ve halkın satın alma gücünün düşük olması özel ürünler üretimini zorunlu
kıldığından, küçük üretim birimlerine sahip gıda ve temizlik maddeleri üreticilerinin, uluslar arası rekabetten
uzak faaliyetleri gözlenmektedir. Pazarın büyüklüğünün ve müşterilerin satın alma güçlerinin önemli faktörler
arasında yer almasının nedeni ise; bu Pazar ve müşteri profili için üretim yapmayı hedefleyen firmaların
yatırımcılar arasında çoğunlukta bulunmasıdır.
1.2.4. Kazakistan’da Yatırım Yapan Firmaların Belirleyicileri
Ülke ekonomisinin büyüme hızı, Pazara ilk giren olma avantajı, Ülkedeki siyasi istikrar, Ülkedeki
ekonomik istikrar ve Karın ana ülkeye geri dönüşümü faktörü çok önemli faktörleri oluşturmaktadır. Önemli
faktörler ise; Devletin yabancı yatırım politikaları, Pazar büyüklüğü, Komşu ülke piyasalarına erişim kolaylığı,
Müşterilerin satın alma gücü ve düşük maliyetli girdi teminidir. Önemsiz faktörler ise; Sendikalaşma düzeyi,
Coğrafi yakınlık ve Nitelikli yerel işgücü temini faktörleridir.
15 milyon civarındaki nüfusu, 2000 ABD doları kişi başına milli geliri ve 2.800 kilometrekarelik
yüzölçümü ile geniş bir alana yayılan ülke başta petrol ve kıymetli madenler olmak üzere tarım ürünleri olmak
üzere gelişmiş doğal kaynaklara sahiptir. 15 milyar ABD doları dış ticaret fazlasına sahip olan ülke, özellikle
inşaat sektörüne yapılan yatırımlarla yeterli istihdam yaratarak, gelişmiş bir Pazar olma özelliğine sahip
olmuştur. Kazakistan’da, Gıda, yiyecek ve içecek sektöründe uluslararası rekabetin aktörleri de yer almaya
başladığından, uluslararasılaşan büyük firmaların kendi markaları ile yer almaya başladığı, İnşaat sektöründeki
başarılı firmalara girdi sağlamak üzere en son teknolojilerle üretim yapan, literatürdeki doğrudan yatırım
tanımına uygun çok sayıda firmanın yer aldığı gelişmiş bir pazara sahiptir.
1.2.5. Romanya’da Yatırım Yapan Firmaların Belirleyicileri
Pazara ilk giren olma avantajı ve Endüstrideki rekabet düzeyi çok önemli faktörleri oluşturmaktadır.
Romanya’nın seçilmesinde önemli sayılan faktörler ise; Müşterilerin satın alma gücü, Pazar büyüklüğü, Düşük
maliyetli girdi temini, Ülke ekonomisinin büyüme hızı, Vergi avantajı, Uluslar arası taşımacılık ve İletişim
maliyeti, Komşu ülke piyasalarına erişim kolaylığı ve devletin yabancı yatırım politikasıdır. Ülkedeki siyasi
istikrar ve ülkedeki ekonomik istikrar ile sendikalaşma düzeyi ise Romanya’nın seçilmesinde önemsiz faktörler
olarak gözlenmektedir.
Avrupa Birliği’ne girme aşamasındaki Romanya’da bu avantajdan yararlanmak üzere o ülkeyi seçtiğini
beyan eden firma sayısı önemli bir oranı oluşturmaktadır. Başlangıçta Romanya pazarı için üretim yapmayı
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hedefledikleri için ileri teknolojilere sahip olmadan kurulmuş veya üretim kaydırmış firmaların, gelişen pazarda,
kuralların oluşmaya başlaması ile global rekabetin aktörlerinin de yer alması ile bir bölümünün koşullarının
zorlaşmaya başladığı bir bölümünün ise teknolojik sıçramalar yaparak önemli aktörler haline geldiği
gözlenmektedir. Ülkemizin gelişmiş uluslararasılaşmış firmalarının yer aldığı pazarda uluslararası rekabette
başarılı olabilecek, her sektörde faaliyet gösteren, çok sayıda firma bulunmaktadır.
1.2.6. Rusya Federasyonu’nda Yatırım Yapan Firmaların Belirleyicileri
Pazara ilk giren olma avantajı, Pazar büyüklüğü, Endüstrideki rekabet düzeyi ve Ülke ekonomisinin
büyüme hızı çok önemli faktörleri oluşturmaktadır. Rusya Federasyonunun seçilmesinde önemli olan faktörler
ise; Müşterilerin satın alma gücü, Karın ana ülkeye geri dönüşümü, Düşük maliyetli girdi temini ve Ülkedeki
ekonomik ve siyasi istikrarın algılanma düzeyidir. Rusya Federasyonu’nun seçilmesinde önemsiz olan faktörler
ise; Teşvik temini, Coğrafi yakınlık ve Sendikalaşma düzeyidir.
Rusya Federasyonu, gelişmekte olan çok büyük bir Pazar olması nedeniyle global pazarın tüm aktörlerinin
ilgi alanı içinde bulunmaktadır. Uluslararasılaşmış tüm şirketlerin yer aldığı Rusya pazarında doğrudan
yatırımları ile var olan çok sayıda firma bulunmaktadır. Kuralların yerleşmesi ve sözleşmelerin uygulanması
maliyetlerinin düşmesi ile daha çok global aktörün doğrudan yatırımlarla var olacağı kesin olan bu pazarlarda,
yakın gelecekte rekabet daha yoğun yaşanmaya başlanacaktır.
1.2.7. Özbekistan’da Yatırım Yapan Firmaların Belirleyicileri
Pazara ilk giren olma avantajı ile Endüstrideki rekabet düzeyi çok önemli faktörler olarak gözlenmektedir.
Önemli faktörler ise; Düşük maliyetli girdi temini, Komşu ülke piyasalarına erişim kolaylığı ve Vergi avantajı
faktörleridir. Özbekistan’ın yatırım yeri olarak seçilmesinde önemsiz olan faktörler ise; Coğrafi yakınlık,
Sendikalaşma düzeyi ve Uluslar arası taşımacılık ve iletişim maliyeti faktörleridir.
27 milyona yakın nüfusu ile büyük bir Pazar olma potansiyeline sahip olan Özbekistan, 400 ABD doları
kişi başına düşen milli geliri ile doğal kaynaklar itibariyle yetersiz bir ülkedir. En büyük pamuk üreticilerinden
biri olması nedeniyle gelişmesi, tekstil sektörünün gelişmesine bağlıdır. Tekstil sektörüne dünya piyasalarının %
35 e yakın altında maliyetle pamuk sağlayan ülkenin hali hazır yabancı sermayesi de önemli ölçüde ülkemizin
tekstil sektörü yatırımcılarıdır. Coğrafi uzaklık nedeniyle orada üretim yapan gıda ve temizlik sektöründeki
firmalar daha çok iç pazar için kurulmuş görünümündedirler. Satın alma gücünün çok düşük olması ve tekstilin
daha çok ihracat için üretim yapması komşu ülke piyasalarını önemli göstermektedir.
1.3. Ülke Seçimi Faktörlerine İlişkin Bulguların Yorumu:
1.3.1.Pazarın Büyüklüğü Faktörü: Krevis ve Lipsey (1982), Wheeler ve Mody (1982) dahil günümüze kadar
yapılan çeşitli araştırmacıların çalışmalarında piyasa büyüklüğü veya hacminin, yer seçiminde önemli bir faktör
olduğu saptanmıştır Chakrabarti (2001, s;97). Türkiye için yapılan çalışmalarda da kanıtlanan bu olgu
çalışmamızda da Türkmenistan dışında doğrulanmıştır Coşkun, (2001). Türkmenistan pazarının küçüklüğü
yanında orada yatırım yapan şirketlerimizin ihracata yönelik olarak faaliyet alanı ve üretim kapasitesi
seçtiklerinden, piyasa büyüklüğü önemli bir yer seçimi faktörü olmamıştır. Rusya Federasyonundaki doğrudan
yatırım yapan firmaların tamamında çok önemli belirleyici, Kazakistan ve Romanya’ya yatırım yapanlarda
önemli belirleyici, Türkmenistan’a yatırım yapan firmalarımız için ise önemsiz bir belirleyicidir. Kojima’nın
(1986), Japon Yatırımlarını açıklamak üzere oluşturduğu kuramsal çerçevede, Japon firmalarının ihracatı
artırmak amacıyla ülke endüstrisini geliştirmek üzere gittiği savı ülkemiz yatırımlarının bir bölümünü de
açıklamaktadır. Ülke nüfuslarına, kişi başına düşen gayrisafi milli hasılaya, ekonominin büyüme hızlarına
baktığımızda Bulgaristan, Kırgızistan ve Özbekistan’da Yatırım yapan girişimci ve şirketlerimiz için bu faktörün
vasat öneme sahip olduğu kolayca anlaşılacaktır. Hazine Müsteşarlığı verilerine dayalı olarak yapılan çapraz
tablolamada, ülkemiz yatırımları ile Pazarın büyüklüğü arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır.(EK TABLO
- II)
1.3.2.Ülke Ekonomisinin Büyüme Hızı Faktörü: Büyüyen ekonomilerde daha çok karlılığın oluşacağı ve daha
fazla fırsatların bulunacağı kesindir. Çeşitli çalışmalarda olduğu gibi pek çok araştırmacının çalışmasında,
ekonomik büyümenin çok önemli bir faktör olduğu saptanmıştır Chakraberti, (2001). Gelişmekte olan ülkeler
içinde yer seçiminde önemli bir faktör olduğu ve büyüme ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasında
nedensellik ilişkisinin varlığını saptayan başka çalışmalar da vardır. (Chakrabartı 2001 s101). Ülkemizle ilgili
yapılan çalışmalarda da ekonominin büyüme hızı çok önemli faktör olarak, Türkiye’ye gelen yatırımcılar için de
belirleyiciliği saptanmaktadır Coşkun, (2001). Çalışmamızda da benzer sonuçlar elde edilmiş ve çok önemli bir
kriter olduğu saptanmıştır. Kazakistan, Bulgaristan, Romanya ve Türkmenistan’da doğrudan yatırım yapan
firmalarımız için çok önemli, Özbekistan’a yatırım yapan firmalar için önemsiz bir faktördür. Çok önemli çıkan
ülkelerde ekonominin büyüme hızı yüksek, önemsiz çıkanlarda düşük, vasat önemde çıkan ülkelerde ise
ekonominin büyüme hızı da vasat çıkmaktadır. Gidilen ülke ekonomisinin makro ekonomik göstergelerindeki
olumsuzluklarla performans arasında negatif ilişkinin varlığını gösteren çalışmalardan da anlaşılacağı üzere
Singh (1992), yapılacak yatırımın özelliklerine göre bu ölçütün önemli bir belirleyici olmadığı koşullar da
bulunmaktadır.
1.3.3.Ülkedeki Siyasi İstikrar Faktörü: Kazakistan’da yatırım yapan firmalarımız için çok önemli,
Türkmenistan’da yatırım yapan firmalar için ise önemli düzeyde etkili bir faktördür. Bulgaristan ve Romanya’da
yatırım yapan firmalar için ise önemsiz bir faktördür. Risk faktörünün karar verme sürecinde önemli bir faktör
olmadığı, karlılığın düzeyi ile risk arasında ilişki kurulduğu, karlılığın yüksek olduğu koşullarda risklerin
belirleyici bir etken olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. En fazla dış yatırım alan Cin’in güven indeksinde en fazla
risk algısı barındıran ülke olmasına rağmen (Yasal düzenlemelerle ilgili % 73, Şeffaflık ve Yolsuzlukla ilgili %
66 düzeyinde risk algısı), karlılık hedefinin % 76 tutturulması nedeniyle bu düzeyde yatırım almaya devam
etmektedir (The Global Policy Counsıl, October, 2004., Volume:7).
Türk yatırımcılarının algıladıkları riskleri azaltmak için, destek stratejiler, ev sahibi ülkede lobi faaliyetleri,
kendi ülkelerinde lobi faaliyetleri ve hisse dağılımı kontrol etmek veya operasyonların yönetiminde esnek
yaklaşımlar şeklinde tedbirler aldıkları saptanmıştır (Demirbağ, M. Ve diğ. 1998). Aynı çalışmada yapılan ikili
anlaşmalara ve ev sahibi ülke liderleri ile yakın ilişkilere güvenildiği, bilgi toplama işleminin ev sahibi ülke üst
düzey bürokratları ve uluslar arası örgütlerden sağlandığı tespit edilmiştir.
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Türk firmalarının yatırımlarında da risk unsurunun belirleyici bir faktör olmadığı, yani yatırım tutarları ile
risk miktarı arasında bir ilişkinin bulunmadığı saptanmıştır(EK TABLO - III).
1.3.4.Ülkedeki Ekonomik İstikrar Faktörü: Kazakistan’da yatırım yapan firmalar için çok önemli,
Türkmenistan’da yatırım yapan firmalar için ise önemli düzeyde etkili bir faktördür. Bulgaristan, Romanya ve
Kırgızistan’da yatırım yapan firmalar için ise önemsiz bir faktör olarak algılanmaktadır.
1.3.5.Ülkedeki Alt Yapı Gelişim Düzeyi: Firmaların doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında bu faktör vasata
yakın bir düzeyde önem taşımaktadır. Alt yapı gelişim düzeyinin yetersizliği diğer bazı unsurlarla
birleştirildiğinde, özellikle o ülkelerde oluşan firmalar için uygun fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Derinlemesine
mülakat sürecinde edindiğimiz veriler, firmaların çok büyük bölümünün bu koşulların değişmemesini
istediklerini göstermektedir.
1.3.6.Nitelikli Yerel İşgücü Temini Faktörü: Bulgaristan ve Rusya Federasyonunda yatırım yapan firmalar için
vasat düzeyde önemli bir faktör olarak gözlenmektedir. Diğer ülkelerde yatırım yapan firmalar için nitelikli yerel
işgücü temini önemsiz bir faktör durumundadır. Sovyetlerin dağılması sürecine kadar bu ülkelerde kullanılan
teknolojilerin yetersizliği, işgücünü modern teknolojiler kullanma alanında niteliksiz hale getirdiğinden firmalar
kritik görevlerdeki personeli Türkiye’den getirmek zorunda kaldıklarını ve bu durumu bildiklerini
belirtmişlerdir.
1.3.7.Devletin Yabancı Yatırım Politikası: Kazakistan ve Türkmenistan’da yatırım yapan firmalar için önemli,
Bulgaristan’da yatırım yapan firmalar için önemsiz bir faktördür. Rusya Federasyonu, Romanya, Kırgızistan ve
Özbekistan’da yatırım yapan firmalar için vasat öneme sahip bir faktör oluşturmaktadır.
1.3.8.Teşvik Temini Faktörü: Rusya Federasyonu, Bulgaristan ve Kırgızistan’da yatırım yapan firmalar için
teşvik temini önemsiz bir ülke seçim faktörüdür. Türkmenistan’da yatırım yapan firmalar için önemli,
Kazakistan, Romanya ve Özbekistan’da yatırın yapan firmalar için ise vasat bir ülke seçim faktörüdür.
1.3.9.Uluslararası Taşımacılık ve İletişim Maliyeti: Bulgaristan, Romanya ve Türkmenistan’da yatırım yapan
firmalar için önemli, diğer beş ülkede yatırım yapan firmalar için az önemsiz bir karar faktörüdür. 14. faktör olan
Coğrafi yakınlıkta da benzer bir dağılım gözlenmektedir.
1.3.10.Karın ana ülkeye geri dönüşümü: Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan’da yatırım yapan firmalar
için önemli, Bulgaristan ve Rusya Federasyonunda yatırım yapanlar için vasat önemde, Romanya ve
Özbekistan’da yatırım yapan firmalar için ise önemsiz bir faktör durumundadır. Bu faktörün önemsiz olması ile
ilgili olarak derinlemesine mülakatta elde edilen veriler ise; Borsaya kayıtlı şirketlerin bilanço konsolidasyonu
ile karlılıkları hisse değerine yansıtmaları ve orada türeyen şirketlerin bir çoğunun o ülkeyi vatan olarak
benimsemeleridir.
1.3.11.Kaliteli Girdi Temini: Türkmenistan’da yatırım yapan firmalar için bu faktör önemlidir. Kırgızistan’da
yatırım yapanlar için önemsiz diğer ülkelerde yatırım yapan firmalar için ise vasat öneme sahiptir. Tekstil
sektöründeki firmalar için Türkmenistan ve Özbekistan kaliteli pamuk oranları önemli düzeye, Bulgaristan’daki
firmalar için Orman ürünleri ise vasat düzeye taşımaktadır.
1.3.12.Düşük Maliyetli Girdi Temini: Araştırma kapsamındaki ülkelerin tamamı yeterli enerji kaynaklarına
sahip olduğundan enerji maliyetleri düşüktür. Ücretler ve sabit giderler, sosyalist sistemden kalan sosyal devlet
uygulamaları nedeniyle çok düşük olduğundan, tamamında en azından vasat düzeyde düşük maliyetli girdi
temini mümkündür. Türkmenistan ve Özbekistan’da üretimin entegre düzeyine bağlı olarak dünya piyasalarının
altında pamuk sağlandığından bu iki ülkede, düşük maliyetli girdi temini faktörü, önemli düzeyinin biraz
üzerinde etkili bir faktördür. İTO’nun yaptırdığı çalışmada Türkiye’ye gelen yatırımcılar için az önemli olduğu
saptanmıştır. Özellikle iç Pazar için giden firmalar açısından, ücretlerin seviyesi satın alma gücünün de
belirleyicisi olduğundan önemsiz bir faktör olarak algılanmaktadır. Yapılan bir çalışmada elektronik sektörü
hariç, işgücü ücretlerinin önemsiz bir faktör olduğu tespit edilmiştir. Sadece ücretlerin değil emeğin
verimliliğinin derecesinin birlikte önemli olduğunu belirleyen çalışmalar da vardır. Baumol ve Alan Blinder
tarafından bu çalışmalara dayanarak elde edilen görüşe göre ucuz işgücü sadece verimliliğin düşük olduğu
ülkelerde bulunmaktadır. Gövdere, (2003) Türkmenistan ve Özbekistan’da yapılan derinlemesine mülakatlarda
işgücü verimliliğinin çok düşük olduğu tüm yatırımcılar tarafından beyan edilmiştir. Bu tespitin tersine sonuçlara
ulaşan çalışmalar da vardır.
1.3.13.Vergi Avantajları Faktörü: Türkmenistan’da yatırım yapan firmalar için önemli olmanın biraz üzerinde
etkili bir faktördür. Araştırma kapsamındaki diğer ülkelerde ise vasat düzeyde önemli bir tercih unsurudur.
Araştırma kapsamındaki ülkelerin tamamında vergi bağışıklığı sağlanmasına rağmen bu avantajın yeteri
etkinlikte algılanmaması, firmaların vergi oranları karşısında kendilerini koruma refleksi oluşturmalarındandır.
Düşük vergi oranları; ülkemize gelen yabancı yatırımcıların ülke seçimi kararlarında vasat altı öneme sahip bir
faktör olarak tespit edilmiştir Coşkun, 2001). Tek başına önemli bir faktör olmadığını saptayan çalışmalar
Wheeler ve Mody (1982) olduğu gibi, değiştirilebilir bir faktör alarak önemsiz olduğu sonucuna ulaşan
araştırmalar da bulunmaktadır. Gövdere (2003). Diğer yandan vergi oranlarının yüksekliğinin olumsuz etkilerini
saptayan çalışmalar da bulunmaktadır. (Chakrabartı 2001) Araştırma kapsamından tüm yatırımcılarla yapılan
derinlemesine mülakat görüşmelerinde vergi oranlarını tam olarak bilmedikleri saptanmıştır. Ülkemiz
yatırımcıları için vasat veya önemsiz bir faktör olarak algılanmasının nedeni, yüksek vergi oranlarından
kendilerini korumak üzere geliştirdikleri reflekslerdir.
1.3.14.Coğrafi Yakınlık Faktörü: Romanya ve Bulgaristan’da yatırım yapan firmalar için önemli bir avantaj
olarak algılanmaktadır. Coğrafi yakınlık, Türkmenistan’da yatırım yapan firmalar için ise vasat düzeyde etkili bir
faktör konumdadır. Şişe ve cam- gıda v.b sektörlerde olduğu gibi ürünlerin taşıma giderinin ciddi bir maliyet
unsuru oluşturduğu ürünlerde, coğrafi yakınlığın belirleyiciliği değişmektedir. Türk yatırımlarında coğrafi
yakınlık veya fiziki mesafe faktörünün yatırım tutarları ile ilişkisinin bulunduğu konusunda bir ilişki
saptanmamıştır. Fiziki mesafe kaynak veya Pazar potansiyeli ile birlikte en önemli belirleyici olarak bir çok
çalışmada gözlenmektedir Nordstrom, (1991). Oysa Türk yatırımlarında, kültürel yakınlığın bulunduğu ülkelerle,
1989 sonrası pazara açılan Sovyetler Birliğinin eski devletleri olma durumu, fiziki mesafeden bağımsız olarak
rol oynamaktadır.
1.3.15.Sendikalaşma Düzeyi: Araştırma kapsamındaki hiçbir ülkeye gidiş kararında sendikalaşma düzeyinin
etkisi saptanamamıştır. Ülkemizde de birkaç sınırlı işyeri dışında, etkin bir sendikacılık faaliyeti
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bulunmadığından bu sonucun çıkması doğaldır.
1.3.16.Müşterilerin Satın Alma Gücü: Rusya Federasyonu, Romanya ve Kazakistan’da yatırım yapan firmalar
için önemli bir seçim faktörüdür. Türkmenistan ve Özbekistan gibi kişi başına milli geliri çok düşük ülkeler için
önemsiz, araştırma kapsamındaki diğer ülkeler için müşterilerin satın alma gücü vasat düzeyde önemlidir.
Türkiye’de yatırım yapan firmaların yatırım kararlarında da çok önemli bir faktör olan, müşterilerin satın alma
gücü, iç Pazar için üretim yapan firmalar açısından bile önemsiz veya vasat düzeyde önemli çıkmaktadır Coşkun,
21001). Derinlemesine mülakat sürecinde elde edilen ifadelerin analizinde; bu pazara uygun standartlar
oluşturarak üretim yaptıkları, başka rakip bulunmadığı için var olan satın alma gücünü esas alarak üretim ve
ölçek planladıkları ve ilk giren olarak pazarda hakim durumda bulunduklarını beyan etmişlerdir. Yatırımcı
firmalarımızın çoğunluğu tarafından bizim bu gelir düzeyindeki insanlar için de satın alınabilecek malımız var
denilmektedir.
1.3.17.Endüstrideki Rekabet Düzeyi: Romanya, Rusya ve Özbekistan’da yatırım yapan firmalar için
endüstrilerde rekabetin bulunmaması önemli bir yer seçimi faktörüdür. Araştırma kapsamındaki diğer ülkelerde
ise rekabetin bulunmaması yer seçimi kararında vasat düzeyde etkilidir. Bu ülkelerdeki firmalar sınırlı ölçüdeki
yerel üretim birimleri ve ülkemizden gelebilecek diğer rakiplerle başa çıkabileceklerini düşündüklerini
derinlemesine mülakat aşamasında beyan etmişlerdir.
1.3.18.Komşu Ülke Piyasalarına Erişim Kolaylığı: Rusya Federasyonuna yatırım yapan firmalar dışındaki
firmalarda komşu ülke piyasaları önemli bir seçim karar belirleme faktörüdür. Rusya Federasyonunun kendisi
yeterli büyüklükte bir Pazar olduğundan bu ülkeye yatırım yapanların büyük çoğunluğu iç Pazar için yatırım
yaptıklarını beyan etmişlerdir. Diğer ülkelerin iç pazarları yeterli olgunlukta olmadığından, ya Rusya
Federasyonu pazarına gümrük v.b. vergilerden muaf olarak girmek, ya da Avrupa veya yakın balkan ülkelerine
ulaşmak amacı firmaların kararını önemli ölçüde etkilemiş görülmektedir.
1.3.19.Pazara İlk Giren Olma Avantajı: Araştırma kapsamındaki bütün ülkelerde ilk yatırım yapan firmalar,
bu pazara ya ilk giren ya da ilk girenlerden olma avantajından yararlanmaya çok önem vermişlerdir (Demirbağ
v.d., 1998). Sovyet sisteminin dağılmasından sonra, yeterli üretim birimlerine sahip olmayan araştırma
kapsamındaki bağımsız cumhuriyetlerde, yeterli kamu denetimi ve oturmuş yasal sistemler bulunmadığından ve
bu riski kaldıracak kadar yüksek karlılık oranı öngörülmediğinden, gelişmiş ülke firmaları riskli kabul ettikleri
bu ülkelere yatırım yapmamışlardır.
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının ülkelere göre doğrudan sermaye yatırımı verileri ve Dünya
Bankasının ülkelere göre alınan doğrudan yatırım verilerinden yararlanarak, nufusun büyüklüğü, kişi başına milli
gelir, gayrısafi milli hasıla ve ülkelerdeki türk azınlık (kültürel yakınlık) oranları karşılaştırılarak korelasyonun
bulunup bulunmadığı test edilmiştir. Bu alanda yapılan diğer araştırmaların aksine hiçbir ilişkiye rastlanmamıştır
(EK TABLO - II).
Daha sonra yurt dışında yatırım yapan firmalarımız ve bireysel girişimcilerimizin ülke seçimlerinde etkili
olan faktörlerin etki dereceleri ortalamasından oluşan Araştırmayan katılan bütün ülkelerdeki her iki grubun
grafikleri oluşturulmuştur.
1.4. Gidiş Belirleyicilerinin Faktör Analizi Sonuçları:
Ondokuz gidiş belirleyicisi ölçütüne açıklayıcı faktör analizi uygulandığında, EK TABLO -IV te görüldüğü
üzere determinantlar 5 faktör altında toplanmıştır. 3.6. sorudaki “Nitelikli Yerel İşgücü Temini”, 3.7.sorudaki
“Devletin Yabancı Yatırım Politikası” ve 3.8. sorudaki “Teşvik Temini” ölçütü birden çok faktöre ait
olduğundan ayrıştırıcı listesinden çıkartılarak analize devam edilmiştir. “Birinci faktör; Risk Faktörünü
oluşturan ölçütler: 3.4.”Ülkedeki Ekonomik İstikrar”, 3.3.”Ülkedeki Siyasi İstikrar”, 3.10.”Karın Ana Ülkeye
Geri Dönüşü” unsurlarından, İkinci Faktör; Kaynak Faktörünü oluşturan ölçütler: 3.18”Komşu Ülke Piyasalarına
Erişim Kolaylığı”, 3.12”Düşük Maliyetli Girdi Temini”, 3.11.Kaliteli Girdi Temini unsurlarından, Üçüncü
Faktör; Pazar Faktörünü Oluşturan Ölçütler: 3.1.”Pazar Büyüklüğü”, 3.16.”Müşterilerin Satın Alma Gücü”,
3.2.”Ülke Ekonomisinin Büyüme Hızı”, 3.15.”Sendikalaşma Düzeyi” unsurlarından, Dördüncü Faktör:
Lojistik Faktörünü oluşturan ölçütler; 3.14.”Coğrafi Yakınlık”, 3.09.”Uluslar arası Taşımacılık ve İletişim
Maliyetleri”, 3.05.”Ülkedeki Alt Yapının Gelişmişlik Düzeyi” unsurlarından, Beşinci Faktör; Rekabet
Faktörünü oluşturan Ölçütler: 3.13.”Vergi Avantajları”, 3.17.”Endüstrideki Rekabet Düzeyi” ve 3.19.”Pazara İlk
Giren Olma Avantajı” unsurlarından oluşmaktadır.
Günümüze kadar yapılan araştırma sonuçlarının ortaklaştığı tek belirleyici Pazarın büyüklüğü’dür
(Chakraberti, 2001). Araştırma kapsamındaki firmaların Rusya, Kazakistan ve Romanya’da yatırım yapan
firmaların önemli bölümü bir bölümü dışında Pazarın büyüklüğü önemsiz bir faktör olarak görülmektedir. Pazar
Büyüklüğünü önemli bir belirleyici olarak görmeyen firmaların Komşu Ülke Pazarlarına Erişim Kolaylığını
dolayısıyla başka ülke pazarlarını esas alarak yatırım kararı verdikleri görülmektedir. Bu ülkeyi seçmelerinin
nedeni ise; ucuz ve kaliteli girdiyi bu ülkelerden temin edebileceklerini varsaymalarıdır.
Pazarın Büyüklüğü için giden firmalar ise bunun yanında halkın satın alma gücünü, pazarın büyüme hızını
ve sendikalaşma düzeyini esas alarak karar verdikleri görülmektedir.
2.Uluslararası Doğan Firmaların Belirleyicilerine ait Bulgular ve Analizi:
Uluslar arası doğan firmalar (UADF) kuruldukları ülke itibariyle global doğan firmalardan ayrılırlar.
UADF bir ülke girişimcisinin, başka bir ülkeye ait topraklarda bir firma kurması ve üretim faaliyetine orada
başlaması ile ortaya çıkan firmalardır.
2.1. Global Doğan Firmalar kavramı ile Uluslar arası Doğan Firmaların Karşılaştırılması:
Kuruldukları andan itibaren uluslar arası pazarı düşünerek ve asıl faaliyetlerini uluslar arası düzeyde
yaygınlaştırmayı hedefleyerek geleneksel olarak uluslar arasılaşan firmalardan ayrılırlar. Büyük çoğunluğu
uluslararası firmalarda çalışmış yönetici ve teknik kadrolardan oluşan bu firmalar, daha küçük ölçekle kurulup,
teknolojik bilginin yüksek düzeyde kullanıldığı, benzersiz ürünler üreterek, ya buldukları niş pazarlara ya da
uluslar arası firmalara satmaktadırlar Knight ve Çavuşgil (2004). Dünyayı tek bir Pazar olarak görmekte,
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kurulduklarından itibaren ihracatı düşünüp ilk üç yılda satışlarının dörtte birinden fazlasını dış pazarlardan elde
etmektedirler.
Genel olarak kıt insan gücü, finansal ve fiziki kaynaklara sahip olmaları ile uluslar arası doğan firmalara
benzeyen özelliklere de sahiptirler.
UADF ise kuruldukları pazarların ihtiyaç duyduğu ürünleri rekabetin bulunmadığı koşullarda üretmek
üzere kurulmuşlardır. Onları rakiplerinden farklı kılan ileri teknoloji ürünleri veya uluslar arası piyasa
deneyimine sahip yöneticileri yoktur. Geleneksel olarak uluslararasılaşan firmaların sahip olduğu, marka ve
şirket imajına, personel geliştirme konusunda kaliteli programlara, kaliteli çalışanlara ve ürün farklılaştırma ve
geliştirme yeteneklerine sahip değillerdir. Sözleşmelerin uygulanmasının büyük riskler taşıdığı bir ülkede, bu
riskleri göze alarak, çoğunlukla geleneksel teknolojileri kullanarak, kendi ülkelerindeki ürünlerin benzerlerini
rekabetten uzak üretip ve pazarlayarak, rekabetten uzak karlılık sağlamak üzere kurulmuşlardır.
2.2. Uluslar arası Doğan firmaların determinantları ile FDI Yatırımı Yapan Türk firmalarının
determinantlarının karşılaştırılması:
Türkiye’deki firmaların doğrudan yatırımları ve üretim kaydıranların doğrudan yatırımları ile o ülkelerde
oluşan yani uluslar arası doğan firmaların belirleyicileri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Firmaların
doğrudan yatırım kararlarına göre uluslar arası doğan firmaların belirleyicileri; 3.7. ölçütle ölçülen ev sahibi
ülkenin yatırım politikalarının belirleyiciliği daha düşük oranda, 3.10 ölçüt Karın ana ülkeye dönüşü kolaylığı
daha yüksek oranda, 3.18 ölçütle ölçülen komşu ülke piyasalarına erişim kolaylığı daha düşük oranda, 3.11
ölçütle ölçülen kaliteli girdi temini daha düşük oranda, 3.12 ölçütle ölçülen düşük maliyetli girdi temini daha
düşük oranda, 3.13. ölçütle ölçülen vergi avantajı daha düşük oranda, 3.14 ölçütle ölçülen coğrafi yakınlık daha
düşük oranda belirleyici olmuştur.
Gidiş biçimlerine göre faktörleri incelediğimizde; EK TABLO –V- ye göre ;
C Grubunda yer alan yurt dışında türeyen yatırımcılarımız için; Birinci faktör “Pazara ilk giren olma
avantajı”, ikinci faktör “Ülke Ekonomisinin büyüme Hızı” üçüncü faktör“Düşük maliyetli girdi temini”,
dördüncü faktör ise “Karın ana ülkeye geri dönüşümü” dür.
D Grubunda yer alan Türkiye’deki şirketlerin yatırım yeri seçimi için; Birinci faktör “Pazara ilk giren olma
avantajı”, ikinci faktör “Pazar büyüklüğü”, üçüncü faktör “Ülke ekonomisinin büyüme hızı” dördüncü faktör
“Müşterinin satın alma gücü” beşinci faktör ise “endüstrideki rekabet düzeyi”dir.
SONUÇ
1989-2006 döneminde dağılan Sovyetler Birliğine ait coğrafyada yatırım yapan Türk firmalarında birinci
belirleyici pazara ilk giren olma avantajından yararlanmaktır. Kendilerinden daha güçlü stratejik ve teknik varlıklara sahip firmaların bulunmadığı ve bulunma olasılığının olmadığı ülkelerde bulunmak için gitmektedirler.
Türk firmalarının doğrudan sermaye yatırımlarında, geleneksel olarak uluslar arasılaşan firma davranışlarının benzeri faaliyetleri; operasyonlarını genişletmek, ana ülkedeki sermaye, yönetim, teknoloji ve pazarlama
uzmanlıklarını gidilen ülkedeki düşük ücret, enerji ve fiziki girdilerle birleştirmeyi; amaçlamaktadırlar.
Geleneksel olarak uluslararasılaşan firmalardan farklı olarak, Türk firmalarının yatırım utarları ile Risk,
Kültürel Yakınlık (Türk azınlık oranı), Nüfus, Gayrı Safi Milli Hasıla, Kişi Başına Milli Gelir ve Coğrafi
Yakınlık arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır.
Uluslar arası doğan firmalar ise; Sovyetler Birliğinin dağılması sonrasında ortaya çıkan fırsatlar
coğrafyasında rekabetten uzak faaliyette bulunmak üzere ilk kez ortaya çıkan Türk firmalarıdır. Geleneksel
olarak uluslararasılaşan firmaların sahip olduğu hiçbir başlangıç avantajına ve teknolojik yeniliğe sahip olmayan
zayıf başlayan firmalardır. Gelişmiş pazarlara dönüşen ülkelerde teknolojilerini yenileyerek faaliyetlerini
sürdüren, diğer ülkelerde geleneksel teknoloji ve ürünlerle, dağıtım kanalları üzerindeki güçlerini kullanarak
varlıklarını sürdüren firmalardır.
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EKLER:
EK TABLO I Ülkelere Göre Belirleyiciler Grafiği
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Rom anya
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EK TABLO II
Türk Yatırım Tutarları ile Kişi Başına Milli Gelir, Nüfus, Türk Azınlık Oranı ve Milli Gelir Büyüklüğü
Arasındaki İlişki
Nufus Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N
Kbmg Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N
Gsmg Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N
Turkyat Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N
Toplamyat Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N
Azinlik
Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

Nufus
1
7
0,541
0,210
7
0,989**
0,000
7
0,170
0,716
7
-0,203
0,662
7
-0,591
0,217
6

Kbmg
0,541
0,210
7
1
7
0,616
0,141
7
0,477
0,279
7
0,595
0,159
7
-0,845*
0,034
6

Gsmg
0,989**
0,000
7
0,616
0,141
7
1
7
0,206
0,657
7
-0130
0,781
7
-0,645
0,167
6

Turkyat
0,170
0,716
7
0,477
0,279
7
0,206
0,657
7
1
7
0,104
0,825
7
-0,183
0,729
6

Toplamyat
-0,203
0,662
7
0,595
0,159
7
-0130
0,781
7
0,104
0,825
7
1
7
-0,668
0,147
6

Azinlik
-0,591
0,217
6
-0,845*
0,034
6
-0,645
0,167
6
-0,183
0,729
6
-0,668
0,147
6
1
6

TABLO III
Türk Yatırım Tutarları ile Ülkelere Göre Risk Durumu Arasındaki İlişki
Toplamyat
Toplamyat Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N
Turkyat
Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
Siyistikrar Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
Guendex Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

Turkyat
1

N
N

7
0,104
0,825
7
-0,577
0,175
-0,241
0,603
7

0,104
0,825
7
1
7
0,584
0,169
0,143
0,760
7

Siyistikrar
-0,577
0,175
7
0,584
0,169
7
1
0,246
0,595
7

Guendex
-0,241
0,603
7
0,143
0,760
7
0,246
0,595
1
7
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EK TABLO IV
Türk Yatırımlarının Determinantlarının Faktör Analizi
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.
a Based on correlations

,605
472,612
120
,000

Rotated Component Matrix
Component
1
2
3
4
5
SORU3.4
,046
,129
-,029
,155
,892
SORU3.3
,059
,113
-,095
,149
,889
SORU3.10
,156
-,055
,280
-,239
,414
SORU3.18
,196
-,010
,189
-,154
,839
SORU3.12
-,092
,043
-,040
,283
,734
SORU3.11
,144
-,012
,189
,468
,578
SORU3.1
,071
,045
-,125
,005
,882
SORU3.16
-,084
-,167
,021
-,072
,790
SORU3.2
,388
,170
,135
-,053
,590
SORU3.15
,180
,230
,147
,126
,320
SORU3.14
-,361
-,011
,072
-,128
,814
SORU3.9
,108
,114
-,061
,018
,792
SORU3.5
,241
,344
,164
,142
,457
SORU3.13
,157
,309
-,087
,219
,729
SORU3.17
-,200
-,299
,304
-,295
,494
SORU3.19
,036
,032
-,018
-,045
,261
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a Rotation converged in 8 iterations.
EK TABLO V
Yer Seçimi Faktörlerinin Ülkeler ve Gidiş Biçimlerine Göre Ortalamalarının Dağılımı
No: 3,1
C
Tü.
Bul.
Kır.
Kaz.
Rom.
Özb.
Rus.
D
Tü.
Bul.
Kır.
Kaz.
Rom.
Özb.
Rus.

3,2
1,5
3,1
3,0
3,8
4,6
5,0
4,6
1,0
2,8
3,4
3,8
3,3
2,9
4,6

3,3
2,5
4,1
3,0
4,5
4,5
4,0
4,3
5,0
4,5
3,1
4,8
3,1
2,8
4,1

3,4
1,0
1,5
1,0
3,8
1,5
4,0
3,5
5,0
1,0
1,7
4,5
1,3
2,5
2,6

3,5
1,5
2,0
1,0
4,4
2,3
4,0
3,5
5,0
1,8
2,1
4,3
1,8
2,7
2,9

3,6
2,0
2,8
1,0
2,5
3,9
2,0
3,1
4,0
2,7
2,6
3,1
2,7
2,2
1,9

3,7
1,0
3,5
1,0
1,6
1,6
2,0
2,9
2,0
2,8
1,9
1,5
2,9
2,8
2,5

3,8
2,0
2,5
5,0
4,4
4,0
5,0
3,1
5,0
1,5
2,7
3,7
2,7
2,8
2,2

3,9
1,0
1,6
3,0
3,2
1,5
5,0
1,8
5,0
1,0
1,0
2,7
2,6
2,1
1,1

3,10
2,0
4,4
1,0
2,4
2,9
1,0
2,4
5,0
3,5
2,3
2,0
3,3
1,6
2,1

3,11
2,5
3,5
4,0
3,4
2,3
5,0
3,5
5,0
3,2
3,9
4,8
3,0
2,7
3,1

3,12
1,0
2,5
1,0
3,6
3,5
1,0
2,1
5,0
2,0
1,8
1,2
2,4
1,8
2,4

3,13
2,5
3,3
2,0
3,3
4,4
2,5
3,3
5,0
2,8
3,2
3,0
3,2
3,9
3,2

3,14
2,5
1,8
1,0
3,4
4,3
5,0
2,9
5,0
3,3
3,1
2,5
2,9
3,1
1,9

3,15
2,0
4,5
1,0
1,2
4,3
1,0
2,5
4,0
4,3
1,3
1,7
4,3
1,0
1,4

3,16
1,0
1,6
1,0
1,6
1,6
1,0
2,1
1,0
1,8
1,3
1,0
1,2
1,0
1,2

3,17
2,5
3,0
2,0
3,2
4,3
5,0
4,2
1,0
3,0
3,2
3,5
3,9
2,7
3,7

3,18
4,5
2,4
3,0
3,3
4,3
5,0
4,0
1,0
2,8
3,2
2,3
4,2
4,3
4,8

3,19
1,0
3,9
5,0
3,2
4,5
5,0
2,5
5,0
3,7
4,1
3,5
2,9
3,6
1,9

Ş.s
5,0
4,3
5,0
5,0
5,0
5,0
4,9
5,0
5,0
5,0
4,2
4,5
4,8
4,6

1
8
1
5
8
1
11
3
6
9
6
18
13
11
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GLOBALLEŞME BAĞLAMINDA GİRİŞİMCİLİK ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER
VE AİLE GİRİŞİMLERİ
Timuçin YALÇINKAYA*,
Nergis Melis DURCAN**.
Globalleşme Bağlamında Girişimcilik Anlayışındaki Değişimler ve Aile Girişimleri
ÖZET
Globalleşme, tanımlanmasından çözümlenmesine kadar pek çok boyutunda belirsizlik ve paradoks taşıyan
bir olgudur. Bir yandan, farklı alanlardaki uzmanlar tarafından globalleşmeye farklı tanımlar ve diğer alanları
soyutlayan çözümlemeler getirilmekte; diğer yandan, globalleşme bağlamında birbirinin asimetrisi olan olaylar
meydana gelmektedir. Bu süreç, kimi uzmanların globalleşmeyi herkes için yararlı ve güzel gösterdikleri savlara
yol açarken, kimi reel yaşamlar için varlıkla yokluk arasındaki ince çizginin baş nedeni globalleşme olarak
görülmektedir. Bu algı ve anlam farklılıkları bir köşede dururken, ekonomik, kültürel, teknolojik öğeler global
çapta yer değiştirme, yerinden etme, yeniden yer edinme gibi deneyimlerden geçmektedirler.
Bütün bu süreçte ortaya çıkan karmaşıklıkların yansıdığı olgulardan biri de girişimciliktir. Girişimcilik,
ekonomi biliminin rasyonellik ilkesinin ekseninde homo oeconomicus modeliyle kazandığı anlama,
globalleşmenin etkisiyle kültürel ve politik anlamların da eklendiği bir kavram olmuştur. Bu durum, girişimci
denilen kişinin yerellik ile globallik arasında sıkışmasına yol açmaktadır. Bu karmaşıklığın en açık görüldüğü
toplumsal olgu aile girişimleridir.
Aile girişimlerinde, ‘aile’ olmak ile ‘firma’ olmak arasında sınırların geçirgen olduğu süreçler
yaşanmaktadır. Ailenin duygusal bağları ile firmanın rasyonelliği çatışmaktadır. Bu süreçte genellikle
gözlemlenen durum ise, globalleşmenin de etkisiyle, kapitalizmin bir kurumu olan firmanın ağır bastığı bir
yapının ortaya çıkmasıdır. Aile ise, anlamlar ve değerler dünyası sosyolojik olmaktan ekonomik olmaya doğru
başkalaşmış bir kuruma dönüşmektedir.
Anahtar Kelimeler
Globalleşme – Kültür – Aile Girişimciliği
JEL Sınıflandırması:
D01 – F01 – L26
ABSTRACT
Globalization is a conception that includes uncertainty and paradox on its many dimensions from definition
to analysis. On one hand, different definitions and analysis excluding other branches are brought up by
specialists and scientists; on the other hand, some events that are asymmetric for each other take place in the
context of globalization. This process causes some assertions that some specialists introduce globalization as a
useful and beautiful thing; by the way, globalization is a main reason of thin line between existence and nonexistence for some real lives. While there are some differences of comprehensions and meanings, some
economic, cultural and technological factors attain great speed at global scale as a reality.
Entrepreneurship is one of the conceptions to which this complexity reflects in the globalization process.
Entrepreneurship has got a meaning because of the model ‘homo economicus’ in respect of the rationality
principle of economics; in addition, it gets cultural and politic meanings via globalization. In this situation,
entrepreneur’s minds confuse and entrepreneur compresses between locality and globality. Family
entrepreneurship is a conception on which this complexity is seen.
In family enterprises, the processes of which the boundaries are pervious between being ‘family’ and being
‘firm’ are experienced. Sensual connections of family and rationality of family enterprise are in conflict. In this
context, the institutions of capitalism predominate due to globalization. By the way, family transforms to an
institution that experiences metamorphism from being a sociological conception to being an economic
conception.
Key Words
Globalization – Culture – Family Entrepreneurship
JEL Classification:
D01 – F01 – L26

GİRİŞ
Tarihsel ve sosyo-ekonomik bir fenomen olarak globalleşme kavramı, günümüzde birtakım köklü
sorgulamalara doğru sürüklenmektedir. Globalleşme ve onun ideolojisi globalizm, yarattıkları yabancılaşma,
yoksunluk ve eşitsizlik nedenleriyle gittikçe ilginç olmaya başlayan bir süreçten geçmektedir. Bu süreç, dolaylı
olarak liberalizm ve kapitalizmin sorgulanması demektir. Batı yazınında, “tersine sömürgeleştirme”, “postAmerika dönemi” gibi bazı kavramlarla ifade edilen ve globalleşmenin Batı (ya da Kuzey) eksenli oluştan
uzaklaşarak Doğu (ya da Güney) kontrollü bir çehreye dönüşmeye başlaması üzerine tartışmalar yükselmektedir.
Bu eğilim bağlamında ekonomi biliminde ve uygulamalarında da bir dönüşüm kaçınılmaz olmaktadır.
Saf ekonomik açıklamaların gücünün yetersiz kaldığı bu dönüşüm sürecinde sosyo-kültürel ve sosyopolitik değer ve davranışların da analizlere eklenmesi gittikçe zorunlu bir hale gelmektedir. Bu bağlamda
Kurumsal İktisat gibi yeni paradigmalara ilişkin kavram ve söylemlerin daha çok içerildiği teorik açıklamalar ve
politika açılımları gündeme gelmektedir. Cantillon’dan Schumpeter’e uzanan çizgide girişimcilik teorisi ve
paradigması da özellikle 1990’larla beraber derinleşen globalleşme tartışmaları bağlamında bir dönüşüm
geçirmektedir. Bu dönüşüm toplumların kültürlerini içeren yöndedir.
SSCB’nin çözülmesiyle ortaya çıkan alternatifsizliği bağlamında tek tek ülkelerde ve dünya çapında ku*
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rumsallaştırılmaya çalışılan piyasa sisteminin dönüşüm sürecinde, toplumların kültürlerine vurgu yapan paradigma önem kazanmaktadır. Piyasa sisteminin felsefesi ve davranış tarzları kökleştirilmeye çalışılırken, ya uyum ya
da uyumsuzluk açısından kültür konusu gündeme gelmektedir. Bu noktada ekonomi-kültür etkileşimi bağlamında girişimcilik anlayışına ilişkin olmak üzere “aile girişimciliği” üzerine bir değerlendirme önemli olmaktadır.
Ekonomik bir kavram olan “girişimcilik” ile sosyolojik içerikli “aile” kavramı, ayrı kavramlar olmalarına
rağmen, aile girişimlerinde birbirlerine indirgenmektedir. Aile servetinin yönetimi, o girişimin (şirketin)
yönetimi anlamına gelmektedir ve şirket yönetimi akrabalık bağlarına dayanmakta, aile şirketlerinin yönetiminde
görev alacaklar için, değişen toplum ve ekonomi sistemine uyum sağlayabilecek yöneticiler aramak yerine
aileden biri olmak, gerekli ve yeterli koşul olarak algılanmaktadır. Bu durum şirketin kurumsallaş(a)mamasına,
global ölçeğe taşınamayıp yerel ölçekle yetinmesine neden olmaktadır. Kültürel olarak o ailenin kendi anlamlarimgeler dünyası, saf ekonomik analizin ötesinde, hatta temelinde konumlanmaktadır.
Bütün bu çerçeveden hareketle bu çalışmadaki amacımız; sorgulanan globalleşme ve globalizm bağlamında
girişimcilik anlayışındaki değişimleri ve bu yönde olmak üzere aile girişimlerinin ekonomik-toplumsal
konumunu değerlendirmektir.
Çalışmanın birinci bölümünde, globalleşme kavramının anlamı ve boyutları değerlendirilmektedir.
İkinci bölümde, globalleşme bağlamında ekonomi-kültür etkileşiminden doğan paradigma ve kavramların
girişimcilik anlayışına yansımaları tartışmaya açılmaktadır.
Son bölümde ise, aile girişimlerinin globalleşme sürecindeki yeri ve önemi değerlendirilmektedir.
1.

GLOBALLEŞME SORUNSALI

“Globalleşme”, 1980’lerle birlikte ivme kazanan tartışmaların başat kavramı olmuştur. Başat olması bir
yana, globalleşme, üzerinde belirgin bir görüş birliğine varılamamış ve tanımlanmasından çözümlenmesine
kadar bir dizi paradoksla var olmuş bir kavram, bir fenomendir. Bu bağlamda, globalleşmenin tanımlanması ve
ayrıntılarına inilmesi, temelini oluşturan süreçlerin doğru anlaşılabilmesi bakımından özel bir önem taşımaktadır.
1.1. Globalleşmenin Tanımı
Bir kavram olarak globalleşmenin doğuşu, 1964 yılına, Marshall McLuhan’ın “global köy” kavramına
kadar götürülebilmektedir (Robertson, 1999: 22). Globalleşme pek çok yazar tarafından da bir fenomen olarak
nitelendirilmekte; yani globalleşmenin gerçekliğinin belirlenip, tanımlanmasının güçlüğünü ifade eden olayları
içerdiğine dikkat çekilmektedir (Clark ve Knowles, 2003: 362), (Sklair, 1999: 147), (Chase-Dunn, 1999: 189).
Bu doğrultuda, pek çok olaya globalleşme bağlamında yaklaşılmış olunduğu görülmektedir. Homo sapiens’in
M.Ö.10.000’lerde toplayıcı ve avcı topluluklar halinde Afrika’dan tüm dünyaya yayılışı (Steger, 2006: 40-43),
13.yüzyılda Kore’den Macaristan’a kadar uzanan, Cengiz Han’ın önderliğindeki Moğol yayılması (Shiyuan,
2006), 1490’lı yıllarda ticaretin deniz-aşırılaşmaya başlaması, 1890’larda yoğunlaşıp Birinci Dünya Savaşı’na
dek süren sanayi-ulaştırma eksenli ekonomik yapılanma ya da İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki toplumsal
gelişmeler gibi olaylar globalleşmeyle ilişkilendirilmektedir. Böylesi geniş ölçekte açıklama ve yorumlamalara
temel olabilen globalleşme, bir değerlendirme sorununun tam ortasında durmaktadır.
Globalleşmenin tartışmalı bir kavram olmasının nedenlerinden biri, özünü hangi toplumsal süreçlerin
oluşturduğu konusunda araştırmacılar arasında bir görüş birliğinin olmamasıdır (Steger, 2006: 27). Bu bakımdan,
aynı kavrama farklı anlamlar yüklenmesinden kaynaklanan bir karmaşa söz konusudur. Bu karmaşanın sonucu
ise, globalleşmenin doğru anlaşılamaması bağlamında bir tür olarak “insan”ın ve toplumların dünyasına olumlu
anlamlar ve olanaklar katıp katmadığının kestirilememesidir.
Globalleşme, çoğu zaman, mevcut durumu açıklayan bir olgu, eğilimleri yansıtan bir süreç ya da
idealleştirilmiş bir hedef olarak sunulmaktadır. Sonuçta karmaşık bir süreç olan ve paradoksal öğeler de içeren
globalleşme, herkesin farklı anlam yüklediği bir kavram haline gelmiş, böylece globalleşmeyi ekonomik ve
toplumsal sorunların sebebi, sonucu ya da çözüm yolu olarak gören birçok farklı yaklaşım geliştirilmiştir
(Demir, 2001: 74). Bu yaklaşımlarda paradokslar, yani birbirinin asimetriği olan önermelerin aynı anda varlığı
söz konusu olabilmektedir.
Terry Clark ve Lynette L. Knowles, globalleşmenin henüz tanımlanması aşamasında bile bir karmaşıklık ve
paradoks taşıdığı düşüncesinden hareketle, tüm disiplinlerin temel alabileceği ve globalleşmenin kapsadığı tüm
toplumsal süreçleri anlam düzleminde içerebilecek bir tanımlama arayışına girmişlerdir. Bu girişimlerinin ilk
adımı olarak da, farklı disiplinlerin globalleşmeye farklı tanımlamalar getirmelerinin doğurabileceği yüzeysel ve
zayıf çözümlemelere dikkat çekmek üzere, farklı tanımları derlemişlerdir. Bu tanımlar Tablo 1’de verilmektedir.
Görülebileceği gibi; yazarlar, globalleşmeden başka başka şeyler anlamakta ve/veya globalleşmeyi ağırlıklı
olarak kendi uzmanlık dalları doğrultusunda bir olgu olarak düşünmektedirler.
Tablo 1: “Globalleşme” Sözcüğünün Tanımları
YAZAR
DİSİPLİN
TANIM
Rodrik (1997)
Ekonomi
Geleneksel pratiklerini değiştirme yönünde toplumlara baskı yapan, mal,
hizmet ve sermaye piyasalarının bütünleşmesini içeren süreç…
Dunning (1993)
Ekonomi/işletme
Firmaların sınır-aşan üretimlerine etki eden dünya kaynaklarının yapısını
ve örgütlenmesini değiştirecek yönde, üretimin uluslararasılaşmasındaki
artış…
Giddens (1990)
Sosyoloji
Uzak yerlerdeki olayların yerel olayları biçimlendirdiği şekilde, dünya
çapında sosyal ilişkilerin yoğunlaşması…
Robertson (1992)
Sosyoloji
Bir bütün olarak ‘dünya’ bilincindeki yoğunlaşma ve dünyanın sıkışması…
Waters (2001)
Sosyoloji
Sosyal ve kültürel düzenlemelere ilişkin coğrafi sınırların geri çekilmesi ve
insanların geri plana düştüklerinin bilincinde olmaları…
Cairncross (1997)
Sosyal araştırma
Bilginin global yayılması…
Worsley (1999)
Antropoloji
Kültürlerin, sınırları aşmasıyla sonuçlanan ve global kitlesel topluma
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Crystal (1997)

Dil bilimi

Jameson
ve
Miyoshi (1998)
Dicken (1998)

Edebiyat
Ekonomik coğrafya

Beyer (1994)
Din
Kaynak: Clark ve Knowles, 2003: 368.

katkıda bulunan, bilgi sistemlerindeki çeşitlilik…
Dili kullanan insanların sayısından değil, bu insanların kim olduğundan
kaynaklanan, dilin globalleşmesi…
Birbirlerinin alternatifi olarak kültürel ya da ekonomik anlamları gizleyen
ve aktaran iletişimsel bir kavram…
Ekonomik faaliyetlerin coğrafi olarak ulusal sınırların ötesine genişlemesi
ve uluslar arasındaki dağınık faaliyetlerin işlevsel bütünleşmesi…
Öznel sosyal yapılarla ilişkili yeni bir global kültürün yaratılması…

Clark ve Knowles, özellikle uluslararası işletmecilik yazınına globalleşme konusunda etkin bir anlayış
kazandırma amaçlı olarak, tek boyutlu bakış açısının sakıncalarına dikkat çekmektedirler. Bu amaçla; yalnızca
bir disiplinin felsefesinden yola çıkmanın yararsız olacağını belirterek genel bir tanım denemesinde
bulunmaktadırlar. Onlara göre, globalleşme; ulusların ekonomik, politik, kültürel ve sosyal sistemlerinin, dünyasistem temelinde bütünleşmesi sürecidir (2003: 368). Yazarlar, “dünya-sistem” (world-system) kavramını,
Immanuel Wallerstein’ın başını çektiği, Christopher Chase-Dunn, Leslie Sklair gibi düşünürlerin de oluşumuna
katkıda bulunduğu Dünya-Sistemleri yaklaşımından almaktadır. Wallerstein’a göre, bir dünya-sistem; pek çok
politik ve kültürel biçimi bir arada kapsayan bir uzaysal-zamansal alan olup, belirli sistemik kurallara uyan,
bütünleşmiş faaliyetler ve kurumlar alanıdır (2004: 36). Bu bağlamda globalleşme, dünya-sistemin özellikle
bütünselliği ile ilişkili bir kavramdır. Ancak, globalleşme bir sistem değil, süreçtir. Karmaşık sistemik kurallara
dayalı bir süreç olan globalleşme; bu perspektiften yola çıkan genel bir tanıma muhtaçtır. Clark ve Knowles’ın
tanımlarındaki bütünsellik ve süreç vurgusu gibi; Gülten Demir ve Manfred Steger’in tanımları da Tablo 1’de
belirtilen tanımlardaki hatayı içermeyen niteliktedirler.
Gülten Demir, globalleşmeyi; “toplumsal ve ekonomik ilişkilerin, ulusal devletin sınırlarının dışına çıkarak
dünyaya genişlemesi, ülkeler ve toplulukları birbirine bağlayan bağların sıklaşması ve böylece giderek artan
ölçüde bir bütünleşme süreci” olarak tanımlamaktadır (2001: 74). Manfred Steger de benzer şekilde; “dünya
ölçeğindeki toplumsal karşılıklı bağımlılıkları ve mübadeleleri meydana getiren, çoğaltan, yaygınlaştıran ve
yoğunlaştıran toplumsal süreçlerin çok boyutlu kümesi” şeklinde bir tanım ileri sürmektedir (2006: 31).
Bu tanımlamalarda, yazarlar tarafından, globalleşmenin temelinde yatan ve bütünü yansıtan toplumsal
süreçlere vurgu yapılmaktadırlar. Bütün bu bağlamda, globalleşme ana sürecinin dört alt süreç içerdiği
görülmektedir: ‘Dünya çapında yaygınlaşma’, ‘karşılıklı bağımlılaşma’, ‘yoğunlaşma’ ve ‘bütünleşme’:
Globalleşme, bir malın/hizmetin, finansal sermayenin, bir işçinin, bir paradigmanın, bir yöntemin, bir bilginin,
bir kavramın, kısacası herhangi bir toplumsal öğenin dünya çapında yaygınlaşmasına dayanmaktadır. Bu
yaygınlaşma sürecinde öğeler ya da öğelerin mülkiyetine sahip olanlar arasında bir etkileşim ve karşılıklı
bağımlılık doğmaktadır. Karşılıklı bağımlılık çerçevesinde öğelerin bir araya gelişi zamanla sıklaşmakta ve
öğelerden biri ya da bazılarının baskın öğe(ler) tarafından ikame edilirliği yoğunlaşmaktadır. Sonunda da, süreç,
bütünleşmeyi, tek (türdeş) olmayı getiren bir evrim özelliği kazanmaktadır.
Globalleşme olgusuna bakma ve onu açıklama tarzları ayrıştırılarak, farklı sosyal bilim dallarınca farklı
farklı değerlendirmeler yapılmaya çalışıldığında, asıl toplumsal (bütünsel) süreçler ve globalleşme olgusunun
arka planındaki amaçlar gözden kaçabilmektedir. Bu farklı değerlendirme tarzlarını geliştirenler globalleşme için
kendi alanlarından türettikleri sıfatlar kullanmaktadırlar. Dolayısıyla ‘ekonomik globalleşme’, ‘kültürel
globalleşme’, ‘politik globalleşme’ gibi sıfat tamlamaları ortaya çıkmaktadır. Bu tamlamalar ise ‘ekonomik
globalleşme’, ‘kültürel globalleşme’ gibi adlarda farklı globalleşmeler varmış gibi bir düşünce yaratmaktadır ki;
bu düşünce, globalleşmeyi doğru değerlendirememe sorununa neden olmakta; globalleşmenin tarihsellik ve
toplumsallıkla örülü bütünselliğini yok saymak anlamı doğmaktadır. Bu sakınca nedeniyle, ‘globalleşmenin
ekonomik boyutu’, ‘globalleşmenin ideolojik boyutu’, ‘globalleşmenin kültürel boyutu’ gibi ifadelere yer
vermek daha gerçekçidir. Böylelikle globalleşmenin doğru değerlendirilmesinin zemini geliştirilmiş olacaktır.
Öyle ki; globalleşmenin tek boyutlu olarak değerlendirilmesinin yaratacağı olası eksik ve yanlış savlar,
globalleşmenin çok boyutluluğunun ve bu boyutlar arasındaki etkileşimin kavranması sayesinde aşılmış
olacaktır.
1.2. Globalleşmenin Boyutları
Globalleşme; ekonomi, politika, kültür, teknoloji ve benzeri alanlarda birbirleriyle eş-zamanlı yaşanan ve
aralarında karmaşık bağlantılar bulunan alt süreçlerden oluşmaktadır. Bu anlamda, paradokslar ve karşıt güçler
içermektedir. John Tomlinson, bu çok boyutlulukla ilgili olarak “karmaşık bağlantılılık” (complex connectivity)
kavramını, globalleşmenin ne olduğunun belirlenmesine ilişkin temellendirmesinin ana bileşeni olarak
tanıtmaktadır (2004: 12). Bu kavramla açıklamak istediği olgu; yerelde konumlanmış (bireysel, örgütsel ya da
toplumsal) karar birimlerinin ve bunların pratiklerinin dünya çapında bir ağ sayesinde birbirleriyle bağlantıda
olmalarıdır.
Karar birimlerinin karmaşık bağlantıları gibi, ideolojik, kültürel, ekonomik, politik ve benzeri boyutların da
globalleşme bağlamında birbirleriyle karmaşık ilişkileri vardır. Örneğin; ekonomik boyutta, bir tüketim malının
dünya çapında pazarlanabilmesi, aynı zamanda kültürel boyutta bu malın dünya çapında bir tüketim kültürünün
parçası olmasını gerektirebilir. Paralel olarak, bu tüketim malının ithalatı, bir ülkenin politik iktidarı tarafından
kültürel gerekçelerle engellenebilir. Çin hükümetinin, ABD yapımı sinema filmlerinin Çin’e girişine ahlaki
gerekçelerle sınırlı olarak izin vermesi ya da ABD hükümetinin, deniz limanlarının özelleştirilmesini, Arap
yatırımcıların tekliflerine karşı oluşan ulusal muhalefetten dolayı iptal etmesi gibi örnekler, globalleşmenin
boyutları arasındaki karmaşık bağlantılılığa işaret etmektedir.
Globalleşme bu doğrultuda genel olarak beş boyutta değerlendirilebilir: İdeoloji, kültür, bilim-teknoloji,
ekonomi ve politika boyutları. Kültür ve ekonomi boyutları bu çalışma açısından öncelikli konumdadırlar.
Karmaşık bağlantılılık ve bu boyutlara ilişkin olayların eş-zamanlı olarak gerçekleşebilmesi, diğer boyutları
ihmal etmemeyi gerektirse de, bu noktada diğer boyutlar etraflıca ele alınmamaktadır. Ancak, kısa bir değinme
yerinde olacaktır.
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Globalleşme sürecinin temelinde, onun etkin işleyebilmesinin düşünsel altyapısı olarak liberalizm ve
bağlantılı olarak kapitalizm ideolojileri vardır. Her ne kadar ideoloji olma olgunluğuna henüz sahip görünmese
de, Michael Freeden ve Manfred Steger tarafından ileri sürülen “globalizm” kavramı da, globalleşmenin
ideolojisi olarak ayrı bir çalışma alanı oluşturmaya adaydır. Steger, globalizmi; globalleşme düşüncesini
meşrulaştırma ve bu meşruluğa ilişkin dünya çapında kamuoyu yaratma amacını içeren bir ideoloji olarak ele
almaktadır (2005: 16-26). Bu anlamda, globalizm ideolojisi; karar birimlerinde globalleşme düşüncesini
güçlendiren belli değer yargılarının oluşmasına temel hazırlamaktadır. Hatta globalleşmeye karşıt görüşlerin
meydana gelmesinin çıkış noktası da yine globalizm ideolojisi olmaktadır.
Bilim-teknoloji, globalleşmenin bir başka boyutu olarak, toplumsal öğelerin global çapa yayılabilmesini ve
yerel karar birimlerinin birbirleriyle bağlantıda olabilmelerini kolaylaştırma işlevi kazanmıştır. Bu bağlamda,
hacmi büyük ve mekanı geniş teknolojik çıktılar ve bunların bilimsel temellerinden çok, hacmi küçük,
duyularla algılanamayabilen ve mekandan çok zamanı ve işlevselliği değerli kılan; bilgisayar, mikroçip, nano,
virüs, enformasyon, uydu, internet gibi terimlerle ifade edilen bilimsel-teknolojik çıktılar söz konusudur.
Özellikle bilgisayar ve elektronik alanındaki gelişmeler, insanların, malların, paranın ve bilgi, yöntem, virüs gibi
soyut varlıkların globalleşmesini kolaylaştırırken, bunların üretilme sürecinde bilim adamlarının, işçilerin ve
girişimcilerin daha yaratıcı, daha üretken, daha esnek ve daha hızlı olmalarına olanak sağlamaktadır.
Globalleşmenin politik boyutundaki temel eğilim ise, ulus-devletlerin zayıflamasıdır. Zygmunt Bauman,
ulus-devleti; üç ana öğeyi, ‘ekonomi yönetimini’, ‘siyasi yetkeyi’ ve ‘kültürel egemenliği’ birleştiren bir kurum
olarak tanımlamakta ve globalleşme bağlamında ulus-devletten geriye kalanın, ekonomi yönetimi ve kültürel
egemenlik tarafından desteklenmeyen siyasi yetke olduğunu öne sürmektedir (2002: 61). Bauman bu savında
büyük ölçüde yerinde bir belirlemede bulunmakla birlikte, ulus-üstü (supranational) kurumların bağlayıcılığı
karşısında siyasi yetkenin de ulusal sınırlar içinde belli noktalarda zayıf kaldığı görülmektedir. Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı bunun bir örneğidir. Ulus-üstü kurumların, ulus-devletlerin
ekonomi yönetimini zayıflatması ise daha çok görülen bir durumdur. Bu bağlamda, özellikle Çevre (Periphery)
ve Yarı-çevre (Semi-periphery) ülkelerin bağımsız ekonomik ve sosyal politikalar geliştiremediklerine tanık
olunmaktadır. Bunun yanı sıra, bu ülkelerde dış kaynak bağımlılığının ileri düzeyde olması nedeniyle de
ekonomide karar alabilme bağımsızlığı ve yetkinliği güçlü olamamaktadır. Bu dış kaynak bağımlılığı da çok
uluslu şirketlerin bu ülkelere olan yatırım ve ticaret kapasitelerini büyütmektedir.
Çalışmamızın ikinci bölümündeki ‘girişimcilik’ ve üçüncü bölümündeki ‘aile girişimciliği’
değerlendirmelerine temel olmak üzere, globalleşmenin kültür ve ekonomi boyutları özellikle önemlidir.
Kültür Boyutu
Kültür kavramı, biraz da post-modern mantığın sonucu olarak, sürekli başka türlü anlaşılan bir anlama
sahiptir. Bu noktada, İoanna Kuçuradi’nin ve John Tomlinson’un tanımlamaları oldukça yararlı olacaktır.
Kuçuradi, “kültür”ü, tekil ve çoğul olarak iki anlamda ele almaktadır. Tekil olarak kültür; kişilerin insan
olarak olanaklarını geliştirebilmelerini ve bu olanaklarını işlemelerini (kendi ruhlarını işlemelerini) (cultivating)
sağlayan etkinliklerin tümüdür (1997: 40). Çoğul anlamda kültür ise; sınırları çeşitli açılardan çizilebilen bir
insan topluluğunun yaşayışını ve bu yaşayışın görünümlerini (bilim, felsefe, dil, sanat gibi alanlarda o anda
‘modern’ sayılan görüşleri, toplumsal değerleri, kurumları ve işleyişleri) belirleyerek, o toplulukta bir dönem
geçerli olan insan ve değerlilik anlayışıdır (1997: 42). Bu çalışmanın konusu bağlamında bu tanımlar arasından
öncelikli olan; kültürün çoğul anlamıdır.
Tomlinson da, Kuçuradi’nin ‘çoğul anlam’ dediği gibi; kültürü, insanların simgesel temsil pratikleri yoluyla
anlam inşa etmeye çalıştıkları bir yaşam düzeni olarak tanımlamakta ve kültür kavramıyla, insan topluluklarının
ya da toplumların, var oluşlarını biçimlendirdikleri ve amaç edindikleri anlamları vurgulamaktadır. Bu yönüyle
kendi başlarına amaç olan bu anlamlar, kültürü oluşturup var oluşu açıklayan anlamlardır ve araçsal anlamlardan
farklıdırlar (2004: 33-35).
Globalleşmenin kültür boyutunda; belli topluluk ya da toplumların anlamlar dünyasını oluşturan değer,
kurum ya da işleyiş biçimlerinin global çapta yaygınlaşması ve zamanla birbirine ya da yalnızca birine dönüşen,
türdeşleşen toplulukların/toplumların ortaya çıkması söz konusudur. Kültür, başka bazı kavramları anlamak ve
bu anlamaya ilişkin pratiklerde bulunmak demek olup, globalleşme bağlamında öne çıkan bazı eğilim ve
kavramların yerel dünyalarda oluşturduğu anlam ve pratiklere işaret etmektedir. Örneğin; dünyanın herhangi bir
yerindeki insanlar, çok uluslu şirketlerin ürünlerini tüketmekten ne anlamaktadırlar? Bu tarz bir tüketim, malların
bireylerde yarattığı “maddi refah”, “psişik refah” ve “gösteriş” etkileri (Douglas ve Isherwood, 1999: 34) ortaya
çıkarabilmektedir. Diğer yandan, çok uluslu şirketlerin ürünlerini tüketmeye, ‘yabancı’ mal kullanmak olarak
bakıp, kaynak aktarımının, daha keskin bir deyişle, emperyalizmin bir etkisi olarak da anlam yüklenebilmektedir.
Yine, global çapta yaygınlaşan bir iş yapma biçimi olarak Yalın Üretim tekniğinin bir örgüt için anlamı
nedir? İşletmeler bu teknikten verimlilik, maliyetleri düşürme, siparişleri yetiştirme, pazar payını arttırma gibi
anlamlar mı çıkarmaktadırlar; yoksa çalışanların tekil anlamda kültürel faaliyetleri için daha çok boş zaman
yaratmak ve yabancılaşmalarını önlemek amaçları mı gözetilmektedir?
Globalleşme olgusunun yarattığı anlamlar oldukça karmaşıktır. Buradaki karmaşıklık, bir anlamın,
insanların var oluşunu ve yaşam tarzlarını açıklayan bir nitelik taşımasının ötesindedir. Ortaya çıkan anlamlar ve
değerler, türdeşleşme bağlamında yalnızca baskın olan kapitalizm ideolojisinin anlamları ve değerleri olarak
anlaşılıyorsa, globalleşme belli bir olumsuzluk içeriyor demektir. Bu doğrultuda Tomlinson, girişimcilik,
yaratıcılık, cesaret gibi olguları Japon gençlerinin yeni kültürel değerleri olarak gösteren sosyolog Kenichi
Ohmae’yi eleştirmekte ve bunların şirket değerleri olduğunu söyleyerek (2004: 30), globalleşmenin kültür
boyutunun karmaşıklığına değinmektedir.
Globalleşmenin kültür boyutunda öne çıkan kavramlardan bir diğeri de “yersiz-yurtsuzlaşma”dır.
1990’larda Appadurai, Tomlinson, Canclini, Featherstone gibi kuramcıların geliştirdiği “yersiz-yurtsuzlaşma”
(Tomlinson, 2004: 148) ve “yurtsuz” (Bauman, 1999: 16) kavramları globalleşme sürecini tasvir eden önemli
kavramlardır. Bu kavramlarla anlatılmak istenen; yaşayan bir toplumsal organizmanın (bir bireyin, bir şirketin ya
da bir sosyal örgütün) yerellikten çıkarak global bir duruma ulaşması sonucunda beliren, herhangi bir yerele
bağlılığın zayıflaması algısıdır. Bu algı, söz konusu organizmanın, dünyanın herhangi bir noktasında ulaştığı
herhangi bir yerelliğe “geçicilik duygusu”yla (Tomlinson, 2004: 149) yaklaştığını ifade etmektedir. Bağlılığın
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zayıflaması ve geçicilik algısı, global düzenlemelerle dünya çapında serbestliği kurumsallaştırılan çok uluslu
şirketlerde daha belirgindir. Hatta çok uluslu (multinational) şirketler, köken ülke dahil olmak üzere herhangi bir
yerele bağlılıklarının olmadığı şekilde global karar verebilmeleri nedeniyle, ulus-ötesi (transnational) olarak
anılabilmektedirler (Cohn, 2003: 321).
Çok uluslu şirketler için önemli olan; herhangi bir yereldeki üretim ve tüketim koşullarının, onlar için
verimlilik ve kârlılığın sürdürülebilirliğini sağlayıp sağlamadığıdır. Çok uluslu şirketler, bu bağlamda
globalleşmeye homo oeconomicus olarak bakmakta ve onlar için globalleşmenin anlamı yalnızca ekonomik
amaçlar doğrultusunda oluşmaktadır. Çok uluslu şirketlerin toplumsal kültüre ve politikaya bakışları ise daha
çok araçsal niteliktedir. Örneğin; Coca-Cola firması, Türkiye’de Ramazan aylarında gösterime giren
reklamlarında, geleneksel aile sofralarında (bir kültürel alanda) baş içecek maddesi olarak kendi ürünlerini
tanıtmaktadır. Burada Coca-Cola’nın amacı; yerel kültürü desteklemek mi, yoksa satış hacmini arttırmak mıdır?
Yine bir örnek olarak, tarım arazisine sanayi tesisi inşa etmenin yasal olmamasına karşın Cargill firmasının bu
şekilde bir fabrika kurmasının ardından, Türkiye’de bir yasal düzenleme yapılmış ve çıkan yasa kamuoyunda
‘Cargill Yasası’ olarak anılmıştır. Bu yasa çıkmadan önce ABD Başkanı Türkiye’yi ziyaret ettiğinde Cargill’le
ilgili uyuşmazlığın giderilmesi yönündeki temennilerini belirtmiştir. Bir başka örnekte ise, TC Başbakanı
Bulgaristan’da yatırım yapan Türk şirketi Şişe-Cam’ın yaşadığı 15 günlük grev gibi durumların önlenmesi için
Bulgaristan’ın Enerji ve Ekonomi Bakanı’ndan yardım talebinde bulunmuştur (Yılmaz, erişim tarihi:
29.03.2008). Bu örneklerde görüldüğü gibi; çok uluslu şirketler için politika ve kültür ikincil önemde olup, onlar
için globalleşmenin anlamı, global çapta yatırım yapabilmenin önünde sınırlayıcı öğelerin olmaması yönündedir.
Ekonomi Boyutu
Globalleşme, kapsamlı bir kavram olmasına karşın, bu sözcük ilk duyulduğunda kamuoyunda özellikle
ekonomi boyutundaki bazı gelişmeler akla gelmektedir. Bir malın dünyanın pek çok köşesinde tüketilebilmesi,
girişimcilerin dünyanın farklı yerlerinde yatırımlar yapması, dünyanın başka bir yerindeki bir firmanın hisse
senetlerinin satın alınabilmesi, dış ticaret hacminin artması gibi olaylar globalleşmenin ana konuları olarak
değerlendirilmekte; hatta asıl konuları gibi algılanmakta ve diğer boyutları dışlanmaktadır. Anılan ekonomik
olaylar, globalleşmenin ekonomi boyutunun çehresini ortaya koymaktadır. Bu olayların temeline inildiğinde mal,
sermaye, işçi, girişimci, üretim teknolojisi, iş tekniği, ürün standartları, tüketim tarzları gibi ekonomik olguların
global çapta yayılmasını kolaylaştıran piyasa sistemini konu etmek gerekmektedir.
Piyasa ekonomisi kavramı, liberal yazarlar tarafından, 19.yüzyılda kapitalizme yöneltilen eleştirilerden
hareketle daha yansız bir bakışı simgelemesi adına kullanılmıştır. Kapitalizm ise bilinenin aksine ilk kez Marx
ve/veya Engels tarafından değil, Proudhon, Leroux, Blanqui gibi Fransız sosyalistlerinin ortaya attığı, kendi
dönemlerinin ekonomik ve toplumsal sistemini betimlemek için kullandıkları bir kavramdır. Marx ve Engels,
“kapitalist üretim tarzı” ya da “burjuva ekonomisi” kavramlarını kullanırken, Turgot ve Smith yatırım yapmak
için sermayeyi elinde bulunduranları tanımlamak üzere “girişimci kapitalistler” kavramını türetmişlerdir. Bu
çerçevede, kapitalizm kavramı, sonundaki ‘-izm’ ekine karşın, bir teorik sistem olarak doğmamıştır (Jessua,
2005: 7-8). Bu bağlamda, bir ideoloji ya da sistemden çok, pratikteki gerçeklere dayanan bir terminoloji
oluşmuştur.
Globalleşmenin, yereldeki ekonomik karar birimlerinin birbirlerine ve birbirlerinin ekonomik varlıklarına
erişebilmelerini açıklayan anlamı bağlamında, piyasa ekonomisi kavramı daha işlevseldir. Bununla birlikte,
felsefi ve ideolojik düzlemi çağrıştıran noktalarda kapitalizm kavramını kullanmak da yararlı olacaktır.
Marx ve Wallerstein, kapitalizmin, doğası itibariyle global ölçekli bir sistem olduğunu ileri sürmektedirler.
Marx, kapitalizmin ancak global düzlemde işlerse var olabileceğini söylemiştir (Kazgan, 2000: 336-337);
Wallerstein da, modern dünya-sistemin tanımlayıcı özelliği olarak kapitalist sistemi göstermektedir (2004: 46).
Bu açıdan, globalleşmenin, kapitalizm temelinde işlediği açıktır. Başka bir ideoloji ya da sistemin, örneğin
sosyalizmin ya da muhafazakarlığın (conservatism), globalleşmenin mantığını açıkladığını söylemek güçtür.
Globalleşme bağlamında, yerelde konumlanmış olup global davranabilmenin altyapısına sahip en yakın
ekonomik öğe, ‘girişimci’ ya da bir başka söylemle ‘firma’dır. Bunun üç nedeni vardır: Birincisi, girişimcilerin
dünya çapında konum alabilmelerini kolaylaştıracak olan ulus-üstü düzenlemelerden yararlanabilmeleridir.
Örneğin; Dünya Ticaret Örgütü (WTO), ticaretin önündeki engelleri engellemeyi; Dünya Bankası (WB), çok
uluslu firmalara da açılabilecek kalkınma projeleri için finansman sağlamayı; Çok Taraflı Yatırımları Garanti
Ajansı (MIGA) da, çok uluslu firmaları ekonomik ve politik risklere karşı sigortalamayı misyon edinmiştir. Bu
çerçevede, çok uluslu firmalar ya da girişimciler, global düzlemde yatırımlara ve ticarete girişirken dışsal
güvence kaynaklarına sahip olarak faaliyette bulunmaktadırlar.
Girişimcilerin çabuk ve kolay globallik kazanabilmelerinin ikinci nedeni; üretim ve tüketim tarzlarının
benzeşmesi ve global tüketimin canlılığıdır. Bir yerel firmanın sadece kendi yerel pazarında değil, pek çok yerel
pazarda ya da bir tek global pazarda faaliyete girişebilmesi, bu firmanın mallarının global çapta üretim ya da
tüketim amacıyla talep görmesini gerektirmektedir. Oysa sadece bir yerel pazarda üretime ya da tüketime konu
olan bir mal için başka ülkelerde de fabrikaların kurulmasına gereksinim duyulmayabilir. Diğer yandan, söz
konusu yerel firmanın hedef ülkede fabrika kurmasını kolaylaştıracak şekilde, üretim araçlarını, iş tekniklerini ve
bilgi-beceriye sahip işçileri içeren bir üretim ortamının olması gerekmektedir.
Girişimcilerin global düzlemde faaliyette bulunabilmelerinin üçüncü koşulu ise içsel olup, ikinci bölümde
başlı başına işlenmektedir. Bu nedenle, bu noktada içselliğe değinilip geçilmektedir.
Globalleşmenin boyutları arasındaki karmaşıklık, tek başına ekonomik boyutun kendi içinde de
görülmektedir. Ancak, globalleşmenin önemli karar birimleri olarak bu çalışmaya da kaynaklık eden global
girişimler, etki alanlarının yaygınlığı ve güçleri nedeniyle özel bir önem taşımaktadırlar.
Buraya kadarki çözümlememiz, globalleşmenin doğru tanımlanması ve boyutları arasındaki bağlantılılığın
belirlenmesi amacını içermektedir. Globalleşme olgusu ve süreci bağlamında girişimcilik anlayışı ise
çalışmamızın ikinci bölümünü oluşturmaktadır.
2.

GLOBALLEŞME ve GİRİŞİMCİLİK ANLAYIŞI
Girişimcilik (entrepreneurship) kavramı, ekonomi biliminin doğum yüzyılı diyebileceğimiz 18.yüzyıla
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kadar gidebilen bir kavramdır. Bilimsel tanımı ilk kez 1803 yılında Jean Baptiste Say tarafından yapılmakla
birlikte, Say’ın öncesinde de, bu tanım bağlamında faaliyetlerde bulunan sosyo-ekonomik sınıfların konu
edildiği teorik çalışmalar elbette olmuştur. Cantillon, Condillac, Von Thünen, bu tür çalışmaları geliştirenler
arasındadır. Say’ın tanımlaması ise, girişimci denilen yeni bir üretim faktörüne dikkat çekmiştir. Say,
girişimciyi; toprak, emek ve sermayeyi temin ve organize ederek üretime yönlendiren faktör olarak tanımlamıştır
(Schumpeter, 1982: 76). Böylelikle, fabrika sistemi, kitlesel üretim gibi özellikleri tasvir eden sanayileşme
bağlamında ‘girişimci’ özel bir öneme sahip olmuştur.
20.yüzyıla gelindiğinde girişimcilik kavramına yeni boyutlar kazandırıldığı görülmektedir. Öncelikle 1921
yılında Frank Knight, ‘Risk, Uncertainty and Profit’ adlı eseriyle girişimcilik kavramına ‘risk’ boyutunu
eklemiştir. Buna göre; girişimci, belirsizlik (uncertainty) altında risk üstlenen üretim faktörüdür (Knight, 2006:
290).
Knight’ın sonrasında 1934’te Joseph A. Schumpeter, girişimciye ‘yenilikçilik’ işlevini yüklemiş ve
girişimciyi, ‘ekonomik gelişmeyi hızlandıran ve yenilik üreten üretim faktörü’ olarak tanımlamıştır (Devi ve
Thangamuthu, 2006: 259).
Von Hayek (1937) ve Kirzner (1973) ise, Schumpeter’e karşıt bir görüş içinde olmuşlardır. Onlara göre;
girişimci, değişimin kaynağı değil, değişime yanıt veren, karar vericidir. Karar vermek ise yenilik üretmek
olmayıp bilgi ile ilişkilidir. Hayek ve Kirzner; girişimciyi, ‘bilgiyi edinen ve işleyen üretim faktörü’ olarak
tanımlayarak, girişimcilik teorisinin evriminde ‘bilgi’ boyutunu açmışlardır (Devi ve Thangamuthu, 2006: 260).
Girişimcilik kavramının bu üç boyutu, risk, yenilikçilik ve bilgi globalleşme bağlamında önemleri artan
kavramlardır.
Risk; dışa açıklığın, bağlantılılığın ve karmaşıklığın yoğunluğunu gündeme getiren globalleşme sürecinde
özellikle önem kazanmaktadır. Yerel bir toplumsal öğe; bir insan, bir mal, bir anlam veya benzeri bir öğe,
globallik kazandığında başka yerel olanlarla bağlantı kurmaktadır. Bu noktada, anlamını ve işlevini yitirme,
başkalaşma, yok olma gibi riskler doğabilirken, bağlantı kurulan yerelin dönüştürülmesi, belki de yok edilmesi
yönünde o yerel için de bir risk oluşturulabilmektedir. Global çapta yatırımları ya da ticari faaliyetleri olan bir
girişimci de, yeni ulaştığı yerel noktalarda tüketicilerle ve diğer girişimcilerle bağlantı halindedir. Hatta aynı
mekanda buluşma öncesinde de iletişim teknolojileri yoluyla bağlantı oluşturmaktadır. Girişimciler bu bağlamda,
o yerel pazarda tutunamama, kâr edememe gibi risklerle karşı karşıyadırlar. Bu da, rekabet kavramını karşımıza
çıkarmaktadır.
Rekabet, globalleşme sürecinde yenilikçilikle bir anlamda özdeştir. Schumpeter, bu noktada beş tür
yenilikten söz etmektedir (Schumpeter, 2003: 85):
* Yeni bir mal üretilmesi ya da mevcut bir malın iyileştirilmesi,
* Yeni bir üretim yönteminin geliştirilmesi,
* Yeni bir pazar bulunması,
* Hammadde ve yarı mamule ilişkin yeni bir arz kaynağının fethedilmesi,
* Monopol eğilimli yeni bir endüstriyel organizasyon türünün yaratılması.
Bu yeniliklerden özellikle üçü; yeni pazar, yeni arz kaynağı ve yeni organizasyon, globalleşme sürecinin
temel hareket noktalarına da işaret etmektedir. Bu anlamda, yerel girişimciler, varlıklarını sürdürebilmenin
koşulu olarak, yeni tüketim pazarları, yeni hammadde ve işçiler ve yeni monopolcü/oligopolcü anlaşmaların
arayışıyla globallik kazanmaya çalışmaktadırlar. Globallik çabası ise rekabet edebilmek demektir. Dolayısıyla,
rekabet, global boyuta taşınmakta ve yenilikçiliği zorunlu kılmaktadır. Ancak, girişimciler yerelde kalmakla da
yetinebilmektedirler.
Globalleşmenin girişimcilik anlayışında açtığı boyutlardan bir diğeri de, bilgiye ilişkindir. Ekonomi bilimi,
bireylerde ya da firmalarda ‘karar verme’ (decision-making) üzerine oldukça geniş bir yazına sahiptir. Bu
yazında; bilgi (knowledge/information), deneyim (experience), öğrenme (learning) gibi olgular ön plana
çıkmaktadır. Yeni olguların ve kavramların ortaya çıkışı, ekonomi biliminin yöntemsel sorgulanması içinde
gerçekleşmektedir. Bu bağlamda, rasyonel, tam bilgili, maksimizasyon arayışında ve tutarlı insan modeli ‘homo
oeconomicus’un varlığının sorgulanması söz konusudur. Örneğin; bir girişimci tam anlamıyla bir homo
oeconomicus olarak davranabilmekte midir? Bu soruya verilecek yanıtta toplumsal yaşamın gerçekliği gereği
homo oeconomicus’tan uzak birtakım motivasyonlar ve davranışlardan söz edilecektir. Bu doğrultuda ortaya
çıkan önemli kavramlardan biri, Herbert Simon’un “sınırlı rasyonellik” (bounded rationality) kavramıdır.
Simon, ekonomik karar birimlerinin, karar verirken bilişsel birtakım sınırlamalarla karşı karşıya
olduklarını, bilgi (knowledge) ve bilgiyi işleme kapasitesi (computational capacity) bağlamında sınırlarının
olması nedeniyle rasyonelliklerini ancak bir noktaya kadar sürdürebildiklerini belirtmektedir (1982: 291).
Örneğin; bir girişimci yatırım kararı verirken, çeşitli konularda piyasadaki alternatiflere ilişkin bir araştırma
yapmakta ve erişebildiği bilgileri işlemektedir. Simon bu süreçte karar biriminin belli bir maliyeti karşılamak
zorunda olduğunu, bu maliyetin durumuna göre de elde ettiği bilgi ile yetinebileceğini (satisficing) ve böylelikle
sınırlı bir rasyonellikle hareket etmiş olacağını belirtmektedir (1982: 295).
Simon’un ekonomi bilimine kazandırdığı bu yeni bakış açısı ve yeni kavramların da ışığıyla, Yeni
Kurumsal İktisat adıyla bir akım oluşmuştur. Eski Kurumsal İktisat akımının temsilcileri olarak karşımıza çıkan
Thorstein Veblen, John Commons, Wesley Mitchell gibi iktisatçılarla paralel bakış açısına sahip; ancak, Neoklasik iktisadı eleştirme konusunda onlar kadar katı olmayan, Ronald Coase, Oliver Williamson, Richard Posner
gibi iktisatçıların öncülüğünde Yeni Kurumsal İktisat akımı belirmiştir. Bu doğrultuda “Mülkiyet Hakları
İktisadı”, “İşlem Maliyetleri İktisadı”, “Hukuk ve İktisat” gibi yeni uzmanlık alanları oluşturulmuştur (Demir,
1996: 203-209). Bu çalışmanın kapsamı gereği bu iki akımın karşılaştırmasına ve yaklaşımlarının ayrıntılarına
burada yer verilmemektedir.
Kurumsal İktisat (Institutionalist Economics); ekonomik sistemlerin ve süreçlerin temelini bireylerin değil,
kurumların oluşturduğunu ve bireysel karar ve davranışların bu kurumların etkisinden bağımsız olarak ele
alınamayacağını ileri süren yaklaşımların genel adıdır (Demir, 1996: 64). Bu noktada “kurum”un ne olduğunu
açıklığa kavuşturmak gerekir.
Kurumsal İktisat yazınında, kurum kavramının açık bir tanımının yapılamadığı yönünde, belki de bir itiraf
olarak değerlendirilebilecek genel bir görüş vardır. Buna karşın, Kapp’ın tanımı, diğer tanımları da çağrıştıracak
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yönde önemli bir tanımdır. Kapp’a göre; “kurum, geçmişten köklenen ve insan topluluklarını geleceğe taşıyan
istikrarlı düşünce alışkanlıkları ve davranış tarzlarıdır” (Demir, 1996: 173). Kurum kavramı, insanların ya da
toplumların birtakım değerlerinin, anlamlarının, imgelerinin olduğunu, bunların sadece ekonomik değil, tüm
toplumsal davranışlar üzerinde belirleyiciliğinin bulunduğunu, davranışların ve sonuçlarının zaman ve mekan
bağlamında farklılaşmasıyla toplumların bir evrim geçirdiğini anlatmaktadır. Bu evrim ekseninde toplumlarda
yazılı ya da yazısız kurallar oluşmakta ve bu süreçte rasyonelliği sınırlı kalan tüketicilerin, işçilerin,
girişimcilerin motivasyonu, içinde bulunulan toplumun anlamlar ve kurallar dünyasında biçimlenmektedir. Eski
Kurumsal İktisat ile Yeni Kurumsal İktisat arasındaki köprü konumunda değerlendirilen Douglas North’un
(Demir, 1996: 207) deyimiyle; kurumlar, oyunun kuralları; örgütler ve girişimciler de oyunculardır (North,
erişim tarihi: 18.03.2008).
‘Kurum’ kavramının, ilk bölümde ele aldığımız, Kuçuradi ve Tomlinson’un ‘kültür’ tanımlarıyla bir
özdeşlik taşıdığı göze çarpmaktadır. Bu çerçevede olmak üzere, ‘girişimci’ yeni bir özellik kazanmakta; evrim
geçiren bir toplumun parçası olarak o toplumun, hatta global toplumun öğrettiği değerlerle, anlamlarla ve
kurallarla var olan ve onları etkileyen bir ‘insan’ sıfatı taşımaktadır. Global çapta ‘risk’e giren, global rekabet
gücü kazanmak için ‘yenilik’ üreten ve global çapta ‘bilgi’ edinerek onu işleyen ‘üretim faktörü’ olmasına ek
olarak, girişimci, ‘bir kültürün taşıyıcısı insan’ niteliğine sahip olmaktadır.
Bu doğrultuda, globalleşme bağlamında girişimcilik anlayışında kurumlar neden önem kazanmaktadır?
Marx; ekonomik yapının bir altyapı olduğu ve kültürün ise ekonomik yapı üzerinde (üstyapıda)
oluştuğundan söz etmiştir. Bugün ise kültür (belli bir insan ve değerlilik anlayışını açıklayan kavramlar olarak
‘modernizm’ ve ‘post-modernizm’), dünya-sistemin ekonomikleştirilmesinin yol göstericiliğini yapmaktadır. Bu
bağlamda globalleşme sorunsalı da modernizm sorunsalı temelinde yükselmektedir (Robertson, 1999: 110-112).
Girişimcilerin globallik kazanabilmeleri noktasında da kurumların (ya da kültürün) belirleyiciliğini dikkate
almak gerekmektedir.
Globalleşmeyi biçimlendiren liberalizm, kapitalizm ve globalizm ideolojilerini ve modernizm kültürünü
içselleştirebilmek, bir girişimcinin global rekabet gücüne sahip olabilmesi bağlamında bir koşul olarak
belirmektedir. Dolayısıyla, girişimcinin, yereldeki firmasını, çok uluslu bir firmaya, hatta zamanla ulus-ötesi bir
firmaya dönüştürebilmesi; riski göze almasına, yeni ürünleri, pazarları, üretim yöntemlerini, kaynakları ve
örgütlenmeleri bulmasına ya da yaratmasına, global durumlar hakkında bilgi sahibi olmasına ve homo
oeconomicus zihniyetini taşımasına bağlıdır. Bu koşullara sahip olmak, belli kurumların biçimlendirmesiyle
hareket etmek demektir. Bu kurumlar da, bir ideolojik ailenin (liberalizm-kapitalizm-globalizm tümlemesinin) ve
bir kültürün (modernizmin) eserleridir. Bu durumda, Kurumsal İktisatçıların dikkat çektiği ve yerine göre liberal,
kapitalist, globalist ya da modernist olmayan, toplumlara özgü diğer değerler, anlamlar ve imgeler dünyası hangi
konumdadır?
Bu soru dikkate alınıp reel durumlara inildiğinde girişimcilerin homo oeconomicus zihniyetlerinin
çözülebildiğine tanık olunmaktadır. Bu doğrultuda firma içinde ve firmalar-arası ilişkilerde piyasa sistemi
mantığının dışında durumlar oluşabilmektedir. İçinde bulundukları toplumun muhafazakarlık, kırsallık,
göçebelik, dayanışmacılık, büyüklere bağımlılık, başkaldırı, insana ve doğaya saygı ya da saygısızlık gibi
kültürel anlayışları, firma içine ya da firmalar-arası ilişkilere yansıyabilmektedir. Bu eksende, firma içinde
girişimci ve işçiler açısından farklı algılanan ve tanımlanan sorunlar ortaya çıkmaktadır. İşçiler için,
yabancılaşma (alienation), yıldırma (mobbing), çatışma (crash), dışlanma (exclusion) gibi olgular öne çıkarken;
girişimci için, israf, verimsizlik, yerelde sıkışma gibi sorunlardan söz edilmektedir. Toplumsal kurumların, işçi
ya da girişimci olarak bireylere ve onlar aracılığıyla da firmalara bu tür olumsuz yansımaları; firma içi
kurumsallaşmanın sağlanmaya çalışılması ile aşılmak istenmektedir. ‘Kurumsallaşma’ ya da ‘şirket kültürü’
adıyla, firmanın değerlerinin, geleneklerinin, alışkanlıklarının oluşturulması çabası doğmaktadır. Bu anlamda,
takım çalışması, rekabet ruhu, yaratıcılık, liderlik gibi kavram ve anlayışlar konu edilmektedir. Bütün bunların
ise, Kurumsal İktisat anlayışının ortaya koyduğu yöndeki toplumsal kurumları etkisiz hale getirip firma-içi bir
kültür yaratmak anlamında, modernizm, liberalizm, kapitalizm ve globalizmin çıktıları oldukları şüphesi
uyanmaktadır. Tomlinson’un, Japon gençlerinin yeni değerleri olarak şirket değerlerinden söz eden Ohmae’yi
eleştirmesi de bu bağlamda ortaya çıkmaktadır.
Toplumsal kültür, firmalar-arası ilişkileri de etkilemektedir. Piyasa sistemi ya da fiyat mekanizması dışında
iş yapma ve piyasa payı elde etme biçimleri oluşmakta; mafyalaşma, rüşvet gibi olgular gündeme gelmektedir.
Bu tür gelişmelerin, piyasa sisteminin kurumlarını oluşturamamış eski sosyalist ya da Üçüncü Dünya
ülkelerinde, daha güncel bir deyişle Yarı-periferi ülkelerinde belirmesi de ilginç bir gerçekliktir. Bu durum,
modern dünya-sisteme sonradan eklenmeye çalışan bu ülkelerin, kendi toplumsal kurumları ile dünya-sistemi
kurumlarının yapısal uyumsuzluğundan dolayı bu tür eğilimlere girdiklerini göstermektedir. Merkez (Core)
(kültürel anlamda ‘Batılı’) ülkeler ise bu tür sorunları, piyasaların kurallarını yerleşik hale getirerek önemli
ölçüde aşmışlardır. Ancak, Merkez ülkelerde sistem içinde kalmakla birlikte başka türde bir sorun söz
konusudur: Monopolleşme/oligopolleşme eğilimi. Her ne kadar liberalizm rekabetçilik ilkesini ileri sürüyorsa da,
liberalizme dayalı mantığı olan kapitalizm, reel durum itibariyle monopolcü/oligopolcü eğilimi özselleştirmiştir.
Öyle ki; Wallerstein, kapitalizmin tanımlanmasında rekabetçilik ilkesinin esas alınmasının hata olduğunu,
sermayenin merkezileşmesi bağlamında monopolcü/oligopolcü anlayışın dikkate alınması gerektiğini dile
getirmektedir (2004: 167). Bu konuda Schumpeter de, yenilik türleri arasında saydığı monopol eğilimli
endüstriyel organizasyondan söz etmekle, kapitalizmin dinamik doğası gereği rekabetçi olmayan davranışları
(“yaratıcı yıkım” -creative destruction- bağlamında) kabul edilebilir göstermektedir (Schumpeter, 2003: 98-103).
Bu monopolcü/oligopolcü eğilim, çok uluslu girişimlerin ulus-ötesi kimlik kazanmalarında çok önemli bir
koşuldur. Çok uluslu faaliyetleriyle monopol kimliği kazanmak, bir anlamda global bir girişim olabilmek demek
olup, özellikle hedef yerel pazardaki göreli küçük ölçekli girişimlere karşı mikro-ekonomik güç oluşturmaktadır.
Bütün bu çerçevede, gerek mafyalaşma, rüşvet gibi boyutlarıyla, gerekse monopolleşme/oligopolleşme
eğilimleriyle girişimcilerde devlete yakın olma düşüncesi oluşmaktadır. Girişimciler, “rantçı” (rentier) sıfatıyla
girişimcilik-dışı (anti-entrepreneurial) bir faaliyet alanına kaymakta, devlet ile yakınlaşmaktadırlar (Devi ve
Thangamuthu; 2006: 265). Bu durumda da, piyasaların vaat ettiği etkin kaynak kullanımı işlevinin
sağlanamaması yönünde bir neden ortaya çıkmış olmaktadır.
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Kurumsal İktisat yaklaşımının girişimcilik anlayışına kattığı boyutlardan biri de devletin rolü üzerinedir.
Klasik ve Neo-klasik iktisat yaklaşımı, devlete bakışını “laissez faire, laissez passer” söylemi ile açıklamaktadır.
Ancak, bu bağlamda yükselen kapitalizmin, devletin altyapı niteliğindeki işlevleri olmaksızın meydana geldiğini
söylemek gerçekçi olmayacaktır. Kapitalizm çeşitli kurumlarla var olan bir sosyo-ekonomik sistemdir ve bu
sistem içinde dört tür kurum vardır: Üretim kurumu olarak firmalar, mübadele kurumu olarak piyasalar, kolektif
çıkarları temsil eden politik kurum olarak devlet ve sendika, kooperatif, üretici/tüketici dernekleri gibi sosyoekonomik örgütler. Bu çerçeve içinde devlet, diğer kurumlar üzerinde, onların davranışlarını belirleme,
yönlendirme ve uyarma amaçlı olarak kurallar meydana getirmektedir. Neo-klasik yaklaşımın ortaya koyduğu
gibi, ulusal ve global ekonomik kaynakların etkin kullanımının anahtarı piyasa mantığı ve fiyat mekanizması
değildir ve piyasalar kendiliğinden (spontaneously), doğal olarak (naturally) oluşmamakta; haklar ve yasaklar
bağlamında devlet tarafından inşa edilmektedir (Chang, 1997: 28).
Girişimler, yani firmalar da sosyo-ekonomik sistem olarak kapitalizmin bir kurumudurlar. Ekonomik
işleyişin Adam Smith’in ‘görünmez el’ mekanizmasıyla piyasada etkin olarak sağlandığı savına karşılık;
Kurumsal İktisat yazınında, piyasadan bağımsız olarak firma içinde girişimci, yöneticiler ve işçiler arasındaki
ilişkilerin makro-ekonomik işleyişe yansıdığı yönünde yeni savlar ve kavramlar ileri sürülmektedir. Bu
doğrultuda, piyasa-firma ayrımının yapılması gerektiğine yönelik tartışmalar süregelmektedir. Örneğin, girişimci
ve çalışanlar arasında, sınırlı rasyonellik altında fırsatçılık (opportunism) temelli ilişkilerin doğabileceği ve bu
yönde, firmanın ve dolayısıyla genel ekonominin işleyişine etki edecek birtakım erteleme, pazarlık, yanlış
anlama ve karşıtlıkların olabileceği konu edilmektedir (Yılmaz, 2002: 69-75). İşçi-işveren ilişkilerinin piyasada
değil, firma-içinde biçimlendiği süreçler yaşanmaktadır. Bu ilişkilerde devletin rolü ise mülkiyet ve sözleşme
özgürlüğünün çerçevesini çizme yönünde yasal-kurumsal düzenlemeleri yapmaktır.
Kapitalist sistemin bir kurumu olan firmanın iç ilişkileriyle ve bu ilişkilerin de içerildiği ekonomi
kültürüyle, global ölçeğe kadar yayılabilen etki meydana gelmektedir. Bu ilişkiler ve kültür bağlamında ‘aile’ ve
‘aile girişimi’ kavramları özellikle önemli hale gelmektedir.
3.

AİLE GİRİŞİMLERİ

Girişimcilik olgusu, daha çok ekonomi bilimi ve işletmecilik düzleminde ele alınmaktadır. Ancak,
globalleşme bağlamında toplumsal alanlar arasındaki karmaşık bağlantılılık dikkate alındığında girişimcilik
kavramının özellikle kültürel ve politik boyutlarla olan yakınlaşması göze çarpmaktadır. Girişimcilik anlayışı
bağlamında bu disiplinler-arası kavşakta ‘aile girişimciliği’ kavramı karşımıza çıkmaktadır.
Her insan, gözlerini, dünyaya, bir aile ve bir toplum içinde açmaktadır. Aile bir sosyal kurumdur ve sosyal
bütünün bir parçasıdır. İçinde bulunduğu toplumun kültürel mirasının nesilden nesile aktarılmasını sağlayan aile
kurumu, çocuğun kişiliğinin gelişiminde büyük bir etkiye sahiptir (Demirbilek, 2005: 175). Bireyin toplum
içinde, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için, içinde bulunduğu toplumun kurallarına uyum sağlaması
gerekir. Bu uyum sağlama işlevi, bireyin sosyalleşmesi sürecidir ve bu sosyalleşme süreci aile ile başlamaktadır.
Kişiliğin, çocuğun beş yaşına kadar oluştuğu göz önüne alındığında, aile, özel davranışların kazanılmasında
rolü olan övgü ve cezaların kaynaklandığı ve kullanıldığı başlıca ortamdır. Kendisi iyi uyum sağlamış,
çocuklarını seven ve sayan anne-babalar, onlara, kendini değerli bulma ve kendine güvenme duygularını
verebilirler. Sevgi ve övgüleriyle çocuklarının, istenilen, sevilen kişiler oldukları duygusu ve inancını
edinmelerinde yardımcı olurlar (Morgan, 1999: 322-323).
Sanayileşme sürecinde sosyal yapıda meydana gelen değişmeler aileyi ve ailenin bütün fonksiyonlarını
ortadan kaldırmamış; ancak, ailenin yapısında birtakım değişikliklere neden olmuştur. Sanayileşmenin aile
kurumu üzerine etkisi, ailenin çekirdek aileye dönüşmesiyle ve eskiden yerine getirdiği fonksiyonlarda azalma
meydana gelmesiyle sınırlı değildir. Sanayileşmeyle birlikte ailenin otorite yapısı ile kadın ve çocukların aile içi
rollerinde de farklılıklar olmuştur. Günümüzde de aile modeli, sanayi-sonrası toplumda olmanın etkisiyle önemli
derece değişmekte ve çeşitliliğe uğramaktadır. Çekirdek aile, sanayi toplumunun aile modeli iken; sanayi-sonrası
toplumda farklı aile biçimlerini bünyesinde barındıran aile şekilleri oluşmaktadır. Artık tek ve sabit bir aile
biçiminden değil, değişkenlik gösteren, her biri farklı aile modellerinden söz edilebilmektedir. Aile, önceleri,
evli bir çift ile çocuk/çocuklardan meydana gelen, erkek eşin çalıştığı, kadın eşin ise ev ve çocukların bakımını
üstlendiği bir yapıya sahip olmuştur. Günümüzde ise, çok sayıda aile bu tanıma uymamakta ve iki üyesi de gelir
elde eden aileler, tek ebeveynli aileler, çocuksuz aileler, yeniden evlenen çiftler, evli olmayan çiftler gibi yeni
aile biçimleri oraya çıkmaktadır. Bütün bunların yanı sıra, eşcinseller arası birlikteliklere de rastlanmaktadır
(Demirbilek, 2005: 176-180).
Yakın bir gelecekte “özel hayat” diye bir şeyin kalıp kalmayacağı oldukça sık tartışılan konular arasına
girmiştir. Sanayileşmenin ilerlemesi ve sanayi-sonrası topluma geçiş döneminde, yemek yeme alışkanlığından,
ev işlerine kadar pek çok şey değişecek, insanların tarımcılığa geçtiklerinden beri var olan biçimiyle evlilik sona
erecek gibi görünmektedir (Russell ve Russell, 1979: 38). Bu durum en çok çocukları etkilemektedir. Çocuklar,
bu doğrultuda, özgürlükleri ve sınırları konusunda toplumla uyumsuzluk yaşayabilmektedirler. Uyumsuzluk da,
hem bireyin yapısındaki dengeyi, hem de toplumsal sistemin işleyişini bozmaktadır. Uyumsuzluk ve bununla
ilişkili eğilimler, yansıtma yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılmak suretiyle devam etmektedir. Bu yüzden sosyal bir
kurum olan aile, toplumun devamlılığı için önemlidir.
Sosyolojik bir olgu olan ‘aile’nin devamlılığı iç kültürünün dayanıklılığına bağlı olduğu gibi, ekonomik
olanakların elverişliliğiyle de ilgilidir. Aile bireylerinin tek tek ekonomik olanaklar elde edip bunları hanehalkı
olarak ailenin kullanımına kazandırması söz konusu olabilir. Aile girişimleri de, bu ekonomiklik bağlamında
ortaya çıkan bir olgudur. Aile girişimleri genel olarak; ailenin geçimini sağlamak ve/veya mirasın dağılmasını
önlemek amacıyla kurulan, ailenin geçimini sağlayan kişi ve kişilerce yönetilen, yönetim kademelerinin önemli
bir bölümü aile üyelerince doldurulan, kararların alınmasında büyük ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu ve
aileden en az iki kuşağın kurumda istihdam edildiği girişim olarak tanımlanmaktadır (Pazarcık, 2004: 35).
Aile girişimleri pek çok ülke ekonomisinin arka planındaki yaşamsal öğelerden biridir. Bu durum Tablo
2’de görüldüğü gibi, kapitalist ülkelerde dahi yoğun olmakla birlikte, kapitalizmi sonradan kurmaya çalışmış bir
ülke olarak Japonya’nın, tarihte belirlenebilen en eski aile girişimine sahip olması, ekonomi sosyolojisi alanının
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önemine vurgu yapar niteliktedir. 578 yılında kurulan, Kongo ailesine ait Kongo Gumi adlı girişim, 49 kuşaktır
varlığını sürdürmektedir. Yine Japon Hosbi ailesine ait Hoshi adlı girişim de 718 yılından beri, 46 kuşak
boyunca faaliyetlerini sürdüregelmiştir (Karpuzoğlu, 2004: 44).
Tablo 2: Dünya Genelinde, Aile Şirketlerinin Toplam Şirketler Arasındaki Yeri
Ülke
Aile Şirketlerinin Payı
ABD
% 99
İtalya
% 99
İsviçre
% 88
Türkiye
% 99
Çek Cumhuriyeti
% 92
Portekiz
% 70
Şili
% 65
Kaynak: Carsrud, 2006: 23.

Aile girişimleri; kan bağı, duygusallık, vefa, saygınlık, yetinmecilik, dayanışma gibi sosyolojik olgularla;
rasyonellik, faydacılık, kâr odaklılık gibi ekonomik olguların bir araya geldiği kurumlardır. Bu noktada
çatışmalar kaçınılmazdır ve sıklıkla meydana gelmektedir.
Ailenin, adı, tarihi ve kökleri bağlamında sosyal konumu ve saygınlığının, o ailenin kurduğu şirketin
varlığına bağlanması durumunda, şirket, ailenin sosyolojik değerlerinin önüne geçebilmektedir. Şirketin
korunması, ailenin korunması düşüncesini, hatta aileyi bile yok edebilmektedir. Tersten yaklaşılacak olursa;
ailenin sosyolojik değerinin, ailenin şirketi karşısında üstün kabul edilmesi durumunda, ailenin ekonomik
ihtiyaçlarını karşılayan, yani geçimini sağlayan kaynağın yok olması gibi başka bir sorun doğabilmektedir.
Aileye ilişkin sosyolojik ve ekonomik olgular arasındaki ilişki ince bir çizgi üzerindedir. Ekonomikliğin
önemsenmesi, toplum olabilmenin önemli bir şartı olan ‘aile’yi ve toplum bütününü yıpratabilmekte; sosyalliğin
önemsenmesi ise, yüzde 90’ları bile aşan oranda aile girişimlerine dayalı olan makro-ekonomik gücün
zayıflamasına, dolayısıyla yine toplumun bütününün güç kaybetmesine yol açabilmektedir. Bu bakımdan, aile
kurumunun sosyallik ve ekonomiklik işlevleri arasında bir dengenin mutlaka gözetilmesi gerekmektedir.
Bir aile girişiminin globalleşme bağlamında önemi ise, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik alanların
kavşak noktasında varlık kazanan bir olgu olmasının yanı sıra, global düzlemdeki rekabet yeteneklerine
ilişkindir. Bu bağlamda aile girişimlerinin, ‘aile’ kurumundan kaynaklanan sistemik ve yapısal görünümleri
nedeniyle global rekabet gücüne erişemeyecekleri yönünde bir yargı söz konusudur. Buna göre; ‘aile’
kurumunun bazı özellikleri, kapitalist kurumların özümsenmesini engelledikleri ölçüde, bir aile girişiminin
global ölçekli bir girişim olmasını engellemektedir. Ailenin;
* rekabet ve liyakat yerine aileye yakınlık ilkesine,
* uzun dönemli stratejiler yerine günübirlik önlemlere,
* global hedefler yerine yerelle yetinmeye,
* planlama yerine modaya,
* reel yatırımlar yerine aile servetine önem vermesi gibi özellikleri, aile girişiminin rekabet gücünü
düşürebilmektedir. Bu durumun yanı sıra, globalleşme gerçeği karşısında yerelde sıkışmış aile girişimleri,
yerelde kalmakla bir risk alıyorlar demektir. Öyle ki; çok uluslu girişimler, gerek kapitalizmin iş yapma
yöntemlerindeki ve teknolojisindeki ileri düzey, gerekse dünya çapında üretimleri nedeniyle içsel ekonomiler
sağlayabilmektedirler. Bu durum karşısında yerel aile girişimlerinin ‘aile’ boyutu ikincilleşebilmektedir. Dış
rekabete karşı koymak bağlamında birincilleşen ‘girişim’ boyutunda ise kapitalizm kültürü yerleşik hale
gelmektedir. Bu eğilim, gerçekte, girişim kavramının doğası gereği meydana gelmektedir. Öyle ki; girişim,
firma, piyasa, rekabet gibi kurumlar, kapitalizmin kurumlarıdır. Dolayısıyla, globalleşme sürecinde aile
girişimlerinin, hatta ‘aile’nin yok olmaması için kapitalizmin özümsenmesi ve kurumlarının oluşturulması
gerekmektedir. Bu noktada kurumsallaşma kavramı karşımıza çıkmaktadır.
Kurumsallaşma, genel olarak, bir sisteme ya da yapıya ait kültürün ve organizasyonların öğrenilmesi ve
başka bir sistem ve yapı içinde kurulmasıdır. Örneğin, kapitalizmin kurumsallaştırılması; ekonomik sistemi
kapitalizm olmayan bir ülkede, piyasa, özel mülkiyet, girişimcilik gibi kurumların zihniyet ve davranışlarda
yerleştirilmesi demektir.
Kapitalizmin kurumsallaştırılması temelinde, firmaların kurumsallaşması ise; bir firmanın kişilerden
bağımsız olarak kurallara, standartlara, prosedürlere sahip olması; değişen çevre koşullarını takip eden sistemleri
kurması ve organizasyon yapısını oluşturması, kendine özgü selamlaşma biçimlerini, iş yapma tarzları ve
yöntemlerini kültürü haline getirmesi ve bu sayede diğer firmalardan farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünmesi
sürecidir (Karpuzoğlu, 2004: 45). Bu açıdan, girişimlerin, özelde ise aile girişimlerinin kurumsallaşması;
kapitalizm kültürünün öğrenilmesi ve bu kültürün işletilerek ‘aile’nin bir anlamda saf dışı edilmesi demektir. Bir
başka deyişle, kapitalizm kültürünün aile kültürü karşısında baskın gelmesidir. Buna ilişkin bir araştırmanın
sonucu da; aile girişimlerinde ilk kuşak temsilcilerin girişime kazandırmaya çalıştıkları geleneksel değerlere
karşın, yeni kuşakların ve yöneticilerin modern şirket değerlerine (bu bağlamda kapitalizm kültürüne) daha yakın
olduklarını ortaya koymaktadır (Yelkikalan ve Aydın, 2004: 344).
‘Aile anayasası’ kavramı da bu yönde türetilmiş bir kavramdır. Aile anayasası; aileye ve ailenin firmayla
ilişkisine ait yazılı ve yazısız kurallar bütünüdür. Yani, bir aileye kan bağı ya da evlilik ile katılarak aynı
soyadını taşımaya hak kazanan kişilerin, aileyle, üçüncü kişilerle ya da şirketle ilişkilerinde onlara rehberlik
eden, aile üyeleri tarafından kabul edilen, tüm aile üyelerine aynı şekilde uygulanan ve uyulmaması durumunda
belli yaptırımları bulunan kurallar manzumesidir (Karpuzoğlu, 2004: 160). Kavramın tanımından da anlaşılacağı
gibi; bir firma içinde kurulması durumunda verimlilik ve kârlılık için yol gösterecek olan ‘disiplin’, aile içinde
de kurumlaştırılmaya çalışılmaktadır. Oysa ‘aile’ kurumunda düşünselden çok, duygusal bağlar vardır ve aile
üyeleri aile içinde belli düşünce kalıpları çerçevesinde davranmayı istemeyeceklerdir. Ailenin değerleri olan
saygı, sevgi, dayanışma gibi nitelikler aile ilişkilerini belirleyen kuralları biçimlendirebilirler; ancak, bu nitelikler
duygusal olarak oluşmaktadırlar. Bu nedenle, aile anayasası, aile girişimlerinin ‘aile’ boyutunda geçerlilik
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kazanamamaktadır. Ancak, ‘girişim’ boyutunda disiplin ve kurallılık belli ekonomik kazanımlar için zemin
olabilmektedir ki; bu da zaten kapitalizmin kurumlarını içselleştirmekle sağlanmaktadır.
Yerel bir girişimin, çok uluslu bir girişim boyutuna ulaşabilmesi, global çapta risk, yenilik ve bilgi ile
ilişkisinin gücüne bağlıdır. İki veya daha fazla ülkedeki birimlerini içeren üretim ve pazarlama ağı oluşturmuş
çok uluslu girişimler, globalleşmenin yarattığı yersiz-yurtsuzlaşma eğilimi bağlamında ulus-ötesi girişimlere
dönüşebilmektedir. Ulus-ötesi olabilmek ise, ekonomik faaliyetler sürdürülürken belli bir ulusal bağın
hissedilmemesini ve bir anlamda Kurumsal İktisat’ın ortaya koyduğu toplumsal kültürden bağımsız ve katışıksız
bir homo oeconomicus olmayı gerektirmektedir. Bu durum, yerel bir aile girişimi için ne denli olanaklıdır? Aile
girişimlerinin, duygusal bir yanı vardır ki; bu, sadece aile içindeki ilişkileri değil, köken olan ulusa bağlılığı da
şekillendirmektedir. Bir ailenin ya da ailedeki bir bireyin bu duygusallığı çeşitli durumlarda aile ekonomisinin
önceliği ile çelişmektedir. Bu durumda ailede ve aile aracılığıyla toplum genelinde “ekonomizm”, yani
birincilleştirilen ekonomik amaç ve eylemlerin sosyal değerleri yıpratması, hatta ortadan kaldırması (Fine ve
Rose, 2005: 190) söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla, katışıksız bir homo oeconomicus olma koşulu ile
oluşabilen ulus-ötesi bir girişim, yapısal olarak aile girişimleriyle bağdaşmayabilmektedir. Diğer yandan, ulusötesi girişimlerin kökeninde ailelerin olduğu durumlar da vardır, ancak, bu girişimler, kapitalizm kültürünü aile
kurumuna yeğleyebildikleri için global boyuta çıkabilmişlerdir.
SONUÇ
Aile girişimleri bağlamında, toplumların ‘aile’ kurumu ile “girişim” kurumu arasında bir mücadelenin söz
konusu olduğu görülmektedir. Globalleşme sürecinde bu mücadeleyi, kapitalizmin bir kurumu olan ‘girişim’in
kazanması daha olasıdır. ‘Aile’nin yeğlendiği yapılarda ise ya yetinmecilik anlayışı çerçevesinde yerelde kalma
yönünde karar verilmekte ya da globalleşme amacına karşın globalleşme yeteneğinden, yani kapitalizmin
mantığından ve kurumlarından yoksun olunmaktadır.
Bu temelde, hazır bir girişime sahip olan ya da bir girişim kuracak olan bir ailenin, yerelde yüksek kâr ve
piyasa payı elde edebilmek ve zamanla global ölçeğe çıkabilmek üzere, kapitalizmin mantığını iyi öğrenmesi
gerekmektedir. Bunun için de, aile üyelerinin risk alabilme, yenilikçilik, araştırmacılık ve rasyonellik kültürüne
sahip bireyler olabilmeleri gerekmektedir. Ancak, bu arada, özellikle girişimin başındaki aile üyesinin, girişimin
ekonomik amaçları gereği ailenin sosyal olarak yıpranabileceği bilincini aile üyelerine kazandırması da önemli
bir gerekliliktir. Sanayileşmenin, hatta sanayi-sonrası toplumsal yapılanmanın aileleri bozucu etkisi göz ardı
edilmemelidir. Özellikle ailenin ve girişimin küçük üyelerinin ayrı bir girişim kurmak üzere girişimden
ayrılmasının ya da girişimin üst düzey yöneticileri ile çatışmasının aile bağlarını zedeleyebileceği bilinci ailede
oluşturulmalıdır.
Toplumların bir başka kurumu olan ‘devlet’ ise bu noktada dengeleyici sıfatıyla yer almalıdır. Ne var ki;
devlet, Batı değerlerine sahip olma amacının da bir parçası olarak kapitalizmi kurumsallaştırma çabasıyla mı
yapılanacağına, yoksa daha çok Doğu toplumlarına özgü sosyallik ilkesiyle mi hareket edeceğine açıkça karar
verebilmelidir. Bu noktadaki belirsizlik aşıldığı takdirde, aile girişimleri özelinde ve toplum genelinde
ekonomizmin egemenliği yerine, sosyallik ekseninde bir yapı oluşturulabilecektir. Bu konuda Kurumsal İktisat
anlayışı önemli kazanımlar sağlayabilecek bir felsefeye sahiptir.
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AİLE İŞLETMELERİNİN KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNİN VE İHTİYACININ
BELİRLENMESİ; ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
Osman DEMİRDÖĞEN*,
Mustafa Kemal YILMAZ**,
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Dilşad GÜZEL****.
Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Düzeyinin ve İhtiyacının Belirlenmesi; Erzurum İli Örneği
ÖZET
Ekonomik alanda yaygın işletme türü olan aile işletmelerinin istihdam yaratmada, ülke ve bölge
kalkınmasında ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının giderilmesindeki öneminden dolayı bu işletmelerin
yaşamlarını sürdürebilmeleri, iç ve dış rekabete karşı koyabilmeleri için yapısal sorunlarının çözülmesi
gerekmektedir. Bu sorunların başında işletmelerin “kurumsallaşamama” veya “kurumsal bir yapı oluşturamama”
sorunu gelmektedir. Aile işletmelerinin belirtilen öneminden dolayı bu çalışmanın temel amacı, Erzurum’daki
aile işletmelerini kurumsallaşma düzeyini ve eğilimini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini KOSGEB
Erzurum ili veri tabanına kayıtlı olan 225 işletme oluşturmuştur. Bu işletmelerin 118’inin aile işletmesi olduğu
belirlenmiştir. Araştırma sonucunda aile işletmelerinin kurumsallaşma eğiliminin yüksek olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca araştırmada, kurumsallaşma çalışmalarının satış ve karlılığı arttırdığı, işletme büyüklüğüne göre
kurumsallaşma kriterlerinin farklı olduğu ve kuruluş yılı itibariyle kurumsallaşma düzeyinin farklılaştığı
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aile İşletmeleri, Kurumsallaşma, Erzurum
Jel Kodları: M10, L25, L26
ABSTRACT
Family Businesses which are the most-widely-known business type in the economy as their capability to
create employment, their importance in reducing regional discrepacies, have to solve their structural problems in
order to continue their life and to resist internal external competition. Family businesses have some problems in
“institutionalization” or not to develop “structured organization”. Because of the mentioned importance of
family businesses, this study aimed at mainly to determine institutionalization level and tendency towards
institutionalization of family businesses located in Erzurum.
The sample used in this study was taken from KOSGEB database which are 225 company. It was found
out that 118 of the companies participated in our study were family businesses. The results of the study showed
that institutionalization level of the family business is very high. It was also determined that institutionalization
efforts increased sales and profitability, institutionalization criteria differ regarding business size and
institutionalization level change according to foundation year of the business.
Key words: Family Businesses, Institutionalization, Erzurum
Jel Codes: M10, L25, L26

GİRİŞ
Aile işletmeleri ülke ekonomilerinde önemli bir yere sahiptir. Ülke ekonomilerindeki sayısal üstünlükleri,
üretim ve istihdamı arttırmaları nedeniyle aile işletmeleri üzerinde yapılan çalışmalar daha fazla önem
kazanmaktadır. Bugün dünyanın hemen hemen her ülkesinde kayıtlı şirketlerin % 75’inden fazlası ‘aile şirketi’
özelliği taşımaktadır (Uluyol,2005:9).
Ekonomik ve toplumsal yönden büyük önem taşıyan aile işletmelerinin gerek dünyada gerekse Türkiye’de
küçük ve orta boy işletmelerin önemli bir kısmını oluşturduğu (ABD’de %99.8, Japonya’da %99.4, Türkiye’de
%98.8); yine ABD’de yaratılan gayri safi ulusal gelirin %50’sinin bu işletmelere ait olduğu ve özel sektörde
çalışan işgücünün %50’den fazlasının aile işletmelerinde çalıştığı bilinmektedir (Sevinç, 2005:317). Ayrıca,
Avrupa Birliği ülkelerinde 100’den az işçi çalıştıran aile işletmelerinin tüm işletmeler içindeki oranı % 99,4’tür
ve bu işletmeler toplam iş gücünün % 56,2’sini istihdam etmektedir (Uluyol, 2005:10).
Gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi aile şirketleri Türkiye ekonomisinde de önemli bir yere
sahiptir. Sayılarının çok fazla olması ve yarattığı katma değer bakımından çok büyük değer taşıyan aile
işletmelerinin ömürleri çok uzun olmamaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde aile işletmelerinin 1/3’den
biraz fazlasının ikinci kuşağa devredildiği, üçüncü kuşağa ise bu oranın ancak yarısının devredildiği
görülmektedir (Kök, 2005:190). Aile işletmelerinin üçüncü kuşağa geçemeden yok olmalarının temel nedenleri
arasında profesyonellerle geçinememek, ikinci kuşağın yetişme sorunları, yetkinin devredilmemesi ve
kurumsallaşmanın sağlanamaması yer almaktadır (Fındıkçı, 2007:93).
1.

AİLE İŞLETMESİNİN TANIMI, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

21 yüzyılda bir çok araştırmacı tarafından ele alınan ve her geçen gün sayıları artan araştırmalara konu olan
aile işletmeleri genel anlamda “aile üyelerinin sahipliğine ve yönetimine hakim olduğu işletme” şeklinde
tanımlanmaktadır (Sonfield ve Lussier, 2004:190). Aile işletmeleri, yönetim, sahiplik ve ailenin birleşimi
sonucunda ortaya çıkan bir sistem olması bakımından diğer işletmelerden farklı niteliklere sahiptir (Castillo ve
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Wakefield,2006:38). Literatürde aile işletmeleriyle ilgili birçok tanım yapıldığı görülmektedir. Aşağıda bu
tanımlardan bazıları verilmektedir (Yelkikalan, 2006:196, Özkaya ve Şengül:110, 2006, Kök, 2005:191,
Karpuzoğlu, 2000:44, Fındıkçı, 2006:17, Longenecker, 2004:21).
-Aile şirketi, şirket sahibi ve şirket politikalarını belirleyen kimseler tarafından yönetilen ya da yönetiminde
bir veya daha fazla aile üyesinin söz sahibi olduğu işletmelerdir.
- Aile şirketi, tek başına girişimci aile lideri, lider ve eşi, lider ve çocukları, lider ve kardeşleri, lider, eşi ve
çocukları, sadece kardeşler ile kuzenler, liderin çocukları, damatları ve gelinleri gibi çeşitli aile üyelerinin bir
arada olmasıyla oluşan bir birlikteliktir.
- Çoğunluk hisselerinin veya kontrolünün bir ailede olduğu ve şirkette iki veya daha çok aile üyesinin
bulunduğu ya da oy haklarının %25’inin bir ailenin elinde bulunduğu işletmelerdir.
- Aile şirketi, aile servetini dağıtmamak üzere kurulmuş olan özel bir şirket biçimidir.
- Aile şirketi, ailenin işi, işin aileyi etkilediği ve karşılıklı etkileşimin belirleyici olduğu bir sosyal yapıdır.
Tanımlardan anlaşıldığı gibi aile işletmeleri, aile ile işletmenin bir arada düşünüldüğü ve aralarında güçlü
bir etkileşimin bulunduğu bir yapıyı temsil etmektedir. Ailenin hakim olduğu bu yapının bazı avantajlara sahip
olmasıyla birlikte, kendine has özellikleri bulunan ve farklı şekilde yönetilmesi gereken bu iki sistemin bir arada
olmasının getirdiği dezavantajlarda bulunmaktadır. Aile şirketlerinin avantaj ve dezavantajları şu şekilde
sıralanabilir (Sağlam, 2006:502, Karpuzoğlu, 2000:45, Yelkikalan, 2006:197):
Aile işletmelerinin avantajları:
1. Aile işletmeleri çok çabuk büyüyebilirler.
2. Çabuk karar verebilirler.
3. Aile üyelerinin tamamı canla başla çalışır.
4. Yönetim masrafları düşüktür.
5. Başlangıçta küçük olmaları yönetimi kolaylaştırır.
6. Büyüklerin yönetiminde sorunsuz bir süre faaliyet gösterebilirler.
7. Özkaynaklar sermayenin önemli bir kısmını oluşturur.
8. Aile şirketlerinde güçlü bir kurum kültürünün oluşması daha kolaydır.
9. Uzun dönemli oryantasyon.
10. Daha fazla bağımsız hareket edebilmektedirler.
Aile şirketlerinin dezavantajları:
1.Profesyonel yönetici bulmada karşılaşılan güçlükler.
2. Profesyonellerle çalışmada karşılaşılan güçlükler.
3. Plan, program ve bütçelerin uygulanmasında karşılaşılan güçlükler.
4. Genelde günlük işlerin yönetimiyle uğraşırlar.
5. Aile içi kavgalar.
6. Yakını kayırma eğilimleri.
7. Sermaye piyasalarına kısıtlı giriş.
8. Aile üyelerinin yetki ve sorumluluklarının tam olarak belirlenmemesi.
9. İşletmede baba hakimiyetinin görülmesi.
10. Aile çıkarları ile iş çıkarlarının çatışması sonucu verimliliğin azalması.
11. Genç kuşakların eğitiminden ziyade işe önem verilmesi aile bireylerinin eğitim seviyesinin düşük
olmasına neden olması.
2.

AİLE ŞİRKETLERİ VE KURUMSALLAŞMA

Başarılı ve süreklilik sağlayan bir aile işletmesi olmak için, geleceği önceden görebilmek ve ilerde
olabilecek olaylar gerçekleşmeden, izlenecek stratejiyi planlamak ve kurumsal yapıyı oluşturmak gerekmektedir.
Aile işletmelerinin başarısız olmalarındaki en önemli neden yönetimde yetersizlik ve kurumsallaşamamadır
(Genç ve Karcıoğlu, 2004:26).
Aile işletmelerinin bu olumsuz yönlerini ortadan kaldırmak işletmenin ve ailenin ayrı yönetilmesi gerektiği
anlayışını benimsemekle mümkün olabilecektir. Bunun gerçekleştirilebilmesi büyük ölçüde aile işletmelerinin
kurumsallaşmasına bağlıdır. Genel olarak kurumsallaşma; toplumsal yapıların, kurumun üstlendiği sorumlulukların, sorgulanamayacak türdeki toplumsal değerlerin, toplumsal düşünce ve hareketlerin kural niteliğinde bir
statü kazandığı süreç şeklinde açıklanabilir (Bayer 2005:127). Diğer bir tanıma göre kurumsallaşma; bir
işletmenin kendine has niteliklerini ele alan, diğer işletmelerden ayırt edici üstün yönlerini ortaya çıkaran ve
işletmenin yetersiz olduğu alanlardaki eksikliklerini gideren dönüşüm sürecidir (Leaptrott, 2005:216).
Koçel Türkiye’de kurumsallaşma ile ilk akla gelenin “işlerle ilgili tariflerin yapılması ve yazılı
prosedürlerin hazırlanması” olduğunu belirtmektedir (Baraz, 2006:122). Kırım’a göre kurumsallaşma; uygun bir
örgüt yapısı oluşturup, iş ve görev tanımlamalarını yazılı hale getirmek, iç yönetmelikleri hazırlamak, yetki ve
sorumlulukların dağıtıldığı profesyonel yönetim biçimidir (Türkel ve Yaşa, 2006:615). Kurumsallaşma sürecinde
çevreden kuruluşa doğru yönelme ile kuruluş-çevre uyumu ön plana çıkmaktadır. Kuruluşlara değer ve denge
kazandıran kurumsallaşma süreci sonucunda kuruluşlar hayatta kalma ve süreklilik kazanma amacına
ulaşmaktadırlar (Özkaya, 2003:2). Bu bağlamda aile işletmelerinin süreklilik kazanmaları için kurumsallaşmaları
kaçınılmaz bir zorunluluktur.
Aile işletmelerinde aile-işletme dengesinin oluşturulabilmesi yeni kuşakların sürece dahil edilmesine
bağlıdır. İşletmenin devamlılığını sağlamak ve aile üyeleri arasındaki çatışmaları engellemek, işletme yönetimi
ve gelecekle ilgili karar alınması sürecinde aile üyelerinin geniş katılımını sağlanmakla mümkündür. Bununla
birlikte aile konseyinin ve yönetim kurulunun oluşturulması, satın alma prosedürünün ve kar dağıtımı
politikasının belirlenmesi gerekmektedir (Brenes vd., 2006:372).
Literatürde aile işletmelerinin yapısal sorunlarını belirlemek ve çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla bir
çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda aile işletmelerindeki çatışmalar (Torun ve Ercan, 2006, Barutçu, 2005),
işletmenin gelecek kuşaklara devredilmesinde karşılaşılan sorunlar (Yalçın ve Günel 2006), aile işletmesinde
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yeni neslin eğitimi (Bakan vd., 2006) gibi temel sorunlar ele alınmıştır. Bazı araştırmacılar ise aile işletmelerinin
kurumsallaşma sürecini ve yöneticilerin kurumsallaşmaya bakış açılarını belirlemeye çalışmışlardır (Kök, 2005,
Civan ve Yaşar, 2005, Özkaya ve Şengül, 2006, Aydınlık ve Karagülle, 2006).
Ülkemizde KOBİ niteliğinde olan aile işletmelerinin kurumsallaşma düzeyini belirlemek amacıyla yapılan
çalışmalara bakıldığında aile işletmelerinin kurumsallaşma düzeyinin düşük olduğu görülmektedir. Civan ve
Yaşar’ın Gaziantep’te OSB’deki aile işletmeleri üzerinde yaptığı araştırmada, aile işletmelerinde kurumsallaşma
düzeyinin oldukça düşük olduğu fakat işletme yöneticilerinin kurumsallaşma sürecine girmede istekli oldukları
belirlenmiştir (Civan ve Yaşar, 2005:205). Manisa’da yapılan bir çalışmada aile şirketlerinin kurumsallaşma
konusunda girişimlerde bulundukları ancak aile anayasası ve aile meclisi prosedürü konusunda eksiklikleri
bulunduğu belirlenmiştir (Özkaya ve Şengül, 2006:122). Başka bir çalışmada da Kütahya’daki seramik
sektöründeki aile işletmelerinde kurumsallaşmaya yeterince önem verilmediği belirlenmiştir (Gümüştekin,
2005:88). Denizli’deki KOBİ niteliğindeki aile işletmeleri üzerinde yapılan bir çalışmada, kuşaklar arasında
yaşanan çatışmaların, aile ve şirket kavramlarının bütünleşmesi ve kurumsal ve profesyonel bir yönetim
anlayışının yerleşmemiş olmasından kaynaklandığı belirlenmiştir (Barutçu, 2005:451). Bu araştırmada ise
Erzurum’daki aile işletmelerinin kurumsallaşma düzeyi ve eğilimi belirlenmeye çalışılmıştır.
3.

ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI

Ekonomik alanda yaygın işletme türü olan aile işletmelerinin istihdam yaratmada, ülke ve bölge
kalkınmasında ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının giderilmesindeki öneminden dolayı bu işletmelerin
yaşamlarını sürdürebilmeleri, iç ve dış rekabete karşı koyabilmeleri için yapısal sorunlarının çözülmesi
gerekmektedir. Bu sorunların başında işletmelerin “kurumsallaşamama” veya “kurumsal bir yapı oluşturamama”
sorunu gelmektedir. Aile işletmelerinin belirtilen öneminden dolayı bu çalışmanın temel amacı, Erzurum’daki
aile işletmelerinin kurumsallaşma düzeyini ve eğilimini belirlemektir. Bu amaçla araştırmada İlhami
Fındıkçı’nın Aile Şirketleri adlı eserinden alınan prosedürel kurumsallaşma düzeyi ve uygulamaya yönelik
kurumsallaşma düzeyi ölçekleri kullanılmıştır. Ayrıca bu ölçeklere profesyonel destek alma ve yatırım prosedürü
değişkenleri eklenmiştir.
4.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

A. Örnekleme Süreci
Aile işletmelerinin kurumsallaşma düzeyi ve eğilimini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmanın örneklemini
KOSGEB Erzurum ili veri tabanına kayıtlı olan 225 işletme oluşturmaktadır. Araştırmada bazı işletmelerin pasif
olması ve işletme yöneticilerinin görüşmeyi kabul etmemesi gibi nedenlerden dolayı 145 işletmeye anket
uygulanmıştır. Anketlerin incelenmesi sonucu aile işletmesi sayısı 118 olarak hesaplanmıştır. Anket
uygulamasından elde edilen veriler SPSS 16.0 programında analiz edilmiştir.
B. Veri Toplama Yöntem ve Aracı
Bu çalışmada birincil elden veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Anket formunda 6 grup soru yer
almıştır. Birinci grup cevaplayıcıların demografik özelliklerini ortaya koymak, ikinci grup aile işletmelerinin
özelliklerini belirlemek, üçüncü grup işletmelerin prosedürel kurumsallaşma düzeylerini tespit etmek, dördüncü
grup işletmelerin uygulamaya yönelik kurumsallaşma düzeyini belirlemek, beşinci grup işletmelerin
kurumsallaşma ile satış-karlılık ilişkilerini tespit etmek ve son grup ise kurumsallaşma konusunda profesyonel
destek alma eğilimlerini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Anket cevaplayıcılarla yüz yüze görüşülerek
uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde ve çapraz tablolardan yararlanılmıştır.
5. VERİLERİN ANALİZİ
A. İşletme Yöneticilerinin ve İşletmelerin Özellikleri
Tablo 1’de aile işletmeleri yöneticilerinin demografik özellikleri ile ilgili elde edilen veriler
gösterilmektedir.
Tablo 1. Yöneticilerin Özelikleri
Demografik Özellikler
Üst Düzey Yönetici
Yönetici Pozisyonu
Orta Düzey Yönetici
Alt Düzey Yönetici
25’ten küçük
26-35
36-45
Yaş
46-55
56-65
66’dan büyük
İlkokul
Ortaokul
Lise
Eğitim Düzeyi
Meslek Yüksek Okulu
Üniversite
Lisans Üstü

Frekans
87
26
5
8
22
43
27
16
2
13
20
42
5
35
3

Yüzde
73,7
22
4,2
6,8
18,6
36,4
22,9
13,6
1,7
11,0
16,9
35,6
4,2
29,7
2,5

Tabloya bakıldığında işletme yöneticilerinin çoğunluğunun (%73) üst düzey yönetici, %59’unun 36-55 yaş
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aralığında olduğu ve %36’sının üniversite eğitimi aldığı görülmektedir.
Araştırma kapsamında ayrıca firma özellikleri ile ilgili sorular sorulmuş ve elde edilen veriler aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Tablo 2. Aile İşletmelerinin Özelikleri
İşletme Özellikleri
1960 yılı öncesi
1961- 1970
1971-1980
Kuruluş Yılı
1981-1990
1991-2000
2001 ve sonrası
Üretim
Faaliyet Alanı
Hizmet
Üretim ve Hizmet
1-9
Çalışan Sayısı
10-49
50-249
Adi Şirket
Anonim Şirket
Hukuksal Yapı
Limited Şirket
Kollektif Şirket
Şahıs İşletmesi
Demir-çelik
Deri Ürünleri İmalatı
İnşaat
Orman Ürünleri
Mobilya
Faaliyet Gösterilen Çimento Sanayi
Sektör
Tekstil
Enerji
Gıda
Elektrik Malzemeleri
Kimya Sanayi
Diğer
Birinci Kuşak
Kuşak
İkinci Kuşak
Üçüncü Kuşak
Kurucuların
Evet
Yönetimde Olması
Hayır

Frekans
9
14
15
25
40
15
49
18
51
67
44
7
9
19
72
3
15
17
2
11
7
13
1
8
2
26
5
3
23
59
44
15
102
16

Yüzde
7,6
11,9
12,7
21,2
33,9
12,7
41,5
15,3
43,2
56,8
37,3
5,9
7,6
16,1
61,0
2,5
12,7
14,4
1,7
9,3
5,9
11,0
,8
6,8
1,7
22
4,2
2,5
19,5
50
37,3
12,7
86,4
13,6

Tabloya bakıldığında aile işletmelerinin %41’inin üretim, %56’sının mikro ölçekli ve %50’si birinci kuşak
aile işletmesi olduğu görülmektedir. Aile işletmelerinin %61’i Limited şirket statüsünde ve % 34’ü 1991-2000
aralığında kurulmuşlardır. Tabloda ayrıca işletme kurucularının büyük bir çoğunluğunun (%86) şirket
yönetiminde olduğu görülmektedir.
İşletme yönetiminde aile dışı bir yöneticinin bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla sorular sorulmuş
ve elde edilen veriler aşağıdaki Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Aile Dışı Yönetici
Aile Dışı Yönetici
Aile Üyesi Dışında Yönetici Bulunması

Evet
Hayır

Frekans
13
105

Yüzde
11,0
89

Tabloda görüldüğü gibi aile işletmelerinin büyük bir çoğunluğu (%89) aile dışı bir yönetici ile
çalışmamaktadır.
Araştırmada ayrıca aile işletmelerinde çalışan aile üyelerinin cinsiyet dağılımı belirlenmiştir. Elde edilen
veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 4. İşletmede Görev Alan Aile Üyelerinin Cinsiyet Dağılımı
Cinsiyet Dağılımı
Frekans
Yüzde
Cinsiyet Dağılımı
1
12
10,2
2
29
24,6
3
33
28
4
22
18,6
Erkek
Kadın
5
8
10,1
6
7
5,9
9
2
1,7
10
1
,8

1
2
3
4

Frekans
12
6
5
3

Yüzde
10,2
5,1
4,2
2,5
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Tabloya 4’te aile işletmelerinde çalışan erkek sayısında ilk sırayı %28 oranı ile 3 erkek çalıştıran işletmeler
alırken, kadın aile üyesi bulunan 26 işletmede ilk sırada %10 oranı ile 1 kadın yer almaktadır.
B. Aile İşletmelerinin Prosedürel Kurumsallaşma Düzeyi
Aile işletmelerinin prosedürel kurumsallaşma düzeylerini belirlemek amacıyla sorular sorulmuş ve elde
edilen veriler Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5. Prosedürel Kurumsallaşma Düzeyi
Prosedürel Kurumsallaşma Kriterleri
Yönetim kurulu
Yönetim kurulu toplantıları
Aile şirketi anayasası
Aile meclisi prosedürü
İş tanımlaması
Görev tanımlaması
İnsan kaynakları prosedürü
Satın alma prosedürü
İdari işler prosedürü
Kasa-harcama prosedürü
Yetki devretme
Harcırah yönetmeliği
Satış-pazarlama prosedürü
Dağıtım prosedürü
Kariyer geliştirme prosedürü
Üretim prosedürü
Hizmet kalitesi prosedürü
Denetim prosedürü
ISO Belgesi
Kuruma özgü kültür
Yatırım prosedürü
Profesyonel hizmet (danışman vb.) alma

Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok

Frekans
68
50
59
59
33
85
50
68
105
13
102
16
54
64
105
13
98
20
106
12
80
38
51
67
98
20
81
37
43
75
96
22
100
18
93
25
45
73
83
35
54
64
73
45

Yüzde
57,6
42,4
50
50
28
72
42,4
57,6
89
11
86,4
13,6
45,8
54,2
89
11
83,1
16,9
89,8
10,2
67,8
32,2
43,2
56,8
83,1
16,9
68,6
31,4
36,4
63,6
81,4
18,6
84,7
45,3
78,8
21,2
38,1
61,9
70,3
29,7
45,8
54,2
61,9
38,1

Tabloda aile işletmelerinde prosedürel kurumsallaşma kriterlerinin var olup olmadığı gösterilmektedir.
Genel olarak değerlendirildiğinde aile işletmelerinin %89’unda kasa-harcama, satın alma prosedürü ve iş
tanımlaması, %86’sında görev tanımlanması, %83’ünde satış-pazarlama, hizmet kalitesi ve idari işler prosedürü,
%81’inde üretim prosedürü, %78’inde denetim prosedürü, %70’inde kuruma özgü kültür, %68’inde dağıtım
prosedürü, %67’sinde yetki devretme ve %62’sinde profesyonel hizmet alma kriterleri bulunmaktadır. Bunun
yanında işletmelerin %72’sinde aile şirketi anayasası, %63’ünde kariyer geliştirme prosedürü, %62’sinde ISO
belgesi, %57’sinde aile meclisi prosedürü, %56’sında harcırah yönetmeliği ve %54’ünde insan kaynakları
prosedürü bulunmamaktadır. Bu durumda aile işletmelerinin %62-89 oranı aralığında prosedürel kurumsallaşma
kriterlerine (toplam 13 kriter) sahip olduğu görülmektedir.
C.

Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Çalışmaları İle Satış-Karlılık İlişkisi ve İşletmelerin Profesyonel
Destek Alma Eğilimleri
Aile işletmelerinin kurumsallaşma çalışmalarının satış ve karlılık ile ilişkisini belirlemek amacıyla sorular
sorulmuş ve elde edilen veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 6. Kurumsallaşma ve Satış-Karlılık Düzeyi
Arttı

Kurumsallaşma Satış-Karlılık İlişkisi
Kurumsallaşma Çalışmasından Sonra
İşlİşletmenin

Frk.
47
41

Satış.
Karı

Aynı Kaldı
Frk.
Yüz.
31
26,3
31
26,3

Yüz.
39,8
34

Azaldı
Frk.
3
9

Yüz.
2,5
7,6

Tabloya bakıldığında kurumsallaşma çalışması olan 81 aile işletmesi yöneticisinin %40’ı satışlarının, %
34’ü ise karlarının arttığını, %26’sı ise aynı kaldığını ifade ettikleri görülmektedir.
Araştırma kapsamında aile işletmelerinin kurumsallaşmalarını sağlamak amacıyla profesyonel destek veya
hizmet alma eğilimleri ile ilgili elde edilen veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 7. Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma İle İlgili Profesyonel Destek Alma Eğilimleri
Frekans
Kurumsallaşma İçin Profesyonel Destek Alma Evet
77
Eğilimi
Hayır
41

Yüzde
65,3
34,7

İşletme yöneticilerinin %65’i işletmelerinin kurumsallaşmasını sağlamak için profesyonel destek almak
istediklerini, %35’i ise destek almak istemediklerini ifade etmektedirler.

D. İşletme Büyüklüğüne Göre Prosedürel Kurumsallaşma Düzeyinin Belirlenmesi
Aile işletmelerinin büyüklüğüne göre kurumsallaşma düzeyini belirlemek için çapraz tablolar yöntemi ile
analiz yapılmış ve sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloda mikro ölçekli 67 işletme, küçük ölçekli 44
işletme ve orta ölçekli 7 işletme bulunmaktadır.
Tablo 8. İşletme Büyüklüğüne Göre Kurumsallaşma Düzeyi
Prosedürel Kurumsallaşma
Kriterleri
Yönetim kurulu
Yönetim kurulu toplantıları
Aile şirketi anayasası
Aile meclisi prosedürü
İş tanımlaması
Görev tanımlaması
İnsan kaynakları prosedürü
Satın alma prosedürü
İdari işler prosedürü
Kasa-harcama prosedürü
Yetki devretme
Harcırah yönetmeliği
Satış-pazarlama prosedürü
Dağıtım prosedürü
Kariyer geliştirme prosedürü
Üretim prosedürü
Hizmet kalitesi prosedürü
Denetim prosedürü
ISO Belgesi
Kuruma özgü kültür
Profesyonel hizmet
(danışman vb. ) alma
Yatırım prosedürü

Mikro
Var
Frks.
%
31
46.2
26
38,8
18
26,8
34
50,7
58
86,5
56
83,5
24
35,8
58
86,5
52
77,7
60
89,5
44
65,6
22
32,8
52
77,6
40
59,7
25
37,3
56
83,5
54
80,5
48
71,6
18
26,8
43
64
30
44,7
36

53,7

Yok
Frks.
%
36
53.8
41
61,2
49
73,2
33
49,3
9
13,5
11
16,5
43
64,2
9
13,5
15
22,4
7
10,5
23
34,4
45
67,2
15
22,4
27
40,3
42
62,7
11
16,5
13
19,5
19
28,4
49
26,8
24
36
37
55,3
31

46,3

İşletme Sınıflandırması
Küçük
Var
Yok
Frks.
%
Frks.
%
30
68.1
14
31,9
27
61
17
39
12
27
32
73
15
34
29
66
3
7
41
93
5
12
39
88
26
59
18
41
3
7
41
93
4
10
40
90
4
10
40
90
30
68
14
32
24
54
20
46
4
10
40
90
9
21
35
79
26
59
28
41
9
21
35
79
4
10
40
90
3
7
41
93
24
54
20
46
9
21
35
79
22
50
22
50
32

72

12

28

Orta
Var
Yok
Frks.
%
Frks.
%
7
100
1
15
6
85
3
43
4
57
1
15
6
85
7
100
7
100
4
57
3
43
1
15
6
85
1
15
6
85
1
15
6
85
1
15
6
85
2
29
5
71
1
15
6
85
1
15
6
85
2
29
5
71
2
29
5
71
1
15
6
85
4
57
3
43
3
43
4
57
2
29
5
71
2
29
5
71
5

71

2

29

Tabloda 8’de mikro ölçekli aile işletmelerinin kurumsallaşma düzeyine bakıldığında işletmelerin büyük bir
çoğunluğunda iş ve görev tanımlaması, satın alma prosedürü, kasa-harcama prosedürü, üretim prosedürü, hizmet
kalitesi prosedürü, idari işler prosedürü ve satış-pazarlama prosedürünün olduğu görülmektedir. Ayrıca mikro
ölçekli işletmelerin %71’inde denetim prosedürü, %64’ünde kuruma özgü kültür ve %60’ında dağıtım prosedürü
bulunmaktadır. Bunun yanında işletmelerin %73’ünde aile şirketi anayasasının, %67’sinde harcırah
yönetmeliğinin, %64’ünde insan kaynakları prosedürünün ve %61’nde yönetim kurulu toplantılarının ve kariyer
geliştirme prosedürünün bulunmadığı tespit edilmiştir.
Tabloda küçük ölçekli aile işletmelerinin kurumsallaşma düzeyine bakıldığında işletmelerin büyük bir
çoğunluğunda iş ve görev tanımlaması, idari işler, kasa-harcama, satış-pazarlama, hizmet kalitesi, dağıtım,
üretim, denetim prosedürü ve kuruma özgü kültürün olduğu görülmektedir. Bununla birlikte küçük ölçekli aile
işletmelerinin %73’ünde aile şirketi anayasasının, %66’sında aile meclisi prosedürünün, %50’sinde profesyonel
destek almanın ve %46’sında harcırah yönetmeliği ve ISO belgesinin olmadığı belirlenmiştir.
Orta ölçekli işletmelerin kurumsallaşma düzeyine bakıldığında ise tamamında yönetim kurulu, iş
tanımlaması ve görev tanımlamasının bulunduğu, büyük bir çoğunluğunda ise yönetim kurulu toplantılarının,
satın alma, idari işler, kasa-harcama, yetki devretme, satış-pazarlama, dağıtım, hizmet kalitesi, üretim, yatırım,
harcırah prosedürünün ve kuruma özgü kültürün bulunduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında orta ölçekli
işletmelerinin %85’inde aile meclisi prosedürünün ve %71’inde profesyonel desteğin ve kariyer geliştirme
prosedürünün olmadığı belirlenmiştir.
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E.

Aile İşletmelerinde Çalışan Aile Üyelerinin Kuşak Seviyesine Göre Prosedürel Kurumsallaşma
Düzeyinin Belirlenmesi
Aile işletmelerinde çalışan aile bireylerinin bulunduğu kuşağa göre kurumsallaşma düzeylerini belirlemek
için yapılan analiz sonuçları Tablo 9’da gösterilmiştir. Tabloda birinci kuşak 59, ikinci kuşak 44 ve üçüncü
kuşak 15 aile işletmesi bulunmaktadır.
Tablo 9. Aile İşletmelerinde Çalışan Aile Bireylerinin Bulunduğu Kuşağa Göre Kurumsallaşma Düzeyi
Aile İşletmelerinin Kuşak Düzeyi
Birinci Kuşak
İkinci Kuşak
Üçüncü Kuşak
Prosedürel Kurumsallaşma
Kriterleri
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Frks.
% Frks.
%
Frks.
%
Frks.
%
Frks.
%
Frks.
%
27
45
32
55
29
65
15
35
3
20
12
80
Yönetim kurulu
24
40
23
52
21
48
3
20
12
80
Yönetim kurulu toplantıları
35
60
14
23
13
41
6
40
Aile şirketi anayasası
45
77
31
59
9
60
24
40
16
36
5
34
10
66
Aile meclisi prosedürü
35
60
28
64
4
7
9
21
55
93
35
79
15
100
İş tanımlaması
5
9
10
23
1
7
54
91
34
77
14
93
Görev tanımlaması
28
47
31
53
19
43
25
57
7
46
8
54
İnsan kaynakları prosedürü
3
5
7
16
3
20
56
95
37
84
12
80
Satın alma prosedürü
9
15
9
21
2
14
50
85
35
79
13
86
İdari işler prosedürü
5
9
4
10
3
20
54
91
40
90
12
80
Kasa-harcama prosedürü
41
69
18
31
29
65
15
35
5
34
10
66
Yetki devretme
25
42
34
58
18
40
26
60
8
53
7
47
Harcırah yönetmeliği
7
12
2
25
2
14
52
88
33
75
13
86
Satış-pazarlama prosedürü
13
23
25
56
19
44
5
34
46
77
10
66
Dağıtım prosedürü
23
38
15
34
5
34
Kariyer geliştirme prosedürü
36
62
29
66
10
66
10
17
10
23
2
14
49
83
34
77
13
86
Üretim prosedürü
6
11
9
21
3
20
53
89
35
79
12
80
Hizmet kalitesi prosedürü
7
12
11
25
8
53
7
47
52
88
33
75
Denetim prosedürü
25
42
34
58
16
36
4
26
ISO Belgesi
28
64
11
74
41
69
18
31
12
28
5
34
32
72
10
66
Kuruma özgü kültür
Profesyonel hizmet
24
40
20
45
24
55
5
34
10
66
35
60
34
57
25
43
28
63
16
37
4
27
11
73
Yatırım prosedürü

Tabloya bakıldığında birinci kuşak aile işletmelerinin büyük bir çoğunluğunda iş ve görev tanımlamasının,
satın alma, idari işler, kasa-harcama, satış-pazarlama, dağıtım, üretim, hizmet kalitesi ve denetim prosedürünün
bulunduğu görülmektedir. Bunun yanında tabloda, birinci kuşak aile işletmelerinin %77’sinde aile şirketi
anayasasının, % 60’ında aile meclisi, kariyer geliştirme ve profesyonel destek almanın olmadığı belirlenmiştir.
İkinci kuşak aile işletmelerinin kurumsallaşma düzeyine bakıldığında çoğunluğunda kasa-harcama, satın
alma, satış-pazarlama, üretim, hizmet kalitesi, denetim prosedürünün, yetki devretme, iş ve görev
tanımlamasının ve kuruma özgü kültürün bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tabloda ikinci kuşak aile
işletmelerinde %66’sında kariyer geliştirme, %64’ünde aile meclisi prosedürünün ve %59’unda aile şirketi
anayasasının olmadığı belirlenmiştir.
Üçüncü kuşak aile işletmelerine bakıldığında ise tamamında iş tanımlamasının ve büyük bir çoğunluğunda
ise yönetim kurulu, yönetim kurulu toplantıları, görev tanımlaması, satın alma, idari işler, kasa-harcama, satışpazarlama, üretim, hizmet kalitesi ve yatırım prosedürünün, kuruma özgü kültürün ve profesyonel destek
almanın olduğu görülmektedir. Tabloda ayrıca üçüncü kuşak aile işletmelerinin %74’ünde ISO belgesi,
%66’sında kariyer geliştirme, %60’ında aile şirketi anayasasının olmadığı tespit edilmiştir.
G. İşletmelerin Faaliyet Alanlarına Göre Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi
Aile işletmelerinin faaliyet alanlarına göre kurumsallaşma düzeyleri ile ilgili veriler Tablo 10’da
gösterilmiştir.
Tablo 10. Faaliyet Alanına Göre Kurumsallaşma Düzeyi
Prosedürel Kurumsallaşma
Kriterleri
Yönetim kurulu (YK)
Yönetim kurulu toplantıları
(YKT)
Aile şirketi anayasası (AŞA)
Aile meclisi prosedürü (AMP)
İş tanımlaması (İT)
Görev tanımlaması (GT)
İnsan kaynakları prosedürü
(İKY)

Aile İşletmelerinin Faaliyet Alanı
Hizmet
Üretim-Hizmet
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Frks.
%.
Frks.
%.
Frks.
%
Frks.
%
Frks.
%.
27
55,2
8
44
10
46
13
26
38
74

Üretim
Var
Frks.
%
22
44,8
18

58

31

42

9

50

9

50

32

62

19

28

15
19
43
40

30,6
38,7
87,7
81,6

34
30
6
9

69,4
61,3
12,3
18,4

4
11
17
17

22,2
61,1
94,4
94,4

14
7
1
1

81,8
38,9
5,6
5,6

14
20
45
45

27
39
88
88

37
31
6
6

73
61
12
12

23

46,9

26

53,1

7

38,8

11

61,2

24

47

27

53
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Satın alma prosedürü (SAP)
İdari işler prosedürü (İİP)
Kasa-harcama prosedürü (KHP)
Yetki devretme (YD)
Harcırah yönetmeliği (HY)
Satış-pazarlama prosedürü (SP)
Dağıtım prosedürü (DP)
Kariyer geliştirme prosedürü
(KGP)
Üretim prosedürü (ÜP)
Hizmet
kalitesi
prosedürü
(HKP)
Denetim prosedürü (DEP)
ISO Belgesi (ISO)
Kuruma özgü kültür (KK)
Profesyonel hizmet (PH)
(danışman vb. ) alma
Yatırım prosedürü (YP)

43
42
42
29
18
40
32

87,7
85,7
85,7
59,1
36,7
81,6
65,3

6
7
7
20
31
9
17

12,3
14,3
14,3
40,9
63,3
18,4
34,7

15
14
18
13
10
14
15

83,3
81,8
100
72,2
55,5
81,8
83,3

3
4
5
8
4
3

16,7
18,2
27,8
45,5
18,2
16,7

47
42
46
38
23
44
34

92
82
90
74
45
86
66

4
9
5
13
28
7
17

8
18
10
26
55
14
34

15

30,6

34

69,4

4

22,2

14

81,8

24

47

27

53

46

93,8

3

6,2

5

27,8

13

72,2

45

88

6

12

42

85,7

7

14,3

15

83,3

3

16,7

43

84

8

16

41
21
35

83,6
42,8
71,4

8
28
14

16,4
57,2
28,6

16
6
14

88,8
33,3
81,8

2
12
4

11,2
66,7
18,2

36
18
34

70
35
66

15
33
17

30
65
34

23

46,9

26

53,1

8

44

10

56

23

45

28

55

31

63,2

18

36,8

12

66,6

6

33,4

30

58

21

42

Tabloda görüldüğü gibi üretim alanında faaliyet gösteren aile işletmelerinin çoğunluğunda üretim, idari
işler, kasa-harcama, denetim, satın alma, satış-pazarlama prosedürünün, iş ve görev tanımlamasının ve kuruma
özgü kültürün bulunduğu görülmektedir. Bununla birlikte üretim işletmelerinin %69’unda kariyer geliştirme
prosedürü ve aile şirketi anayasasının, %61’nde harcırah yönetmeliği ve aile meclisi prosedürünün olmadığı
tespit edilmiştir.
Hizmet alanında faaliyet gösteren aile işletmelerine bakıldığında tamamında kasa-harcama prosedürünün ve
büyük bir çoğunluğunda da iş ve görev tanımlaması, denetim, satın alma, dağıtım, idari işler, hizmet kalitesi
prosedürünün ve kuruma özgü kültürün bulunduğu görülmektedir. Bunun yanında hizmet işletmelerinin
çoğunluğunda aile şirketi anayasası ve kariyer geliştirme prosedürünün, %66’sınde ise ISO belgesinin olmadığı
belirlenmiştir.
Hem üretim hem de hizmet alanında faaliyet gösteren aile işletmelerine bakıldığında ise çoğunluğunda iş ve
görev tanımlamasının, yönetim kurulunun, satın alma, idari işler, kasa-harcama, satış-pazarlama, üretim, hizmet
kalitesi, yetki devretme ve denetim prosedürü bulunmaktadır. Ayrıca bu işletmelerin %65’inde ISO belgesi
bulunmamaktadır.
H.

Aile işletmelerinin Kuruluş Yılına Göre Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi
Aile işletmelerinin kuruluş yılına göre kurumsallaşma düzeyine ilişkin veriler Tablo 11’de gösterilmiştir.
Tabloya bakıldığında 1960 yılı öncesinde kurulan aile işletmelerinin tamamında idari işler prosedürünün
olduğu görülmektedir. Bu işletmelerinin çoğunluğunda ise 22 kurumsallaşma kriterinin 14’ü bulunmaktadır. Bu
kriterler; iş ve görev tanımlaması, kasa-harcama, denetim, üretim, hizmet kalitesi, dağıtım, yatırım, satışpazarlama, insan kaynakları, satın alma prosedürü, yönetim kurulu, ISO belgesi, kuruma özgü kültür ve
profesyonel destek alma kriterleridir.
1961-1970 yıl aralığında kurulan aile işletmelerinde büyük bir çoğunluğunda üretim, hizmet kalitesi, kasaharcama, satın alma, idari işler, satış-pazarlama, dağıtım, denetim, kariyer geliştirme, yetki devretme, aile
meclisi prosedürlerinin, iş ve görev tanımlamasının ve kurumsal kültür bulunmaktadır. Bu işletmelerde 22
kurumsallaşma kriterinin 15’i bulunmaktadır.
1971-1980 yıl aralığında kurulan aile işletmelerine bakıldığında işletmelerin çoğunluğunun 15
kurumsallaşma kriterine sahip olduğu görülmektedir. Bu kriterler; yönetim kurulu, yönetim kurulu toplantıları, iş
ve görev tanımlaması, kuruma özgü kültür, satın alma, idari işler, kasa-harcama, yetki devretme, satış, dağıtım,
üretim, hizmet kalitesi, denetim ve yatırım prosedürüdür.
1981-1990 yıl aralığında kurulan aile işletmelerine bakıldığında bu işletmelerin çoğunluğunda yönetim kurulu
toplantıları, iş ve görev tanımlaması, satın alma, idari işleri kasa-harcama, yetki devretme, satış, dağıtım, üretim,
hizmet kalitesi, denetim prosedürü ve kuruma özgü kültür bulunmaktadır.
1991-2000 yıl aralığında kurulan aile işletmelerinde yüksek bir oranda iş ve görev tanımlaması, kurumsal
kültür, satın alma, idari işleri kasa-harcama, satış, dağıtım, üretim, hizmet kalitesi, denetim prosedürü ve kuruma
özgü kültür bulunmaktadır.
2000 ve sonrasında kurulan aile işletmelerinim tamamında iş tanımlaması ve büyük bir çoğunluğunda
görev tanımlaması, satın alma, idari işleri kasa-harcama, satış, dağıtım, üretim, hizmet kalitesi, denetim ve
yatırım prosedürü bulunmaktadır.
Tablo 11. Aile İşletmelerinin Kuruluş Yılına Göre Kurumsallaşma Düzeyi
Kurumsallaş
ma Kriterleri

Aile İşletmelerinin Kuruluş Yılı
1960 yılı öncesi
1961-1970
1971-1980
1981-1900
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Frk
Frks. %
% Frks. % Frks. % Frks. % Frks. % Frks. % Frks. %
s.
6
42,8
4
26,7 16
64
9
36
YK 6 66,6 3 33,4
8
57,2 11 73,3
6
42,8
5
33,4 17
8
32
YKT 5 55,6 4 44,6
68
8
57,2 10 66,6
7
50
7
50
5
33,4 10 66,6
7
28
AŞA 3 33,3 6 66,7
18
72
AM
4 44,4 5 55,6 10 71,4
4
28,6
6
40
9
60
11
44
14
56
P
2
14,3 13 86,6
2
13,4 24
1
0,4
İT 8 88,8 1 11,2 12 85,7
96
2
14,3 14 93,3
1
6,7
4
16
GT 7 77,7 2 22,3 12 85,7
21
84
7
50
7
50
5
33,4 10 66,6 14
56
11
44
İKY 6 66,6 1 33,4

1991-2000
Var
Yok

2000 ve sonrası
Var
Yok

Frks.

%

Frks.

%

Frks.

21
14
3

52,5
35
12,5

19
26
35

47,5
65
87,5

8
7
6

53,3
46,6
40

% Frks. %
7
8
9

46,7
53,4
60

11

27,5

29

72,5

8

53,3

7

46,7

33
35
15

82,5
87,5
37,5

7
5
25

17,5
12,5
62,5

15
13
7

100
86,6
46,6

2
8

13,4
53,4
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SAP
İİP
KHP
YD
HY
SP
DP
KGP
ÜP
HKP
DEP
ISO
KK
PH
YP

6
9
8
4
3
6
8
4
8
8
8
7
8
6
8

66,6
100
88,8
44,4
33,3
66,6
88,8
44,4
88,8
88,8
88,8
77,7
88,8
66,6
88,8

3
1
5
6
3
1
5
1
1
1
2
1
3
1

33,4
11,2
55,6
66,7
33,4
11,2
55,6
11,2
11,2
11,2
22,3
11,2
33,4
11,2

12
12
13
10
7
10
12
10
13
13
12
3
10
6
7

85,7
85,7
92,8
71,4
50
71,4
85,7
71,4
92,8
92,8
85,7
21,4
78,6
42,8
50

2
2
1
4
7
4
2
4
1
1
2
11
4
8
7

14,3
14,3
7,2
28,6
50
28,6
14,3
28,6
7,2
7,2
14,3
78,6
28,6
57,2
50

14
10
13
14
9
13
11
7
11
12
11
5
10
7
11

93,3
66,6
86,6
93,3
60
86,6
73,3
46,6
73,3
80
73,3
33,4
66,6
46,6
73,3

1
5
2
1
6
2
4
8
4
3
4
10
5
8
4

6,7
33,4
13,4
6,7
40
13,4
26,7
53,4
26,7
20
26,7
66,6
33,4
53,4
26,7

21
22
24
21
13
22
20
7
18
23
20
16
21
15
13

84
88
96
84
52
88
80
28
72
92
80
64
84
60
52

4
3
1
4
12
3
5
18
7
2
5
9
4
10
12

16
12
0,4
16
48
12
20
72
28
0,8
20
36
16
40
48

38
32
36
25
13
36
31
13
34
30
31
8
25
13
22

95
80
90
62,5
32,5
90
77,5
32,5
85
75
77,5
20
62,5
34
55

2
8
4
15
27
4
9
27
6
10
9
32
15
27
18

0,5
20
10
37,5
67,5
10
22,5
67,5
15
25
22,5
80
37,5
66
45

14
13
12
8
6
11
11
4
12
14
11
6
9
7
12

93,3 1 6,7
86,6 2 13,4
3
20
80
53,3 7 46,7
40
9
60
73,3 4 26,7
73,3 4 26,7
26,7 11 73,3
3
20
80
93,1 1 6,9
73,3 4 26,7
40
9
60
60
6
40
46,6 8 53,4
3
20
80

F.

Aile İşletmelerinin Uygulamaya Yönelik Kurumsallaşma Düzeyinin Belirlenmesi
Araştırmanın bu aşamasında prosedürel kurumsallaşma kriterlerinin bulunduğu aile işletmelerinin
uygulamaya yönelik kurumsallaşma düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla yapılan analiz sonucu Tablo
12’de gösterilmiştir.
Tabloya bakıldığında prosedürel kurumsallaşma kriterinin bulunduğu işletmelerde bu kriterlerin uygulanma
düzeyinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle aile işletmelerinin kurumsallaşma kriterlerini
uygulama eğilimlerinin yüksek olduğu söylenebilir.
Tablo 12. Uygulamaya Yönelik Kurumsallaşma Düzeyi
Kurumsallaşma Kriterleri
Yönetim kurulu
Yönetim kurulu toplantıları
Aile şirketi anayasası
Aile meclisi prosedürü
İş tanımlaması
Görev tanımlaması
İnsan kaynakları prosedürü
Satın alma prosedürü
İdari işler prosedürü
Kasa-harcama prosedürü
Yetki devretme
Harcırah yönetmeliği
Satış-pazarlama prosedürü
Dağıtım prosedürü
Kariyer geliştirme prosedürü
Üretim prosedürü
Hizmet kalitesi prosedürü
Denetim prosedürü
ISO Belgesi
Kuruma özgü kültür
Yatırım prosedürü
Profesyonel hizmet
(danışman vb. ) alma
*
5=Tamamen Uygulanıyor.....1=Kesinlikle Uygulanmıyor

5*
26
22
8
9
17
29
11
22
18
24
11
12
23
27
10
30
33
31
19
19
19
18

Uygulamaya Yönelik Kurumsallaşma Düzeyi
4
3
2
1
N
29
7
6
68
26
5
6
59
18
3
3
1
33
29
2
9
1
50
72
8
2
1
105
64
2
5
2
102
34
3
3
3
54
72
3
6
2
105
68
3
7
2
98
77
1
2
2
106
46
10
13
80
31
4
4
51
68
2
3
2
98
43
3
7
1
81
26
3
3
1
43
54
8
2
2
96
55
8
3
1
100
51
5
5
1
93
20
4
2
45
58
4
1
1
83
28
4
3
54
31
8
11
5
73

SONUÇ VE ÖNERİLER
KOSGEB Erzurum ili veri tabanına kayıtlı aile işletmelerinin kurumsallaşma düzeyi ve eğilimini
belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır:
- Aile işletmesi yöneticilerinin 87’si üst düzey yönetici, 70’i 36-55 yaş aralığında ve 35’i üniversite
mezunudur.
- İşletmelerin 49’u üretim sektöründe, 18’i hizmet sektöründe ve 51’i her iki sektörde faaliyet
göstermektedir. Aile işletmelerinin %61’i Limited şirket statüsünde, 67’si mikro ölçekli, sadece 25 işletme 1970
yılı öncesinde kurulmuş ve 102 işletmede şirket kurucusu yönetimde aktif görev almaktadır.
- İşletmelerin 13’nde aile dışı bir yönetici bulunmaktadır
- Üç erkek aile üyesi çalıştıran işletme sayısı fazla olmasına rağmen sadece 26 işletmede kadın aile üyesi
çalışmaktadır.
- Aile işletmelerinin çoğunluğunda 22 kurumsallaşma kriterinin 13’ü bulunmaktadır. Bu kriterler: kasaharcama, satın alma prosedürü ve iş tanımlaması, görev tanımlanması, satış-pazarlama, hizmet kalitesi ve idari
işler prosedürü, üretim prosedürü, kuruma özgü kültür, dağıtım prosedürü, yetki devretme ve profesyonel
hizmet alma kriterleri bulunmaktadır. Bunun yanında işletmelerin 85’inde aile şirketi anayasası, 75’inde kariyer
geliştirme prosedürü, 73’ünde ISO belgesi, 68’inde aile meclisi prosedürü, 67’sinde harcırah yönetmeliği ve
67’ünde insan kaynakları prosedürü bulunmamaktadır.
- Kurumsallaşma çalışmaları olan 81 işletme yöneticisinin 47’si satışlarının ve 41’i karlarının arttığını, 31’i
aynı kaldığını, 3’ü satışlarının ve 9’uda karlarının azaldığını ifade etmektedirler.
- İşletme yöneticilerinin 77’si kurumsallaşmak için profesyonel destek almak istediklerini, 41’i ise destek
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almak istemediklerini ifade etmektedirler.
- Mikro ve küçük ölçekli aile işletmelerinin büyük bir çoğunluğunda iş tanımlaması, görev tanımlaması,
satın alma prosedürü, kasa-harcama prosedürü, üretim prosedürü, hizmet kalitesi prosedürü, idari işler prosedürü
ve satış-pazarlama prosedürü bulunmaktadır. Küçük ölçekli aile işletmelerinde bu kriterlerin yanında mikro
işletmelerden farklı olarak yatırım prosedürü ve yetki devretme bulunmaktadır. Orta ölçekli işletmelerin
tamamında yönetim kurulu, iş tanımlaması ve görev tanımlaması, büyük bir çoğunluğunda ise yönetim kurulu
toplantıları, satın alma, idari işler, kasa-harcama, yetki devretme, satış-pazarlama, dağıtım, hizmet kalitesi,
üretim, yatırım, harcırah prosedürünün ve kuruma özgü kültür bulunmaktadır.
- Mikro ölçekli işletmelerin %71’inde denetim prosedürü, %64’ünde kuruma özgü kültür ve %60’ında
dağıtım prosedürü bulunmazken küçük ölçekli işletmelerin %85’inde aile meclisi prosedürü ve %71’inde
profesyonel destek alma bulunmamaktadır. Orta ölçekli işletmelerinin %85’inde aile meclisi prosedürü ve
%71’inde profesyonel destek alma bulunmamaktadır.
- Birinci kuşak aile işletmelerinin (59) büyük bir çoğunluğunda 12 kurumsallaşma kriteri bulunmaktadır.
Bu kriterler: iş ve görev tanımlamasının, satın alma, idari işler, kasa-harcama, satış-pazarlama, dağıtım, üretim,
hizmet kalitesi, yetki devretme, denetim prosedürü, kurumsal kültür kriterleridir. Bunun yanında 45 aile
işletmesinde aile şirketi anayasası, 35 işletmede aile meclisi, kariyer geliştirme ve profesyonel danışman
bulunmamaktadır.
- İkinci kuşak aile işletmelerinin (44) çoğunluğunda kasa-harcama, satın alma, satış-pazarlama, idari işler,
üretim, hizmet kalitesi, denetim prosedürünün, harcırah yönetmeliğinin, iş ve görev tanımlamasının ve kuruma
özgü kültür bulunmaktadır. Fakat bu işletmelerin %66’sında kariyer geliştirme, %64’ünde aile meclisi prosedürü
ve %59’unda aile şirketi anayasasının bulunmamaktadır.
- Üçüncü kuşak işletmelerinin (15) tamamında iş tanımlaması bulunmaktadır. Ayrıca bu işletmelerin büyük
bir çoğunluğunda ise yönetim kurulu, yönetim kurulu toplantıları, görev tanımlaması, satın alma, idari işler,
kasa-harcama, satış-pazarlama, üretim, hizmet kalitesi ve yatırım prosedürünün, profesyonel destek alma ve
kuruma özgü kültür bulunmaktadır. Üçüncü kuşak aile işletmelerinin %74’ünde ISO belgesi, %66’sında kariyer
geliştirme, %60’ında aile şirketi anayasası bulunmamaktadır.
- Üretim, hizmet, üretim-hizmet alanlarında faaliyet gösteren aile işletmelerinin çoğunluğunda iş
tanımlaması, görev tanımlaması, satın alma, idari işler, kasa-harcama, yetki devretme, satış-pazarlama, dağıtım,
hizmet kalitesi denetim prosedürü ve kuruma özgü kültür bulunmaktadır. Üretim-hizmet işletmelerinin 38’inde
diğer işletmelerden farklı olarak yönetim kurulu bulunmaktadır. Faaliyet alanı bakımından tüm işletmelerin
çoğunluğunda aile şirketi anayasası ve ISO belgesi bulunmazken, hizmet işletmelerinin 34’ünde kariyer
geliştirme prosedürü, 31’inde harcırah yönetmeliği ve 30’unda aile meclisi prosedürü bulunmamaktadır.
- Aile işletmelerinin kuruluş yılı fazla olanlarının kurumsallaşma düzeyi yüksektir. 1960 yılı öncesinde
kurulan aile işletmelerinin tamamında idari işler prosedürünün olduğu görülmektedir. Bu işletmelerinin
çoğunluğunda ise 22 kurumsallaşma kriterinin 15’ü bulunmaktadır. 2000 ve sonrasında kurulan aile
işletmelerinim tamamında iş tanımlaması ve büyük bir çoğunluğunda görev tanımlaması, satın alma, idari işler,
kasa-harcama, satış, dağıtım, üretim, hizmet kalitesi, denetim ve yatırım prosedürü bulunmaktadır.
- Prosedürel kurumsallaşma kriterlerine sahip olan aile işletmelerinin, bu kriterleri uygulama düzeyi
oldukça yüksektir.
Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunmak mümkündür:
- Kurumsallaşma çalışmaları sonucunda işletmelerin ölçeklerinde büyüme olduğu yada kurumsallaşma
çalışmalarına önem veren işletmelerin büyüdükleri anlaşılmaktadır. Bu nedenle özellikle küresel rekabetin
giderek yoğunlaştığı günümüzde avantaj elde etmek isteyen işletmeler bu çalışmalara önem vermelidirler.
İşletme faaliyetlerinde verimliliğin artması sonucuna yol açan kurumsallaşma çalışmalarının karlılığı da
artırdığı görülmektedir. Bu açıdan da kurumsallaşmanın rekabet üstünlüğü sağlayabilecektir.
- Kurumsallaşma çalışmalarının zaman içerisinde gerçekleşebildiği anlaşılmaktadır. İkinci ve üçüncü kuşak
işletmelerde kurumsallaşma faktörlerinin büyük bir kısmının uygulanması bu fikri desteklemektedir. Ancak, bu
çalışmalar esnasında profesyonel destek alınmasının sürecin kısalmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
- Aile işletmelerinin kurumsallaşmasının, özellikle bu tür işletmelerdeki kararları daha objektif ve rasyonel
hale getireceği, aile fertleri arasındaki olası çatışmaları işbirliğine dönüştüreceği, işletme içi ve dışı ilişkileri daha
profesyonel hale getireceği, daha uzun ve daha güvenilir ekonomik ilişkilere yol açacağı ve işletme içerisinde
kariyer planlaması dahil aile ile ilgili bir çok geleceğe yönelik konu için planlama yapılabileceği bilinmektedir.
Bu anlamda Erzurum İlindeki aile işletmelerinin kurumsallaşma ihtiyaçlarının farkında oldukları, kurumsallaşma
eğiliminin ise olumlu yönde geliştiği söylenebilir. Ülke içi ve ülke dışı rekabetin aynı anda ve iç içe gelişmesi,
firmaların, kurumsallaşma çalışmaları için gereken süreyi kısaltmaları ve bu konuda daha planlı hareket etmeleri
gerektiğini düşündürmektedir.
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Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Özet

Bu çalışma, Türkiye ve Kırgızistan üniversite öğrencilerinin girişimcilik kavramına bakışlarını, girişimcilik
niyetlerini, girişimci olma ya da olmama yönündeki tercihlerinin altında yatan faktörleri araştırmayı
amaçlamaktadır. Bu amaçla 2007–2008 bahar döneminde Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencilerine
anket uygulanarak istatiksel analiz ve değerlendirmeleri yoluna gidilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Eğitim.
JEL SINIFLANDIRMASI: I21, L26
Abstract
This study aims to search perceptions about entrepreneurship concept, entrepreneurship intention, factors
that underlying their choice about whether or not to be an entrepreneur of university students of Kyrgyzstan and
Turkey. For this purpose, a survey has been applied to last semester students of Erzurum Ataturk University
Faculty of Economics Administrative Sciences and Kyrgyz-Turkish Manas University Faculty of Economics and
Administrative Sciences and evaluated by analyses statistically.
Key Words: Entrepreneurship, Education.
JEL CLASSIFICATION: I21, L26

I.

Giriş
Girişimci kavramı 17. yüzyıla kadar daha çok aktif ve kendini riske atmaya eğilimli kişileri tarif etmek için
kullanılmıştır. Daha sonraki yıllarda ise girişimcilik bir işletme kuran kişi olarak algılanmıştır. Klasik tanım
bağlamında girişimci, fırsatlardan yararlanmak için gerekli kaynakları bir araya getiren, kar ve büyüme amacı
taşıyan ancak bu amaçları gerçekleştirirken risk ve belirsizliklerle karşılaşan ve sonuç olarak bir işletme
meydana getiren kişi olarak ortaya çıkmaktadır (Naktiyok, 2004: 9).
Girişimcilik kavramının açıklanmasına yönelik ilk yaklaşım Richard Cantillon (1680–1734) tarafından
yapılmıştır. Cantillon iktisadi birimleri üç sınıfa ayırmıştır: Toprak sahipleri, girişimciler ve işçiler. Cantillon’a
göre girişimci, işletme faaliyetlerini yerine getirirken belirsizlikle yüz yüze kalan kişidir. Girişimci herhangi bir
malı belli bir fiyattan ve belli bir miktarda satın alır. Ancak satacağı fiyat ve miktar belirsizdir. Cantillon’u
takiben, girişimciliğin açıklamasına yönelik olarak üç temel görüş ortaya çıkmıştır.
Bunlardan birincisi, temsilciliğini von Thünen, Schumpeter ve Baumol’un yaptığı Alman Ekolü’dür.
İkincisi Marshall, Say ve Knight tarafından temsil edilen Neoklasik Gelenektir. Üçüncüsü de Menger, von
Mises ve Kirzner tarafından temsil edilen Avusturya Geleneğidir. Bu gelenekler girişimcinin işlevini farklı
yönlerden açıklamışlardır. Söz konusu gelenekler arasındaki temel farklılıklar şöyle özetlenebilir:
Neoklasiklere göre girişimcinin temel rolü, girişimcilik faaliyetleri yoluyla piyasaların dengede
bulunmasına katkı yapmaktır. Avusturya Geleneği ise girişimcinin kar fırsatları yakalama yeteneklerini ön
plana çıkarmaktadır. Bu geleneğe göre girişimcilerin önemli bir fonksiyonu tatmin edilememiş ihtiyaçları
karşılamak veya piyasa etkinsizliklerini veya eksikliklerini düzeltmektir. Adı Schumpeterci ekol olarak ta bilinen
Alman Gelenekte ise girişimcinin bir değişim, reform ya da devrim yapması ön plandadır. Bu bağlamda
girişimcinin fonksiyonu, yeni bir mal üretmek ya da mevcut ürününü yeni bir yöntemle üretmeye çalışmak gibi
yenilikler ortaya koymaktır.
Alman ekolü Avusturya geleneğine benzemekle birlikte, Alman geleneği potansiyel yaratılmasına,
Avusturya geleneği ise bunun gerçekleştirilmesine önem vermektedir (Nooteboom, 1993: 1).
Görüldüğü gibi iktisatçılar girişimci kavramına çeşitli değişen işlevler yüklemişlerdir. Bu fonksiyonların bir
kısmı, girişimci kavramının farklı teorilerdeki tanımlamalarında önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle, çeşitli
iktisat teorilerinde girişimciye yüklenen roller Tablo 1’de özetlenmiştir. 1
Tablo 1. Girişimcilik teorilerinde girişimciye bakış.
Girişimcinin
Risk alan kişi
Aracı kişi
Fonksiyonu/Ekol
Neoklasik Ekol
Cantillon
Teorinin temel
Açıkça dahil
(1680-1734)
taşı olarak alınmış edilmiş

*

Kapitalistsermaye sahibi

Yönetici

Yenilikçi kişi

Üstü kapalı
olarak dahil
edilmiş

Ele alınmamış

Ele alınmamış
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1
Cantillon (1931), Say (1845), Marshall (1961), Menger (1950), Knight (1921), Schumpeter (1934, 1942), Kirzner (1979, 1981) tarafından
yapılan çalışmalar esas alınmıştır.
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Say
(1767-1832)
Marshall
(1842-1924)

Açıkça dahil
edilmiş
Üstü kapalı olarak
dahil edilmiş

Ele alınmamış

Tamamen
dışlanmış
Teorinin temel
taşı olarak
alınmış
Tamamen
dışlanmış

Teorinin temel
taşı olarak alınmış
Teorinin temel
taşı olarak alınmış

Açıkça dahil
edilmiş
Ele alınmamış

Knight
(1885-1972)

Teorinin temel
taşı olarak alınmış

Ele alınmamış

Tamamen
dışlanmış

Üstü kapalı
olarak dahil
edilmiş

Alman Ekolü
Schumpeter
(1883-1950)

Tamamen
dışlanmış

Üstü kapalı
olarak dahil
edilmiş

Tamamen
dışlanmış

Tamamen
dışlanmış

Teorinin temel
taşı olarak
alınmış

Avusturya Ekolü
Menger
(1840-1921)

Tamamen
dışlanmış

Üstü kapalı
olarak dahil
edilmiş
Teorinin temel
taşı olarak
alınmış

Tamamen
dışlanmış

Açıkça dahil
edilmiş

Ele alınmamış

Kirzner
(1930- )

Tamamen
dışlanmış

Tamamen
dışlanmış

Ele alınmamış

Ele alınmamış

Açıkça dahil
edilmiş

Kaynak: Bosma vd., 2000: 11

Tablo 1’den görülebileceği gibi risk alma genellikle girişimcinin fonksiyonu içinde yer almaktadır. Ancak
Alman ve Avusturya Ekolünde (Menger, Schumpeter ve Kirzner) risk alma fonksiyonu, girişimciliğin temel
özelliği olarak görülmemekte; Neoklasik ekolde ise (Cantillon ve Knight) Alman-Avusturya Ekollerinin aksine
risk alma, girişimciliğin en temel özelliği olarak algılanmaktadır. Cantillon’a göre (1931) girişimcilik, riskin
hesaplanmasını ve belirsizliklerin aşılmasını gerektirmektedir. Girişimcilik bu bağlamda riskleri yönetme,
minimize etme ve belki de riskleri başkalarına aktarmayı gerektirmektedir. Knight (1921) girişimcinin riskleri
üstlenirken belirsizlikleri de yönetmek ve iyi yada kötü tüm sonuçların sorumluluğunu taşımak durumundadır
(Glancey, 2000:6). Buna karşılık hem Neoklasik ekolde (Cantillon, Marshall, Menger) hem de Alman ve
Avusturya ekollerinde (Schumpeter ve Kirzner) girişimci aracılık yapan kişi olarak yer almaktadır. Özellikle
Kirzner aracılık faaliyetini girişimcinin en önemli fonksiyonu olarak görmektedir. Bu görüşe göre girişimci
ekonomideki fırsatları araştırmakta ve bilgi birikimi ile bu fırsatları her an değerlendirmeye hazır durumdadır
(Glancey, 2000: 7).
Girişimcinin bir sermaye sahibi olup olmadığı konusu girişimcilik teorilerinde önemli bir tartışma
konusudur. Neoklasik Marshall ve Cantillon girişimcinin kapitalist ile benzer çağrışımı yapmasına güçlü destek
vermektedirler. Hatta Marshall, Kapitalizmin girişimciliğin temel bir fonksiyonu olduğu görüşündedir. Buna
karşılık Say, Menger, Knight, Schumpeter ve Kirzner ise aksi görüştedirler.
Girişimcinin yönetsel fonksiyonu ise Say, Marshall ve Menger tarafından vurgulanmaktadır. Bu bağlamda
Say ve Marshall girişimci ile yönetsel faaliyet arasındaki bağlantıları girişimcilik fonksiyonlarının temel taşı
olarak görmüşlerdir. Say’a göre, girişimci üretim faktörlerini verimliklerinin düşük olduğu alanlardan yüksek
olduğu alanlara doğru yönlendiren bir koordinatör işlevi görmektedir. Bu bağlamda girişimci hem üretim
faktörlerini bir araya getirmekte hem de söz konusu kaynakları koordine etmektedir (Glancey, 2000: 6).
Girişimcinin yenilikçi fonksiyonuna ilk olarak Say tarafından vurgu yapılmakla birlikte, girişimcinin bu
özelliğine en çok Schumpeter tarafından önem verilmiştir. Yenilikçilik bu bağlamda yeni malların üretimine
başlanması, mevcut üretim süreçlerinde yeni yöntemler uygulanması, yeni pazarlara açılma, yeni hammadde ve
finansman kaynakları bulunması gibi bir takım eylemlerden oluşmaktadır.
Girişimcilikte kar elde etmenin önemi hemen hemen tüm ekollerde kabul görmekle birlikte, verilen önemin
derecesi değişebilmektedir. Say, kar elde etmenin girişimci ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtmektedir.
Cantillon, Marshall, Menger ve Schumpeter karı girişimcilik fiilinin önemli bir sonucu olarak algılamaktadırlar.
Knight ve Kirzner ise kar elde etmeyi girişimciliğin en önemli konusu olarak ifade etmektedirler.
Özetlemek gerekirse neoKlasik ekolde, girişimcinin risk alan-kapitalist-yönetici fonksiyonları ön plandadır.
Alman ve Avusturya ekolleri ise, girişimcinin yenilikçilik-aracılık faaliyetleri üzerinde durmaktadırlar.
2.

Girişimciliğin Tanımı
Girişimcilik, sosyoloji, işletme, iktisat, psikoloji gibi çok sayıda disiplin tarafından ele alınan bir kavram
olduğu için farklı tanımlamalar ortaya çıkmaktadır. Bu tartışmalar girişimciliğin bir meslek grubu olup
olmadığından girişimciliğin sürekli bir eylem olup olmamasına kadar uzanmaktadır.
Girişimcilik herhangi bir meslekte olduğu gibi fonksiyonları, görevleri ve sorumlulukları tanımlanmış bir
meslek grubu olarak ele alınmamaktadır. Yine girişimci olduğu yaygın olarak kabul edilen kişilerin girişimcilik
eylemlerini sürekli olarak sergilemeleri de söz konusu değildir. Nitekim girişimciler girişimcilik davranışlarını
kariyerlerinin belli bir aşamasında veya yaptıkları işin belli kısımları ile ilgili bir aşamada sergileyebilirler.
Bu bağlamda Gartner (1988: 64) girişimcinin sabit bir var olma durumunu ifade etmediğini, girişimciliğin
daha çok bireylerin organizasyonlar oluşturmak için yüklendikleri bir rol olduğunu ifade etmektedir. Schumpeter
de (1934: 78) benzer şekilde girişimci olmanın bir meslek olmadığını; girişimcilerin, toprak sahipleri,
sermayedarlar veya işadamları gibi teknik anlamda bir sosyal sınıf olmadıklarını belirtmektedir (Wennekers ve
Thurik, 1999: 47).
Tarihsel süreç içinde girişimcilik ile ilgili çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Bunlardan bazıları aşağıda
verilmiştir.2
— Girişimci tarihi değiştiren birisidir, ancak tarih yazarken rehberi, mevcut gerçeklerin yerine olasılıkları
2

İlk 4 tanım Herbert ve Link, 1982’den alınmıştır.
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muhakeme etmesidir (Shackle).
— Bir çok insan kendilerini....tüccar veya girişimci olarak tanımlamaktadır. Daha sonra toptan veya
perakende olarak belirli bir fiyata satmak üzere, bir ürüne satın alma zamanına bağlı olarak belirli bir fiyat
ödemektedirler (Cantillon).
— ... (Girişimci) yönetim ve idare sanatının ustası olmalıdır (Say).
— Üretim sisteminin merkezi şahsiyeti girişimcidir. (Girişimci) Üretim faktörlerini, arazi, işgücü ve
makinelerin kullanım haklarını satın alır ve bunları yarı-mamul veya bitmiş ürünlere dönüştürdükten sonra,
bunları diğer girişimcilere veya tüketicilere, yaptığı masrafları karşılayacak ve çalışmasının ve beklemesinin
hakkını verecek bir fiyattan satar (Edgeworth).
— (Girişimcilik) Şirket örgütlenmesinde yeni bileşimlerin gerçekleştirilmesi, yani yeni ürünlerin ve yeni
hizmetlerin sağlanması, yeni hammadde kaynaklarının bulunması, yeni üretim yöntemlerinin tatbik edilmesi,
yeni piyasaların bulunması ve yeni örgütlenme biçimlerinin oluşturulmasıdır (Schumpeter, 1934).
— Girişimcilik gerçekte fırsatları görme ile başlayıp bu fırsatlardan faydalanılması ile doruğa çıkan bir
genel yönetim yaklaşımıdır (Sexton vd., 1991).
— Girişimcilik, daha önce mevcut olmayan yeni kaynak bileşimleri yaratmada kullanılan faaliyetlerin
toplamıdır (Burgelman vd., 1988).
— Girişimcilik, kişilerin, hâlihazırda kontrol ettikleri kaynaklara bağlı kalmadan, fırsatları kovaladıkları ve
ihtiyaç ve istekleri yenilikler yoluyla karşıladıkları bir süreçtir (Robbins ve Coulter, 1999).
— Temel olarak, girişimcilik yaratıcı bir insan faaliyetidir. Mevcut bir teşebbüsü veya organizasyonu
sadece izlemek, tahlil etmek veya tarif etmekten ziyade, yeni bir teşebbüsü veya organizasyonu başlatmak veya
kurmak yoluyla bir bireyin kendi doruk noktasını bulmasını içerir (Timmons, 1999).
— Girişimcilik yeni işletmelerin yenilikçi risk alma yönetimi kullanımı yoluyla başlatılması ve/veya
büyütülmesidir (Fry, 1993).
— Bir bireyin işini yenilikçi bir şekilde kavrayan, bütünleşmiş bir kavramdır (Karatko ve Hoggets, 1998).
Girişimcilik tarihi üzerine çalışan Hebert ve Link (1988: 47) girişimciyi aşağıdaki gibi tanımlamaktadırlar
“…Malların, kaynakların veya kurumların kullanımını, biçimini ve konumunu etkileyen yargısal kararlar verme
sorumluluğunu almada uzmanlaşmış kişidir…”
Wennekers ve Thurik, (1999: 46–7) çalışmalarında çeşitli girişimcilik tartışmalarına yer verdikten sonra
girişimciyi daha geniş kapsamlı olarak tanımlamışlardır. Girişimcilik; bireylerin istek ve yeteneklerini var olan
örgütlerde kendi başlarına ya da takım içerisinde -yeni ekonomik fırsatları algılamaları ve oluşturmaları (yeni
ürünler, yeni üretim metotları, yeni örgütsel şemalar ve yeni ürün pazarları) - belirsizlik ve diğer engellere
rağmen yer, şekil ve kaynakların ve kurumlar üzerine karar alarak fikirlerini pazarda tanıtmalarıdır.
3.

Girişimci Olmayı Belirleyen Faktörler
Girişimcilik ile ilgili çalışma, araştırma ve tartışmalarda girişimciliği belirleyen faktör ya da faktörlerin
neler olduğuna dair çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Genel olarak girişimci olmayı belirleyen faktörlerin
literatürde üç yaklaşım altında incelendiği görülmektedir:
a. Bireysel yaklaşım: Girişimciliği daha çok psikolojik, demografik ve psikolojik özelliklerini ele alarak
açıklamaya çalışmaktadır. Psikolojik olarak, bireylerin değerleri, tutumları, yaşadıkları deneyimleri,
davranışların bilinçaltından etkilenmesi vb etkenler girişimciliklerini belirlemede önemli roller oynamaktadır.
Psikolojik özellikleri olarak motivasyon, kendine güven, risk alma, sabır vb davranışlar girişimciliğin
belirlenmesinde önemli faktörlerdir. Demografik olarak ise ailede ilk çocuk olanların, erkeklerin, eğitim düzeyi
yüksek olanların ve girişimci yapıya sahip ailelerde doğanların, girişimci olma olasılıkları daha yüksektir. Yine
yaş, medeni durum, ailenin gelir durumu gibi faktörler de demografik olarak önemli faktörlerdir. Bireysel
yaklaşımda son dönemlerde üzerinde en çok durulan özellikler psikolojik özelliklerdir. Bu bağlamda,
girişimciliğin belirleyicisi olarak başarı ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma eğilimi, belirsizliği üstlenme, kendine
güven ve yenilikçilik gibi psikolojik faktörler ön plana çıkmaktadır. Bu faktörler şöyle özetlenebilir:
Başarı İhtiyacı: McClelland (1961) tarafından ileri sürülen başarı ihtiyacı teorisi, başarı ihtiyacının
girişimcilik davranışlarını etkileyen bir faktör olduğunu ileri sürmektedir. Bu bağlamda başarı ihtiyacı güdüsü
yüksek olan kişilerin başarmak için daha istekli olmaları, onların girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olmasına
neden olmaktadır. Literatürde başarı ihtiyacı ile girişimcilik arasındaki ilişkilerin çeşitli çalışmalarda ele alındığı
görülmektedir. Johnson (1990) girişimcilik literatüründeki 23 önemli çalışmanın 20’sinde başarı ihtiyacı ile
girişimcilik ilişkisinin ele alındığını ifade etmektedir. Yine girişimcilik eğilimi yüksek olan ve olmayan kişiler
arasındaki farklılıkların nedenlerinin araştırıldığı çeşitli çalışmalarda, başarı ihtiyacının girişimci olanlarda
olmayanlara göre daha fazla olduğu bulgusuna ulaşıldığı görülmektedir (Robinson vd. 1991a, Robinson vd.
1991b).
Kontrol Odağı: Kontrol odağı, bir kişinin yaşamındaki ödül ve cezalar ile ilgili algılamalarını ifade
etmektedir (Pervin, 1980). İçsel kontrol odağına sahip olan kişiler, yaşamdaki olaylar üzerinde kendilerinin
kontrol sağlayabileceklerine inanmaktadırlar. Bu bağlamda ödül ve cezalar da kendi kontrol eylemlerinin bir
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık dışsal kontrol odağına sahip olan kişiler ise yaşamdaki
olaylarda şans ve talihin belirleyici olduğuna inanmaktadırlar. Bu bağlamda Rotter (1966), bir işi başarmak için
içsel kontrol odağına sahip olan kişilerin dışsal kontrol odağına sahip olan kişilere göre daha fazla çaba
gösterdiklerini ileri sürmektedir. Brockhaus ve Horwitz (1986) içsel ve dışsal kontrol odaklarını yalnızca
girişimcilik eğiliminin belirlenmesinde değil, mevcut girişimciler içinde de başarılı olanlarla olmayanların ayırt
edilmesine olanak sağlayan bir faktör olduğunu ileri sürmektedir. Çeşitli uygulamalı çalışmalarda da içsel ve
dışsal kontrol odaklarının girişimciliğin bir belirleyicisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (Ho ve Koh, 1992;
Robinson vd., 1991a).
Risk Alma Eğilimi: Risk alma eğiliminin de girimciliğin önemli etkenlerinden birisi olduğu kabul
edilmektedir. Mill (1984) risk alma eğiliminin girişimcileri yöneticilerden ayırt eden bir faktör olduğunu ileri
sürmektedir. Diğer bir kısım araştırmacılar da girişimciliğin temel olarak riski ve risk almayı kapsadığını ifade
etmektedirler (Palmer, 1971; Sarachek, 1978). Nitekim Girişimcilik ile ilgili bir çok çalışmada risk almanın
girişimciliğin önemli bir öğesi olarak araştırmalara dahil edildiği görülmektedir. (Cunningham ve Lischeron,
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1991, Ho ve Koh, 1992).
Belirsizliğe Katlanma: Belirsizlik, karşılaşılan bir durum ile ilgili mevcut bilgilerin yetersiz olduğu
durumları ifade etmek için kullanılmaktadır. Bir kişinin mevcut bir durumu belirsizlik olarak algılaması ve bu
belirsiz duruma karşı bulunduğu durumu organize etmesi o kişinin belirsizliğe katlanma derecesini gösterir.
Belirsizliğe katlanan kişiler, istikrarsız ve tahmin edilemeyen durumları yenmek için çaba gösterenlerdir.
Mitton’a (1989) göre girişimciler yalnızca belirsiz bir çevrede çalışmakla kalmaz, aynı zamanda söz konusu
belirsizliklerle istekli bir şekilde mücadele ederek bu belirsizlikleri yönetmeye çalışırlar. Bu nedenle belirsizliğe
katlanmanın bir girişimcilik özelliği olduğu kabul edilmektedir.
Kendine Güven: Girişimcinin, genel olarak kendi işini kuran ya da kurmayı isteyen kişi olduğu kabul
edilmektedir. Bu nedenle girişimci belirlediği amaçlarını gerçekleştirebileceğine inanmalıdır. Ho ve Koh (1992)
ile Cromie (2000), kendine güvenin içsel kontrol odağı, risk alma eğilimi ve belirsizliğe katlanma vb psikolojik
özellikler gibi bir dizi girişimcilik özelliği olduğunu ileri sürmüşlerdir. Uygulamalı çalışmalarda da kendine
güvenin girişimci olanlarda olmayanlara göre daha fazla olduğuna dair çeşitli bulgulara ulaşılmıştır (Robinson
vd., 1991a, Ho ve Koh, 1992).
Yenilikçilik: Yenilikçiliğin girişimcilik özelliklerinden birisi olduğuna ilişkin çeşitli görüşler ileri
sürülmüştür (Lachman, 1980; Gartner, 1990). Schumpeter (1934), Mitton (1989) ve Thomas ve Mueller (2000)
de yenilikçiliği girişimciliğin temeli olarak tanımlamışlardır. Girişimcilik ile ilgili olarak yapılan çeşitli
uygulamalı çalışmalarda da yenilikçilik davranışının girişimciliği belirleyen bir faktör olduğuna dair çeşitli
bulgulara ulaşılmıştır (Robinson vd., 1991a, Ho ve Koh, 1992).
Bireysel yaklaşımın temsilcilerinden Hisrich ve Roberts (2002) ise girişimciliğe etki eden faktörleri
aşağıdaki gibi sıralamaktadır:
Aile: Ailenin girişimci olması, özellikle aile reisinin kendi işine sahip olması girişimciliğin önemli
etkenlerindendir. Bunun yanında doğum sırası, ailenin işi ve akrabalık ilişkileri de girişimciliği etkileyen önemli
unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır.
Eğitim: Girişimcinin karşılaştığı problemlerin üstesinden gelebilmesi için eğitim büyük önem taşımaktadır.
Bu bağlamda resmi eğitim şart olmamakla birlikte, başarı için gerekli bir unsurdur. Finans, strateji, planlama vb
alanlarda girişimcilerin eğitim almaları önemlidir.
Kişisel Değerler: Kişisel değerler ile ilgili çalışmalarda daha çok girişimci ile etkili yönetici kavramları
arasında benzerlik kurulmuştur. Bu bağlamda başarılı girişimcilerin genel olarak kazanmak için işe başladıkları
görüşü kabul görmektedir.
Yaş: Genel olarak 22–25 yaş aralığı girişimcilik kariyerine başlamak için ideal olarak görülmektedir. Bu
yaşlar dışında da girişimciliğe başlanabileceği kabul edilmekle beraber, başarı için harcanacak enerji ve finansal
destek miktarı daha fazla olacaktır.
İş tecrübesi: Finans, ürün geliştirme, pazar planı geliştirme gibi alanlarda girişimcinin iş tecrübesi taşıması
oldukça önemlidir.
Rol modelleri: Girişimciliği etkileyen diğer bir önemli faktör ise rol modelidir. Bireylerin girişimcilik
kariyerlerinde kim ya da kimleri örnek aldıkları önem taşımaktadır. Bu örnekler aile bireyleri, arkadaşlar gibi
yakın çevre olabileceği gibi, ulusal ya da uluslararası arenada çalışan bireyler de olabilir (Kutanis ve
Bayraktaroğlu, 2006: 390–1).
b. Çevresel Yaklaşım: Girişimciliğe etki eden faktörleri ele alan ikinci yaklaşım olan “Çevresel Yaklaşım”
ise girişimciliğin temelinde bireysel özellikler yanında çevresel özelliklerin de etkin olduğunu ileri sürmektedir.
Bu yaklaşıma göre girişimcilik, sosyal, politik, ekonomik, teknolojik ve kültürel koşullardan önemli ölçüde
etkilenmektedir. Bunlardan belki de en etkin olanı kültürel özelliklerdir. Ekonomik etkinlikler yerine getirilirken
toplumun değer ve normları girişimciliği önemli ölçüde etkilemektedir. Değer ve normlar ise kültürden önemli
ölçüde etkilenmektedir.
c. Firma Yaklaşımı: Girişimciliğin belirleyicilerini açıklamaya yönelik son yaklaşım olan “Firma
Yaklaşımı” esas olarak var olan bir işletme içerisindeki faaliyetlere odaklanmaktadır. Bu yaklaşım temelde
girişimciliği yöneticiliğe yaklaştıran bir bakış açısı içermektedir. Girişimci bir birey yalnızca bir girişimi
başlatmakla kalmayıp, bu girişimi büyütür ve geliştirir. Bu nedenle girişimci olabilmek için yönetsel özelliklere
sahip olmak gereklidir (Naktiyok, 2004: 15–19).
4.

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Çalışmalar
Girişimciliği etkileyen faktörler ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda psikolojik faktörlerin ön plana çıktığı
görülmektedir. Bygrave (1989) girişimciliğin belirleyicisi olarak başarı ihtiyacı, içsel kontrol odağı, belirsizliğe
katlanma ve risk alma eğilimini esas alırken Robinson vd (1991a) başarı ihtiyacı, yenilikçilik, içsel kontrol odağı
ve kendine güven faktörleri üzerinde durmuşlardır (Koh, 1996: 15–16). Son dönemlerde yapılan çeşitli çalışmalarda ise (Koh, 1996; Gürol ve Atsan, 2006) yukarıda sıralanan tüm faktörlerin ele alındığı görülmektedir.
Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin araştırıldığı çeşitli çalışmalarda da psikolojik
faktörlerden yararlanıldığı görülmektedir. Bu çalışmalarda öncelikle bireyin girişimcilik derecesi ölçülmeye
çalışılmakta, daha sonra psikolojik faktörler ile girişimcilik derecesi asındaki ilişkilerin araştırılması yoluna
gidilmektedir.
Koh (1996) tarafından Hong Kong’daki 100 lisansüstü öğrencisi üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır.
Söz konusu anket çalışması başarı ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma eğilimi, belirsizliğe katlanma, kendine
güvenme ve yenilikçilik davranışlarını ölçmeyi amaçlayan çeşitli sorulardan oluşmaktadır. Araştırmanın
sonuçlarında risk alma eğilimi, belirsizliğe katlanma ve yenilikçilik özelliklerinin girişimci eğilime sahip olan
öğrencilerde, sahip olmayan öğrencilere göre daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır.
Başarı ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma eğilimi, belirsizliğe katlanma, kendine güven ve yenilikçilik
davranışlar Gürol ve Atsan (2006) tarafından Türkiye için yapılan çalışmada da ele alınmış ve Yıldız Teknik
Üniversitesi ile Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim gören son sınıf öğrencisi 400 öğrenciye bir anket çalışması
yapılmıştır. Öğrencilerin girişimcilik eğilimleri, öğrencilere eğitimlerini tamamlamalarından sonra ne yapmayı
düşündükleri sorularak tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçlarında risk alma eğilimi, içsel kontrol
odağı, başarı ihtiyacı ve yenilikçilik özelliklerinin girişimci eğilime sahip olan öğrencilerde, sahip olmayan
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öğrencilere göre daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır.
Üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda psikolojik
faktörlerin araştırılması yanında, diğer etkenlerin araştırıldığı çalışmalar da bulunmaktadır.
Emsen vd. (2001) Atatürk Üniversitesi İİBF öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini araştırmışlardır. Bu
çalışmada aile, cinsiyet, yaşanılan coğrafi alan (kır-kent), ailedeki çocuk sayısı, aile reisinin mesleği ve eğitim
seviyesi açısından değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarında aile, cinsiyet, aile reisinin mesleği ile
girişimcilik arasında beklenen sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin
belirlenmesi amacıyla fakülteyi bitirdikten sonra yapmayı düşündükleri mesleklere göre karar verilmiştir.
Çalışmada, öğrencilerin girişimcilik düzeyinin düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmanın diğer
bulgularına göre, erkek öğrencilerin, kırsal kesimde yaşayanların, gelir seviyesi yüksek olanların ve babaları
bağımsız olarak çalışanların girişimcilik eğilimleri daha yüksektir.
Arslan (2002) Haliç Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin oluşmasında ve mesleki
tercihlerinde fiziksel, sosyal ve ekonomik çevrenin rolünü ele almıştır. Araştırma sonuçlarında öğrencilerin
mesleki idealleri açısından birinci derecede önceliği kendi işini kurma, ikinci derecede önceliği özel sektörde
çalışma almıştır. Mesleki tercihlerin oluşumunda kâr elde etme isteği birinci derecede bağımsız çalışma isteği ise
ikinci derecede önceliği almıştır. Sonuç olarak öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin yüksek olduğu sonucuna
varılmıştır. Cinsiyet açısından mesleki eğilim ve girişimcilik ilişkisi incelendiğinde, erkek öğrencilerin birinci
önceliği kendi işini kurmaya verdiği, kız öğrencilerin ise özel sektörde bir iş bulup çalışmayı tercih ettiği
görülmektedir. Genel olarak erkek öğrencilerin girişimcilik eğiliminin kız öğrencilere göre daha fazla olduğu
sonucuna varılmıştır. Aile gelir seviyesi yüksek gelir grubunda yer alan ailelerin çocuklarında girişimcilik
eğiliminin daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bu oranın yüksek olması, gelir seviyesi ile girişimcilik
arasında beklenen pozitif ilişkiyi onaylamıştır. Az çocuklu ailelere üye olan öğrencilerde kendi işini kurma
eğilimi yüksek iken, çok çocuklu ailelerde bu oran azalmaktadır. Araştırmada ayrıca girişimcilik eğiliminin
babanın bağımsız olarak kendi nam ve hesabına çalışması ile yakından ilişkili olmadığı sonucuna varılmıştır.
İrmiş (2003) tarafından yapılan çalışmada Kırgız Cumhuriyeti’nde yer alan üniversitelerin İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültelerinde öğrenim gören son sınıf öğrencilerine bir anket çalışması uygulanmış ve öğrencilerin
girişimcilik eğilimleri araştırılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin çoğunun kendi işini kurma eğiliminde oldukları
sonucuna varılmıştır. Kar elde etme isteği, araştırmaya katılan öğrencilerin ilk üç istekleri arasında yer
almaktadır. Yine öğrencilerin çoğunluğu belli bir süre işgören olarak çalıştıktan sonra gelecekte kendi
işletmelerini kurmak istemektedirler. Öğrencilerin kendi işlerini kurmakta en çok zorlanacaklarını düşündükleri
sorunlar ise sırasıyla sermaye eksikliği ve devlet politikaları olarak tespit edilmiştir.
Lüthje ve Franke (2003) risk alma, kontrol odağı, girişimci olma üzerindeki çevresel engeller,
girişimciliği destekleyen çevresel faktörler, girişimciliğe bakış açısı ve girişimcilik amacı gibi girişimciliği
etkileyen faktörleri araştırmak amacıyla MIT’de mühendislik eğitimi alan 512 öğrenciye bir anket çalışması
uygulamışlardır. Çalışmanın sonuçlarında, öğrencilerin kişisel özelliklerinin girişimcilik niyeti üzerinde güçlü bir
etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.
Wang ve Wong (2004), Singapur’da teknik eğitim gören üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini
araştırmışlardır. Çalışmanın sonuçlarında cinsiyet, ailenin girişimci geçmişinin varlığı ve eğitim düzeyi
girişimciliği etkileyen faktörler olarak ortaya çıkarken, ailenin gelir durumunun, etnik köken ve tabiiyetin
girişimcilik üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Veciana vd. (2005) öğrencilerin girişimcilik eğiliminin belirlenmesi amacıyla kültürel olarak benzer yapıda
olan Katalonya ve Porto Riko’daki üniversite öğrencilerine bir anket uygulamışlardır. Çalışmanın sonuçlarında,
her iki grubun da girişimcilik eğiliminin benzer şekilde yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
Berglund ve Wennberg (2006) girişimcilik eğitimi alan işletme ve mühendislik öğrencilerinin girişimcilik
eğilimlerini araştırmışlardır. Araştırmanın sonuçlarında her iki grup öğrencinin de girişimcilik eğilimlerinin
yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Mühendislik öğrencilerinin problem çözme eğilimleri daha fazla iken,
işletme öğrencileri piyasa orijinli hareket etme eğilimi göstermektedirler.
5.

Amaç, Yöntem ve Kapsam
Bu araştırmada, bir Türk üniversitesi olan Erzurum Atatürk Üniversitesi (EAÜ) ile bir Kırgız-Türk ortak
işbirliği ile kurulan ve Kırgızistan’da faaliyet gösteren Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ)
girişimciliğe en yakın eğitimin verildiği iktisadi ve idari bilimler fakülteleri (İİBF) öğrencilerinin girişimcilik
eğilimleri karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Araştırmada öğrencilerin mezun olduktan sonra kendi işini
kurmak isteyip istememelerine göre girişimci adayı olarak kabul edilerek ya da en azından mevcut girişimcilerin
bu kişiler arasından çıkacağını varsayarak girişimcilik kararlarını etkileyen psikolojik, demografik ve psikolojik
faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle araştırma yalnızca son sınıf öğrencileri ile sınırlı tutulmuştur.
Ayrıca iki farklı ülke üniversite öğrencilerinin girişimcilik kararını etkileyen özellikler arasındaki benzerlik ve
farklılıklar da ortaya konulmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin kendi işini kurma tercihlerini etkileyen faktörler
belirlenirken yaş ve cinsiyet gibi kendi kişisel özellikleri yanında ailesinde girişimci bulunup bulunmadığı,
ailesinin yaşadığı yerleşim yerinin köy, kasaba veya şehir olup olmadığı biçimindeki çevresel özellikler ile
onların psikolojik özellikleri araştırma konusu yapılmıştır. KTMÜ İİBF öğrencilerinin bir özelliği de Türk
Devlet ve Topluluklarından gelen öğrencilerin bulunması nedeniyle karma bir yapı göstermesidir.
Öğrencilerin psikolojik özellikleri araştırılırken girişimciliği etkilediği düşünülen ve bu yönde literatürde
bulgular elde edilebilen temel psikolojik özellikler dikkate alınmıştır. Bu temel özellikler “başarı ihtiyacı”,
“kontrol yeri”, “risk alma duyarlılığı”, “belirsizliğe tolerans”, “yenilikçilik” ve “kendine güven”
özellikleridir.
Araştırma her iki fakülte öğrencilerine 2007–2008 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı döneminde uygulanan
bir anket yardımıyla yürütülmüştür. Anket Formu Koh (1996) dan alınmış ve söz konusu anket formuna kişisel
ve aile özelliklerini araştıran bir takım sorular eklenmiştir. Bunun sonucu anket formu üç bölümden oluşmuştur.
İlk bölümde girişimciliğin belirleyicileri ile ilgili literatüre uygun olarak yaş, cinsiyet, doğum yeri, ailede
girişimci olup olmadığı, girişimci varsa yakınlık derecesi, bireylerin ikamet ettikleri yerin kırsal-kentsel ayrımı
gibi konular yer almaktadır. İkinci bölümde öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ortaya koymak üzere “mezun
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olduktan sonra bir yıl içerisinde kendi işinizi kurma olasılığı % kaçtır” sorusu yöneltilmiştir. Bu sorunun cevabı
olarak verilen beş gruplu seçenekler içinden %60 ve üzeri olasılık belirten öğrenciler girişimci olarak kabul
edilmiştir. Bu bölümde öğrencilerin girişimcilik kararları üzerinde etkili olduğu düşünülen psikolojik
özelliklerini ortaya koyacak yargılar yöneltilmiştir. Bu yargılar toplam 36 yargıdan oluşmakta olup, bunlarda
yedisi kontrol yeri, yedisi başarı ihtiyacı, altısı risk alma eğilimi, altısı kendine güven, beşi belirsizliği tolerans
ve beşi yenilikçilikle ilgilidir. Yargıların 17’si düz ölçekli ve 19’u ters ölçekli olup serpiştirilerek yöneltilmiştir.
Bunun için öğrencilerden “Hiç katılmıyorum”dan, “Tamamen katılıyorum”a doğru beş ölçekten oluşan bir
değerlendirme yapmaları istenmiştir. Her bir psikolojik özellik ilgili yargılara katılım derecelerinin ortalamaları
alınarak bir değişkenle temsil edilmişlerdir.
Araştırmadan elde edilen tanımlayıcı istatistikler özet tablolar halinde verilmiştir. Söz konusu kişisel,
çevresel ve psikolojik özelliklerin girişimcilik üzerine
etkileri tek boyutlu ve çok boyutlu analizler yardımıyla
2
ortaya konulmuştur. Tek boyutlu analizde t ve χ testleri uygulanmış olup çok boyutlu analizde logit regresyon
yönteminden yararlanılmıştır.
6.

Sonuçlar
Sonuçlar kısmında öncelikle öğrencilerin tanımsal bulgular başlığı altında kişi ve aile özelliklerine, daha
sonra tek boyutlu analiz başlığı altında kişisel ve psikolojik özelliklerin girişimcilik ile ilişkisini araştıran t ve 2
test sonuçlarına ve çok değişkenli analiz başlığı altında girişimcilik ile kişisel ve psikolojik özellikleri birlikte
dikkate alan logit regresyon sonuçlarına yer verilmektedir.
Tanımsal bulgular: KTMÜ İİBF ve EAÜ İİBF son sınıf öğrencilerinin bölümlerine, cinsiyetlerine,
yaşlarına, doğum yerlerine, ailelerinin oturdukları yere, ailelerindeki girişimci durumuna, babalarının işlerine ve
mezun olduktan sonra bir yıl içinde yeni bir iş kurma olasılıklarına göre dağılımları Tablo II’de özetlenmiştir.
Her iki fakülte toplamı bağlamında ankete katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımları yakın değerler almıştır.
Yaş dağılımı ise 21–24 aralığında yoğunlaşmaktadır. KTMÜ İİBF öğrencilerinin ancak %35,2’si kent doğumlu
iken bu oran EAÜ İİBF öğrencilerinde % 71,6’ya ulaşmaktadır. Ailenin oturduğu yer bakımından da durum
benzerlik göstermekte ve KTMÜ İİBF öğrencilerinin ailelerinin %35,8’i kentte yerleşik iken bu oran EAÜ
İİBF’nde %77,3’e ulaşmaktadır. Ailede girişimci bulunup bulunmadığı bakımından KTMÜ İİBF öğrencilerinin
%20.4’ünün ve EAÜ İİBF öğrencilerinin %38.5’inin ailelerinde (birinci dereceden akraba) girişimciler
bulunmaktadır. Baba mesleği olarak her iki fakülte öğrencileri açısından da kamu ve özel kesimde ücretli olanlar
önemli bir yer tutmakta, KTMÜ İİBF öğrencilerinden farklı olarak EAÜ İİBF öğrencilerinde babası çiftçi olanlar
(%29.8) önemli bir yer tutmaktadır. Mezun oldukta sonra bir yıl içinde yeni bir iş kurma olasılığına göre
dağılımda ise ilginç bir dağılım göze çarpmaktadır. Nitekim KTMÜ İİBF öğrencilerden mezun olduktan sonraki
1 yıl içinde iş kurma olasılığı %40 ve üzeri olanların oranı EAÜ İİBF öğrencilerinden daha yüksektir. Ancak, her
iki fakülte öğrencileri içinde iş kurmama olasılığı daha fazladır.
Tablo 2. Ankete katılan öğrencilerin kişi ve aile özellikleri
KTMU
Bölümlere göre dağılım
İşletme
İktisat
Maliye
Toplam
Cinsiyete göre dağılım
Bayan
Erkek
Toplam
Yaşlara göre dağılım
19-20
21-22
23-24
25 ve üzeri
Cevapsız
Toplam
Doğum yerine göre dağılım
Köy
Kasaba
Şehir
Cevapsız
Toplam
Ailenin oturduğu yere göre dağılım
Köy
Kasaba
Şehir
Cevapsız
Toplam
Ailede girişimci durumuna göre dağılım
Evet
Hayır
Cevapsız
Toplam

Üniversite
%

EAU

%

Toplam

%
46,7
48,2
5,1
100,0

28
16
10
54

51,9
29,6
18,5
100,0

63
78

44,7
55,3

141

100,0

91
94
10
195

32
22
54

59,3
40,7
100,0

74
67
141

52,5
47,5
100,0

106
89
195

54,4
45,6
100,0

7
30
14
2
1
54

13,0
55,6
25,9
3,7
1,9
100,0

7
51
65
18

5,0
36,2
46,1
12,8

141

100,0

14
81
79
20
1
195

7,2
41,5
40,5
10,3
0,5
100,0

20
13
19
2
54

37,0
24,1
35,2
3,7
100,0

16
24
101

11,3
17,0
71,6

141

100,0

36
37
120
2
195

18,5
19,0
61,5
1,0
100,0

19
15
19
1
53

35,2
27,8
35,2
1,9
100,0

13
19
109

9,2
13,5
77,3

141

100,0

32
34
128
1
195

16,4
17,4
65,6
0,5
100,0

11
42
1
54

20,4
77,8
1,9
100,0

54
87

38,3
61,7

141

100,0

65
129
1
195

33,3
66,2
0,5
100,0
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Babanın işine göre dağılım
Kamuda ücretli
19
35,2
35
Özel sektörde ücretli
12
22,2
15
Kendi işletmesine sahip
3
5,6
16
Serbest Meslek
8
14,8
9
Çiftçi
3
5,6
42
Emekli
2
3,7
23
Çalışmıyor
1
1,9
Cevapsız
6
11,1
1
Toplam
54
100,0
141
Mezun oldukta sonra bir yıl içinde yeni bir iş kurma olasılığına göre dağılım
%0-20
21
38,9
96
%20-40
16
29,6
13
%40-60
10
18,5
19
%60-80
4
7,4
4
%80-100
3
5,6
9
Toplam
54
100,0
141

24,8
10,6
11,3
6,4
29,8
16,3
0,7
100,0

54
27
19
17
45
25
1
7
195

27,7
13,8
9,7
8,7
23,1
12,8
0,5
3,6
100,0

68,1
9,2
13,5
2,8
6,4
100,0

117
29
29
8
12
195

60,0
14,9
14,9
4,1
6,2
100,0

Öğrencilerin üniversitelerine ve cinsiyetlerine göre girişimci ve girişimci değil biçimdeki ayırımları ise
Tablo III’de verilmiştir.
Tablo 3 Öğrencilerin üniversitelere ve cinsiyete göre girişimcilik durumu
Üniversite
Cinsiyet
KTMÜ
%
EAÜ
%
Erkek
Girişimci
4
18,2
9
13,4
Girişimci değil
18
81,8
58
86,6
Toplam
22
100,0
67
100,0
Bayan
Girişimci
3
9,4
4
5,4
Girişimci değil
29
90,6
70
94,6
Toplam
32
100,0
74
100,0
Genel
Girişimci
7
13,0
13
13,2
Girişimci değil
47
87,0
128
90,8
Toplam
54
100,0
141
100,0

Toplam

%

13
76
89

14,6
85,4
100,0

7
99
106

6,6
93,4
100,0

20
175
195

10,3
89,7
100,0

Tablodan görüleceği üzere KTMÜ İİBF öğrencilerinde erkeklerin %18.2’si (4 kişi), bayanların %9.4’ü (3
kişi) ve genel olarak %13’ü (7 kişi) girişimci grubunda yer alırken, EAÜ İİBF öğrencilerinde erkeklerin %13.4’ü
(9 kişi), bayanların %5.4’ü (4 kişi) ve genel olarak %13,2’si (13 kişi) girişimci grubunda yer almaktadır.
Tek Boyutlu Analiz (t, ve 2 testleri): Öğrencilerin psikolojik özellikleri ile ilgili değişken ortalamaları her
iki fakülte için ortalamalar arası farklılığı test eden t istatistikleri ile birlikte Tablo 3’de verilmiştir. Tabloda
ayrıca her iki grubun varyanslarının eşitliğini test etmede kullanılan Levene'in F istatistiği de verilmiştir. Her iki
üniversite için varyanslar arasında anlamlı farklılık yoktur. Bunun sonucu, bütün psikolojik özellikler için
varyansların eşitliği altında t istatistiği sonuçları rapor edilmiştir.
Tablo 4. Öğrencilerin üniversitelerine göre psikolojik özellik ortalamaları
N Ortalama
Levene'in
varyans eşitliği
için F istatistiği
KTMÜ
54
3,3951
Kontrol yeri
1,867
EAÜ
141
3,5593
KTMÜ
54
3,4019
Başarı ihtiyacı
3,065
EAÜ
141
3,4751
KTMÜ
54
3,4179
Risk alma eğilimi
2,318
EAÜ
141
3,2532
KTMÜ
54
2,5586
Belirsizliği tolerans
2,895
EAÜ
141
2,7287
KTMÜ
54
3,4241
Kendine güven
2,605
EAÜ
141
3,4071
KTMÜ
54
3,5852
Yenilikçilik
0,999
EAÜ
141
3,5844

p

t-istatistiği

p

0,173

-1,675

0,095

0,082

-0,787

0,433

0,130

1,737

0,084

0,090

-1,698

0,091

0,108

0,166

0,868

0,319

0,008

0,993

Tablo 4’te verilen sonuçlara göre, altı psikolojik özellikten kontrol yeri, risk alma eğilimi ve belirsizliği
tolerans açısından iki üniversite öğrencileri arasında ancak %10 önem düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmakta,
başarı ihtiyacı, kendine güven ve yenilikçilik bağlamında anlamlı farklılıklar bulunmamaktadır.
Girişimcilik ve psikolojik özellikler arasındaki ilişkileri test etmeye yönelik t-istatistikleri tüm örneklem
için Tablo 5’de, KTMÜ İİBF öğrencileri için Tablo 6’da ve EAÜ İİBF öğrencileri için Tablo 7’de verilmiştir.
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Tablo 5. Tüm örneklem için girişimcilik ve psikolojik özellikler arasındaki ilişkiler
N
Ortalama
Levene’in
varyansın eşitliği
için F istatistiği
1
20
3,6500
Kontrol yeri
0,292
0
175
3,4983
1
20
3,3300
Başarı ihtiyacı
1,496
0
175
3,4690
1
20
3,7650
Risk alma eğilimi
1,001
0
175
3,2455
1
20
2,7625
Belirsizliği tolerans
0,655
0
175
2,6724
1
20
3,7750
Kendine güven
0,176
0
175
3,3703
1
20
3,8600
Yenilikçilik
0,718
0
175
3,5531

p

t- istatistiği

p

0,590

1,045

0,298

0,223

-1,014

0,312

0,318

3,823

0,000

0,419

0,606

0,545

0,676

2,737

0,007

0,398

2,256

0,025

Tablo 5’ten elde edilen sonuçlara göre, tüm örneklem açısından girişimci olanlar ile olmayanlar arasında,
risk alma eğilimi ve kendine güven açısından %1 önem düzeyinde; yenilikçilik açısından %5 önem düzeyinde
anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Diğer psikolojik faktörler açısından ise anlamlı farklılıklar elde
edilememiştir.
Tablo 6. KTMU İİBF öğrencileri için girişimcilik ve psikolojik özellikler arasındaki ilişkiler
N
Ortalama
Levene’in
p
varyans
eşitliği için
F istatistiği
1
7
3,5000
Kontrol yeri
0,516
0,476
0
47
3,3794
1
7
3,3714
Başarı ihtiyacı
0,009
0,923
0
47
3,4064
1
7
3,7857
Risk alma eğilimi
0,802
0,375
0
47
3,3631
1
7
2,9286
Belirsizliği tolerans
0,137
0,712
0
47
2,5035
1
7
3,4429
Kendine güven
0,055
0,815
0
47
3,4213
1
7
3,8000
Yenilikçilik
0,145
0,704
0
47
3,5532

tistatistiği

p

0,581

0,564

-0,164

0,870

2,181

0,034

2,038

0,047

0,094

0,925

1,114

0,270

Tablo 6’dan elde edilen sonuçlara göre, KTMÜ İİBF öğrencileri açısından girişimci olanlar ile olmayanlar
arasında risk alma eğilimi ve belirsizliği tolerans açısından %5 önem düzeyinde anlamlı farklılıklar
bulunmaktadır. Diğer psikolojik faktörler açısından ise anlamlı farklılıklar elde edilememiştir.
Tablo 7. EAU İİBF öğrencileri için girişimcilik ve psikolojik özellikler arasındaki ilişkiler
N
Ortalama
Levene’in
p
varyans eşitliği
için F istatistiği
1
13
3,7308
Kontrol yeri
0,908
0,342
0
128
3,5419
1
13
3,3077
Başarı ihtiyacı
1,645
0,202
0
128
3,4921
1
13
3,7538
Risk alma eğilimi
0,269
0,605
0
128
3,2023
1
13
2,6731
Belirsizliği tolerans
0,436
0,510
0
128
2,7344
1
13
3,9538
Kendine güven
2,440
0,121
0
128
3,3516
1
13
3,8923
Yenilikçilik
0,733
0,393
0
128
3,5531

t- istatistiği

p

1,002

0,318

-1,050

0,295

3,122

0,002

-0,319

0,750

3,208

0,002

1,973

0,050

Tablo 7’den elde edilen sonuçlara göre, EAÜ İİBF öğrencileri açısından girişimci olanlar ile olmayanlar
arasında risk alma eğilimi ve kendine güven açısından %1 önem düzeyinde; yenilikçilik açısından ise %5 önem
düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Diğer psikolojik özellikler açısından ise anlamlı ilişkiler elde
edilememiştir.
Öğrencilerin demografik ve aile özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı KTMÜ İİBF, EAÜ
İİBF ve tüm örneklem açısından 2 testi ile incelenmiştir. 2 testi sonuçları Tablo 8’de göstermektedir.
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Tablo 8. Öğrencilerin bazı demografik ve aile özellikleri ile girişimcilik arasındaki ilişkiler (
2
2
Değişkenler
p
p
KTMU
EAU
Üniversite
Bölüm
1,311
0,519
2,704
0,100
Cinsiyet
0,896
0,344
2,707
0,100
Yaş
0,012
0,911
0,748
0,387
Doğum yeri
0,154
0,694
1,188
0,276
Ailenin yerleşim yeri
0,208
0,649
0,436
0,509
Doğum sırası
0,003
0,960
0,864
0,364
Kardeş sayısı
0,696
0,404
0,013
0,911
Babanın kendi işi olması
0,473
0,492
17,246
0,000
Ailede girişimci bulunması
5,674
0,017
9,041
0,003

2

testi sonuçları)
2

p
Tüm Örneklem
0,594
0,441
0,426
0,808
3,366
0,067
0,159
0,690
0,113
0,737
0,188
0,665
0,618
0,432
0,092
0,762
10,398
0,001
13,010
0,000

Tablo 8’e göre, KTMÜ İİBF öğrencileri için 2 testi sonucunda anlamlı ilişkiler elde edilememiş, EAÜ
İİBF öğrencileri açısından ise bölüm ve cinsiyet için %10; babanın kendi işinin olması ve ailede girişimci
bulunması açısından ise %1 önem düzeyinde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Tüm örneklem bağlamında ise,
cinsiyet açısından %10, babanın kendi işine sahip olması ve ailede girişimci bulunması açısından ise %1 önem
düzeyinde anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
Çok boyutlu Analiz: Logit regresyon modelinde, Koh (1996) dan faklı olarak girişimciliği belirleyen
psikolojik faktörler yanında, öğrencilerin demografik ve aile özellikleri de bağımsız değişkenler olarak tayin
edilerek, girişimcilik üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Tüm örneklem, KTMÜ İİBF ve EAÜ İİBF için ayrı logit
regresyon analizi yapılmıştır. Tüm örnekleme ait sonuçlar Tablo 9’da verilmektedir.
Tablo 9. Tüm örneklem için logit regresyon sonuçları
Değişkenler
Sabit
Kontrol yeri
Başarı ihtiyacı
Risk alma eğilimi
Belirsizliği tolerans
Kendine güven
Yenilikçilik
Universite (KTMÜ=1)
Cinsiyet (Erkek=1)
Kardeş sayısı
Yaş (23 ve üzeri=1)
İlk Çocuk olup olmama (Evet=1)
Kentte doğup doğmadığı (Kent=1)
Ailenin yaşadığı yer (Kent=1)
Babanın girişimcilik durumu (Evet=1)
Ailede girişimci durumu (Evet=1)

Katsayı
-12,498
-0,342
-1,500
1,700
-0,124
0,462
1,454
1,190
0,885
-0,471
1,803
-0,613
0,491
-0,288
2,479
2,130

Standart hata
4,142
0,608
0,669
0,711
0,538
0,669
0,716
0,835
0,687
0,654
1,554
0,709
0,978
0,962
0,860
0,703

Wald
9,104
0,317
5,035
5,718
0,054
0,476
4,122
2,033
1,660
0,519
1,345
0,748
0,253
0,090
8,305
9,182

p
0,003
0,573
0,025
0,017
0,817
0,490
0,042
0,154
0,198
0,471
0,246
0,387
0,615
0,765
0,004
0,002

Exp(B)
0,000
0,710
0,223
5,472
0,883
1,587
4,280
3,288
2,422
0,624
6,065
0,542
1,634
0,750
11,928
8,414

Tüm örneklem için logit regresyon sonuçlarına göre, psikolojik özelliklerden başarı ihtiyacı, risk alma
eğilimi, yenilikçilik ile demografik ve aile özelliklerinden babanın girişimcilik durumu ve ailede girişimci olması
durumu değişkenlerinin girişimcilik üzerinde anlamlı etkilere sahip olduğu görülmektedir. Psikolojik
özelliklerden risk alma eğilimi ile yenilikçilik arttıkça girişimcilik artmakta buna karşılık başarı ihtiyacı arttıkça
girişimcilik azalmaktadır. Bu bağlamda girişimciliğin belirlenmesinde literatürde ileri sürülen ve girişimcilik
üzerinde kar yanında başarı ihtiyacının da etkili olduğuna yönelik hipotez reddedilmektedir. Demografik
özellikler bağlamında ise, babanın girişimci olmasının ve ailede girişimci bulunmasının girişimcilik üzerinde
pozitif bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Modelin katsayıları için Omnibus testi sonuçları ( 2=47.307,
p=0.000) modelin katsayılarının anlamlı olduğunu göstermektedir. Tüm örneklem için sınıflandırma tablosu ise
Tablo 10’da verilmektedir.
Tablo 10. Sınıflandırma tablosu

Girişimcilik
Genel Yüzde

0
1

Kestirim
Girişimcilik
(1=Girişimci,
0=Girişimci değil)
0
1
171
4
15
5

%

97.7
25.0
90.3

Tablo 10 incelendiğinde modelin son sınıfta okuyan öğrencilerin girişimciliklerinin %25’ini ve girişimci
olmayanların %97.7’sini, genel toplam olarak %90.3’ünü açıklamaktadır.
KTMÜ İİBF öğrencilerinin girişimcililerini belirlemek amacıyla yapılan logit regresyon analiz sonuçları
Tablo 11’de verilmiştir.
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Tablo 11. KTMÜ İİBF öğrencileri için logit regresyon sonuçları
Değişkenler
katsayı
Sabit
-57,542
Kontrol yeri
6,535
Başarı ihtiyacı
-2,856
Risk alma eğilimi
2,347
Belirsizliği tolerans
7,573
Kendine güven
0,907
Yenilikçilik
1,452
Cinsiyet (Erkek=1)
1,479
Yaş (23 ve üzeri=1)
-0,147
Kardeş sayısı
2,022
İlk Çocuk olup olmama (Evet=1)
-5,118
Kentte doğup doğmadığı
-9,549
Ailenin yaşadığı yer (Kent=1)
9,507
Babanın girimcililk durumu (Evet=1)
-16,949
Ailede girişimci durumu (Evet=1)
6,700

Standart hata
35,110
4,938
3,074
2,767
4,671
3,261
4,770
3,035
2,285
2,176
5,091
11,256
8,232
65,206
4,111

Wald
2,686
1,752
0,863
0,719
2,629
0,077
0,093
0,238
0,004
0,863
1,011
0,720
1,334
0,068
2,657

p
0,101
0,186
0,353
0,396
0,105
0,781
0,761
0,626
0,949
0,353
0,315
0,396
0,248
0,795
0,103

Exp(B)
0,000
688,821
0,058
10,458
1945,191
2,476
4,272
4,390
0,863
7,556
0,006
0,000
13452,890
0,000
812,799

Tablo 11’den elde edilen sonuçlara göre, gerek psikolojik faktörlerin gerekse demografik ve aile faktörleri
KTMÜ İİBF öğrencilerinin girişimcilikleri üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Omnibus testi sonuçları
( 2=22.433, p=0.070) modelin katsayılarının anlamlı olduğunu göstermektedir. KTMÜ İİBF öğrencileri için
sınıflandırma tablosu ise Tablo 12’de verilmektedir.
Tablo 12 incelendiğinde modelin KTMÜ İİBF son sınıfta okuyan öğrencilerin girişimciliklerinin %57.1’ini
ve girişimci olmayanların %95.7’sini, genel toplam olarak %90.7’sini açıklamaktadır.
Tablo 12. Sınıflandırma tablosu

Girişimcilik
Genel Yüzde

0
1

Kestirim
Girişimcilik
(1=Girişimci,
0=Girişimci değil)
0
1
45
2
3
4

%

95.7
57.1
90.7

EAÜ İİBF öğrencilerinin girişimcililerini belirlemek amacıyla yapılan logit regresyon analiz sunuçları
Tablo 13’de verilmiştir.
Tablo 13. EAÜ İİBF öğrencileri için logit regresyon sonuçları
Değişkenler
katsayı
Sabit
-22,506
Kontrol yeri
-1,659
Başarı ihtiyacı
-4,856
Risk alma eğilimi
4,021
Belirsizliği tolerans
-1,784
Kendine güven
1,422
Yenilikçilik
4,081
Cinsiyet (Erkek=1)
0,232
Yaş (23 ve üzeri=1)
7,729
Kardeş sayısı
-0,743
İlk Çocuk olup olmama (Evet=1)
-1,374
Kentte doğup doğmadığı
2,075
Ailenin yaşadığı yer (Kent=1)
-0,928
Babanın girimcililk durumu (Evet=1)
4,812
Ailede girişimci durumu (Evet=1)
4,902

Standart hata
43,177
1,101
1,816
1,673
1,005
1,104
1,733
1,176
42,458
1,182
1,271
1,793
1,781
1,515
1,898

Wald
0,272
2,269
7,150
5,776
3,151
1,658
5,543
0,039
0,033
0,396
1,169
1,339
0,271
10,095
6,667

p
0,602
0,132
0,007
0,016
0,076
0,198
0,019
0,843
0,856
0,529
0,280
0,247
0,602
0,001
0,010

Exp(B)
0,000
0,190
0,008
55,782
0,168
4,146
59,189
1,262
2274,364
0,475
0,253
7,965
0,395
123,020
134,536

Başarı ihtiyacı ve belirsizliği tolerans negatif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Buna karşılık, risk alma,
yenilikçilik, babanın girişimcilik durumu ve ailede girişimci bulunma durumu pozitif ve anlamlı bir etkiye
sahiptir. Omnibus testi sonuçları ( 2=54.526, p=0.000) modelin katsayılarının anlamlı olduğunu göstermektedir.
EAÜ İİBF öğrencileri için sınıflandırma tablosu ise Tablo 14’de verilmektedir.
Tablo 14. Sınıflandırma tablosu

Girişimcilik
Genel Yüzde

0
1

Kestirim
Girişimcilik
(1=Girişimci,
0=Girişimci değil)
0
1
125
3
5
8

%

97.7
61.5
94.3
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7.

Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışmada KTMÜ İİBF ve EAÜ İİBF son sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini ve söz konusu
eğilimi belirleyen psikolojik ve demografik-aile faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Uygulanan t-testi sonuçlarına göre, girişimciliği etkilediği düşünülen altı psikolojik özellikten kontrol yeri,
risk alma eğilimi ve belirsizliği tolerans açısından iki üniversite öğrencileri arasında %10 önem düzeyinde
anlamlı farklılıklar bulunmakta, buna karşılık, başarı ihtiyacı, kendine güven ve yenilikçilik bağlamında anlamlı
farklılıklar bulunmamaktadır. Tüm örneklem açısından girişimci olanlar ile olmayanlar arasında, risk alma
eğilimi ve kendine güven açısından %1 önem düzeyinde; yenilikçilik açısından %5 önem düzeyinde anlamlı
farklılıklar bulunmaktadır. Diğer psikolojik faktörler açısından ise anlamlı farklılıklar elde edilememiştir. KTMÜ
İİBF öğrencileri açısından girişimci olanlar ile olmayanlar arasında risk alma eğilimi ve belirsizliği tolerans
açısından %5 önem düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Diğer psikolojik faktörler açısından ise
anlamlı farklılıklar elde edilememiştir. EAÜ İİBF öğrencileri açısından girişimci olanlar ile olmayanlar arasında
risk alma eğilimi ve kendine güven açısından %1 önem düzeyinde; yenilikçilik açısından ise %5 önem
düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Diğer psikolojik faktörler açısından ise anlamlı farklılıklar elde
edilememiştir.
KTMÜ İİBF öğrencileri için 2 testi sonucunda anlamlı ilişkiler elde edilememiş, EAÜ İİBF öğrencileri
açısından ise bölüm ve cinsiyet için %10; babanın kendi işinin olması ve ailede girişimci bulunması açısından ise
%1 önem düzeyinde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Tüm örneklem bağlamında ise, cinsiyet açısından %10,
babanın kendi işine sahip olması ve ailede girişimci bulunması açısından ise %1 önem düzeyinde anlamlı
ilişkiler bulunmuştur.
Tüm örneklem için logit regresyon sonuçlarına göre, psikolojik özelliklerden başarı ihtiyacı, risk alma
eğilimi, yenilikçilik ile demografik ve aile özelliklerinden babanın girişimcilik durumu ve ailede girişimci olması
durumu değişkenlerinin girişimcilik üzerinde anlamlı etkilere sahip olduğu görülmektedir. Psikolojik
özelliklerden risk alma eğilimi ile yenilikçilik arttıkça girişimcilik artmakta buna karşılık başarı ihtiyacı arttıkça
girişimcilik azalmaktadır. Bu bağlamda girişimciliğin belirlenmesinde literatürde ileri sürülen ve girişimcilik
üzerinde kar yanında başarı ihtiyacının da etkili olduğuna yönelik hipotez reddedilmektedir. Demografik
özellikler bağlamında ise, babanın girişimci olmasının ve ailede girişimci bulunmasının girişimcilik üzerinde
pozitif bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.Buna karşılık, gerek psikolojik faktörlerin gerekse demografik ve aile
faktörlerinin KTMÜ İİBF öğrencilerinin girişimcilikleri üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. EAÜ İİBF öğrencileri açısından ise başarı ihtiyacı ve belirsizliği tolerans girişimcilik üzerinde
negatif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Buna karşılık risk alma, yenilikçilik, babanın girişimcilik durumu ve ailede
girişimci bulunma durumu pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.
Çalışmanın genel sonuçlarına göre her iki fakülte öğrencilerinin de girişimcilik düzeylerinin beklentilerin
aksine düşük düzeyde olduğu söylenebilir. Bu nedenle her iki fakültede de ilk dönemden başlayarak öğrencilerin
girişimcilik açısından motive edilmeleri, yönlendirilmeleri ve daha fazla teorik ve uygulamalı eğitim verilmesi
gereklidir.
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Influence of Different Types of Taxes on Entrepreneurship
Abstract
For several years it is said that there is a need for fundamental change in the Tax Code of Kyrgyz Republic.
Why is this problem so important?
The short answer to this question is very simple - because the current one does not meet today’s
requirements.
More detailed. The correct tax system should, on the one hand, enable the state to collect money in the
quantity required for the normal functioning, and, on the other hand, not hinder business development, as far as
possible.
The existing tax system does not fulfill any of these tasks.
The budget deficit, which is constantly occurring in the economy of Kyrgyzstan, shows that the state does
not have sufficient funds.
At the same time almost always businessmen call tax system as one of the major obstacles hindering the
development of their firms.
Our study includes analysis and comparison of the impact of various taxes on the profit area and the
maximum profit of the company.
Based on the analysis it provides the recommendations, which, we believe, can significantly improve the
situation.
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Introduction
For several years it is said that there is a need for fundamental change in the Tax Code of Kyrgyz Republic
(KR). Why is this problem so important?
The answer to this question is very simple - because the current one does not meet today’s requirements.
The correct tax system should, on the one hand, enable the state to collect money in the quantity required
for the normal functioning, and, on the other hand, not hinder business development as far as possible.
The existing tax system does not fulfill any of these tasks. The budget deficit, which is constantly occurring
in the economy of Kyrgyz Republic, shows that the state does not have sufficient funds.
Table 1*
The State Budget of KR (millions of soms)
2003
2004
Total receipts and official transfers received
16209.0
18335.7
Total receipts
15747.9
17620.0
Official transfers received
461.2
715.8
Expenses
16890.6
18841.5
Budget deficit
-681.5
-505.8
(-), surplus (+)

2005
20367.3
19974.7
392.6
20143.2

2006
25078.5
24812.4
266.1
25296.6

2007
35994,9
34205,4
1789,5
35864,9

224.1

-218,1

130,0

* www.stat.kg
(It is not difficult to see that the surplus in 2005 and 2007 is determined by the official transfers received.)
At the same time almost always businessmen call tax system as one of the major obstacles hindering the
development of their firms.
What is the reason?
Maybe, foreign experts, who were engaged in the creation of the current Tax Code, were totally
incompetent, or worse, caused damage intentionally? Most likely, it is not so. Indeed, such a tax system is
successful in economically developed countries.
In our case, the human factor was forgotten.
In a command economy that took place in Kyrgyzstan over 70 years, there was only the notion of tax. It
was considered that businesses and working population pay taxes, but this was a purely formal process. For
example, people called income tax the difference between the announced and received “on hands” sums of
money. In doing so, nothing depended "on a taxpayer".
As a result, the majority of the population does not accept the payment of taxes as a necessity. This fact
plus a weak State machinery, resulted in the economy, in which “only fools and lazy do not steal”, the economy,
in which nearly all taxpayers by all legal and illegal ways try to reduce tax payments, and a significant part of the
representatives of tax offices is ready to help them.
Our study includes analysis and comparison of the impact of various taxes on the profit area and the
maximum profit of the company.
Based on the analysis it provides the recommendations, which, we believe, can significantly improve the
situation.
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Influence of Taxes on Profit Area
Problem 1
The cost of preparation for the production of a new model of trousers is 24000 soms. Define profit area,
knowing that the average variable cost of production of a pair of trousers is 500 soms, and they are sold at a price
of 600 soms.
In order to solve the problem we constitute revenue function
R = 600q (q - sales)
and cost function
C= 24000 + 500q (q - output).
The output and sales q, at which the function of profit
Pf = R - C
is a positive value, is called a profit point.
Multitude of profit points forms a profit area. Negative values of function form a loss area.
Points dividing the profit area and loss area are called break-even points.
Let's go back to the problem 1. Knowing that at the edge of the profit area revenue coincides with costs, we
will find this edge:
600q = 24000 + 500q ⇒ q = 240.
Consequently, the company will have to produce and sell more than 240 units in order to make profit. At
the same time, the more the volume, the higher the profit.
Problem 1LS
How will the solution of problem 1 change, if we take into account the additional lump-sum tax of 5000
soms?
Lump-sum tax is levied in the form of some fixed amount of money. We usually consider it as a payment
for a patent.
Firm perceives the need for the payment of the lump-sum tax as additional fixed cost.
As a result, there is a change in the cost function СL = 24000 + 500q + 5000.
Accordingly, the break-even point satisfies the equation 600q = 29000 + 500q and is equal to 290.
Figure 1

СL

R
C

29000
24000

240 290

q

So, the lump-sum tax, as expected, calls for increased production and sales to achieve the profit area.
Problem 1E
How will the solution of problem 1 change, if we take into account the additional excise tax of 20 soms?
Excise tax is some fixed amount of money, paid for each unit of good or service sold.
Then, the cost is СE = 24000 + 520q.
And as a consequence, we find a break-even point from the equation
600q = 24000 + 520q ⇒ q = 300.
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Figure 2
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Problem 1VA
Solve problem 1, assuming that 20% value added tax is introduced and VAT in the cost per unit of good is
60 soms.
Value Added Tax (VAT) implies that the seller must pay the state part of the value added - a certain
percentage of the difference between the price of goods and the cost of resources, used in the production of
goods and taxed with VAT on earlier stages of production.
If in the problem specification it was supposed that VAT is not included in the value of resources, for each
unit of goods sold the seller would receive 600 = 500 soms, in other words VAT would be 100 soms. But as
1 + 0,20
VAT in the cost per unit of good is 60 soms, the seller should pay 40 soms. In other words, for every unit of
good sold ⎛ 600 + 60 ⎞ soms will be received.
⎜
⎟
⎝ 1 + 0,20
⎠
Figure 3

R

RVA

C

24000

240 400

Then equalizing revenues and costs
( 600 + 60)q = 24000 + 500q,
we
that the profit area is the interval (400; +∞ ).
1 +get
0,20
Solving this kind of problems could lead to the false idea: "The more is produced, the better." Therefore in
addition to these problems we should examine problems, in which the price depends on the quantity.
Problem 2
The cost of preparation for the production of a new model of TVs is $210 000. Determine the profit area,
knowing that the average variable cost of TV’s production is $400 and the price is determined by the function p
= 1400 - q.
To solve this problem we will do the same as in problem 1:
constitute a revenue function R = (1400 - q) q,
and a cost function C = 210000 + 400q.
Equating functions (1400 - q) q = 210000 + 400q
we will come to the quadratic equation -q2 + 1000q – 210000 = 0,
which has roots q = 300 and q = 700.
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Figure 4

From the graph you can see that in order to make profit a company must produce and sell more than 300
units of goods, but at the same time production must not exceed 700 units. In doing so, the bottom border
basically shows how much you need to sell in order to cover fixed costs, and the upper border shows that in
order to sell goods in quantities exceeding this number we will have to settle a very low price.
Problem 2Pf
How will the solution of problem 2 change, if we additionally take into account 20% tax on profit?
Since the amount of after-tax profit equals Pf1 = (1 – 0,2)Pf , and the equation that determines the borders
of profit area (1 – 0,2)Pf = 0 is equivalent to equation Pf = 0, the solution of problem 2Pf coincides with the
solution of problem 2. Only the amount of after-tax profit changes.
Therefore the tax on profit, in theory, has no impact on the market. The difference between theory and
practice is driven by the fact that, unfortunately, the tax on profit is levied not on the economic, but on the
accounting profit.
Influence of Taxes on the Amount of Profit
Problem 3
In some market demand for a good is given by the function p = 300 – 1,5 q, the cost function of the firm is
TC = 5000 + 90q.
Define:
the price, at which the company will receive maximum profit, and the amount of profit;
the price and profit, if there is 20%value added tax (VAT);
the value of the excise tax, at which the tax corresponding to 20% VAT will be collected;
the price and the profit, if there is a lump-sum tax, corresponding to the tax revenue from 20%VAT;
the rate of tax on profit, at which tax revenue corresponding to 20% VAT will be collected.
Solution
a) The profit function of the firm in the absence of taxes is
Pf = R – TC = pq – TC = (300 – 1,5q)q – (5000 + 90q) = -1,5q2 + 210q – 5000 (R - revenue, TС – total
cost).
Taking derivative and equating it to zero, we get that in order to maximize the profit the company should
make and sell 70 units of good:
Pf ′ = −3q + 210 ⇒ −3q + 210 = 0 ⇒ q = 70 .
So the price of the unit of the good is
p = 300 – 1,5.70 = 195, and the amount of profit is
Pf = 195.70 – (5000 + 90 .70) = 2350.
b) If there is 20% value added tax (VAT), the company producing this good perceives the demand as a
function
p=

1
(300 – 1,5q) = 250 – 1,25q
1 + 0,20

Repeating the operations outlined in the previous paragraph with demand function
р = 250 – 1,25q, we will see that 20% VAT reduces the output to 64 units. Substituting 64 in the market
demand function p = 300 – 1,5q, we get the market price of 204.
From this money the company will receive:
204/ (1 + 0,2) = 170.
Therefore, the company earns 170 . 64 =10880,
spending TС(64)= 5000 + 90 . 64 = 10760.
Accordingly, the profit will be equal to 120.
The state receives VAT of 34.64 = 2176.
Remembering that in a situation where there was no tax, the profit was equal to 2350, we will see that
society losses related to the introduction of VAT equal 2350 - (120 + 2176) = 54.
c) In order to collect the tax revenue of 2176 (corresponding to 20% VAT), it is necessary to introduce the
excise tax a, where a is found from the condition ⎧ aq = 2176,
⎨
⎩300 − 3q = 90 + a.
2nd equation is a condition for profit maximization (MR = MC) with the introduction of the excise tax a.
We express a from the 2nd equation and substitute in the 1st:
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⎧(210 − 3q )q = 2176,
⎨
⎩ 210 − 3q = a

The resulting equation is equivalent to the quadratic equation 3q2 – 210q + 2176 = 0. Its roots q = 57,35 и
q = 12,65 determine production volumes, which, when excise tax level is
а = 2176/ 57,35 = 37,94 and а = 2176/ 12,65 = 172,06, give the desired amount of tax revenue. Because
they are less than 64 - output at 20% VAT, corresponding prices are higher.
No need to wonder that there are two answers – it follows from the shape of Laffer curve.
In this example, the VAT is better than the excise tax, because it enables the state to receive the same
amount of tax revenue with higher sales and therefore at a lower price.
d) Profit function with lump-sum tax of 2176:
Pf = R – TC – 2176 = pq – TC – 2176 = (300 – 1,5q)q – (5000 + 90q) – 2176 = -1,5q2 + 210q – 7176 (R revenue, TС – total cost).
Taking derivative and equating it to zero, we get that in order to maximize the profit the firm should
produce and sell 70 units of good: Pf ′ = −3q + 210 ⇒ −3q + 210 = 0 ⇒ q = 70 .
So the unit price of good is p = 300 – 1,5.70 = 195, and the amount of profit is
Pf = 195.70 – (5000 + 90 .70) – 2176 = 174.
e) Since the company’s profit in the absence of taxes is 2350, and the tax revenue corresponding to 20%
VAT equals 2176, the rate of tax on profit is equal to 2176 ⋅ 100% = 92,6% .
2350
Conclusion
Once again we stress that the lump-sum tax and the tax on profit, do not change the volume of sales and
market price and do not lead to losses for society as a whole. They are obviously better than the excise tax and
VAT.
Unfortunately, with all its theoretical merits the tax on profit in practice has a big drawback - it provides a
large amount of direct contacts between taxpayers and tax authorities. And in conditions of Kyrgyzstan it is a
nourishing ground for corruption.
In most cases, the fewer the state interferes in the affairs of the businessman, the better for the economy in
general. Therefore for the Kyrgyz Republic lump-sum tax (patent) system is the best.
We should note, that speaking about the patent system, we do not mean a situation in which a patent is a
wonderful way to evade payment of taxes in sufficient amount. We agree that such patents should not have a
place. With lump-sum tax almost all businesses will have to pay more in the pocket of the state - each month the
same amount, set at the beginning of the year, on the basis of all tax payments, which they had made in the past.
And where the money will go: to social security fund, on the highway or the other, the state must decide itself.
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Abstract
This contribution shows the development and elements of Toyota Production System TPS and the new
development of the Value Oriented Design System VDS – its benefits, present state and some successful results
of applications: less parts, less complexity, less manufacturing costs, less weight, less CO2 emission, better
quality. VDS is a synthesis of design, purchasing and supplier network, using the Concurrent Costing®/Design
For Manufacture and Assembly (CC/DFMA®)-tools.
Key words: Value Oriented Design, Complexity Reduction, Life Cycle, CC / DFMA - tools,
Teamwork-tool, Application
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1. INTRODUCTION
In today's global economy, the competition has become much tougher. The market situation requires higher
flexibility towards the sales market, more control of the distribution operations, lower stocks but improved
customer service and a demand–orientated manufacturing process. A number of major manufacturers have coped
with the above-mentioned development by the implementation of the Just-in-Time production system or
derivatives of Toyota Production System TPS.
There is a more demanding aim than just reducing costs. The new philosophy requires the design,
purchasing and the supplier network to develop into a strategic function that is becoming recognised as a key
tool for greater competitiveness and profitability in an increasingly global and exacting business economy. To
meet these challenges, the need for new ways of increasing productivity and quality is obvious, and includes the
new development of the Value Oriented Design System VDS.
The costs and quality of manufactured products are largely determined at the design stage. The
development from a Just-in-Time production system to a value oriented design means that it is possible to cut
life cycle costs including logistics costs, improve quality at an early stage, reduce time to market and enhance
customer satisfaction. Value oriented design aims to reduce the complexity and number of parts within a
component/module design through parts synthesis. Complexity reduction is very important for the automotive
industry, which has to cope with an enormous increase in the number of models and variants (Fig. 1).
2. The Toyota production system TPS
The design and development of this system in Japan was characterised by extreme lack of space and postwar shortage. In 1969, the set-up time for a 1000-ton press was four hours at Toyota, while VW required two
hours for the same job. Within six months, Shingo (1985) and his staff succeeded in reducing set-up time to one
and a half hours.
As a result of this excessive set-up time, large batch sizes were manufactured and, as a consequence, large
stocks piled up. In order to implement just-in-time production, it was essential to drastically reduce set-up time
still further; a decrease in time to a maximum of three minutes for a 1000-ton press was demanded by Taichi
Ohno, managing director of Toyota. Shingo and his staff attained this goal within three months, thanks to the
SMED principle (Single Minute Exchange of Die), which was a new method developed for replacing internal
tool exchange by external change-over (Shingo, 1985). The material requirement card 'KANBAN' is an integral
part of the information system and serves as an effective means of monitoring the production process. Total
Productive Maintenance is a progressive approach to enhance productivity and quality through equipment
improvement and reliability, reduce set-up time and lot size and increase the employee qualification (Nakajima,
1995).
Fig. 1: Enormous increase in the number of models and variants
No end to the diversity of VARIANT’s ?
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Waste reduction is an effective way to increase profitability. The following Seven Wastes were identified
by Toyota’s Chief Engineer, Taiichi Ohno as key part of the TPS:
•
Defects
•
Overproduction
•
Transportation
•
Waiting
•
Inventory
•
Motion
•
Overprocessing
The Toyota Production System TPS is well described in many publications including the 14 principles of
the Toyota way (Table 1).
Toyota represents an interesting combination of corporate strategy, corporate governance and corporate
culture. Although it appears that everything is already known about Toyota, the corporate culture and its effects
have, so far, been omitted by the majority of OEMs all over the world or they have been unintentionally ignored
(Schmidt, 2007).
German companies started their lean implementation at a higher level of efficiency because they were
already using a higher level of state-of-the-art, high-tech, CNC-operated machinery and comprehensive
enterprise resource planning (ERP) software. Therefore they did not exhibit the same levels of improvement in
quality, cost, productivity, and delivery. It was, in fact, the higher education and skill level of German employees
that facilitated German companies to achieve higher levels of manufacturing efficiency and to allow the
extensive utilization of high-tech machinery prior to lean implementation. The German companies also modified
a higher number of the typical lean principles to suit their own special needs.
The potential for improvement is far from being exhausted in the German industry. Costs for processes
could be lowered substantially. A number of car manufacturers produce according to lean principles relatively
successfully, but they lag behind the performance of Toyota. The current competition in the automotive industry
requires higher productivity and, at present, it is mostly cost saving programs and concepts that are being
installed as a corrective. Thus, whilst they are focused on getting their process under control, they do not give
enough time to process improvement by redesign (Schmidt, 2007).
Table 1: The 14 principles of the Toyota way (Liker, 2004)
Base your management decisions on a long-term philosophy, even at the
1.
expense of short-term financial goals
2.
Create continuous process flow to bring problems to the surface
3.
Use “pull” systems to avoid overproduction
4.
Level out the workload
Build a culture of stopping production to fix problems, to get quality right
5.
the first time
Standardized tasks are the foundation for continuous improvement and
6.
employee empowerment
7.
Use visual control so no problems are hidden
Use only reliable and thoroughly tested technology that serves both your
8.
people and processes
Grow leaders who thoroughly understand the work, live the philosophy and
9.
teach it to others
Develop exceptional people & teams who follow your company’s
10.
philosophy
Respect your extended network of partners and suppliers by challenging
11.
them and helping them improve
12.
Go and see for yourself in order to thoroughly understand the situation
Make decisions slowly by consensus, thoroughly consider all options;
13.
implement decisions rapidly
Become a learning organization through relentless reflection and
14.
continuous improvement

3. Value Oriented Design System VDS
The costs, functionality and quality of manufactured products are largely determined at the design stage. It
is important to consider manufacturability early in the design. A lot of the design tasks are executed by suppliers.
In manufacturing industries such as, for example, the German automobile industry, the in-house production of
parts has been drastically reduced over the last decades: The costs of materials and parts in percent of revenues
has been increased from 50.3 to 75.1 percent from 1979 to 2006 (Table 2). To cope with the development of
complex products, the design, procurement and supply have to shape up to a mutual strategic network (Schmidt,
2008).
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Suppliers not only deliver just in time, but they will also collaborate from the early stages of design
onwards. Value oriented design closes the gap between design and procurement as well as with the suppliers
(Herrmann et al., 2007). Therefore the tools for the design for the complete life cycle are very profitable – these
are described with results in the following (Schmidt, 2005).
Table 2: The costs of materials and personnel in per cent of revenues (Schmidt, 2008)
Year Cost of materials
Personnel costs
In per cent of revenues
In per cent of revenues
1979
50.3
25
1984
53.6
23
1989
60.4
21
1994
63
20.0
1997
64.0
17.4
1998
66.4
17.7
1999
66.2
17.1
2000
68.7
15.8
2001
71.2
15.3
2002
70.4
13.5
2003
71.0
14.6
2004
72.7
14.5
2005
74.2
14.7
2006
75.1
13.0

3.1 Design for the Complete Life Cycle
Many major corporations have been seeking to improve their 'product profitability' by increasing
manufacturing and assembly efficiency. In order to achieve this, Concurrent Costing®/Design For Manufacture
and Assembly (CC/DFMA®) has been widely applied in the U.S.A. and now in Europe. CC/DFMA aims to
reduce the complexity and number of parts within a component/ module design through parts synthesis.
CC/DFMA is a method for the value oriented design process and its implementation has already commenced in
most German automobile manufacturers. The benefits are (Schmidt, 2005):
•
Team building in early stages and improved team work
•
Enhanced quality and secured functionality
•
Simplification of product design, leading to reduction in costs / assembly time
•
Integration of parts, resulting in decreased number of parts
•
Reduction of weight
•
Realisation of ecological requirements
•
Reduced development time and shorter time to market
The CC/DFMA-software tools lead the team of experts methodically step by step through the analysis and
optimisation process thereby supporting each of the procedures. The team consists, for example, of project
leader, designer, production planer, technology expert, service, controlling, quality, procurement and supplier.
The cost influence of design decisions and recognition of future manufacturing problems will be quantified by
the system. This gives the team a direct feedback about the cost of their ideas and plans. The teamwork is
speeded up and, by having this direct feedback of improvement or deterioration, the time expended on product
and process development is drastically reduced. In order to be able to cut complete life cycle costs at an early
stage, the following teamwork-tools have been developed:
•
DFM® Design for Manufacture
•
DFA® Design for Assembly
•
DFS®
Design for Service
•
DFE® Design for Environment (® of BDI and amc)
Over 70 per cent of costs, quality and environmental impacts are influenced during the early stages of
design. With the above mentioned-tools, it is not only made possible to optimise proactively one single aspect
such as cost reduction for manufacturing, but it also enables an overall optimised process over the whole live
cycle of the new product, including the collaboration of the suppliers network. It begins with the complexity
reduction and cost optimisation of the first step in manufacture and reaches right up to the optimisation of
toxicity, energy and costs of the last step in recycling and disposal. This renders CC/DFMA a powerful
management tool for both value oriented design, including the concurrent control of costs, and a strategic launch
of new products (Schmidt, 2007 and 2008).
3.2 Successful Concurrent Costing / DFMA Applications
The CC/DFMA procedure as a preventive optimisation process, is profitable when a new product has to be
designed and marketed or an existing one improved under new targets of costs and functions. Results of some
applications are shown in the following (Schmidt, 2005):
• White goods industry: A project has been performed and implemented within a time span of only nine
weeks. The results show significant product improvements, complexity reduction and savings of several million
Euros.
• Designer products: This winner of nine design awards in one and a half years reduced the costs by 15.4
per cent and the number of parts by 23 percent which is equivalent to a saving of 15 millions Euros (Iglseder,
2005).
• Automotive industry: CC/DFMA is integrated into the product development process. Benefits are the
reduction of part number, assembly time, investments and the cost of production by a margin of 3 to 34 per cent.
Goal for the new model is the reduction of standard parts by 86%, tools by 60% and torque by 94% (Pfammatter,
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2007).
• Automotive industry: Reductions of the number of parts and operations per glove box by 42 percent, and
of the assembly time and costs by 52 percent (Naujocks, 2002).
• Electrical industry: Improvements of DFA index, reduction of assembly time/production costs by 80
percent and a part count reduction by 60 percent.
• Design For Environment DFE: The recycling company MIREC uses DFE in many consulting projects.
As an example, the redesign of a converter results in reduced part count, disassembly time and costs, assembly
time and costs, total weight and MET points (environmental impact Materials, Energy, and Toxicity). The costs
are calculated for the whole life cycle of the products (Grieger, 2002).
• A redesign of the front end of an automobile saved more than 30 kg in weight. This reduction of the
vehicle’s dead weight will save 400 to 800 litres of petrol over its entire life-span, which represents a reduction
of one to two tons of carbon dioxide emission and 30 kg of material less to recycle (Schmidt, 2008).
3.3 Reduction of Administrative Costs
An electronics company implemented CC/DFMA in a TQM environment and integrated CC/DFMA in the
product development process. The reduction in parts achieved through the DFA analysis leads to reductions in
the administrative expenses associated with maintaining, updating and creating a part number. Such expenses
include (Becker, 2001): Parts master, billing, quality effort/expenditure, bill of material, calculation, original
inspection, technical drawing, planning, inventory, process sheet, test planning, incoming goods, procurement
and spare parts.
Participants in DFMA seminars/workshops, estimate the annual costs for maintaining a part number in the
master data to range from a minimum of 1,500 Euro up to several thousands Euros per year (Becker, 2001).
4. CONCLUSIONS
The benefits of the Value Oriented Design System with the use of the CC/DFMA tools are: team building
and teamwork, a reduction of product costs, assembly time, number of parts, weight, development time and time
to market as well as enhanced quality, a standardisation of parts, complete documentation and a realisation of
ecological requirements. The results of a automotive project shows (Schmidt, 2008):
Less parts, less complexity, less costs, less weight, less logistics, less CO2, better quality!
Its special benefit is the optimisation of the product development process and the creation of new
innovative solutions. An analysis requires only a few days instead of many weeks or months of product
development time. This renders value oriented design a powerful management- and teamwork-tool for the launch
of new products and it closes the gap between design and procurement as well as integrating the suppliers into a
strategic network.
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Local Entrepreneurial Firms and Innovations of Mncs
Abstract
Multinational Corporations (MNCs) invest heavily in low cost countries and also in potential future
markets. This is in most cases resource or market seeking. In order to hold the investment and the labour market
effects, when the comparative or market advantages shrink over time, locally-based centers of excellence should
be developed. However, those centers need supporting structures, in most of the cases local entrepreneurial
firms.
The present study draws on a large-scale quantitative study in Austria and on problem-centered interviews
with MNCs and political institutions in order to illustrate the importance of local entrepreneurial firms for
competence-building of the particular subsidiaries of the MNCs. The results show a strong influence of contacts
to local small-scaled firms for centers of excellence of MNCs – they are a necessary, but unfortunately not
sufficient condition for location and investment decisions.
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JEL Classification:
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Introduction
Most governments try to attract international investments heavily. In a lot of countries, large Multinational
Corporations receive financial subsidies and other aids as an incentive to settle down. Governments thereby seek
to improve the regional employment situation, to strengthen industrial change programs in old industrial regions
or newly developing areas. These are just few aims governments normally have, a more detailed investigation of
governmental motives for attracting FDI (foreign direct investment) can be found in Aigner/Stummer (2003:810).
Multinational corporations on the other hand probably have their own aims. In the academic discussion, the
traditional OLI-advantages (Dunning 2001:36-40), or options for future activities (Kogut, 1983:45) or just lack
of space in their existing locations are mostly mentioned. The UN summarizes these most important motives for
internationalizing according to Dunning‘s (1993:30-5) definitions as: market-seeking, resource-seeking or
strategic asset seeking (UNCTAD, 1996:10-1).
In the academic discussion with regard to win-win situations between MNCs and governments, the impact
of regional business networks, of technology spillovers etc. is strongly emphasized. Consequently, there should
be a tremendous interest of both, MNCs and regional governments, to found and support such initiatives. One of
the main arguments for attracting strategic asset seeking FDI is regional specialization. This allows MNCs to
draw on the science-base and on the local suppliers, mostly small entrepreneurial firms. The latter in turn, get
access to new products and markets.
The aim of the present study is to explore the interplay between the competence of local subsidiaries of
MNCs and the local context, especially small entrepreneurial firms, in building innovations.
Therefore, a short literature review regarding dispersion of innovations by MNCs, a national respective
regional context of innovation is given and linked to different roles of subsidiaries of MNCs. After a short
description of the methodology, the results are presented and discussed.
1. Locally dispersed innovations of MNCs
Alfred Marshall's theory on externalities tries to explain the emergence and benefits of regional
specialization. He notes three different positive causes of concentration: (a) A pooled labor market for
specialized skills, (b) specialized supporting industries, and (c) knowledge spillovers between firms (Marshall,
1998:10; Peneder, 1998:3). Initial investment is either anticipation in the meaning of Schumpeter (1942a:81-5)
or Barney (1996:467) or hazard like the famous story of carpet manufacturing in Dalton tells.
"In 1895 a teenaged girl named Catherine Evans, living in the small Georgia city of Dalton, made a
bedspread as a wedding gift. It was an unusual bedspread for the time, in that it was tufted; the craft of
tufting or candlewicking had been common in the eighteenth and early nineteenth century but had fallen
into disuse by that time. As a direct consequence of that wedding gift, Dalton emerged after World War II
as the preeminent carpet manufacturing center of the United States (Krugman, 1993:35)."
How can such a regional specialization happen and why does it happen? In the above-mentioned example,
the neighbors of Ms. Evans were delighted by her wedding gift and ordered more bedspreads. She founded a
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company that grew steadily and supporting industries got established. A lot of people were educated in
manufacturing carpets in this region and customers knew they could get all they wanted in the particular area.
Therefore, other companies were also attracted to invest near Dalton. Although carpet manufacturing is a good
example, one anecdote cannot be the main reason for proving or rejecting a theory.
Companies do not exist isolated in economic space. They have transaction processes of money, products,
and ergo of procedures and technology. In explaining regional economic development, Perroux (1955:26-9)
argues that in contradiction to neoclassical theory the existence of positive externalities is evident, because of the
exchanges of common techniques, standards and their changing between firms and their counterparts.
Anticipation of some entrepreneurs in a Schumpeterian sense (Schumpeter, 1997:113), inducing a trend is seen
as necessary condition. Similar contributions to a theory of specialization are given by Dahmén (1988:7-9), who
considers complementarities in the development stages of economic activities structural tensions within
industries and/or regions as important factors initiating a - as he calls it - ‘development block‘.
However, the concept of industrial clusters has been neglected for many years except in the school of
French marxistic economists who followed the tradition of François Perroux.. Since Porter's (1991:whole book)
study of competitive advantage of nations and Krugman's (1993:whole book) seminal work on Alfred Marshall‘s
theory on externalities, the cluster approach is an important field of research and of governmental programs
(OECD, 1999:34; Peneder, 1997:1-4; Peneder, 1998:2; Sölvell/Zander/Porter, 1993:5-40). The traditional theory
focuses on the externalities named by Marshall (1998:10). Newer studies also draw on Schumpeter‘s
(1997:whole book) theory of economic development or some additional factors in trying to explain competitive
advantage, e.g. Easton (Easton, 1992:whole book) or the above mentioned OECD (1999a; b:whole studies)
study. The development within this view to innovative networks will be explained in the paragraph on "National
and Regional Innovation Systems".
To sum up the present paragraph, the important factors for a successful economic cluster are (1) a pooled
labor market, (2) specialized supporting industries what in reality mostly are local entrepreneurial firms and (3)
knowledge spillovers between firms.
2. National and Regional Innovation Systems (NIS/RIS)
The concept of regional or national innovation systems wants to explain why and where innovations occur.
It is not an established, unambiguous, or formal theory. Main elements are taken from evolutionary theory
and theories of innovation. Various authors stress different focal points in developing and proving innovation
systems (Edquist, 1997:30-50).
Similar to the traditional cluster approach, the framework emphasizes the importance of a pooled labor
market, supporting industries, and knowledge spillovers between firms as main factors for innovative and
prosperous economic activity. But the real focus of NIS/RIS lies is innovation and "knowledge ... [and] the
growing numbers of institutions involved in knowledge generation"(Schibany, 1998:5).
Friedrich List is seen as the first author dealing with National Innovation Systems (Freeman, 1995; List,
1959). In 1841, he suggested that a nation would be economically more successful the more the productive
forces cooperate locally, commercially, and politically. However, the only ideas to which attention was given
until the 1980ies were his arguments against absolute free trade.
One of the questions that always come to mind when looking at the concept of NIS is the question of
national. In a world of internationalization or globalization, why refer to a concept that is national? Fagerberg
(1999:3) emphasizes that the national element remains strong because knowledge flows stronger within countries
than between. In a similar way, Kogut (1991:35) argues that borders are more permeable nowadays, but the
interaction within one country or region still remains stronger than outside. Recent empirical evidence that
knowledge flows within regions and nations are stronger than outside flows, can be found for example in
Schibany (1998:5) or in many studies of the OECD (e.g. 1996:7-10, 1999a:28 ;b:35).
In the national context, the relationship between various actors is important with respect to innovations,
what opposes the neoclassical view of perfect competition and information, and anonymous relationships within
the markets. If neoclassics were right, innovations would only occur by hazard and would be exceptional. A
similar interpretation can be found within the transaction cost approach: As markets with small numbers, limited
rationality, and opportunistic behavior favor hierarchies rather than markets. Therefore, in contrast to neoclassic
and the innovations systems view, innovation would be more process-oriented and be vertically integrated
(Lundvall, 1988:360-4).
But looking at the real world, a lot of innovations occur. These new products, new markets, new forms of
organization in a Schumpeterian sense (Schumpeter, 1942b:142), are very frequent, but how can their occurence
be explained?
Lundvall (1988:350-3) analyzes a specific type of innovation in his classical article about innovation
systems: new, improved products as a result of user-producer interactions. When developing new, complex and
specialized equipment, cooperation between users and producers often takes place. Customers receive training,
give feedback, fabricators repair and maintain the goods. Mutual trust and codes of behavior must be established
in this kind of interaction (Lundvall, 1988:353) in order to use this specific type of knowledge and develop
improved solutions for both, the user and the producer. Therefore the quality of the consumer will have a great
impact on further developments. In Lundvall's view, their quality is not enough, why not have customers in
different countries and learn from all of them? A common language and geographical as well as cultural
proximity, seem to be the most important factors in interacting effectively. The user-producer interaction is seen
as an important part, but "[t]here is a need for strengthening the whole national system of innovation, including
science, industry and final users" (Lundvall, 1988:366).
Nelson (1988:312-25) investigates the importance of universities and governmental support to 'keep the
capitalist engine in motion'. In Japan, MITI, the Japanese Ministry of International Trade and Industry, initiates
technology sharing between companies. Universities seem to play a minor role for innovations. This is in
contrast to the USA, where there is a long tradition of cooperation between firms and universities, which seem to
be a rather important part of their national innovation system. Moreover, not only universities, but also an
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extensive governmental support - especially in military and space technology - is also important.
The role of the MITI in Japan, often seen as the most successful model for business and economic policy in
the 1980s, is analyzed in Freeman (1988:7-17). Although he does not underestimate the efforts and innovations
undertaken by technical and business management of large companies, he stresses the part taken by the
strategists of the MITI. With directives, tax incentives and other policies, investments in future technologies
were supported. Leading-edge capabilities are identified by means of constant collaboration with universities,
international customers, and many other actors in the economy. Additionally, a high level of secondary and
tertiary education, combined with a culture of permanent training within the corporation, seem to be major
factors for a constant climate of innovation.
The analysis of Japan's MITI suggests that a regional or national innovation system can be actively
managed, but other examples indicate that it is not necessarily the case. One of the most often quoted examples
for clustering of economic activities and innovation systems is Silicon Valley. While Porter (1991:12-60) focuses on the classical factors of the cluster approach, Saxenian (1998:30-9) emphasizes informal contacts and the
social culture of the particular region as success factors. Both describe the crucial role of initial industrial investment, given by Fairchild and Stanford University, but the crucial point for future development is different for
both. However, to answer the question of management of an innovation system, Porter argues that at the
beginning in most successful regions, initial investment is often given by chance, but the development can be
actively supported e.g. by governmental funding of educational systems. Though this attempt to improve factor
endowments is constantly used by governments, Saxenian (1998:30-9) argues that most important for success are
the open job-markets and the complex social network(s) especially with local entrepreneurial firms within the
region. Route 128, Massachusetts also has factor endowments, has had strong initial investments, but a lack of
local embeddedness, a lack of mobility, and a climate of groupthink within companies. She cites professionals
from Silicon Valley who see more loyalty to their work than to any company, in what it may differ from other
regions.
To sum it up, interaction seems to be the main driver for innovation and the wealth of a particular region.
Local entrepreneurial firms thereby present a specific kind of interaction partner.
The approach of innovation systems does not neglect factors from classical theories like quality of
workforce, costs of production factors etc. Nevertheless, the focus lies in the question of how and especially
where innovations occur. Following the arguments of the scholars using the innovation systems approach (e.g.
Saxenian, 1994:133-60; 1998; Fagerberg, 1999:15-19), the traditional cluster approach does not explain the
dynamic of different developments. Many regions nearly had the same starting point (e.g. Silicon Valley, CA vs.
Route 128, MA), but only Silicon Valley was really successful in the sense of sustaining a regional competitive
advantage.
The explanation of the innovation system approach highlights the different linkages of the different
regional actors within small geographic distances. To summarize the discussion, the important factors for
innovation systems seem to be the following:
•
•
•
•
•
•
•

Quality of Users and Customers
User-producer interactions (local entrepreneurial context)
Quality of research institutions
Governmental support
Interaction between all these actors
Open job markets
Favorable regional culture (social networks with local
entrepreneurial firms)

3. Role of the local subsidiary of the MNC
For locally dispersed innovations of MNCs, the role ascribed to or taken by the subsidiary is central.
Unfortunately there is a vast amount of different concepts dealing with the issue which roles subsidiaries can
take. A rough classification of the views is given in (Christmann/Day/Yip, 1999:242): Environmental
determinism versus strategic choice. Birkinshaw/Hood/Jonsson, 1996:3-19) distinguish between three broad
streams of research in the subsidiary view, (a) environmental determinism and - dividing strategic choice into the
sources of decisions - (b) headquarter assignment and (c) subsidiary choice.
Environmental determinism means that the economic and political surrounding of the subsidiary is an
important factor determining the role of the subsidiary. Head office assignment proposes that the subsidiary is
ordered to fulfill a designed part, subsidiary choice lays the major factor on initiatives from the subsidiaries.
The mentioned classifications distinguish between dominant influence factors, which does not imply that for
example some frameworks within the subsidiary-choice view neglect HQ assignment or environmental
influence. Only the weighting of the factors is different.
However, some typologies are not interested in why and how the roles emerged; instead, they are
interested in what resources the whole corporation uses from the subsidiary. Holm/Pedersen (2000:4-18) for
example developed a 2x2 matrix as framework with the axis subsidiary competence and MNC use of subsidiary
competence. The competence in this understanding can emerge by environmental influences, HQ assignment,
subsidiary choice, or a mixture of all of them.
Lankes/Venables (1996:331-47) see a pattern of evolution in motive for FDI and as a consequence for the
role of the subsidiary. Within a shift of time and the development of a host-country, the motive should shift from
resource-oriented to market-oriented and then to efficiency-oriented. This pattern should be valid for economies
in transition, when the first stage is to use the comparative advantage a nation is able to give. At the beginning,
labor, energy or other important factors are cheap, so a manufacturing line of non-sophisticated goods will be
produced. When the standard of living improves, the market gets more interesting, the shift to market-oriented
FDI should be obvious. After having improved the local knowledge, the local institutions, etc., the move to
efficiency-oriented FDI should be undertaken. According to Lankes/Venables (1996:331-47) and Altzinger
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(2000:8), this change should be accompanied by an increase of intra-firm-trade (IFT). Looking at the stagesmodel of internationalization of Johanson/Vahlne (1977:27-31), the evolution, especially in developed countries,
should run in another order: First, market-oriented and then a step towards efficiency-oriented (Birkinshaw,
1998:268-77).
The most interesting point in this view is that the roles of the subsidiaries can and do change over time.
The mentioned terminologies distinguish between different types of subsidiaries can take in the
multinational network; most of them with different underlying premises what the important factors are and how
the roles emerge. Similarities occur within most of the studies: All of them have an autonomous subsidiary, a
type that responds to Perlmutter's (1969:12) polycentric strategy of the whole MNC, or an active daughter that
refers to a transnational strategy. The comparison between strategy of the whole MNC and the role the
subsidiary takes is problematic: If the whole MNC for example takes a transnational strategy, it can also have
pure distribution companies in some countries that are not integrated and not active in exploiting local
competencies. However, for purpose of better comparison between the different typologies, the categorization
shown in figure 1 tries to integrate the factors and terms used to describe the ideal types. Combining the
classifications of Perlmutter (1969:12) and Bartlett/Ghoshal (1989:84) it groups roles of subsidiaries and MNCs.
The subsidiary of an ethnocentric MNC should therefore have no autonomy and nearly no local responsiveness,
the daughter-company of a polycentric firm will be absolute autonomous, but not integrated within the company.
In a geocentric MNC, daughters will use all the comparative advantages of their local factor endowments, but in
contrast to the transnational corporation, the subsidiary will see the world as a standardized market and will not
be locally responsive. On the integration-responsiveness-grid (IR), mapping the need for local responsiveness
and the need for integration within the MNC (Doz/Prahalad, 1987:14-27; Prahalad, 1976:74-5), the used
classification looks as follows. In the present study, Gupta/Govindarjan‘s (1991:773-4) labels are used. They can
be seen in the following figure 1 and are highlighted with italics.
Geocentric
Global
Innovator

Transnational
Integrated
Player

Ethnocentric Polycentric
Implementor Local
Innovator
Low

High
integration
Low
integration

High
responsiveness

Figure 1: Used typology, classified by the IR-grid

Summing up this short literature review, there should be a strong interaction between “integrated players”
and/or “local innovators” and their regional environment, especially with their local entrepreneurial partners.
4. Methods
a) Questionnaires
The basic for the present study is a project called “Centers of Excellence”. Within that project a large
quantitative survey was conducted in eleven countries. It covers the following topics:
•
Background questions about the companies
•
The subsidiary’s activities and competence
•
The subsidiary’s role in the foreign corporation
•
The subsidiary and its local environment
The Austrian questionnaire was extended in terms of local and network embeddedness, data on R&D and
some performance measures. This quantitative survey was sent to all large foreign-controlled companies
(directly or indirectly 50% + 1 share foreign participation) in Austria and subsidiaries of such companies.
Included were subsidiaries belonging to groups with more than 2.9 million Euro turnover, with at least 70
employees or 700,000 Euro share capital in Austria. The single subsidiaries in the sample can be smaller if the
whole MNC has more than one subsidiary in this country. The sample was identified using the Hoppenstedt©
database, corrected with help of the online-database “compnet.at©” and the Austrian registers of trade.
A total of 2158 companies matching the selection criteria were identified and a total of 416 completed
questionnaires were returned, including 97 subsidiaries of these subsidiaries. Unclear answers were clarified
contacting the respondent per e-mail or telephone. 71 companies did no longer exist or were just closing their
operations, 19 had a change in ownership and are now under Austrian control. The response rate was 24.9% in
number, but at about 55% in turnover and employees in the total foreign-owned sector using the estimations of
the Austrian Central Bank (OeNB, 2008).
b) Interviews:
With managers of three large MNCs within the metal, machinery and automotive industry, who had
answered the questionnaires, semi-structured interviews were conducted. These companies were chosen
depending on two criteria: they had to be within local clusters and not be implementors as their role of the
subsidiary, arguing that they have neither high role within the corporation nor in the region, they would not fit to.
Semi-structured Interviews were also conducted with two local organizations, the chamber of commerce
and the TMG. The TMG inter alia is responsible for the so-called “cluster-management” and for subsidies in
order to attract FDI.
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5. Results
a) Role of the subsidiary
According to Altzinger (2000:8) and Lankes/Venables (1996:27-31), the role of the subsidiary is measured
using intra-firm-trade (IFT). IFT to and from the Austrian subsidiary is measured in 7 intervals between 0 and
100%. Clustering the investigated companies with K-means clusters gives the following results:
Initial Cluster Centers
Cluster

Intra-Firm-Trade (inward)1

Implementor
7
Global Innovator
1
Local Innovator
1
Integrated Player
7
Table 1: Initial Cluster Centers, Role of Subsidiary

Intra-Firm-Trade
(outward)
1
7
1
7

The final cluster centers are the following:
Final Cluster Centers

Intra-Firm-Trade
(inward)
Implementor
6,5508
Global Innovator
2,7021
Local Innovator
2,0476
Integrated Player
6,0000
Table 2: Final Cluster Centers, Role of Subsidiary

Intra-Firm-Trade
(outward)
1,5241
5,7234
1,6825
5,3200

Initial and final cluster centers do not vary heavily, and the differences between the clusters are large
enough to assume that IFT is an appropriate proxy.
The final distribution between the clusters is the following:
Cluster
Cases
Implementor
187
Global Innovator
47
Local Innovator
126
Integrated Player
50
Missing
6
Table 3: Number in each Cluster, Role of Subsidiary

50 companies in the sample are identified as integrated player, 47 as global innovator, 126 as local
innovator and 187 as implementor. Six cases are excluded from the analysis as one or both values are missing.
Comparing embeddedness and the role of the subsidiary was another aim of the current research. Local
embeddedness was measured by a construct used by Håkanson and Nobel (1998a:7-15, 1998b:7-11)
In the construct embeddedness, the contact between the company and – on the one hand – local
environment, and on the other hand within the multinational corporation was measured. The according questions
are shown in table 4.
Personal contacts (Face to Face)
Other Contact (mail, e-mail, etc.)
Number of ongoing joint projects
With:
• Austrian Universities and other Research Institutions
• Local (Entrepreneurial) Competitors
• Local Customers
• Local (Entrepreneurial) Suppliers
Table 4: Local embeddedness. 12 items α= 0.7472

Implementor
Global Innovator
Local Innovator
Low Local
106 (56.7%)
24 (51.1%)
63 (50%)
Embeddedness
High Local
64 (34.2%)
17 (36.2%)
49 (38.9%)
Embeddedness
Missing
17 (9.1)
6 (12.7%)
14 (11.1%)
Sum
187 (100%)
47 (100%)
126 (100%)
Table 5: Crosstabulation: High and low local embeddedness by role of subsidiary

Integrated Player
24 (48%)
21 (42%)
5 (10%)
50 (100%)

The results are not as clear as expected; however, subsidiaries being local innovators or integrated players
have a slightly higher local embeddedness then ones having the role of implementors or global innovators. The
validity of the basic assumption can only be estimated by quantitative data.
It has been expected that the companies were highly integrated in the regional development programs and
1

The classification is the following: 1= 0%, 2=1-5%, 3=6-10%, 4=11-20%, 5=21-40%, 6=41-70%, 7=71-100%.
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actively either act as a flagship or be at least a central part of a regional business network.
All three companies strongly draw on the science-base of the Austrian economy and work together with
universities and small local entrepreneurial firms. In their view, this local environment is one of the important
factors choosing a location for a planned center of excellence. This is in line with the results from the
governmental institutions. However, the qualitative results contain a hidden agenda: though it holds true for
MNCs that they choose new locations for innovative subsidiaries with regard to the regional factors as education
and local entrepreneurial firms, the final decision is often made with regard to governmental subsidies, or as one
of the respondents told us: “It is right, we evaluate those factors, but on a world-wide bases, we have more
locations with similar regional factors, and then the only important thing to us are the governmental subsidies…”
6. Discussion
The present paper is an exploratory study regarding innovative subsidiaries of MNCs, local entrepreneurial
firms and other regional factors. Local entrepreneurial firms as suppliers, customers or even small competitors
are important, so are other regional networks and factor endowments. However, nowadays it seems, a lot of
locations have similar factor endowments and for attracting innovative centers of MNCs, having a good
educational system and a high quality of local entrepreneurial firms are a necessary but not a sufficient
condition. For example, the migration of qualified subsidiaries from “old” EU locations to other sites within the
EU (e.g. Eastern Germany) sometimes seems to be a result of the different heights of governmental subsidies.
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TÜRK GİRİŞİMCİLERİ KIRGIZİSTAN’A GETİREN SEBEPLER; AMPİRİK BİR
ÇALIŞMANIN BULGULARI, ANKET SONUÇLARI
Yaşar AYYILDIZ*.
Türk Girişimcileri Kırgızistan’a Getiren Sebepler; Ampirik Bir Çalışmanın Bulguları, Anket Sonuçları
Özet

Dünya’da küreselleşme ile birlikte uluslararası sermaye transferlerine paralel olarak doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarında da büyük miktarlarda artış gözlenmiştir. Eskiden hammadde kaynaklarına yakınlık
nedeni ile gerçekleşen bu yatırımlar son yüzyılın ortasından itibaren giderek artan uluslararası liberalleşmeye de
paralel olarak çok değişik gerekçelerle yapıla gelmiştir. Artık doğrudan yabancı sermaye yatırım gerekçeleri hem
ülkeler hem de çok uluslu firmalar açısından değişiklik gösterebilmektedir.
Literatürde gelişmekte olana ülkeler, geçiş ekonomisi ülkeleri ve Orta Asya ülkeleri ve benzeri gruplar ya
da tek tek ülkeler bazında yabancı sermaye belirleyicilerinin neler olduğu konusunda kapsamlı araştırmalar
yapılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle de bir geçiş ekonomisi olarak Kırgızistan’da yabancı sermaye
yatırımı yapacak firmalar açısından da çok değişik motivasyonlar önemli olabilmektedir. Kırgızistan’daki
mevcut doğrudan yabancı yatırım incelendiğinde Türkiye’den gelen firmaların gerçekleştirdiği yatırımların
kümülâtif bazda yaklaşık 300 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldığı görülmektedir.
Bu nedenle Kırgızistan’da doğrudan yatırım gerçekleştiren Türk sermayeli firmaların burada yatırım
yapmalarının gerekçeleri incelenmeye değerdir. Bu çalışma ile Kırgızistan’da yatırım yapan Türk firmaları
açısından doğrudan yabancı yatırım belirleyicilerinin neler olduğu yüz yüze görüşme metodu ile uygulanan bir
anket ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın en önemli bulgularından biri bu konuda Türk firmalarını
Kırgızistan’da doğrudan yatırım yapmaya sevk eden faktörlerin literatürde değinilen belirleyicilerden kısmen
farklılaştığıdır. Çalışmanın bu yönüyle literatüre yapacağı katkının yanı sıra hem ülke olarak Kırgızistan’a hem
de bu ülkede yatırım yapma potansiyeline sahip Türk firmalarına yol göstereceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Yabancı Yatırım Belirleyicileri,
Kırgızistan’daki Türk Firmaları.
JEL Kodları: F21, F29, F23.
Abstract
THE REASONS WHICH BRING TURKISH ENTREPRENEURS TO KYRGYZSTAN; FINDINGS OF
AN EMPIRICAL RESEARCH, RESULTS OF SURVEY.
Following the processes of globalization there is a great increase in foreign direct investments as well as
international asset transfers. In the past those kinds of investments were dependent on sources of raw materials
but beginning with the middle of the last century investment processes have started relying on worldwide
liberalization and other similar realities. Nowadays investments built of direct international capital flows show
considerable changes either in the level of countries and among transnational companies.
There are a lot of detailed researches about determinant factors, which influenced international investments
into economies of developing countries, countries with transitional economies, Central Asian countries and
others. Many different motivational factors help international companies decide to invest into developing
countries and especially into economies of countries which are in transitional period, such as Kyrgyzstan.
Having analyzed an area of international investments into Kyrgyz economy, researchers concluded that Turkish
companies, with their investments base being around $300 millions, took second place among all the countries
investing into Kyrgyzstan.
That is why it is worth to research the areas of investments made by Turkish companies. The method which
was used to find determinant factors of Turkish investments into Kyrgyz economy is direct interviewing in a
form of survey. One of the main findings of this paper is the difference between literary factors, made by many
researchers before and real factors which came to light with this survey. So, it is thought that the results of this
work will determine the potential of making investments both for Kyrgyz government and for Turkish
companies.
Key Words: Foreign Direct Investments, Determinants of Foreign Direct Investments, Turkish Companies
in the Kyrgyz Republic.
JEL Classifications: F21, F29, F23.

1.

Giriş

Doğrudan yabancı sermaye girişleri ülkelerin büyümelerini hızlandırdığından, gelişmişlik ayrımı
yapmaksızın, neredeyse tüm açık ekonomiler, doğrudan yabancı sermaye girişlerini geçen yüzyılın sonlarından
başlayarak gittikçe artan bir şekilde tercih eder hale gelmişlerdir.
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile ülkeler özellikle kalkınmaları için nispeten daha az maliyetli ve
dikkatli kullanılıp yönlendirildiğinde daha yararlı olan bir finansman bulmuş olurlar. Bu finansman uzun vadeli
olmakta ve ülkenin makroekonomik büyüklüklerine önemli ölçüde etki etmektedir.
Kırgızistan 1992 yılından bu yana piyasa ekonomisi şartlarına ulaşmaya çalışmaktadır. Bu nedenle de, açık
bir ekonomi olma hedefi yönündeki çabaları çok yönlü olarak devam etmekte, açık ekonomi olmanın temel
*
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belirleyicilerinden biri sayılan yabancı sermaye girişine de büyük önem vermektedir.
Literatürde yabancı sermaye belirleyicilerinin neler olduğu konusunda kapsamlı araştırmalar yapılmıştır.
Gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle de bir geçiş ekonomisi olarak Kırgızistan’da yabancı sermaye yatırımı
yapacak firmalar açısından da çok değişik motivasyonlar önemli olabilmektedir. Kırgızistan’daki mevcut
doğrudan yabancı yatırımlar incelendiğinde Türkiye’den gelen firmaların gerçekleştirdiği yatırımların kümülâtif
bazda yaklaşık tahminen 300 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldığı görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı Kırgızistan ve DYSY hakkında özet bilgiler verdikten sonra Kırgızistan’da yatırım
yapan Türk firmaları açısından doğrudan yabancı yatırım belirleyicilerinin neler olduğu ile ilgili yüz yüze
görüşme metodu ile uygulanan anket çalışmasının bulgularını sunmaktır. Çalışmanın en önemli bulgularından
biri bu konuda Türk firmalarını Kırgızistan’da doğrudan yatırım yapmaya sevk eden faktörlerin literatürde
değinilen belirleyicilerden kısmen farklılaştığıdır.
Sonuç ve değerlendirmelerin yer aldığı son bölümde bu çalışmada elde edilen bulgular ve çalışma
neticesinde ulaşılan temel sonuçlardan yola çıkarak bazı değerlendirmeler verilmeye çalışılmıştır.
2.

Türkiye’den Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları

Tablo 1’de görüldüğü üzere, Kırgız-Türk İşadamları Derneği (KITİAD) verilerine göre 2007 yılı itibariyle
160 civarında Türk firması Kırgızistan’da faaliyet göstermektedir. Bu firmaların tahmini yatırım miktarı yaklaşık
300 milyon dolardır. Bu, yatırımlar, eğitim, inşaat, sanayi, gıda, mobilya, temizlik ürünleri ve alışveriş
merkezleri ağırlıklıdır. Kırgızistan’daki Türk Eğitim yatırımları tahmini 150 milyon $ civarındadır.
Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk firmalarının yıllık cirolarının tahmini miktarı 150 milyon dolar
civarındadır. Türkiye’den yaptıkları ithalat 50 milyon dolar ve yıllık ihracat toplamları da 50 milyon dolar
civarındadır. Bu ülke mevzuatı gereği burada ödedikleri yıllık gelir, kurumlar ve gümrük vergileri ile sigorta
primleri toplamı yaklaşık 13 milyon dolar olarak tahmin edilmektedir.
Tablo 1: Kırgızistan’da Faaliyet Gösteren Türk Firmaları İle İlgili Bazı Veriler
Toplam Firma Sayısı
160
Yatırım Miktarı
300.000.000.- $ (2006) (1)
İstihdam Durumları
8.000 yerli, 1000 T.C. vatand.
Türkiye’den Yıllık İthalat
50 milyon $
İç Piyasada Yıllık Ciro
150 milyon $
Yıllık Dış İhracat Toplamı
50 milyon $
Yıllık Vergi, Gümrük Ve Sigorta Primleri 13 milyon $

Kırgızistan’a gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları incelendiğinde, yatırımların % 85,4’inin
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışındaki ülkelerden geldiği görülmektedir. Bu ülkelerden gelen
yatırımların kümülâtif miktarı 1,35 milyar dolar olurken, 1. sırayı %26,1 ile Kanada, 2. sırayı % 11,7 ile Türkiye
ve 3. sırayı %10,6 ile ABD almaktadır (Tablo 2).
Türkiye’den gelen yatırımlar 1995 yılında 559 bin dolarla başlamıştır. Kanada’nın dışında yatırım miktarı
zaten çok fazla olmadığından o tarihteki Türk yatırımları oranı toplam yatırımların sadece 0,6’sı oranında
kalmıştır.Ancak daha sonraki yıllarda yatırımlar 1999 yılında 23,2 milyon dolar seviyelerine çıkmış, Kanada
yatırımları da o yıl düşük olduğundan yıllık yatırım miktarı açısından birinci sıraya yükselmiştir. Daha sonraki
yıllarda da bu artış sürmüş Türk yatırımları hemen tüm yıllarda ilk üç sıradaki yerini korumuştur.
Tablo 2: Kırgızistan’a Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları*, Ülkeler Bazında, (1000 $)
Yıllar
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
TOPLAM
95.820 152.535 85.875 129.563
108.562
89.608
90.089
BDT Dışı Ülkeler
95.437 151.208 83.727 123.072
102.758
76.539
83.734
Kanada
91.812 126.508 31.402
8.527
4.868
6.757
12.984
Türkiye
559 10.927 17.569 15.436
23.253
12.130
16.335
ABD
231
4.318 10.007 32.523
19.154
23.578
17.502
Almanya
106
741
1.264
1.941
15.574
9.515
22.402
İngiltere
8
577 13.353 20.879
26.121
6.079
1.627 Kümülatif
Pay
Yıllar
2002
2003
2004
2005
2005/9ay 2006/9ay Kümülâtif
TOPLAM
115.666 147.064 175.477 202.729
136.424
189.460 1.582.396
%
BDT Dışı Ülkeler
89.551 119.517 146.444 153.382
104.032
126.329 1.351.647
85,4
Kanada
12.730 31.121 46.518 26.131
23.339
14.026
413.385
26,1
Türkiye
13.439 25.281 23.082 16.110
5.570
11.133
185.255
11,7
ABD
20.144
9.882 13.952 11.720
8.449
5.495
168.507
10,6
Almanya
8.977
5.982
8.533 36.451
19.753
43.398
154.884
9,8
İngiltere
2.543
1.973 10.491 29.478
22.194
36.600
149.727
9,5
Kaynak: KC Milli İstatistik Komitesi (Kırgız Cumhuriyetinde Yatırımlar, 2001–2005). Bişkek–2006.
*Tablo Farklı Yıl Verileri Kullanılarak Tekrar Oluşturulmuştur.

2003 yılında 25,2 ve 2004 yılında 23,0 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, 2005 yılında da 16,1 milyon
dolarla dördüncü sırada yer almış olan Türk yatırımları, 2006 yılının 9. ayı itibariyle de Almanya ve İngiltere ve
Kanada’dan sonra dördüncü sırada yer almaktadır. Ancak kümülâtif bazda Türk yatırımları 185,2 milyon dolarla
halen Kanada’dan sonraki ikinci sıradaki yerini korumaktadır.
(1)

Rakamlar Kırgız-Türk İş Adamları Derneği, KITİAD’dan alınan bilgiler doğrultusunda tahmini olarak hesaplanmıştır.
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2.1. Türk Kökenli Firmaların Sayısı ve Sektörel Dağılımı
Tablo 1’te Kırgız-Türk İşadamları Derneği (KITİAD) verilerinden hareketle yapılan tahmine göre 2007
yılının başı itibariyle 160 civarında Türk firmasının Kırgızistan’da faaliyet göstermekte olduğu belirtilmişti. Yine
KITİAD verilerine göre Tablo 3’den Kırgızistan’daki Türk firmalarının faaliyet gösterdiği sektörler detaylı bir
şekilde görülmektedir. Bu, yatırımlar, eğitim, inşaat, sanayi, gıda, mobilya, temizlik ürünleri ve alışveriş
merkezleri ağırlıklıdır.
Uluslararası Alatoo Üniversitesi ve çok sayıda lise seviyesinde okulları bulunan Sebat Eğitim A.Ş.’i bir
özel sektör kuruluşu olarak Kırgızistan’daki yatırımlarda ilk sırada yer almaktadır. KITİAD’ın tahminine göre bu
firmanın eğitim yatırımlarının miktarı 150 milyon dolar civarındadır. Bu da Kırgızistan’daki toplam Türk
yatırımlarının yaklaşık yarısı demektir.
Bunun dışında, 2006 yılı sonu itibariyle Türk inşaat firmaları, 330 milyon dolarlık proje tamamlamış
bulunmaktadırlar (www.kitiad.org.kg). Konut inşaatından yol ve baraj inşaatına kadar geniş bir yelpazede Türk
inşaat firmaları yer almıştır.
Tablo 3: Kırgızistan’daki Türk Firmalarının Faaliyet Sahaları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Araba Tamir, Yıkama, Yağlama, Boya Atölye.
Bankacılık (Demirbank)
Bilgisayar Ve Yedek Parça Satışı
Coca-Cola (Türk, Amerikan Ve Kırgız Ortakl.)
Çay Paketleme Fabrikası
Çırçır Fabrikası (Celalabat)
Çikolata Ve Gofret Fabrikası
Deri Ve Yün İhracatı
Deterjan Paketleme Fabrikası
Ekmek Fabrikaları
Elektrikli Ve Ev Gereçleri Satış Mağazaları
Gıda Ve Temizlik Maddeleri Satış Mağazaları
İnşaat Boyası, Tuğla, Fayans Çimento İmalatı
İnşaat Malzemeleri Satış Mağazaları
İnşaat Firmaları (Yol Ve Bina İnşaatları)
Jeneratör Ve Klima Satış Mağazası
Küçük Çaplı Akü İmalat Atölyesi (1 Adet)
Küp Şeker Ve Tuz İmalatı Ve Paketlemeleri

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Market Tipi Soğutucu İmalatı
Matbaa, Ambalaj Sanayi
Mobilya İmalat Montaj Atölyesi Ve Mağaza.
Otel İşletmeciliği
Peçete İmalatı
Pet Şişe İmalatı (Serbest Bölgede)
Pimapen, Alüminyum Kapı, Pencere İmalatı
Plastik Bidon Ve Plastik Hortum İmalatı
Restoran Ve Kafeler
Sakız Ve Çikolata İmalatı
Sıvı Yağ Üretimi (Oş)
Süpermarket İşletmeciliği
Şekerleme Ve Gofret İmalatı
Tarım Aletleri İmalatı
Tekstil Mağazaları
Transport İşletmeciliği
Turizm Acenteciliği
Un Fabrikaları

Kaynak: KITİAD (Kırgız-Türk İş Adamları Derneği, www.kitiad.org.kg)

Coca Cola şişeleme fabrikası sektöründe öncü ve Kırgızistan’daki en büyük ilk yatırımlardan biridir. Coca
Cola Bişkek, Anadolu Grubu’nun % 90 hissesine sahip bir Türk yatırımıdır. Diğer ortak Coca Cola
Corporation’dır. Finans alanında Kırgızistan’da faaliyetine başlayan uluslararası ilk ticari banka olan KırgızDemir Bank, halen Kırgızistan’daki en büyük üç banka içerisinde olup, 1997 yılında bankacılık lisansını almıştır.
Hissedarları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu % 70, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) % 15 ve
Uluslararası Finans Kurumu (IFC) % 15’dir (DEİK, 2006: 16).
Ayrıca Bişkek Serbest Bölgesinde 1997 yılında faaliyete giren Plas-Kap firması karbonatlı ve karbonatsız
içecek şişeleri için plastik kapak üretmektedir. Ve yine çay paketleme ve mağazacılık alanında sektörünün
öncülerinden biri olan Beta Grup ve benzeri çok sayıda sanayi, finans ve ticaret kuruluşu ile Kırgızistan’da Türk
yatırımları göze çarpmaktadır (DEİK, 2006: 16).
Modern mağazacılık anlayışını ilk kez Beta-Stores ile Kırgızistan’a taşıyan Türk yatırımcıları, 4 Ağustos
2006 tarihinde Devlet Başkanı Kurmanbek BAKİYEV’in de katılımı ile açılışı yapılan Vefa-Center isimli
alışveriş ve yaşam merkezini ülkeye kazandırmışlardır. Kaynak Holding öncülüğünde gerçekleştirilen yatırım ile
Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olan Koç Holding de Vefa-Center içerisindeki Ramstore isimli
süpermarket mağazacılığı ile Kırgızistan’da ilk yatırımını gerçekleştirmiş bulunmaktadır (Akkaya, 2006: 3).
3.

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Belirleyen Faktörler

Tarihsel olarak en önemli yatırım belirleyicisi, madenler, hammaddeler, tarımsal ürünler gibi doğal
kaynakların varlığı olagelmiştir. 2. dünya savaşına kadar dünya doğrudan yabancı sermaye yatırım stokunun %
60’ı doğal kaynaklar ile ilgili yapılan yatırımlardı. Ancak günümüzde sadece doğal kaynakları yatırım
belirleyicisi olarak görmek elbette doğru olmaz. Sadece doğal kaynak varlığı yatırımdan ziyade ticarete bir
avantaj sağlayabilir (Baniak vd., 2002: 1–15).
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını belirleyen faktörler, başka bir ifade ile onları oluşturan nedenler,
sermaye sahipleri ile bu tür yatırımları ülkesine çekmek isteyen devletlerin çakışan çıkarları doğrultusunda
farklılaştığından, bu iki temel ayrım göz önünde bulundurularak incelenebilir. Bu doğrultuda aşağıda doğrudan
yabancı sermaye yatırımı gerekçeleri önce gelişmekte olan ülkeler açısından ve sonra da doğrudan yabancı
sermaye yatırımı gerçekleştirecek sermaye sahipleri yani çok uluslu şirketler (ÇUŞ) açısından ele alınacaktır.
3.1. Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından
Gelişmekte olan ülkeler açısından olaya bakıldığında değişik gerekçelerle bir başka ifade ile bu ülkelerin
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına yönelmesinde etkili olan çok değişik faktörlerle karşılaşılır. İç
tasarrufları yetersiz olduğundan özellikle gelişmekte olan ülkeler yatırımlarının finansmanını borçlanma ve
yabancı sermaye ile karşılamak zorundadırlar (Karaköy, 2006: 2). Makroekonomik dengeler üzerindeki çeşitli
potansiyel olumsuz etkileri nedeniyle de borçlanmadan ziyade doğrudan yabancı sermaye yatırımı elde etme
çabası özellikle bahsedilen bu tür ülkeler açısından neredeyse en önemli politika amacı olmuştur (Sohinger,
2005: 73–94).
Diğer yandan gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra geçiş ekonomisi ülkelerinde de yabancı sermaye
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yatırımları neredeyse zorunlu bir araç olarak görülmekte ve özellikle doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının
elde edilmesi potansiyel faydaları nedeniyle bir mecburiyet olarak kabul edilmektedir. Geçiş ekonomilerinin
öncelikli olarak teknoloji ve bilgi transferi ihtiyacının büyüklüğü bunda belki de en önemli rolü oynamaktadır
denebilir (Demekas vd., 2005).
Birçok ülkede doğrudan yabancı sermaye yatırımları beklenen seviyenin altında kalmaktadır. Burada
önemli olan yabancı yatırımların gelmeme nedenini anlamaktır. Bir başka ifade ile doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarını belirleyen yani onlar için gerekli olan faktörlerin neler olduğunu anlamak gerekmektedir. Bu
faktörler içinde de en önemli olan ülkelerin iktisadi ve hukuki durumlarıdır (Baniak vd., 2002: 1–15). Mali ve
ticari düzenlemelerin kararsızlığı da doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının azalmasına sebep olmaktadır.
Bu ülkelerin niçin doğrudan yabancı sermaye yatırımı elde etmeye yöneldikleri konusunda literatürde çok
çeşitli tezler ileri sürülmüştür. Bu konuda onlarca bilimsel ve gözlemsel araştırma yapılarak gerekçeler
açıklanmaya çalışılmıştır. Özellikle son zamanlarda yapılan uluslararası çalışmaların sınıflandırılması
yapıldığında aşağıdaki araştırmalar göze çarpmaktadır;
-İlk olarak, doğrudan yabancı sermaye yatırımı belirleyicilerinin neler olduğu ve gelişmekte olan ülkeler
için bunları belirleyen faktörler konusunda Nunnenkamp (2002), Baniak vd., (2002), Ahmed vd., (2005: 275–
294) ve Yehoue (2005) tarafından yapılan çalışmalar mevcuttur.
-Yine, doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekmek için önemli olan politikaların ve gerekli koşulların neler
olduğu ve bu konuda son zamanlardaki trendler konusunda Nunnenkamp (2001), Rogoff ve Reinhart (2003),
Demekas vd., (2005), Sohinger (2005) tarafından yapılan çalışmalar da literatürdeki yerlerini almıştır.
-Sonrasında, BDT üyesi ülkeler için doğrudan yabancı sermaye yatırımı belirleyicilerinin neler olduğu
konusunda Kinoshita ve Campos (2003) tarafından yapılan çalışma nispeten sistematik bulgular içermektedir.
Geçiş ekonomisi ülkeleri göreceli olarak üçüncü dünya ülkelerine nispetle bir hayli gelişmiş olsalar bile,
onların bu ihtiyaçları ve nispeten eğitimli bir işgücüne sahip olmaları avantajı nedeniyle doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarını çekme potansiyelleri olduğu izlenimi vermektedir. Bu konu da Boronsztein vd., (1995)
tarafından yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular da ev sahibi ülkenin işgücü ne kadar eğitimli ise,
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının net pozitif etkilerinin de o kadar büyük olabildiğini göstermiştir
(Aktaran: Demekas vd., 2005).
Geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını belirleyen faktörler üzerinde çok sayıda
araştırma, alan çalışması ve ekonometrik çalışma mevcuttur. Genel olarak bu çalışmalardan ortaya çıkan ortak
sonuçlarda gelişmekte olan ülkeler ve özellikle geçiş ekonomileri için doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını
belirleyen ana unsurlar; Piyasa ekonomisine sağlam bir geçiş, Büyük çaplı bir özelleştirme girişimi, Politik ve
iktisadi istikrarın derecesi, olarak üç ana başlık şeklinde sayılmışlardır (Baniak vd., 2002: 1-15).
Yine, Dunning (1993) ve Rugman (1998) tarafından yapılan çalışmaların neticesinde bahsedilen bu üç
temel başlığa benzer faktörlerin geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını belirlediği tespit
edilmiştir; (Aktaran: Baniak vd., 2002: 1-15). Bahsedilen bu çalışmada; “mülkiyet ve gayri maddi haklara sahip
olma”dan kaynaklanan özel avantajlar, “iç teşvik (kolaylaştırıcı) avantajları” ve “yerleşime özel avantajlar”
detayları ile belirlenmeye çalışılmıştır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları çekebilmede ulusal politika yapısı,
iş kolaylaştırma, iktisadi motivasyonların varlığı gibi temel faktörler belirlenmiştir. Bahsedilen iktisadi
motivasyonlar kaynak amaçlı, piyasa amaçlı ve verimlilik amaçlı şeklinde çok değişik olabilmektedir.
Tüm bu ve benzeri çalışmalardan çıkan sonuçların genel bir değerlendirmesi neticesinde gelişmekte olan
ülkelerin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına yönelmesinde etkili olan faktörler şöyle özetlenebilir;
-Ekonomik kalkınmayı finanse etmek; Gelişmekte olan ülkelerde yurtiçi tasarruflar, gelir dağılımının
genelde bozuk olması ve kişi başına düşen milli gelirin düşüklüğü nedeniyle hızlı bir ekonomik kalkınmayı
finanse edecek durumda değildirler. Bu durum değişik dış tasarruf veya kaynakların bulunmasını gerektirir.
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları dış finans kaynağı olarak özellikle geçiş ekonomilerinde yatırım için
gerekli sermaye stokunu arttırarak büyümeye yardımcı olmaktadırlar. Potansiyel teknoloji transferleri ile de
büyümenin temel motoru olarak algılanmışlardır (Sohinger, 2005: 73-94). Ayrıca gelişmekte olan ülkelerdeki
hükümetler tarafından uzun vadeli yabancı sermaye girişi, kalkınmanın bir parçası olarak görülmektedir.
Yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki son dönemde Asya ve Avrupa’daki gelişmekte ve geçiş
sürecinde olan ülkelerden en fazla büyümeyi gerçekleştirenler en fazla doğrudan yabancı sermaye yatırımı
çekebilenler olmuştur. Yine Bergsman vd., (2000) tarafından yapılan araştırmalar özellikle geçiş
ekonomilerindeki doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında (Gayrisafi Milli Hâsılaya oranında) % 1 puanlık bir
artışın o ülkelerdeki kişi başına düşen milli gelirde % 0,8’lik bir artışa neden olduğunu göstermiştir (Aktaran:
Baniak vd., 2002: 11-15).
-Makro ekonomik büyüklükler üzerindeki etkileri; Doğrudan yabancı sermaye yatırımları girdikleri
ülkelerdeki gelir oluşumu, sürdürülebilir büyüme, yatırımların artırılması, ihracat, döviz dengesi, ödemeler
dengesi, enflasyon, faiz oranları ve vergi gelirleri gibi makro büyüklükleri olumlu yönde etkilerler. Yine
doğrudan yabancı sermaye yatırımları, geçiş ekonomisi ülkelerindeki firmaların rekabet güçlerini de artırarak
ihracata dayalı üretim yapan ülkelerin ihracat artışlarını da desteklemektedir (Sohinger, 2005: 73-94). Bu
nedenle de geçiş ekonomilerinde, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının büyümeyi ve ihracatı artırıcı etkileri
nedeni ile yabancı sermaye yatırımı elde etmek en önemli politika amacı olmuştur.
-Dış ödemeler dengesinin finansmanında borçlanma dışı bir finans kaynağı olması; Borçlanma dışı bir
finans kaynağı olmak doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının avantajlarından biri olarak sayılmakta ve genelde
dış finansman açığı büyük olan özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafından arzu edilip tercih edilmektedir. 1980
ve 1990’lardaki ödemeler dengesi krizleri borçlanma dışı sermaye elde etme yöntemlerinin önemini tekrar ortaya
koymuştur (Demekas vd., 2005).
-Teknoloji ve bilgi transferi; Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ülkedeki endüstriyel verimliliği
artırarak, ülke içinde ekonomideki teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi ve rekabetin artmasını
sağlayarak üretilen ürünlerin nitelik, kalite ve miktarının ve üretim kapasitesinin yükseltilmesinde etkili rol
oynarlar. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ev sahibi ülkeler için özellikle teknoloji ve bilgi transferi
(Baniak vd., 2002: 1-15), üretim artışı, rekabeti arttırma, ihracat artışı gibi nedenlerle de zaman zaman nispeten
belirleyici olmaktadır (Demekas vd., 2005).
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-İş gücü niteliklerini yükseltici etkisi; Özellikle işsizlik probleminin yoğun olduğu ülkelerde, doğrudan
yabancı sermaye yatırımları üretim ve istihdamı artırıcı, iş gücü niteliklerini yükseltici etkilerinin bulunması
nedeniyle tercih edilebilmektedir (Abanuz, 2004: 4-9).
-İstikrar sağlama konusundaki etkisi; Doğrudan yabancı sermaye yatırımları özellikle geçiş ekonomilerinin
dünya ekonomisine entegrasyonunda ve globalleşmede önemli bir motor güç olmuştur. Aynı zamanda doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarının sebep olduğu kurumsallaşma süreci de girdikleri ve içerisinde bulundukları
ulusal politikalarda hem ekonomik hem de politik değişikliklere sebep olmuştur. Sovyet sonrası geçiş ekonomisi
ülkelerinden özellikle merkezi ve doğu Avrupa ülkelerinde ekonomik ve politik gelişmeler bunun en belirgin
örneklerinden biridir (Sohinger, 2005: 73-94).
-Diğer etkileri; Doğrudan yabancı sermaye yatırımları geçiş ekonomilerindeki geçiş sürecini başarmak ve
belirli bir yöne yaklaştırmak olan ekonomik etkilerinin yanında, barış ve güvenliğin de en önemli bir garantörü
olarak görev üstlenebileceklerdir (Sohinger, 2005: 73-94).
Ancak unutulmamalıdır ki uzun dönemli ve spekülatif olmayan yabancı sermaye yani doğrudan yabancı
sermaye yatırım girişi için kaçınılmaz olan öncelikle istikrarlı iktisadi ve kurumsal bir çevredir. Bunların istikrarı
sadece yabancı yatırımın gelmesini belirlemez aynı zamanda yatırımcıların türünü de belirler; spekülatif
yatırımcı mı uzun dönemli yatırımcı mı (Baniak vd., 2002: 1-15), başka bir ifade ile yabancı portföy yatırımları
mı veya doğrudan yabancı sermaye yatırımları mı? Yani yabancı sermayenin hem türü hem de miktarı bu
değişkenlere bağlıdır denebilir.
3.2. Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ) Açısından
Doğrudan yabancı sermaye aktarımı gerçekleştirecek sermaye sahipleri yani çok uluslu şirketler açısından
olaya bakıldığında bu şirketleri kendi ülkesi dışında yatırım yapmaya iten faktörlerin başında kar elde etme
amacı gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, yabancı şirketin kendi ülkesi dışında yaptığı yatırımlardan elde edeceği
karların, kendi ülkesinde yapacağı yatırımlardan elde edeceği karlardan fazla olması gerekir. Bu noktada
doğrudan yatırım yapacak yabancı sermayenin aradığı ve yatırım planlarının belirleyicisi olan dolaylı ve dolaysız
koşullar, şöyle sıralanabilir: (Abanuz, 2004: 4-9; Akdiş, 1998: 61-90; Karaköy, 2006: 41-61).
-Minimum ekonomik, siyasal ve sosyal risk; Yatırım yapılacak ülkede yabancı sermayenin temel amacı
olan karın devamlılığını sağlayacak ekonomik, siyasi ve sosyal istikrarın ve mülkiyet ve teşebbüs özgürlüğünün
bulunması, diğer bir ifadeyle yatırım yapılacak ülkede var olabilecek ekonomik, siyasal ve sosyal risklerin
minimum düzeyde olması, firmaların yabancı bir ülkede yatırım yapmalarında etkili olan faktörlerden biridir.
-Pazar Payı; Piyasanın hacmi ve büyüklüğü de oldukça yüksek bir doğrudan yabancı yatırım belirleyici
konumundadır. Yabancı şirketlerin üretim için yeni pazar arayışları veya mevcut pazarlarını genişletme ya da
diğer firmalar karşısında mevcut pazar payını kaybetmeme çabaları çok uluslu şirketlerin doğrudan yatırım
kararlarında etkili olmaktadır.
-Teşvik ve diğer imkânlar; Üretim ve genişleme stratejilerine uygun olarak ülkelerin sağlamış oldukları
teşvik ve imkânlardan faydalanma, ülkedeki büyüme hızının yüksek olması ve bu nedenle kar elde etme
olanaklarının daha fazla olması, sağlam bir ekonomik politikanın parçası olarak vergi teşviklerinin kullanılıyor
olması ve benzeri imkânlar da firmaları doğrudan yabancı sermaye yatırımına yönlendirebilmektedir.
-Hammadde ve işgücü faktörü; Hammadde ve işgücü faktörlerine yakın üretim yapma ve dolayısıyla pazarlama, ulaşım ve taşıma maliyetlerini azaltma, iş gücü ve diğer üretim faktörlerinin maliyetinin düşük olması gibi
nedenler, firmaların kar maksimizasyonu amacı nedeniyle etkili bir yatırım çekme potansiyeli olabilmektedir.
-Piyasa Hacmi; Yatırım yapılacak ülkenin piyasa hacminin geniş olması, ülkenin dış ticaret hacminin
yüksek olması ve ülke GSMH’sı içinde önemli bir paya sahip olması da önemli bir yabancı sermaye yatırımı
belirleyicisi olarak görülmektedir.
-Döviz kuru politikası; Ülkede sağlıklı ve istikrarlı bir döviz kuru politikasının bulunması uzun dönemli
yabancı yatırımlar için belirleyici olabilmektedir.
-Ticaret hacmi ve engelleri; Yüksek gümrük tarifesi uygulamaları, ithalat kısıtlamaları ve kota uygulamaları gibi ticaret engellerinin bulunmaması, ülke ticaret hacminin yüksek olması ve ülkede ticaret açığının
bulunmaması ve benzeri nedenler de uluslararası yatırım çekmede önemli faktörler arasında sayılmaktadır.
4.

Türk Girişimcilerin Kırgızistan’a Gelmelerinde Etkili Olan Faktörler; Ampirik Bir Çalışma; Anket
Sonuçları.

Literatürde yabancı sermaye belirleyicilerinin neler olduğu konusunda kapsamlı araştırmalar yapılmıştır.
Bunlardan bir kısmına yukarıda değinilmiştir. Ancak gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle de bir geçiş
ekonomisi olarak Kırgızistan’da yabancı sermaye yatırımı yapacak firmalar açısından da çok değişik
motivasyonlar önemli olabilmektedir. Kırgızistan’daki mevcut doğrudan yabancı yatırım incelendiğinde
Türkiye’den gelen firmaların gerçekleştirdiği yatırımların kümülâtif bazda ikinci sırada yer aldığı görülmektedir.
Bu bölümde Kırgızistan’da doğrudan yatırım gerçekleştiren Türk sermayeli firmaların burada yatırım
yapmalarının gerekçeleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen ampirik bir çalışmanın bulguları verilecektir. Bu
çalışma ile Kırgızistan’da yatırım yapan Türk firmaları açısından doğrudan yabancı yatırım belirleyicilerinin
neler olduğu yüz yüze görüşme metodu ile uygulanan bir anket ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın
önemli bulgularından biri bu konuda Türk firmalarını Kırgızistan’da doğrudan yatırım yapmaya sevk eden
faktörlerin literatürde değinilen belirleyicilerden kısmen farklılaştığıdır.
4.1. Türk Sermayeli Kuruluşlar Anketi
Bu bölümde Türk sermayeli kuruluşlar ile yapılan anket çalışmasının sonuçları verilecektir. Genel olarak
anket çalışmasındaki verilerin analizi ve değerlendirilmesi yapılacak, ancak zaman zaman teoriye atıflarda
bulunulacak ve yeri geldikçe anket sonuçları ile teorik veya somut bilgiler karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
4.1.1. Anket Çalışmasının Amacı
Kırgızistan’a Türkiye’den gelen yatırımlarla ilgili sistemli, güvenilir, geçerli ve faydalı veriler toplayarak
bu verileri tanımlamak, açıklayıp analiz etmek, değişkenler arasındaki var olabilecek ilişkileri ortaya
çıkarmaktır.
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Türk yatırımcılara ilişkin olarak gerçekleştirilen bu ankette; anketörlere öncelikle katılımcı işletmelerin ve
yönetici ve/ya sahiplerinin genel tanımlayıcı özelliklerini anlamaya yönelik sorular yöneltilmiştir. Akabinde de
işletmelerin teşvik ve benzeri uygulamalara bakış açıları ve bunlardan ne ölçüde yararlandıkları yönünde sorular,
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını belirleyen teorik faktörlerin her biri için katılımcı firmalar açısından
önem dereceleri, Kırgızistan’ın yabancı sermaye talebine bakış açılarının belirlenmesine yönelik sorular
yöneltilmiştir.
Bu anket çalışması ile Kırgızistan’daki Türk yatırımcı ve işletmelerinin genel özellikleri, Kırgızistan’da
karşılaştıkları ortam ve problemleri ile bu ülke ve buradaki ticari hayat hakkında düşünceleri ve geleceğe yönelik
görüş ve önerileri ile ilgili bilgiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Ancak anket çalşımasının yalnızca çalışma ile
ilgisi bulunan sınırlı birkısım bulguları burada verilecektir.
4.1.2. Anketin Evreni
Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ve Kırgız Türk İşadamları Derneği
(KITİAD) veritabanından elde edilen bilgiler ışığında Kırgızistan’da faaliyet gösteren şu anda aktif yaklaşık 160
adet Türk firması bulunduğu tespit edilmiştir. Değişik sebeplerle - ticaretine ara vermiş, faaliyetlerini durdurmuş,
bağımsız olarak faaliyet kaydını yapmamış ya da henüz resmi olarak kurulmamış - kayıtlara henüz geçmemiş
birkaç adet daha Türk yatırımcı firma olduğu tahmin edilse de bunların oranı ihmal edilebilir kabul edilmiştir. Bu
nedenle araştırmanın evrenini yukarıda bahsedilen her iki kurumdan alınan veriler ışığında kayıt edilebilmiş bu
160 firma oluşturmuştur.
4.1.3. Örneklem Seçimi
Bahsedilen 160 firmanın oluşturmuş olduğu evrendeki muhtelif sektörlerdeki firmalardan seçilen 63 firma
örneğimizi oluşturmuştur. 63 firmadan oluşan örneklem sayısının genel evreni temsil etme yeteneğinde olduğu
kabul edilmiştir. Bu oran evrenin yaklaşık % 39,3’üne tekabül etmektedir.
Örnekleme yapılırken firmalar ana faaliyet alanları itibariyle gruplandırılmış ve hemen her gruptan grup
üyelerinin sayısı oranındaki firma basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Böylece 63 örneklem sayısına
ulaşılmıştır. Ancak sektörler bazında mümkün olduğunca alanında lider büyük firmalardan örnekler seçilmeye
çalışıldığından, sermaye yapıları ve firma yatırım büyüklükleri açısından bakıldığında, örnek oranının evrenin
yaklaşık % 80’in üzerinde bir orana tekabül ettiği düşünülmektedir.
4.1.4. Veri Toplama Tekniği
Seçilen 63 adet firma ile önceden randevu alınarak yüz yüze mülakat yöntemi ile görüşülmüştür.
Çoğunlukla sorular soru soran tarafından sorularak şıklar okunmuş ve verilen cevaplar not edilmiştir. Bu sırada
talep eden anket katılımcısına da soruları takip edebilmesi için bir örnek anket formu verilmiştir. Genel olarak
her bir anketin cevaplanma süresi yaklaşık 30-35 dakika sürmüştür.
4.1.5. Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi
Değerlendirmeler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) isimli paket programının 11.0 versiyonu
kullanılarak yapılmıştır. Toplanan verileri açıklayıcı gerekli tanımlayıcı (descriptive) analizlerin yanında, konuya
ilişkin çeşitli hipotez ve kuramlar da test edilmeye çalışılmıştır.
Ayrıca değişkenler arasındaki var olabilecek ilişkileri ortaya çıkarmak için de değişik test teknikleri kullanılarak
analizler yapılmıştır. Ancak bu analiz ve sentezlerde örneklem sayısının yetersiz olması nedeni ile çok anlamlı
veriler elde edilememiş ve bu nedenle bu çalışmada bu verilere yer verilmemiştir.
4.1.6. Bulgular
Yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan anket çalışmasının başında anketörlere katılımcı işletmelerin ve
yönetici ve/ya sahiplerinin genel tanımlayıcı özelliklerini anlamaya yönelik sorular yöneltilmiştir. 63 adet
işletmeci ile görüşülerek anket yapılmıştır.
Tablo 4: Görüşme Yapılan Kişinin Firmadaki Ünvanı
Frekans

Oran %

Geçerli
Oran %

Firma Sahibi Veya Ortağı
Yönetici (Genel Müdür-Müdür)
Şef Maliye Memuru / K.Mali Pers.

45
17
1

71,4
27,0
1,6

71,4
27,0
1,6

Toplam

63

100,0

100,0

Kümülatif
Oran %
71,4
98,4
100,0

Tablo 4’te görüldüğü üzere, görüşme yapılan 63 işletme temsilcisinin 45 adedi firma sahibi ya da ortağıdır.
Firma sahipleri ya da ortakları ile yapılan anketler % 71.4 gibi yüksek bir oranda gerçekleştirilmiştir. Geriye
kalan 18 firmanın yöneticileri ile görüşme yapılmıştır. Bu 18 firmanın 17’sinde Genel Müdür/Müdür
seviyesindeki üst düzey yöneticilerle, firmalardan sadece 1’nde de şef düzeyinde bir mali personel ile anket
gerçekleştirilmiştir.
Tablo 5: Görüşme Yapılan Kişilerin Kırgızistan'daki Çalışma Süreleri
Geçerli
Oran %

Kümülatif
Oran %

Frekans

Oran %

10 Yıl Veya Daha Fazla Süre

22

34,9

34,9

34,9

7-9 Yıldan Beri
4-6 Yıldan Beri
2-3 Yıldan Beri
Sadece 1 Yıl Veya Daha Az Süre

12
14
5
10

19,0
22,2
7,9
15,9

19,0
22,2
7,9
15,9

54,0
76,2
84,1
100,0

Toplam

63

100,0

100,0

Benzer şekilde, ankete katılan temsilcilerin % 54,0’ü Kırgızistan’da en az 7 yıl veya daha fazla süreden beri
çalışmaktadırlar (Tablo 5). Bu oran 4 yıl ya da daha fazla süreyi kapsadığında % 76,2’ye ulaşmaktadır. Bu
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durumun ankette özellikle Kırgızistan ve bu ülkedeki şartlarla ilgili sorulara verilen cevapların geçerliliği ve
güvenilirliliğine önemli derecede katkı sağladığı düşünülmektedir.
Tablo 6: İşletmelerin Yasal Statüleri
Frekans

Oran %

48
9
5
1
63

76,2
14,3
7,9
1,6
100

Limited Şirket
Anonim Şirket
Özel Şirket-Şahıs Firması
Diğer
Toplam

Geçerli
Oran %
76,2
14,3
7,9
1,6
100

Kümülatif
Oran %
76,2
90,5
98,4
100

Anketin gerçekleştirildiği firmaların 48’i yani % 76,2’si Limited Şirket, 9’u yani % 14,3’ü Anonim Şirket
şeklinde yasal statüye sahiptir. Hükmü şahsiyete sahip tüzel kişi şirket oranı % 90’ı aşmıştır. Ankete katılan 63
firmadan sadece 5 firma şahıs firması şeklinde kurulmuş ve 1 firma da başka bir ülkedeki ana firmanın
distribütörü olarak burada bulunmaktadır (Tablo 6).
Tablo 7: İşletmelerin “Kırgız Hükümeti Tarafından Sağlanan Herhangi Bir Teşvikten Yararlanıp Yararlanmadıkları”
Frekans
Evet
Hayır
Toplam

4
59
63

Geçerli Oran
%

Oran %
6,3
93,7
100,0

Kümülatif
Oran %

6,3
93,7
100,0

6,3
100,0

Kırgız Hükümeti tarafından sağlanan vergi teşviklerinden sadece 4 firma yararlanmış bunların dışındaki 59
firma % 93,7 oranı ile herhangi bir teşvikten yararlanmadığını beyan etmiştir. Sadece bir firma ayni teşvikten
yararlandığını ve iki firma ise uluslararası nakdi bir teşvikten yararlandıklarını beyan etmişlerdir (Tablo 7).
Tablo 8: İşletmecilerin “Kırgızistan'daki Yatırım Şartlarının Ülkeye Daha Fazla Yabancı Yatırımcı Çekmesi İçin Ne derecede
Yeterli Olduğu” Konusundaki Görüşleri
Çok Yetersiz
Yetersiz
Normal-Kısmen Yeterli
Yeterli
Çok Yeterli
Toplam

Frekans

Oran %

12
36
12
1
2
63

19,0
57,1
19,0
1,6
3,2
100,0

Geçerli
Oran %

Kümülatif
Oran %

19,0
57,1
19,0
1,6
3,2
100,0

19,0
76,2
95,2
96,8
100,0

Tablo 8’de görüleceği üzere firma temsilcilerinin Kırgızistan'daki yatırım şartlarının ülkeye daha fazla
yabancı yatırımcı çekmesi için ne derecede yeterli olduğu konusundaki düşünceleri de oldukça belirgindir. 48
firma, katılımcıların % 76,2’si şartların “çok yetersiz” ya da “yetersiz” olduğunu düşünmektedir. Daha ilginç
olan yatırım şartlarının “yeterli” ve/ya “çok yeterli” olduğunu belirten sadece 3 adet firma bulunmaktadır.
“Normal-kısman yeterli” diyenlerin oranı ise % 19.0’dur.
Tablo 9’da görüleceği üzere “İşletmecilerin Kendilerini Kırgızistan’da Yatırım Yapmaya Yönelten
Sebepleri Önem Sırasına Göre Derecelendirmeleri” istenmiş ve bulgular 5’li likert ölçeği ile buraya aktarılmıştır.
Ölçekte literatürde sıkça geçen yabancı yatırım belirleyicilerinin sadece bir kısmı verilerek 13 adet ifade yer
almış ve anketörlerin “1-Tamamen Katılıyorum”, “5-Kesinlikle Katılmıyorum” şeklindeki ölçeğe verdikleri
cevaplara göre bakış açıları ölçülmeye çalışılmıştır.

Türk Firmalaraını Kırgızistan'da Yatırım Yapmaya Yönelten Sebeplerin
Sıralanması

N

M inim um
M axim u
m
O rtalam a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pazarda Güçlü Rakiplerin Olmaması
Pazarın Coğrafi Konumu (Komşu Ülke Pazarlarına Ulaşma Avantajı)
Kırgızistan Pazarının Gelecekte Göstereceği Büyüme Trendi
İşçilik Maliyetlerinin Düşük Olması
Yasaların Şirket Kazancını Türkiye'ye Transferine İzin Vermesi
Karlılığın Yüksek Olması
Pazarın Yeterli Lojistik İmkanlara Sahip Olması
Türkiye İle Kırgızistan Arasında Kültürel Benzerlik Bulunması
Kırgızistan Pazarının Büyüklüğü (Ticaret Hacmi)
Hukuki Ortamın Yabancıların Çalışması İçin Uygun Olması
Sağlıklı ve İstikrarlı Bir Döviz Kuru Politikasının Bulunması
İktisadi, Siyasi ve Sosyal Riskin Minimum Olması
Kırgızistan'da Sunulan Vergi Avantajları Ve Teşvikler

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1,97
2,03
2,07
2,21
2,33
2,42
2,56
2,66
2,67
2,70
2,97
3,23
3,36

Std.
Sapm a

Sıra N o

Tablo 9: İşletmecilerin Kendilerini Kırgızistan’da Yatırım Yapmaya Yönelten Sebepleri Önem Sırasına Göre
Derecelendirmeleri

0,99
1,08
0,81
1,00
0,85
0,98
0,85
1,24
1,03
1,12
1,05
1,12
1,13

Şıklardan biri hariç diğer tüm sorularda ölçekte 1 ila 5 arasında bir dağılım oluşmuştur. Ancak cevapların
ortalaması alındığında Tablo 9’daki sıralama elde edilmiştir. Bu sıralamada, Türk yatırımcıların Kırgızistan’a
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gelmelerindeki en önemli ilk dört etken şöyle oluşmuştur;
1-Pazarda güçlü rakiplerin olmaması, 1,97.
2-Pazarın coğrafi konumu yani diğer ülke pazarlarına ulaşma avantajı, 2,03.
3-Pazarın gelecekte göstereceği büyüme beklentisi, 2,07.
4-İşçilik maliyetlerinin düşük olması, 2,21.
En az etkili ya da diğer bir anlatımla belki de çok az etkili olan son 4 etken ise şöyledir (en sonuncudan
başlayarak);
1-Kırgızistan’da sunulan vergi avantajları ve teşvikler, 3,36.
2-İktisadi, siyasi ve sosyal riskin minimum olması, 3,23.
3-Sağlıklı ve istikrarlı bir döviz kuru politikası bulunması, 2,97.
4-Hukuki ortamın yabancıların çalışması için uygun olması, 2,70.
Gerek literatür gerekse uygulamadan elde edilen genel izlenim vergi avantajları ve benzeri teşvik
unsurlarının (Uğur ve Sağbanşua, 2006: 279-281) özellikle yabancı sermayeyi ülkelere çekmede çok önemli
olduğu şüphesizdir. Ancak bu çalışmanın en önemli bulgularından biri belki de Türk yatırımcılarının kendilerini
Kırgızistan’da yatırım yapmaya iten nedenler içerisinde vergi avantajları ve teşvikleri “çok az etkili” hatta
“etkisiz” olarak görmeleridir.
Dahası yine genel kabul görmüş yaygın görüşe göre yabancı sermaye istikrar arar ve istikrarın olmadığı
yerde durmaz. Ancak yine ilginç şekilde çalışmanın bulguları arasında “iktisadi, siyasi ve sosyal riskin minimum
olması” Türkiye’den gelen yatırımcılar için oldukça “etkisiz” dir. Yani riskli bir ülke olması Türk yatırımcısını
caydırmamaktadır. Bu durum da literatürdeki genel bulgulara ya da genel kabullere zıt bir durum teşkil
etmektedir.
Türk yatırımcıları “sağlıklı ve istikrarlı bir döviz kuru politikası bulunmasa” veya “hukuki ortam
yabancıların çalışması için çok uygun olmasa” da Kırgızistan’da yatırımlarına devam edeceklerini beyan
etmektedirler. Aslında bunda çok şaşırılacak bir durum yoktur. Çünkü 24 Mart devrimi sonrası gerçekleşen geniş
çaplı yağmalama olaylarında en fazla zarara uğrayan yatırımcı olmalarına rağmen halihazırda Türk
müteşebbislerinden neredeyse tamamı bu ülkedeki faaliyetine devam etmektedir.
Örneğin Coşkun (2001; 221-226) Türkiye için doğrudan yabancı sermaye yatırımları belirleyicilerinin neler
olduğu konusundaki çalışmasında ilk sıralarda yer alan belirleyicilerin ekonomik performans ve büyüyen pazar
hacmi, genç ve ucuz işgücü ve coğrafi konum olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Yine geçiş ekonomisi ülkeleri için doğrudan yabancı sermaye yatırımları belirleyicilerinin neler olduğu
konusundaki çalışmalardan çıkan genel sonuçlarda ilk sıralarda; ülkelerin risk seviyesi, işgücü maliyeti, ülke
pazarlarının büyüklüğü gibi faktörler yer almaktadır (Bevan and Estrin, 2000: 26-27; Jaumotte, 2004: 16-17).
Halihazırda Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk firmaları için ekonomik belirleyicilerin ve özellikle risk
seviyesinin çok önemli olmadığı yukarıdaki verilerden açıkça anlaşılmaktadır. Pazar büyüklüğü (ülkenin ya da
bölgenin) ve ucuz işgücü ise genel kabul görmüş bir doğrudan yabancı sermaye belirleyicisi olarak halihazırda
Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk firmaları için de önemli bir motivasyon olduğu yine yukarıdaki verilerden
açıkça ortaya çıkmaktadır.
5.

Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışma ile Kırgızistan’da doğrudan yatırım gerçekleştiren Türk sermayeli firmaların burada yatırım
yapmalarının gerekçeleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen ampirik bir çalışmanın bulguları verilmiş
bulunmaktadır. Kırgızistan’da yatırım yapan Türk firmaları açısından doğrudan yabancı yatırım belirleyicilerinin
neler olduğu yüz yüze görüşme metodu ile uygulanan bir anket ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın
önemli bulgularından biri bu konuda Türk firmalarını Kırgızistan’da doğrudan yatırım yapmaya sevk eden
faktörlerin literatürde değinilen belirleyicilerden kısmen farklılaştığıdır.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına yönelmesinde etkili olan
faktörlerden önemli olan bazıları literatürde şöyle sıralanmaktadır; ekonomik kalkınmayı finanse etmek; makro
ekonomik büyüklükler üzerindeki etkileri; dış ödemeler dengesinin finansmanında borçlanma dışı bir finans
kaynağı olması; teknoloji ve bilgi transferi; iş gücü niteliklerini yükseltici etkisi; istikrar sağlama konusundaki
etkisi ve benzeri diğer birçok etkileri. Bahsedilen bu muhtemel etkileri nedeniyle yabancı doğrudan yatırımlar
neredeyse ülkelerin tamamının politika belirleyicileri tarafından arzu edilir olagelmiştir.
Diğer taraftan doğrudan yabancı sermaye aktarımı gerçekleştirecek sermaye sahipleri yani çok uluslu
şirketler açısından olaya bakıldığında bu şirketleri kendi ülkesi dışında yatırım yapmaya iten faktörlerin başında
kar elde etme amacı gelmekle birlikte doğrudan yatırım yapacak yabancı sermayenin aradığı ve yatırım
planlarının belirleyicisi olan dolaylı ve dolaysız çok sayıda koşul mevcuttur. Bunlardan en önemlileri şöyle
sıralanabilir; minimum ekonomik, siyasal ve sosyal risk; pazar payı; teşvik ve diğer imkânlar; hammadde ve
işgücü faktörü; piyasa hacmi; döviz kuru politikası; ticaret hacmi ve engelleri.
Ancak Türk yatırımcıların Kırgızistan’a gelmelerindeki en önemli ilk dört etken şöyle oluşmuştur; pazarda
güçlü rakiplerin olmaması, pazarın coğrafi konumu yani diğer ülke pazarlarına ulaşma avantajı, pazarın
gelecekte büyüme beklentisi, işçilik maliyetlerinin düşük olması. Ve yine en az etkili ya da diğer bir anlatımla
belki de çok az etkili olan son 4 etken ise şöyledir; Kırgızistan’da sunulan vergi avantajları ve teşvikler, iktisadi,
siyasi ve sosyal riskin minimum olması, sağlıklı ve istikrarlı bir döviz kuru politikası bulunması, hukuki ortamın
yabancıların çalışması için uygun olması. Bu etkenler literatürdeki genel bulgulara ya da genel kabullere zıt bir
durum teşkil etmektedir. Yani bu tür olumsuz etkenler Türk yatırımcısını caydırmamaktadır.
O halde hali hazırda Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk yatırımcısı bu ülkeye neden gelmiş ya da neden
bunca olumsuz koşula rağmen burada yatırımını sürdürmeye devam etmektedir? Yukarıda sayılan olumlu
etkenlerin bu durumu ne derece izah etiği bilinmemektedir. Bu konuda geniş çaplı sosyolojik bir araştırma
yapılmasına ihtiyaç vardır. Belki böyle bir çalışma yapıldığı taktirde bunca olumsuz koşula rağmen Türk
yatırımcısının yatırımlarına halen devam ediyor olmasının sebepleri izah edilebilir.
Aynı zamanda çalışmanın konusu halihazırda Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk yatırımcılarının bakış
açılarını yansıtmak için önemli olmakla birlikte, örneğin Türkiye’deki çok sayıdaki büyük global Türk
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firmasının neden hala bu bölgede ve dolayısı ile Kırgızistan’da olmadığı diğer önemli bir problemdir.
Türkiye’deki özellikle global büyüklükteki firmalarla yapılacak böyle bir çalışmanın gerek literatüre yapacağı
katkı açısından ve gerekse bölge ve Kırgızistan’daki politika belirleyicilerine yol göstermesi açısından önemli bir
çalışma olacağı açıktır.
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KAFKASYA VE ORTA ASYA BÖLGESİNDE GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞMESİNDE
YATIRIM ORTAMININ ÖNEMİ
Ahmet OKUR*,
Mevlüt ÇETİNKAYA**:
Kafkasya ve Orta Asya Bölgesinde Girişimciliğin Gelişmesinde Yatırım Ortamının Önemi
Özet:
Temel üretim faktörlerinden birisi olan girişimci, piyasa ekonomilerinin başarısında önemli rol
oynamaktadır. Günümüz gelişmiş piyasa ekonomilerinde yaşanan değişim ve dönüşümün dinamiğini hızla
yükselen yeni girişim ve girişimciler oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle kamu girişimciliğinin
egemen olduğu merkezden yönetimli ekonomik sistemden, piyasa ekonomisine geçiş sürecinde olan ülkelerde
girişimcinin önemi daha da artmaktadır. Piyasa ekonomisine geçiş sürecinde olan ülkelerde girişimciliğin
gelişmesinin önünde temelde girişimci kültürünün zayıflığı, sermaye birikiminin yetersizliği gibi engeller
bulunmaktadır. Bu engellere karşın, girişimciliğin geliştirilmesinde en önemli unsurlardan birisi yatırım
ortamının iyileştirilmesidir. Bu çalışmamızda, geniş bir coğrafyaya sahip Kafkasya ve Orta Asya bölgesinden
başta Kırgızistan Cumhuriyeti olmak üzere seçtiğimiz ülkelerde yatırım ortamı analiz edilmektedir.
Anahtar Kelimler: Girişimci, Yatırım Ortamı, Geçiş Ekonomileri
J JEL Classification:: P33
Abstract:
Entrepreneur that is one of main production factors, plays an important role in success of market
economies. In todays developed market economies, rapidly rising new enterprises and entrepreneurs form the
dynamic of change and transformation. Importance of entrepreneur, in developing countries especially
transforming from centrally governed economic systems in which public entrepreneurship is dominant to
countries that are in a state of transition to market economy, increases. In countries that are in a state of
transition to market economy, there are difficulties against development of entrepreneurship such as weakness of
entrepreneurship culture, lack of capital accumulation. Despite of these difficulties, one of the most important
factors in order to develop entreprenuership is improving investment environment. In this study, investment
environment is analized in chosen countries - especially Kyrgyzstan Republic - of Caucasia and Middle Asia
regions.
Keyword: Entrepreneur, Investment Environment, Transition economies
J JEL Classification:: P33

1. Giriş ve Amaç
Doğu Bloku’nun 1989 yılında çökmesiyle, bir yandan iki kutuplu dünya düzeni yıkılırken, diğer yandan
merkezden yönetimli planlı ekonomiden piyasa ekonominse geçiş süreci başlamıştır. Geçiş ekonomisi (transition
economy) olarak tanımlanan bu süreç, uzun yıllar merkezden yönetimli ekonomik sistemi uygulayan Kafkasya
ve Orta Asya bölgesindeki Türk Cumhuriyetlerinde de yaşanmaktadır. Geçiş ekonomilerinde yaşanan en büyük
sıkıntılardan birsi, piyasa ekonomisinin temel dinamiklerinden girişimciliğin yeterince gelişmemiş olmasıdır. Bu
durum, büyük ölçüde merkezden yönetimli ekonomilerden kalma kamu girişimciliği anlayışının sürmesi
yanında, yatırım ortamının elverişli olmamasından da kaynaklanmaktadır.
Çalışmamızın amacı, Kafkasya ve Orta Bölgesinde seçilen Türk Cumhuriyetlerinde girişimciliğin
gelişmesinde büyük öneme sahip yatırım ortamının analiz edilmesidir. Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin çok
geniş bir coğrafyayı temsil etmesi nedeniyle, bu çalışmada Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Kırgızistan,
Azerbaycan, Kazakistan, ve Özbekistan ülkelerinde girişimci ve yatırım ortamı analiz edilecektir. Çalışmanın ilk
bölümünde, geçiş ekonomilerinde yatırım ortamı ve girişimcinin rolü ele alınacaktır. İkinci bölümde seçtiğimiz
ülkelerde yatırım ortamının performansları analiz edilecektir. Çalışmanın son bölümde bu bölge ülkelerinde
yatırım ortamının genel bir değerlendirmesi yapılacaktır.
2. Geçiş Ekonomilerinde Yatırım Ortamı ve Girişimcinin Rolü
Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerinde 1989 yılına kadar, merkezden yönetimli planlı ekonomik sistem
uygulanmıştır. Bu sistemde, ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan, hangi malların, ne kadar, nasıl ve kimin
için üretileceği sorunu, merkezi plan ve kamu girişimi yoluyla çözümlendiği için yatırım ortamı ve girişimci
kavramlarının yeri olmamıştır. Doğu Bloku’nun 1989 yılında yıkılmasından sonra, merkezden yönetimli
ekonomik sistemden piyasa ekonomisine geçiş süreci başlamıştır. Bu süreçle birlikte, yatırım ortamı ve
girişimci kilit rol oynamaya başlamıştır. Aşağıda önce geçiş ekonomileri üzerinde durulacak, ardından bu
ekonomilerde yatırım ortamı ve girişimci ele alınacaktır.
2.1 Genel olarak Geçiş Ekonomileri
Dünyada geniş bir coğrafyada kabul gören merkezden yönetimli planlı ekonomik sistem, 1980’li yıllara
kadar cazip bir kalkınma modeli olarak algılanmıştır. Bu sistemi uygulayan ülkelerin genellikle totaliter ve
otarşik bir yapıda olması, hem sistemin sorgulanmasını, hem de piyasa ekonomisi uygulayan ülkelerle
karşılaştırma yapılmasını zorlaştırmıştır. Merkezden yönetimli ekonomik sistemi uygulamayan ülkelerde ise,
küresel eğilimlerin hız kazanmasıyla birlikte ülkeler arası ticaretin artması, rekabet, verimlilik ve teknolojik
gelişmelerin yarattığı yüksek büyüme ve gelişme performansı birçok ülkenin piyasa ekonomisini benimsemesine
yol açmıştır. Merkezden yönetimli ekonomilerde de planlamanın hantallığı, yeni tekniklerin geliştirilememesi,
*
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verimsizlik gibi nedenlerle bu sistemde de durağanlık ve tıkanma başlamıştır. Bu sorunların aşılması yönünde
yeni arayışlar gündeme gelmiş, 1980’lerde Perestroyka (yeniden yapılanma) ve Glasnost (açıklık) gibi yenileşme
hareketleri başlamıştır (Yıldız. 2004; 538). Bu politikalar, sorunlara köklü bir çözüm getirmemekle birlikte,
kapalı yapının aralanmasını, sistemin kendisiyle yüzleşmesini ve çöküşü hızlandırmış ve Sovyetler Birliği’nin
1989’da dağılmasıyla, merkezden yönetimli planlı ekonomik sistemi uygulayan ülkelerde piyasa ekonomisi
sistemine geçiş süreci başlamıştır.
Merkezden yönetimli planlı ekonomik sistemden, piyasa ekonomisi sistemine geçiş sürecini tanımlamak
için kullanılan geçiş ekonomisi (transition economy) kavramı, iktisat literatürüne 1980’lerin sonunda girmiştir.
Bu süreci farklı boyutlarda yaşayan yaklaşık 380 milyon nüfusa sahip 25 ülke ekonomisi (bazı Orta ve Doğu
Avrupa ülkeleri, Baltık ülkeleri, Eski Sovyetler Birliği üyesi ülkeleri CIS –BDT) geçiş ekonomileri olarak
tanımlanmaktadır (Bal, 2004;142).
Bu ülkeler, bağımsızlıklarını kazandıklarında yaşadıkları kısa süreli bir kaosun ardından, piyasa
ekonomisine geçiş stratejisi konusunda IMF’den yardım istemişlerdir. Uluslararası finans kurumlarının bu
ülkeler için önerdiği geçiş süreci stratejisi; liberalizasyon, makro ekonomik istikrar, finans sektöründe yeniden
yapılanma, özelleştirme ve ekonomik düzen ile ilgili yasal ve kurumsal düzenlemelerde yoğunlaşmaktadır. Oysa,
bu ülkeler farklı ekonomik, sosyal, kültürel ve politik özelliklere sahip olması nedeniyle, geçiş süreci, ülkelere
göre önemli farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle genellikle istenen sonuçlar alınamamaktadır. Örneğin,
merkezi planlama ile 1945’ten sonra tanışan Doğu Avrupa ülkeleri ve Baltık Cumhuriyetleri’nin geçiş süreci, 70
yıllık merkezden yönetimli planlı ekonomik sistem içinde yer alan Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine göre
daha önde yer almaktadır. (Tandıroğlu, 2002;203). Nitekim, Doğu Avrupa ülkeleri, piyasa ekonomisine geçiş
sürecinde önemli aşamalar kaydetmiş, ve bunlardan bazıları Avrupa Birliği’ne üyelik hakkını elde etmişlerdir.
Doğu Avrupa daha önceden piyasa sisteminden geldiği, sanayi deneyimi ve sermaye birikimine sahip olduğu
için geçiş sürecine daha kolay uyum sağlamışlardır. Oysa Bağımsız Devletler Topluluğu’nun kapitalist deneyim
eksikliği piyasa sistemine geçişte uyum sorunu ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada geçiş ekonomilerinden
Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan ülkeleri üzerinde durulmaktadır.
Ekonomik alanda piyasa sisteminin etkin bir şekilde işleyebilmesi için, ekonomik faaliyetlerin rekabet
koşullarında serbestçe yapılabilmesi, girişim ve seçim özgürlüğü, piyasa giriş ve çıkışın hukuki ve kurumsal
olarak serbest olması, özel girişime öncelik verilmesi, fiyatların ve kaynak dağılımının piyasada belirlenmesi
esasına dayanmaktadır. Merkezden yönetimli planlı ekonomi, merkezi planlarla yönlendirilmektedir. Bu sistemi
benimseyen ülkelerin oluşturduğu blok içinde kapalı bir ekonomi hakimdir. Geçiş ekonomileri ise “karma
ekonomik sistemlerde” olduğu gibi iki uç sistemin özeliklerini değişik boyutlarda içinde taşımaktadır.
Ekonominin hem kamu hem de piyasa tarafından yönlendirildiği, ağırlıklı olarak kamu girişimi olmakla beraber
özel girişimin giderek genişlediği, kısmen dışa açık ekonomilerdir. Piyasa ekonomisinin etkin bir şekilde
işlemesi, ekonomide koordinasyonun sağlanması ve piyasa düzeniyle ilgili yasal kurumsal düzenlemelerin
varlığına bağlıdır. Bu nedenle geçiş ekonomilerindeki piyasa sistemine geçilmesinde temel sorun, kamunun
ekonomideki rolünün büyük olması nedeniyle koordinasyonun aksaması ve yasal kurumsal düzenlemelerin
eksikliğidir (Okur ve Çetinkaya, 2007; 628).
Merkezden yönetimli planlı ekonomi döneminde ağır sanayi yatırımlarına ağırlık verilmiş ancak bu tesisler
blok içinde birbirleriyle girdi-çıktı bağımlılığı içerisinde dizayn edilmiştir. Doğu blokunun dağılmasıyla, bu
tesislerin etkin işletilmesinde sorunlar yaşandığı gibi, bu ülkelerle bağımlılık ilişkisi devam etmektedir. Bu
olumsuzluklara karşın, bölgenin zengin doğal kaynaklara sahip olması önemli bir fırsat yaratmaktadır. Bu
ülkeler, günümüzde önemi giderek aratan enerji kaynaklarına sahip olması nedeniyle yabancı yatırımcıların
ilgisini çekmektedir. Ayrıca, geçiş sürecinde olan ülkelerde eskimiş de olsa ekonomik alt yapı güçlüdür.
Özellikle eğitimli meslek sahibi beşeri sermayenin varlığı ve normatif hukuk düzeninden gelmeleri geçiş
ekonomilerinin kalkınması için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu potansiyelin fırsata dönüştürülmesi,
yatırım ortamının iyileştirilmesine ve girişimci kültürünün gelişmesine bağlıdır.
2.2. Geçiş Ekonomilerinde Girişimciliğin önemi
Geçiş ekonomilerinde piyasa ekonomisi sistemi ilke olarak benimsenmiştir. Ancak, piyasa ekonomisine
geçilmesinin önünde önemli engeller bulunmaktadır. Bu ülkelerde merkezi planlama terk edilse de piyasa
dinamikleri yeterince oluşmamıştır. Kamu girişimciliği ağırlıkta ve devletin ekonomiye müdahalesi etkin bir
şekilde devam etmektedir. Aslında bu tip ekonomilerde piyasa dinamikleri dengeyi sağlamada yetersiz olduğu
için kamunun denge sağlayıcı müdahalelerde bulunması doğal karşılanmalıdır. Geçiş ekonomilerinde özel
mülkiyet ve özel sermaye birikimi yetersiz, girişimci kültürü yeterince oluşmamıştır. Piyasa sisteminin
gerektirdiği yasal ve kurumsal düzenlemelerden bir kısmı yapılmıştır. Ancak bunlar toplum tarafından tam
olarak içselleştirilemediği için piyasa aktörleri buna uyum sağlamakta güçlük çekmektedir. Uzun yıllar
rekabetten uzak, içe dönük ekonomik yapı nedeniyle ekonomik birimler, rekabet, kalite ve verimlilik gibi
piyasa ekonomisinin dinamizmini sağlayan unsurlardan uzaktır.
Geçiş ekonomilerinde girişimciliğin gelişmesinde özelleştirme özel bir öneme sahiptir. Bu ülkelerde çok
farklı özelleştirme yöntemleri uygulanmakla birlikte, bunları dört grupta toplamak mümkündür: Bunlar;
sahibine iade (restitution);, doğrudan satışlar ve eşit teklifler; yöneticilerin ve çalışanların mülkiyet haklarını
edinimi ve hisse satışı yönetimidir. Özelleştirme sürecinde, yasal ve kurumsal düzenlemelerin yetersiz olması,
yozlaşma, aşırı bürokrasi, karışık ve adil olmayan vergiler gibi faktörler nedeniyle güvensiz bir ortam yaratmış,
girişimin etkinliğini ve uzun vadeli yatırım güdüsünü olumsuz etkilemiştir (Tandıroğlu, 2002;210). Bu ülkelerde
özelleştirmede bir yandan yabancı sermayeye ağırlık verilirken, diğer yandan sermaye birikiminin yetersiz
olması nedeniyle, işletmeler bazen değerinin çok altında bazen de bedelsiz olarak yönetime yakın çevrelere,
bürokratlara, halka ve çalışanlara devredildi. Böylece yeni girişimci sınıfın nüvesini de bunlar oluşturdu.
2.3. Yatırım Ortamını Belirleyen Faktörler
Bir ülkede yatırım ortamı; o ülkenin pazar potansiyelinden, sahip olduğu doğal kaynaklara, siyasi
istikrardan, vergi düzenlemelerine, fikri mülkiyet haklarından tüketim alışkanlıklarına kadar toplumsal bütünün
ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alanlarına ilişkin bir çok unsuru içermektedir. Dar anlamda yatırım
ortamını büyük ölçüde yatırımları teşvik eden yasal ve kurumsal çerçeve ile bir işe başlamak ve faaliyet
göstermek için idari işlemler belirlemektedir. Geçiş ekonomilerinde bu unsurlar yanında girişim özgürlüğü, özel
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sermaye birikimi, girişim özgürlüğü ve özelleştirme uygulamaları büyük önem taşımaktadır. Doğrudan yabancı
sermaye yatırımları açısından yatırım ortamın bakıldığında; ekonominin dışa açıklık düzeyi, firma kuruluş ve
faaliyet işlemleri, bankacılık ve finans işlemleri, verimlilik, alt yapı kalitesi, rekabet ve sermaye piyasası
düzenlemeleri gibi faktörler etkili olmaktadır.
Ülkelerin yatırım ve iş ortamının değerlendirilmesinde uluslar arsında genel kabul görmüş çeşitli gösterge
ve endeksler kullanılmaktadır. Bu gösterge ve endekslerden sıkça kullanılanlar Tablo-1’de özetlenmiştir.
Tablo:1 Yatırım ve İş Ortamını Etkileyen Faktörlere İlişkin Çalışmaların Özet Tablosu
Yayınlayan
Ülke
Yayın Adı
Yöntem/Kaynak
Kullanılan Veriler
Kuruluş/Kişi
Sayısı
Uluslararası ticaret ve yatırım, kamu
Uluslar arası Kuruluşların
maliyesi, eğitim, verimlilik, altyapı
Dünya Rekabet
Institute for
veri kaynakları ve Şirket
kalitesi, kurumsal çerçeve, çalışmaYıllığı (World
Management
49
Yöneticilerine Anket
rekabet-sermaye piyasası
Competitiveness
Development
Uygulaması
düzenlemeleri, şirket yönetimi
Yearbook) (WCY)
uygulamaları.
Krediye erişim, hukuk uygulamaları,
rüşvet, yurtiçi rekabet, işçi ilişkileri,
Global Rekabet
World
Anket uygulaması ve
kurumsal yönetim, çevre politikaları,
Raporu (Global
Economic
ekonomik/sosyal
ekonomik performans, uluslararası
80
Competitiveness
ticaret ve yatırımlar, kamu maliyesi,
Forum
göstergeler.
Report) (GCR)
eğitim, teknolojik buluş, bilgi
teknolojisi.
Ticaret politikası, mali yükler, devlet
Ekonomik
Çeşitli kamu ve özel
The Heritage
müdahaleleri, para politikası, yabancı
Serbestlik
kaynaklardan
yatırımlar, bankacılık-finans, ücretFoundation ve
161
Endeksi (Index of
yararlanılarak yapılan
the Wall Street
fiyat, mülkiyet hakları, firmalara
Economic
uzman değerlendirmeleri
ilişkin düzenlemeler ve kayıt dışı
Journal
Freedom) (IEF)
ekonomi.
Yabancı Yatırım
Bin adet global şirket
Sadece toplulaştırılmış endeks
Güven Endeksi
yöneticisinin
A.T. Kearney
60
yayinlanmaktadir
(Confidence
değerlendirmeleri
Index) (FDI-CI)
Küçük-orta ölçekli sanal
Firma kurulusu, lisans ve izin
yerli bir firma esas
alınması, ise alma/isten çıkarma,
alınmaktadır. Mevcut
emlak alım/kayıt, kredi temini,
Doing Business
The World
kanun ve düzenlemelerin
yatırımcı koruması, vergi ödeme, dış
155
(İs Ortamı)
Bank Group
kamu görevlileri, avukat,
ticaret, ticari sözleşme koruması, firma
(DB)
danışman, diğer
kapama/iflasa ilişkin işlem sayıları,
profesyonel yöneticilerin
kullanılan zaman ve karşılaşılan
görüşleri.
maliyetler.
Kişi basına gelir, telekom altyapısı,
kişi basına ticari enerji kullanımı,
ARGE harcamalarının milli gelire
Yabancı
oranı, yüksek öğretimdeki öğrencilerin
Sermaye Yatırım
Ülkelerin ekonomik ve
toplam nüfusa oranı, ülke riski, doğal
Potansiyel Endeksi
yapisal göstergeleri
kaynak ihracatının dünya toplamı
UNCTAD
140
(FDI Potential
kullaniliyor
içindeki payı, otomobil ve elektronik
Index)
ithalatının dünya toplamı içindeki
(FDI-POT-I)
payı, hizmet ihracatının dünya toplamı
içindeki payı, yabancı sermaye
stokunun dünya toplaım içindeki payı.
Kaynak: Zafer YÜKSELER, TCMB, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İş/Yatırım Ortamı İlişkisi, 26 Aralık
2005 , Ankara s.8

Çalışmamızda bunlardan Dünya Bankası tarafından her yıl yapılan İş Ortamı (Doig Businees) göstergeleri
ile The Heritage Foundation ve The Wall Street Journal tarafından hazırlanan Ekonomik Serbestlik Endeksi
(Index of Ecomnomic Freedom) kullanıldı.
Dünya Bankası tarafından yıllık olarak hazırlanan İş Ortamı Raporunda, ülkelerde çeşitli kriterlere göre
belirlenen göstergelerle iş yapmanın ne ölçüde kolay, ne ölçüde zor olduğu belirleniyor. Raporda ülkelerin iş
ortamları, iş yapmaya uygunluklarına göre derecelendiriliyorlar. Bu rapor, girişimcilik ve doğrudan yabancı
yatırımların ne ölçüde teşvik edildiğini göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır.
İş Ortamı göstergelerinin alt birimleri şunlardır1:
¾ Firma Kuruluş işlemleri (Starting a Business) :
Firma kuruluş işlemleri, sınai veya ticari alanda faaliyet gösteren, yerli ortakların kurduğu ve 50 kişi
istihdam edecek olan bir limited şirketin faaliyete geçebilmesi için resmi olarak gerekli izin lisans, onay, vergi
kaydı ve emlak kiralama gibi işlemlerin tümünü kapsamaktadır
¾ Lisans ve izin işlemleri (Dealing with Licenses)
1

İş ortamı alt birimlerin tanımları Yükseler, 2005, sayfa 12-23’deki tanımlar alınmıştır.
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Lisans ve izin işlemleri, standart bir depo inşaatı için gerekli işlemler ile bunların süre ve maliyetini
belirlemeye çalışmaktadır. Bunlar, inşaat için gerekli ruhsat, izin, ön inceleme ve denetim ile bunlar için gerekli
belgelerin yetkililere teslimini kapsamaktadır. Ayrıca, depo için gerekli elektrik, su, kanalizasyon ve telefon
bağlantıları gibi altyapıya ilişkin işlem ve maliyetler de dikkate alınmaktadır
¾ İşe Alma ve Çıkarma (Hiring and Firing)
Ülkelerin çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı detaylı olarak incelenmiş, anketler yurtiçinde yerleşik hukuk
büroları tarafından tamamlanmıştır. Ayrıca, “Uluslararası işçi Örgütü”nün (ILO) veri setlerinden yararlanılmıştır.
Çalışmada,imalat sanayi sektöründe yönetici pozisyonu dışında çalışan erkek bir isçi ile ilgili bilgiler
kullanılmıştır. Bu isçinin evli ve 2 çocuklu olduğu, aynı işyerinde 20 yıllık bir kıdeme sahip olduğu, ülke
ortalama ücreti seviyesinde ücret aldığı, ülkenin en kalabalık şehrinde yaşadığı, sendika üyesi olmadığı ve toplu
sözleşme imkanlarından yararlandığı varsayılmıştır
¾ Emlak Alım ve Kayıt (Registering Property)
Bir firmanın arazi veya bina satın alma aşamasında karşılaştığı tüm işlem ve maliyetler dikkate
alınmaktadır. Firma ve satın alınacak emlak ile ilgili standart varsayımlar çerçevesinde, gerekli bilgiler emlak
islerinde ihtisas sahibi yurtiçi yerleşik hukuk bürolarından temin edilmektedir. Özel yerli sermayeli limited bir
şirketin, ülke kişi basına gelirinin 50 katı değerinde ve ticaret bölgesinde olan standart bir emlak alımı sırasında
karşılaştığı işlem ve maliyetler ölçülmeye çalışılmaktadır. işlem maliyeti, harçlar, vergi, damga vergisi, noter ve
diğer masraflardan oluşmakta, katma değer vergisi ve sermaye kazançlarına uygulanan vergileri
kapsamamaktadır.
¾ Kredi Temini (Getting Credit)
İiş Ortamı çalışması, kredi piyasası sisteminin etkinliğini ölçmek için Yasal Haklar Endeksi (Strength of
Legal Rights Index) ile Kredi Bilgi Endeksi (Depth of Credit Information Index) oluşturmuştur. Yasal Haklar
Endeksi, borçlu ve alacaklının hukuki hakları, kredi için istenilen maddi teminatlar ve iflas veya ödememe
halinde alacaklının haklarına ilişkin çeşitli göstergelerden yararlanılarak oluşturulmuştur. Kredi Bilgi Endeksi,
merkez bankaları, kamu ve özel kredi kayıt ve kredi kuruluşlarının sahip oldukları kredi bilgi sisteminin
kapsamı, kalitesi ve bu verilerin kullanımı konularıyla ilgili göstergelerden oluşturulmuştur.
¾ Yatırımcı Koruması (Protecting Investors)
İş Ortamı çalışması, azınlık payına sahip hissedarların, firma yöneticileri veya çoğunluk hissesine sahip
ortaklar karsısında, hukuken nasıl korunduğunu ülkeler itibariyle ölçmeye çalışmaktadır. Bu amaçla, çeşitli
göstergelerden oluşan işlemlerde Açıklık Endeksi (Extent of Disclosure Index), Yönetici Yükümlülük Endeksi
(Extent of Director Liability Index), Hissedarlar Etkinlik Endeksi (Ease of Shareholder Suits Index) ve bunların
bileşiminden oluşan Yatırımcı Koruma Endeksi (Strength of Investor Protection Index) oluşturulmuştur.
Endeksler 0 ile 10 arasında değer almaktadırlar. Yüksek endeks değerleri daha fazla açıklık, yöneticilerin
yaptıkları hatalardan daha fazla yükümlü olmaları, firmada yapılan işlemler üzerinde hissedarların daha fazla
etkin olmaları ve yatırımcının daha iyi korunduğu anlamına gelmektedir
¾ Vergi Ödeme işlemleri (Paying Taxes)
İş Ortamı çalışması, sınai veya ticari alanda faaliyet gösteren orta ölçekli bir firmanın bir yıl içinde yaptığı
her türlü vergi ödemeleri ile ilgili işlemleri, işlem sürelerini ve vergi yükünü tespit etmeye çalışmaktadır. Vergi
ödemeleri, merkezi ve yerel yönetimlere ödenen, kurumlar vergisi, kurumlar tarafından ödenen gelir vergisi
stopajı, katma değer/satış vergisi, emlak vergisi, emlak alım-satım vergisi, sermaye kazancı vergisi, finansal
işlem vergisi, çevre vergileri ve motorlu taşıtlar vergilerini kapsamaktadır Toplam vergi ödemeleri, pek çok
çalışmada kullanılan sadece kurumlar vergisini kapsamamakta, istihdam vergileri hariç, yukarıda sayılan tüm
vergileri dikkate almaktadır. İşgücü ile ilgili sosyal güvenlik ödemeleri ve gelir vergisi stopajı “iş Ortamı”
çalışmasında ise alma ve isten çıkarma göstergeleri arasında değerlendirilmektedir. Toplam vergi ödemeleri
hesaplanırken, çeşitli vergiler için uygulanan indirim ve istisnalar dikkate alınmaktadır. Brüt karın yüzdesi olarak
vergi yükü hesaplanırken, brüt kar satış gelirlerinden satılan malın maliyeti ve işgücü ödemeleri çıkarılarak elde
edilmektedir
¾ Dış Ticaret işlemleri (Trading Across Borders)
Standart bir malın dış ticaret işlemleri için gerekli prosedürleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Ticaret Kanunu
hükümlerine göre satışlarının yüzde 10’undan fazlasını uluslararası piyasalara yapan ve serbest bölgelerde veya
ayrıcalıklı bölgelerde faaliyet göstermeyen özel yerli bir firma esas alınarak, bu firmanın ihracat/ithalat faaliyeti
sırasında karşılaştığı işlemler değerlendirilmeye çalışılmaktadır. İhraç edilen ürün için, fabrika çıkısı ile ihraç
limanından çıkış arasındaki tüm işlem ve süreler dikkate alınmaktadır. ithal edilen ürün için ise, giriş limanından
fabrika deposuna teslime kadar olan süreçteki tüm işlem ve süreler hesaba katılmaktadır
¾ Ticari Sözleşme Yaptırım Gücü (Enforcing Contracts)
Ticari sözleşme yaptırım gücü ile, vadesinde ödenmemiş bir borcun tahsili için gerekli hukuki ve idari
işlemler ile bunların süresi ve maliyeti belirlenmektedir. Sözleşmeye bağlanmış ve ülke kişi basına gelirinin
yüzde 200’ü değerinde olan tahsili gecikmiş bir alacağın, tahsili için yapılan idari masraflar, mahkeme
masrafları, avukatlık ücreti ve diğer masrafları kapsamaktadır.
¾ Firma iflası (Closing a Business)
İflas işlemleri ile ilgili maliyetler, mahkeme masrafı, avukatlık ücreti, bilirkişi ve muhasebecilere yapılan
ödemeleri kapsamaktadır. Alacaklıların alacak tahsil etme oranları, iflasın hukuken tamamlanma süresine,
amortisman oranına, yapılan masraflara ve tahsil edilecek nihai bedelin bugünkü değere getirilmesi için
uygulanacak faiz oranına bağlı bulunmaktadır. Her bir ülke için, IMF veri tabanında yer alan ve 2004 yılında
geçerli olan kredi faiz oranı uygulanmaktadır
Bu çalışmada kullandığımız diğer göstergelerden Ekonomik Serbestlik Endeksi (Index of Economic
Freedom), Heritage Vakfı ve Wall Street Journal tarafından yıllık olarak hazırlanan raporda yer veriliyor. Bu
endeks, bir ülkenin ekonomik düzenindeki ve ekonomik faaliyetlerindeki serbestiyi ölçüyor. Endeks yardımıyla
ülkeler, sağladıkları ekonomik özgürlüklere göre derecelendiriliyorlar. Ekonomik serbestinin daha gelişmiş bir
refah seviyesi ile bağlantılı olduğu gösterilmekte.
Ekonomik Serbestlik Endeksi’nin alt bileşenleri ise şunlardır.
¾ İş Serbestisi

270
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Ticaret Serbestisi
Mali Serbestlik
FDM Yönetişim İndeksi
Parasal Serbestlik
Yatırım Serbestisi
Finansal Serbestlik
Mülkiyet Hakları
Fdm Yolsuzluk İndeksi
İş Gücü Serbestisi

3. Kafkasya ve Orta Bölgesinden Seçilmiş Ülkelerde Yatırım Ortamı
Çalışmamızda Kafkasya ve Orta bölgesindeki Türk Cumhuriyetlerinden Kırgızistan, Azerbaycan,
Kazakistan, ve Özbekistan’ın yatırım ortamı incelenmiştir. Bu ülkelerde yatırım ortamının ortaya konulmasında
büyük ölçüde Dünya Bankası tarafından 2008 yılında yayınlanan 178 ülkenin değerlendirildiği İş Ortamı
göstergeleri ile The Heritage Foundation ve The Wall Street Journal tarafından hazırlanan 2006 yılı Ekonomik
Serbestlik Endeksi kullanılmıştır.
3.1. Kırgızsitan
Kırgızistan Cumhuriyeti’nin 2008 yılı iş ortamı ve alt bileşenleri temel göstergeleri, en kuvvetli olduğu
alandan, en zayıf olduğu alana göre sıralayarak Tablo-2’de verilmiştir. Kırgızistan, genel “İş Ortamı” sıralaması
açısından 176 ülke arasında 2007 yılında 88.sırdayken sekiz basamak düşerek 2008 yılında 98. sıraya
gerilemiştir.
Tablo:2 Kırgızistan’da 2008 Yılı İş Ortamı ve Temel Göstergeleri
ALT BAŞLIKLAR

Ülke Sırası
2008 2007 fark

Emlak Alım Satım ve Kayıt
İşlemleri

16

7

-9

Ticari Sözleşme Yaptırım Gücü

32

31

-1

Yatırımcı Koruması

33

32

-1

Kuruluş İşlemleri

49

45

-4

Kredi Temini İle İlgili İşlemler

68

62

-6

İşe Alma ve İşten Çıkarma

74

75

1

Firma İflas Göstergeleri

128

131

3

Lisans izinleri

152

150

-2

Vergi Ödeme İşlemleri

152

153

1

Dış Ticaret İşlmeleri

177

176

-1

94

88

İş Yapma Ortamı

GÖSTERGELER

Kırgızistan

İşlemler( Adet)
Süre (Gün)
Maliyet (% Emlak Değeri
İşlemler( Adet)
Süre (Gün)
Maliyet (% Borcun)
İşlemlerde Açıklık Endeksi
Yönetici Yükümlülük Endeksi
Hissedarlar Etkinlik Endeksi
Yatırımcı Koruma Endeksi
İşlemler( Adet)
Süre (Gün)
Maliyet (% Kişi Başına Gelir)
Maliyet ( Dolar) (1)
Yasal Haklar Endeksi
Kredi Bilgi Endeksi
Kamu Kayıt Kapsamı (% Yetişkin Nüfus/Firma
Özel Büro Kapsamı (% Yetişkin Nüfus/Firma
İşe Alma Zorluk Endeksi
Çalısma Saati Katılık Endeksi
İşten Çıkarta Zorluk Endeksi
İstihdam Katılık Endeksi
İşe Alma Maliyeti (% Ücret)
İşten Çıkarma Maliyeti (Haftalık Ücret) (2)
Süre (Yıl)
Maliyet % Varlık Değeri
Tahsilat Oranı (Dolar Karşılığı Cent (1)
İşlemler( Adet)
Süre (Gün)
Maliyet (% gsmh)
İşlemler( Adet)
Süre (Saat)
Toplam Vergi Ödemesi (% Brüt Kar
İhracat İşlem Süresi (Gün)
İhracat Maliyeti (Konteyner Başına Dolar)
İthalat Belge Sayısı (Adet)
İthalat İşlem Süresi (Gün)
İthalat Maliyeti (Konteyner Başına Dolar)

4
4
4,1
39
177
22
8
1
9
6
8
21
8,8
0,5
5
3
0
1,6
33
40
40
38
21
17
4
15
15,6
20
291
555,4
75
202
61,4
64
2500
13
75
2450

Bölge OECD
6,2
92,4
2,4
35,9
443
22,7
4,9
3,8
5,3
5
8,8
26,2
11,1
45,3
5,6
3,4
2,4
15,4
36,3
51,4
32,1
40
25,4
25,1
3,2
13,7
28,9
24
251,3
628,4
46,3
451,2
50,8
29,3
1393,4
8,3
30,8
1551,4

4,9
26
4,6
31,3
443,3
17,7
6,4
5,1
6,5
6
6
14,9
6,1
32,5
6,4
4,8
8,6
59,3
25,2
39,2
27,9
30,8
20,7
25,7
1,3
7,5
74,1
14
153,3
62,2
15,1
183,3
46,2
9,8
905
5
10,4
986,1

-6

Kaynak: The World Bank Group- “Doing Business”, http://www.doingbusiness.org/ yararlanılarak tarafımızdan
düzenlenmiştir.

(1) Kişi Basına Gelir yüzdesinden hesaplanmıştır.
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(2) 20 yıllık bir isçinin isten çıkartılması durumunda ödenecek olan kıdem tazminatı ve diger ödemelerin haftalık
ücretinin kaç katı olduğunu göstermektedir
Bölge; Doğu Avrupa ve Merkezi Asya

Kırgızistan, iş ortamının alt bileşenlerinde en kuvvetli olduğu alan, emlak alım satım ve kayıt işlemleridir.
Bu konuda Kırgızistan hem bölge ortalamasından hem de OECD ortalamasından daha iyi durumda olmakla
birlikte, 2008 yılında dokuz basamak birden gerilemiştir. Diğer kuvvetli olduğu alanlar ise, ticari sözleşme
yaptırım gücü, yatırımcı koruması ve firma kuruluş işlemleridir.
İş ortamında Kırgızistan’ın en zayıf olduğu alanlar, sırasıyla dış ticaret işlemleri, vergi ödeme işlemleri,
lisans işlemleri, firma iflas göstergeleri, işe alma ve işten çıkarma işlemleridir. Kırgızistan bu alanlarda zayıf
olmakla birlikte, vergi ödeme işlemleri, işe alam ve işten çıkarma ve özellikle firma iflas göstergelerinde hem
2007 yılına göre önemli iyileştirmeler görülmekte, hem de bölge ortalamasına göre da iyi bir konumdadır.
Kırgızistan Cumhuriyeti’nin seçilmiş on temel göstergeye göre Ekonomik Serbestlik Endeksi Grafik-1’de
verilmiştir. Grafikten de görüleceği gibi Kırgızistan’ın ekonomik serbestlik endeksi; iş ortamı, parasal ve finans
açıdan dünya ortalaması civarındadır. Ticaret, maliye, yönetim ve işgücü açısından dünya ortalamasının
üzerindedir. Yatırım serbestisi, rüşvet, mülkiyet hakları açısından dünya ortalamasının altındadır.

GRAFİK-1 KIRGIZİSTAN'IN 10 EKONOMİK SERBESTLİK ENDEKSİ
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3.2. Azerbaycan
Azerbaycan’ın 2008 yılı iş ortamı ve alt bileşenleri temel göstergeleri, en kuvvetli olduğu alandan en zayıf
olduğu alana göre sıralayarak Tablo-3’de verilmiştir. Azerbaycan, genel “İş Ortamı” sıralaması açısından 176
ülke arasında 2007 yılında 97.sırdayken bir basamak çıkarak 2008 yılında 96. sıraya yükselmiştir.
Azerbaycan, iş ortamının alt bileşenlerinde en kuvvetli olduğu alan, kredi temini ile ilgili işlemlerdir.
Ancak, 2008 yılında bu alandaki sıralamada beş basamak gerilemesi, gücünün zayıfladığını göstermektedir.
Geçiş ekonomilerinde yatırım ortamı için önemli bir gösterge olan firma kuruluş işlemlerinde büyük bir sıçrama
yaparak, 2007 yılında 95. sıradan 2008 yılında 65. sıraya yükselmesi dikkat çekmektedir. Azerbaycan kuvvetli
olduğu diğer alanlara, ticari sözleşme yaptırım gücü ve emlak alım satım ve kayıt işlemleridir.
Azerbaycan, iş ortamında en zayıf olduğu alan sırasıyla dış ticaret işlemleri, vergi ödeme işlemleri, yatımcı
koruması ve lisans işlemleridir. Zayıf olduğu vergi ödeme işlemlerinde bir öncei yıla göre bir iyileşme
görülmektedir. Yine zayıf olduğu yatırımcı koruma konusunda bölge ortalamasından iyi durumda olduğu gibi,
OECD ortalamasına da yakındır.
Tablo:3 Azerbaycan İş Yapma Ortamı ve Temel Göstergeleri
ALT BAŞLIKLAR

Ülke Sırası
2008 2007 fark

Kredi Temini İle İlgili İşlemler

26

21

-5

Ticari Sözleşme Yaptırım Gücü

30

30

0

GÖSTERGELER

Azerbaycan

Yasal Haklar Endeksi
Kredi Bilgi Endeksi
Kamu Kayıt Kapsamı (% Yetişkin Nüfus/Firma
Özel Büro Kapsamı (% Yetişkin Nüfus/Firma
İşlemler( Adet)
Süre (Gün)

7
4
1,4
0
39
267

Bölge OECD
5,6
3,4
2,4
15,4
35,9
443

6,4
4,8
8,6
59,3
31,3
443,3
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Emlak Alım Satım ve Kayıt
İşlemleri

56

58

2

Firma Kuruluş İşlemleri

64

95

31

Firma İflas Göstergeleri

75

71

-4

İşe Alma ve İşten Çıkarma

80

79

-1

Lisans izinleri

159

159

0

Yatırımcı Koruması

107

105

-2

Vergi Ödeme İşlemleri

141

142

1

Dış Ticaret İşlmeleri

173

170

-3

96

97

İş Yapma Ortamı

Maliyet (% Borcun)
İşlemler( Adet)
Süre (Gün)
Maliyet (% Emlak Değeri
İşlemler( Adet)
Süre (Gün)
Maliyet (% Kişi Başına Gelir)
Maliyet ( Dolar) (1)
Süre (Yıl)
Maliyet % Varlık Değeri
Tahsilat Oranı (Dolar Karşılığı Cent (1)
İşe Alma Zorluk Endeksi
Çalısma Saati Katılık Endeksi
İşten Çıkarta Zorluk Endeksi
İstihdam Katılık Endeksi
İşe Alma Maliyeti (% Ücret)
İşten Çıkarma Maliyeti (Haftalık Ücret) (2)
İşlemler( Adet)
Süre (Gün)
Maliyet (% gsmh)
İşlemlerde Açıklık Endeksi
Yönetici Yükümlülük Endeksi
Hissedarlar Etkinlik Endeksi
Yatırımcı Koruma Endeksi
İşlemler( Adet)
Süre (Saat)
Toplam Vergi Ödemesi (% Brüt Kar
İhracat İşlem Süresi (Gün)
İhracat Maliyeti (Konteyner Başına Dolar)
İthalat Belge Sayısı (Adet)
İthalat İşlem Süresi (Gün)
İthalat Maliyeti (Konteyner Başına Dolar)

18,5
7
61
0,2
13
30
6,9
0
2,7
8
31,5
33
40
40
38
22
22
31
207
768,3
4
1
8
4,3
38
952
40,9
56
2715
14
56
2945

22,7
6,2
92,4
2,4
8,8
26,2
11,1
45,3
3,2
13,7
28,9
36,3
51,4
32,1
40
25,4
25,1
24
251,3
628,4
4,9
3,8
5,3
5
46,3
451,2
50,8
29,3
1393,4
8,3
30,8
1551,4

17,7
4,9
26
4,6
6
14,9
6,1
32,5
1,3
7,5
74,1
25,2
39,2
27,9
30,8
20,7
25,7
14
153,3
62,2
6,4
5,1
6,5
6
15,1
183,3
46,2
9,8
905
5
10,4
986,1

1

Kaynak: The World Bank Group- “Doing Business”, http://www.doingbusiness.org/ yararlanılarak tarafımızdan
düzenlenmiştir.

GRAFİK-2 AZERBAYCAN 10 EKONOMİK SEBESTLİK İNDEKSİ
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Azerbaycan’ın seçilmiş on temel göstergeye göre Ekonomik Serbestlik Endeksi Grafik-2’de verilmiştir.
Grafikten görüleceği gibi parasal serbestlik ve işgücü serbestlik endeksi aşısından dünya ortalamasına yakındır.
Yönetişim, mali serbestlik, ticaret serbestisi açsından dünya ortalamasının biraz üzerindedir. İş ortamı, yatırım
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serbestisi, finansal serbestlik, yolsuzluk endeksi ve mülkiyet hakları açısından dünya ortalamasının oldukça
gerisindedir.
3.3. Kazakistan
Kazakistan 2008 yılı iş ortamı ve alt bileşenleri temel göstergeleri, en kuvvetli olduğu alandan en zayıf
olduğu alana göre sıralayarak Tablo-4’de verilmiştir. Kazakistan, genel “İş Ortamı” sıralaması açısından 176
ülke arasında 71. sırada yer almaktadır.
Kazakistan, iş ortamının alt bileşenlerinde en kuvvetli olduğu alan, sırasıyla firma kuruluş işlemleri, işe
alma ve işten çıkarma, ticari sözleşme yaptırım gücü, vergi ödeme işlemleri, kredi temini ile ilgili işlemler ve
yatırım korumasıdır. Kazakistan, firma kuruluş işlemleri ile işe alma ve işten çıkarma,göstergeleri, bölge
ortalamasına göre çok iyi konumda olduğu gibi, OECD ortalamasına da yakındır. Kazakistan’ın iş ortamı
açısından en zayıf olduğu alanlar, firma iflas göstergeleri, dış ticaret işlemleri, lisans işlemleri ile emlak alım
satım ve kayıt işlemleridir.
Grafik-3’de verilen seçilmiş on temel göstergeye göre Kazakistan’da ekonomik serbestlik endeksi; iş
ortamı, ticaret ve parasal açıdan dünya ortalamasına yakındır. Maliye, yönetim finans ve işgücü açısından dünya
ortalamasının üzerindedir. Yatırım, rüşvet, mülkiyet açısından dünya ortalamasının altındadır.
Tablo:4 Kazakistan’da İş Yapma Ortamı ve Temel Göstergeleri
ALT BAŞLIKLAR

Ülke Sırası
2008 2007 fark

Firma Kuruluş İşlemleri

8

8

0

İşe Alma ve İşten Çıkarma

22

23

1

Ticari Sözleşme Yaptırım Gücü

28

28

0

Vergi Ödeme İşlemleri

44

44

0

Kredi Temini İle İlgili İşlemler

48

45

-3

Yatırımcı Koruması

51

49

-2

Emlak Alım Satım ve Kayıt
İşlemleri

72

71

-1

Lisans izinleri

173

173

0

Dış Ticaret İşlmeleri

178

177

-1

Firma İflas Göstergeleri

103

103

0

71

71

İş Yapma Ortamı

GÖSTERGELER

Kazakistan

İşlemler( Adet)
Süre (Gün)
Maliyet (% Kişi Başına Gelir)
Maliyet ( Dolar) (1)
İşe Alma Zorluk Endeksi
Çalısma Saati Katılık Endeksi
İşten Çıkarta Zorluk Endeksi
İstihdam Katılık Endeksi
İşe Alma Maliyeti (% Ücret)
İşten Çıkarma Maliyeti (Haftalık Ücret) (2)
İşlemler( Adet)
Süre (Gün)
Maliyet (% Borcun)
İşlemler( Adet)
Süre (Saat)
Toplam Vergi Ödemesi (% Brüt Kar
Yasal Haklar Endeksi
Kredi Bilgi Endeksi
Kamu Kayıt Kapsamı (% Yetişkin Nüfus/Firma
Özel Büro Kapsamı (% Yetişkin Nüfus/Firma
İşlemlerde Açıklık Endeksi
Yönetici Yükümlülük Endeksi
Hissedarlar Etkinlik Endeksi
Yatırımcı Koruma Endeksi
İşlemler( Adet)
Süre (Gün)
Maliyet (% Emlak Değeri
İşlemler( Adet)
Süre (Gün)
Maliyet (% gsmh)
İhracat İşlem Süresi (Gün)
İhracat Maliyeti (Konteyner Başına Dolar)
İthalat Belge Sayısı (Adet)
İthalat İşlem Süresi (Gün)
İthalat Maliyeti (Konteyner Başına Dolar)
Süre (Yıl)
Maliyet % Varlık Değeri
Tahsilat Oranı (Dolar Karşılığı Cent (1)

8
21
7,6
22,9
0
40
20
20
14
9
38
230
22
9
271
36,7
5
4
0
13,7
7
1
9
5,7
8
52
0,9
38
231
2129,9
89
2730
14
76
2780
3,3
18
23,4

Bölge OECD
8,8
26,2
11,1
45,3
36,3
51,4
32,1
40
25,4
25,1
35,9
443
22,7
46,3
451,2
50,8
5,6
3,4
2,4
15,4
4,9
3,8
5,3
5
6,2
92,4
2,4
24
251,3
628,4
29,3
1393,4
8,3
30,8
1551,4
3,2
13,7
28,9

6
14,9
6,1
32,5
25,2
39,2
27,9
30,8
20,7
25,7
31,3
443,3
17,7
15,1
183,3
46,2
6,4
4,8
8,6
59,3
6,4
5,1
6,5
6
4,9
26
4,6
14
153,3
62,2
9,8
905
5
10,4
986,1
1,3
7,5
74,1

0

Kaynak: The World Bank Group- “Doing Business”, http://www.doingbusiness.org/ yararlanılarak tarafımızdan
düzenlenmiştir.
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GRAFİK-3 KAZAKİSTAN 10 EKONOMİK SERBESTLİK EDEKSİ
80,5

İş Gücü Serbestisi
26

Fdm Yolsuzluk İndeksi

30

Mülkiyet Hakları

60

Finansal Serbestlik
30

Yatırım Serbestisi

72,9

Parasal Serbestlik

85,9

Fdm Yönetişim İndeksi

87,6

Mali Serbestlik
64,2

Ticaret Serbestisi

66,5

İş Serbestisi
0

10

20

30

40

Dünya Ort.

50

60

70

80

90

100

Kazakistan

3.4. Özbekistan
Özbekistan 2008 yılı iş ortamı ve alt bileşenleri temel göstergeleri, en kuvvetli olduğu alandan en zayıf
olduğu alana göre sıralayarak Tablo-5’de verilmiştir. Özbekistan, genel “İş Ortamı” sıralaması açısından 176
ülke arasında 2007 yılında 145. sırada iken, 7 basamak birden çıkarak 138. sıraya yükselmiştir.
Özbekistan’ın iş ortamı alt bileşenlerinde en kuvvetli olduğu alan, ticari sözleşme yaptırım gücü, firma
kuruluş işlemleri, işe alma ve işten çıkarmadır. Özbekistan, özellikle firma kuruluş işlemleri konusunda önemli
aşama kaydederek 2007 yılında 73. sırada iken, 2008 yılında 54. sıraya yükselmiştir. Özbekistan, emlak alım
satım ve kayıt işlemleri göstergesi, hem bölge ortalaması hem de OECD ortalamasına göre zayıf bir konumda
olmasına karşın, 2008 yılında 48 basamak birden çıkarak 119. sıraya yükselmiştir. Özbekistan’ın iş ortamı
açısından en zayıf olduğu alanlar, kredi temini ile ilgili işlemler, dış ticaret işlemleri ve vergi ödeme işlemleridir.
Özbekistan’ın seçilmiş on temel göstergeye göre Ekonomik Serbestlik Endeksi Grafik-4’te verilmiştir.
Özbekistan, iş ortamı, ticaret, maliye ve işgücü açısından dünya ortalamasının üzerindedir. Buna karşılık
yönetim, parasal, finans, mülkiyet, rüşvet endeksi dünya ortalamasının gerisindedir.
Tablo:5 Özbekistan’da İş Yapma Ortamının Temel Göstergeleri
ALT BAŞLIKLAR

Ülke Sırası
2008 2007 fark

Ticari Sözleşme Yaptırım Gücü

48

48

0

Kuruluş İşlemleri

54

73

19

İşe Alma ve İşten Çıkarma

67

68

1

Yatırımcı Koruması

107

105

-2

Emlak Alım Satım ve Kayıt
İşlemleri

119

167

48

Firma İflas Göstergeleri

119

113

-6

GÖSTERGELER
İşlemler( Adet)
Süre (Gün)
Maliyet (% Borcun)
İşlemler( Adet)
Süre (Gün)
Maliyet (% Kişi Başına Gelir)
Maliyet ( Dolar) (1)
İşe Alma Zorluk Endeksi
Çalısma Saati Katılık Endeksi
İşten Çıkarta Zorluk Endeksi
İstihdam Katılık Endeksi
İşe Alma Maliyeti (% Ücret)
İşten Çıkarma Maliyeti (Haftalık Ücret) (2)
İşlemlerde Açıklık Endeksi
Yönetici Yükümlülük Endeksi
Hissedarlar Etkinlik Endeksi
Yatırımcı Koruma Endeksi
İşlemler( Adet)
Süre (Gün)
Maliyet (% Emlak Değeri
Süre (Yıl)

Özbekistan
42
195
22,2
7
15
14,2
25,3
33
40
30
34
25
22
4
6
3
4,3
12
78
1,4
4

Bölge OECD
35,9
443
22,7
8,8
26,2
11,1
45,3
36,3
51,4
32,1
40
25,4
25,1
4,9
3,8
5,3
5
6,2
92,4
2,4
3,2

31,3
443,3
17,7
6
14,9
6,1
32,5
25,2
39,2
27,9
30,8
20,7
25,7
6,4
5,1
6,5
6
4,9
26
4,6
1,3
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Lisans izinleri

145

143

-2

Vergi Ödeme İşlemleri

159

162

3

Dış Ticaret İşlmeleri

165

163

-2

Kredi Temini İle İlgili İşlemler

170

170

0

138

145

İş Yapma Ortamı

Maliyet % Varlık Değeri
Tahsilat Oranı (Dolar Karşılığı Cent (1)
İşlemler( Adet)
Süre (Gün)
Maliyet (% gsmh)
İşlemler( Adet)
Süre (Saat)
Toplam Vergi Ödemesi (% Brüt Kar
İhracat İşlem Süresi (Gün)
İhracat Maliyeti (Konteyner Başına Dolar)
İthalat Belge Sayısı (Adet)
İthalat İşlem Süresi (Gün)
İthalat Maliyeti (Konteyner Başına Dolar)
Yasal Haklar Endeksi
Kredi Bilgi Endeksi
Kamu Kayıt Kapsamı (% Yetişkin Nüfus/Firma
Özel Büro Kapsamı (% Yetişkin Nüfus/Firma

10
18,7
26
260
140,7
118
196
96,3
80
2550
11
104
4050
2
0
0
0

13,7
28,9
24
251,3
628,4
46,3
451,2
50,8
29,3
1393,4
8,3
30,8
1551,4
5,6
3,4
2,4
15,4

7,5
74,1
14
153,3
62,2
15,1
183,3
46,2
9,8
905
5
10,4
986,1
6,4
4,8
8,6
59,3

7

Kaynak: The World Bank Group- “Doing Business”, http://www.doingbusiness.org/ yararlanılarak tarafımızdan
düzenlenmiştir.
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4. İncelenen Ülkelerde Yatırım Ortamı ve Girişimciliğin Karşılaştırması
İncelediğimiz ülkelerden Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, ve Özbekistan ülkelerinin yatırım ortamı
konusunda bir fikir verebilecek ekonomik ve sosyal göstergeleri karşılaştırmalı olarak Tablo-6’da verilmiştir. Bu
ülkelerde serbestleşme ve özelleştirme göstergesinden konvertibilitenin tüm ülkelerde sağlanmış olması yatırım
ortamı ve girişimci açısından önemli bir gelişmedir. Doğrudan yabancı sermaye girişi, Kırgızistan dışında diğer
ülkelerde kontrol altındadır. Faiz oranı serbestisi Özbekistan’da hukuki olarak sınırlı iken, diğer ülkelerde
serbesttir. Döviz kuru rejimi tüm ülkelerde dalgalı kur politikası olarak benimsenmiştir. Toprak mülkiyetinin
satışı Kazakistan’da yabancılar hariç serbest, diğer ülkelerde hukuki olarak sınırlandırılmıştır.
İncelenen ülkelerde iş çevresi ve rekabet göstergesinden rekabet ofisi tüm ülkelerde bulunmaktadır. İflas
kanunun kalitesi Azerbaycan, ve Özbekistan’da düşük, diğer ülkelerde orta düzeydedir. İş güvencesi hukukunun
işleyişi genellikle hatalı ve etkin değildir. Şirketler hukuku kalitesi Azerbaycan’da düşük, Kırgızistan ve
Özbekistan’da orta ve Kazakistan’da yüksektir.
Altyapı göstergelerinden Telekom ve elektrikte bağımsız düzenleyici; Kazakistan, ve Kırgızistan’da kısmen
bulunmakta, Azerbaycan ve Özbekistan’da ise bulunmamaktadır. Demiryolu altyapısı ile işletimi Kazakistan’da
kısmen ayrı iken, diğer ülkelerde ayrılmamıştır. İmtiyaz yasalarının kalitesi Kırgızistan ve Özbekistan’da düşük
iken, diğer ülkelerde bu konuda veri bulunmamaktadır.
Finans sektörü göstergelerinden sermaye yeterlilik oranı yüzde 8 ile 12 arasında değişmektedir. Kazakistan
ve Özbekistan’da mevduat sigorta sistemi bulunurken, diğer ülkelerde yoktur. Menkul kıymetler piyasası
yasasının kalitesi Azerbaycan düşük, Kırgızistan’da orta ve Kazakistan’da yüksektir.
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Tablo-6: Seçilmiş Ülkelerde Temel Göstergelerinin Durumu
Geçiş Göstergesi
Kriter
Azerbaycan
Konvertibilite
Doğrudan Yatırımın Kontrolü
Faiz Oranı Serbestisi
Döviz Kuru Rejimi
Ücret Düzenlemesi
Toprak mülkiyetinin
Ticarileştirilebilmesi
Rekabet Ofisi
İflas Kanununun Kalitesi
İş Çevresi ve Rekabet İş Hukuku Güvencesi
Liberalizasyon ve
Özelleştirme

Altyapı

Finans Sektörü

Şirketler Hukukunun Kalitesi
Bağımsız Telekom Düzenleyici
Bağımsız Elektrik Düzenleyici
Demiryolu Altyapısının
İşletmeden Ayrılması
Karayolu Yönetiminin
Bağımsızlığı
İmtiyaz Yasalarının Kalitesi
Sermaye Yeterlilik Oranı
Mevduat Sigorta Sistemi
Menkul Kıymetler Piyasası Yasası
Kalitesi
Özel Emeklilik Fonu
Yoksulluğun Nüfus İçindeki Payı

Kazakistan

Tam

tam

Kırgız
Cum.
tam

Özbekistan

Kısmen

hayır

hayır

hayır

Na
yüzde 12
Hayır
Düşük

na
yüzde 12
evet
yüksek

düşük
yüzde 12
hayır
orta

düşük
yüzde 8
evet
yüksek

evet
21.4 %
(2003)
yüzde 2.5

hayır
26 % (2003)

yüzde 5

yüzde 8.7

yüzde 4.4

yüzde 5.2

tam (bazen fiilen
sınırlı)
Evet
evet
hayır
evet
Tam
tam
tam
hukuken sınırlı
dalgalı kur
dalgalı kur
dalgalı kur
dalgalı kur
Hayır
hayır
hayır
evet
hukuken yabancılar hariç hukuken
hukuken sınırlı
sınırlı
tam
sınırlı
Evet
evet
evet
evet
Düşük
orta
orta
düşük
aksak işleyen
etkisiz
Biraz
aksak işleyen
kusurlu
çok düşük
yüksek
orta
orta
Hayır
kısmen
kısmen
hayır
Hayır
kısmen
kısmen
hayır
Hayır
kısmen
hayır
kısmen

Hayır
<2%
(2002)
yüzde 1.6

16 %

evet
(2003)

Kamu Sağlık Harcamaları(%
yüzde 2.6
GSYİH)
Sosyal Reform
Kamu Eğitim Harcamaları(%
yüzde 4.9
yüzde 3.5
GSYİH)
Hanehalkı Enerji ve Su
yüzde 3.5
yüzde 3.7
Harcamaları
Kaynak: EBRD; http://www.ebrd.com/country/sector/econo/stas/index.html

yüzde 2.6

Tablo-7: Seçilmiş Ülkelerde İş Ortamı Karşılaştırma Tablosu

Kuruluş İşlemleri

Lisans İzinleri

İşe Alma ve İşten
Çıkarma

Emlak Alım Satım
ve Kayıt İşlemleri
Kredi Temini ile
İlgili İşlemler

Ülkeler
Yıllar
Genel İş Ortamı Sırası
Ülke Sırası
İşlemler( Adet)
Süre (Gün)
Maliyet (% Kişi Başına Gelir)
Maliyet ( Dolar) (1)
Ülke Sırası
İşlemler( Adet)
Süre (Gün)
Maliyet (% gsmh)
Ülke Sırası
İşe Alma Zorluk Endeksi
Çalısma Saati Katılık Endeksi
İşten Çıkarta Zorluk Endeksi
İstihdam Katılık Endeksi
İşe Alma Maliyeti (% Ücret)
İşten Çıkarma Maliyeti (Haftalık Ücret)
Ülke Sırası
İşlemler( Adet)
Süre (Gün)
Maliyet (% Emlak Değeri
Ülke Sırası
Yasal Haklar Endeksi
Kredi Bilgi Endeksi

Azerbaycan
Kazakistan
Kırgızistan Özbekistan
2007 2008 2007
2008 2007 2008 2007 2008
97
96
71
71
88
94
145
138
95
64
48
57
45
49
73
54
14
13
8
8
8
8
8
7
52
30
21
21
21
21
29
15
9.3
6.9
7.0
7.6
9.8
8.8
14.1 14.2
0.0
0.0
23.1
22.9
0.5
0.5
24.7 25.3
159
159
173
173
150
152
143
145
31
31
38
38
20
20
26
26
207
207
231
231
291
291
260
260
1,028.1 768.3 2,278.1 2,129.9 615.2 555.4 146.9 140.7
79
80
23
22
75
74
68
67
33
33
0
0
33
33
33
33
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
20
40
40
30
30
38
38
20
20
38
38
34
34
22
22
14
14
24
21
31
25
22
22
9
9
17
17
22
22
58
56
71
72
7
16
167
119
7
7
8
8
4
4
12
12
61
61
52
52
4
4
91
78
0.0
0.2
1.2
0.9
1.3
4.1
10.5
1.4
21
26
45
48
62
68
170
170
7
7
5
5
5
5
2
2
4
4
4
4
3
3
0
0

277
Kamu Kayıt Kapsamı (% Yetişkin Nüfus/Firma
Özel Büro Kapsamı (% Yetişkin Nüfus/Firma
Ülke Sırası
İşlemlerde Açıklık Endeksi
Yatırımcı koruması Yönetici Yükümlülük Endeksi
Hissedarlar Etkinlik Endeksi
Yatırımcı Koruma Endeksi
Ülke Sırası
Vergi Ödeme
İşlemler( Adet)
İşlemleri
Süre (Saat)
Toplam Vergi Ödemesi (% Brüt Kar
Ülke Sırası
Documents for export (number)
İhracat İşlem Süresi (Gün)
Dış Tiacret
İhracat Maliyeti (Konteyner Başına Dolar)
İşlemleri
İthalat Belge Sayısı (Adet)
İthalat İşlem Süresi (Gün)
İthalat Maliyeti (Konteyner Başına Dolar)
Ülke Sırası
İşlemler( Adet)
Ticari Sözleşme
Yaptırım Gücü
Süre (Gün)
Maliyet (% Borcun)
Ülke Sırası
Süre (Yıl)
Firma İflas
Göstergeleri
Maliyet % Varlık Değeri
Tahsilat Oranı (Dolar Karşılığı Cent (1)

1.1
0.0
105
4
1
8
4.3
142
38
1,000
..
170
9
56
2,715
14
56
2,945
30
39
267
18.5
71
2.7
8
32

1.4
0.0
107
4
1
8
4.3
141
38
952
13.8
173
9
56
2,715
14
56
2,945
30
39
267
18.5
75
2.7
8
31.5

0.0
5.5
49
7
1
9
5.7
44
9
271
..
177
12
89
2,730
14
76
2,780
28
38
230
22.0
103
3.3
18
24

0.0
13.7
51
7
1
9
5.7
44
9
271
16.1
178
12
89
2,730
14
76
2,780
28
38
230
22.0
100
3.3
18
23.4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
1.6
0.0
0.0
32
33
105
107
8
8
4
4
1
1
6
6
9
9
3
3
6.0
6.0
4.3
4.3
153
152
162
159
75
75
130
118
202
202
196
196
..
3.0
..
1.2
176
177
163
165
13
13
7
7
64
64
80
80
2,500 2,500 2,550 2,550
13
13
11
11
75
75
104
104
2,450 2,450 4,050 4,050
31
32
48
48
39
39
42
42
177
177
195
195
22.0 22.0 22.2 22.2
131
128
113
119
4.0
4.0
4.0
4.0
15
15
10
10
15
15.6
19
18.7

Kaynak: The World Bank Group- “Doing Business”, http://www.doingbusiness.org/ yararlanılarak tarafımızdan
düzenlenmiştir.

Sosyal reform göstergelerinden yoksulluk oranı (yoksulların toplam nüfus içindeki payı), 2003 yılı
verilerine göre Kazakistan’da yüzde 16, Kırgızistan’da yüzde 2.4, Özbekistan’da yüzde 26’dır. Kamu sağlık
harcamalarının GSYİH içindeki payı, ülkelere göre yüzde 1.6 ile 2.6 arasında değişmektedir. Kamu eğitim
harcamalarının GSYİH içindeki payı, Azerbaycan’da yüzde 4.9, Kazakistan’da yüzde 3.5, Kırgızistan’da yüzde
5, 4 ve Özbekistan’da yüzde 8.7’dir.
İncelediğimiz ülkelerde iş ortamı raporunun 2007 ve 2008 yılı göstergeleri karşılaştırması Tablo-7’de
verilmiştir. İş ortamı genel sıralamasında incelediğimiz ülkeler arasında en iyi konumda olan ülke 71. sıra ile
Kazakistan, en kötü durumda olan ülke ise Özbekistan’dır. Ancak Özbekistan’da 2008 yılında önemli bir
iyileşme görülmektedir. Firma kuruluş işlemleri açısından en iyi durumda olan ülke Kırgızistan ve
Kazakistan’dır. Dış ticaret işlemleri ve lisans işlemeleri açısından incelenen ülkeler tamamı dünya sıralamasının
en sonlarındadır. Bu durum incelenen ülkelerin dışa açıklık düzeyi konusunda da bilgi vermektedir. Emlak alım
satım işlemleri, kredi temini ile ilgili işlemler, ve vergi ödeme işlemleri konularında ülkeler arasında büyük
uçurum bulunmaktadır. Yatırımcının korunması konusunda Kazakistan ve Kırgızistan diğer ülkeler göre daha iyi
konumdadır.
5.

Sonuç
Kamu girişiminin egemen olduğu merkezden yönetimli planlı ekonomiden, piyasa ekonomisine geçiş
sürecinde girişimci özel bir öneme sahiptir. Girişimciliğin gelişmesinde temel unsurlardan birisi, uygun yatırım
ikliminin yaratılmasıdır. Geçiş ekonomilerinde piyasa sistemi ilke olarak benimsenmekle birlikte, yasal ve
kurumsal düzenlemelerin tam olarak yerleşmemesi, özel girişimin ve sermaye birikiminin yetersiz olması gibi
nedenlerle piyasa dinamikleri yeterince oluşmamıştır. Bu nedenle piyasa sisteminin henüz tam olarak
yerleşmediği geçiş ekonomilerinde, yatırım ikliminin oluşturulmasında sancılı bir süreç yaşanmaktadır. Geçiş
ekonomilerinde yatırım ortamının belirlenmesinde girişim özgürlüğü, özel sermaye birikimi ve özelleştirme
uygulamaları yanında, ekonominin dışa açıklık düzeyi, firma kuruluş ve faaliyet işlemleri, bankacılık ve finans
işlemleri, verimlilik, alt yapı kalitesi, rekabet ve sermaye piyasası düzenlemeleri gibi faktörler etkili olmaktadır.
Çalışmamızda geçiş ekonomilerinden Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Kırgızistan,
Azerbaycan, Kazakistan, ve Özbekistan ülkelerinde yatırım ortamı analiz edilmiştir. Kafkasya ve Orta Asya
bölgesinde piyasa ekonomisine geçiş süreci, diğer geçiş ekonomilerine göre daha sancılı ve yavaş ilerlemektedir.
İncelediğimiz ülkeler, aralarında önemli farklılıklar görülmekle birlikte genel iş ortamı açısından dünya
sıralamasında alt sıralarda yer almaktadır. Bu ülkelerin iş ortamı açsından en zayıf oldukları alanlar; dış ticaret
işlemleri, lisans izinleri ve firma iflas göstergeleridir. En güçlü oldukları alanlar ise, firma kuruluş işlemleri, işe
alma ve işten çıkarma ile ticari sözleşme yaptırım gücü göstergeleridir.
Ekonomik serbestlik endeksine göre incelediğimiz ülkeler, farklılıklar göstermekle birlikte genellikle
yönetim, parasal ve işgücü endeksi dünya ortalamasına yakındır. Maliye ve ticaret endeksi dünya ortalamasının
üzerindedir. İş ortamı, yatırım, finans, rüşvet ve mülkiyet endeksi ise dünya ortalamasının altındadır.
Bu olumsuzluklara karşın, bölgenin zengin doğal kaynaklara sahip olması, eğitimli ve meslekli beşeri
sermaye birikimi önemli bir gelişme potansiyeli oluşturmaktadır. Nitekim, zengin enerji kaynaklarına sahip bu
ülkeler, dünya ekonomisinin yeni cazibe merkezlerinden birisi olarak görülmektedir. Bu potansiyelin fırsata
dönüştürülmesinde girişimci kilit faktör olarak görülmektedir. Bölgenin sahip olduğu ekonomik, sosyal, ve
kültürel potansiyel, güçlü politik irade ile doğru yönlendirildiği taktirde yatırım için uygun iklim
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yaratılabilecektir. Bu süreçte devlete önemli görevler düşmektedir. Devlet, bir yandan ekonomik faaliyetlerden
çekilerek, piyasa düzenleyici ve denetleyici işlevini üstlenirken, diğer yandan istikrar sağlayarak uygun yatırım
ortamı yaratabilir.
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KRİZ YÖNETİMİ SANATI: HALKLA İLİŞKİLER – 2005 LALE DEVRİMİ SIRASINDA
COCA COLA ve ATA GRUBU ÖRNEĞİ
Elif Asude TUNCA*,
Kenan ÖZDEN**.
Kriz Yönetimi Sanatı: Halkla İlişkiler – 2005 Lale Devrimi Sırasında Coca Cola ve Ata Grubu Örneği
Günümüzde, küreselleşen dünyada iletişimin, hem küreselleşmenin hızını arttırması hem de küreselleşmeden etkilenmesi kaçınılmaz bir ilişki ortaya çıkarmıştır. İkinci dünya savaşının ardından sanayileşmenin
hızlanmasıyla ve özellikle büyük Amerikan firmalarının yatırımlarını arttırarak uluslararası alanda faaliyet
göstermeye başlaması, bir yandan da gelişen iletişim teknolojileri sonucu yaşanan hızlı gelişmeler firmaların
uluslararası ticaretini önemli ölçüde etkilemiştir.
Tv yayınları, uydu bağlantıları, internetin artan hızı ve kullanım genişliği gibi etkenler uluslararası ticaretle
birlikte uluslararası halkla ilişkiler – uluslararası pazarlama kavramlarının da önem kazanmasını sağlamıştır.
Nitekim toplumsal, ekonomik ve politik dalgalanmaların da etkisiyle yaşanan küresel, bölgesel veya ülkesel
krizlerde krizin yönetilmesinde krizin halkla ilişikler boyutu büyük önem kazanmıştır.
Farklı coğrafik düzlem ve farklı kültürler, firmaları, yeni ortamlara uyum sağlamak konusunda bir disipline,
özel uğraşlara yöneltmiş bu da günümüzde uluslararası halkla ilişkiler dediğimiz bir başka halkla ilişkiler türünü
ortaya çıkarmıştır. Bu boyut da uluslararası firmaları bulundukları ülkelerde yaşanılan; ekonomik, siyasal, sosyal
her tür krizden etkilenir ve kendilerinde yaşanılan krizleri bulundukları yeni coğrafik alanlara yansıtır duruma
getirmiştir.
Serbest piyasa koşulları ile tanışması 15 yılı bulan Kırgızistan ve burada faaliyet gösteren uluslararası
firmaların, ülkenin istikrara kavuşma süreci içinde yaşadığı siyasi ve ekonomik krizlerden nasıl etkilendiği ve bu
krizlerde nasıl önlemler aldıkları kuşkusuz merak konusudur.
Bu çerçevede, Kırgızistan’da Mart 2005 yılında yaşanılan “Tullip Revolution – Lale Devrimi” sırasında
ülkede önemli yatırımlardan biri olan çok uluslu Coca – Cola ile yine Kırgızistan’da üretim, ithalat ve ihracat
faaliyetlerinde bulunan Ata Grubu’nun uyguladıkları kriz yönetimi çalışmaları ve bu çalışmalar içinde halkla
ilişkiler fonksiyonunun yeri ele alınmıştır.
Anahtar sözcükler: Kriz Yönetimi, Halkla İlişkilerde Kriz Yönetimi, Kriz Yönetiminde Halkla İlişkilerin
Rolü, Kriz Yönetimi Sanatı ve Halkla İlişkiler, Coca Cola Bişkek, Ata Grubu – Bişkek,
Jel Codes: M31, M10, M14
ART of CRISES MANAGEMENT: PUBLIC RELATIONS – COCA COLA AND ATA GROUP
DURING TULLIP REVOLUTION, 2005
In today’s world there is a strong relationship between globalization and communication. Communication
not only increases the speed of globalization but is affected by globalization as well. After World War II, the
rapid growth of industrialization, American originated firms increased their investments and began to appear in
international area. Besides that, the development in communication technologies have also affected the
international trade of those firms.
The facts like; satallite connections, the speed of internet, etc. have not only increased the international
trade, but have attributed great importance to International PR and International Marketing as well. Actually,
today, social, economic and politic waves that occur in the world have affects on the global, local and national
crises and because of that the management of crises and the role of PR in crises have gained great importance.
Different geological areas and different cultures, have pushed the firms into new discipline, and this is how
International PR has occured. This has not only made each firm be affected by all kind of crises in the countries
they are in, but affect those countries by their own crises as well.
At this point, it is a big question mark how Kyrgyzstan and the companies in Kyrgyzstan have been doing
and suffering from the economical and political crises occure in the country since its independence.
In this context, the crise management and the role of PR of the largest international company in
Kyrgyzstan; Coca – Cola International and one of the other largest company in the country which import and
export goods - Ata Groups will be explained in this paper.

1.

Kriz Kavramı

Günümüzde kriz olarak nitelendirdiğimiz ilk olay, 1711 yılında İngiltere’de Latin Amerika’ya ürün satmak
için kurulmuş Güney Deniz Kumpanyası işletmesinin yaşadığı sorunlar olarak gösterilmektedir (Gürsoy,1989:
21). Hükümete 10 milyon pound borç veren "South Sea" şirketi, bu anlaşmayla güney denizlerinde ticaret yapma
imtiyazını elde etmiştir. 1720'de hükümetin tüm kamu borcunu (31 milyon pound) üstlenerek iyice sükse yapan
şirketin, 50 pound değerindeki hisseleri ilk anda 100 pound'a, sonra 300 pound'a çıkmış, Kral George'un da 100
bin dolarlık hisse aldığı kısa süreçte hisselerin değeri 1000 pound'a kadar yükselmiştir. Eylül 1720'de piyasanın
çökmesiyle hisselerin değeri bir anda 135 pound'a düşmüştür. Parası batanlar arasında Isaac Newton da yer
almaktadır. Hatta bu kayıptan dolayı Newton'un: "Gök cisimlerinin hareketlerini hesaplayabilsem de insanların
çılgınlığını hesaplamaktan acizim"1 dediği söylenmiştir. Şirket yönetimi, tedarikçileriyle ve hissedarlarıyla
yaşanılan sorunların krize dönüşmesine engel olamamış ve işletme ülke ekonomisine önemli ölçüde zararlar
*
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vererek iflas etmek zorunda kalmıştır (Zerenler, 2006: 247-267).
Öncelikle; beklenilmeyen durumları ifade eden kriz, krize kaynaklık eden faktörler karşısında işletmelerin
örgütsel ve yönetsel süreçlerinde işleyiş bozukluklarına ve örgütsel düzenin büyük ölçüde sarsılmasına neden
olan ve plansız bir biçimde ortaya çıkan sorunların çözüm yollarının yetersiz kalması sonucu karşılaşılan gerilim
durumudur (Tutar, 2000: 16). Bir işletmede, çalışanlar arasında anlaşmazlıkların artması, işletme faaliyetlerinin
etkisinin azalması, işletme imajının zedelenmesi ve işletmenin amaçlarına ulaşmasının giderek olanaksız hale
gelmesi durumunda, işletmede kriz sürecinin başladığı söylenilebilir (Fink, 1986: 15).
Krizler, ortaya çıkan belirsizlikle birlikte gerilim ve çatışma ortamı da yaratır. Zamana karşı hızlı hareket
etme ve sonuç alma gereksiniminin baskısı ile işletme için içinde bulunduğu gerilim ortamı daha da sıkıntılı bir
durum halini almaktadır. Smith ve Hayne göre, zaman baskısının üç önemli özelliği bulunmaktadır (Smith, 1997:
97 – 98):
• Görevlerin güçlük derecesini arttırmakta,
• Karar vermek için gerekli olan süreyi kısaltmakta ve
• Karar verme sürecini ve sonuçlarını doğrudan etkilemektedir.
2.

Kriz ve Uluslararası İşletmeler

Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle internet gibi iletişim araçlarının etki alanının genişlemesi ve ticareti
klavyenin tuşlarına kadar indirgemesi sonucu ticaret inanılmaz bir hız kazanmış, ulaşım alanı genişlemiştir.
İşletmeler artık bölgesel ya da ulusal boyutları da aşarak ticareti uluslararası boyutlara taşımıştır. Bu durum,
ekonomik alanı genişletme gibi olumlu etkinin yanısıra olumsuz boyutları da beraberinde getirmiştir. Faaliyet
gösterilen ülkenin hukuki, siyasi, teknolojik, ekonomik özelliklerinden de etkilenmelere açık bir ortam
yaratmıştır. Artan rekabetin etkisiyle işletmeler, ulusal ve uluslararası, ekonomik ve politik her tür krize açık
hale gelmiştir. Üstelik günümüz krizleri, dünyadaki ekonomik açılım ve sınır ötesi olmanın da etkisiyle yıkıcı
etkilere de sahip bir durum kazanmıştır.
Krizler günümüzde artan sıklıkları, işletmelere ve çevrelerine verdikleri zararları nedeniyle artık önemli bir
sorun haline gelmiştir. Küresel rekabet ortamında uluslararası işletmelerin büyük çaplı yatırımlar yaptıkları
ülkelerde meydana gelen bölgesel bir kriz doğal olarak, krizin büyüklüğüne göre bölge ekonomisini, küresel
işletmeyi, o bölge ile ya da ülkeyle ticari ilişkileri bulunan ülke ve yatırımcıları ve o bölge, ülke ile doğrudan
veya dolaylı ilişkisi olan her işletme ya da ülkeyi etkileyebilmektedir (Zerenler, 2006: 247-267).
3.

Kriz Türleri

Krizler, birden ortaya çıkıp işletmelere/ülkelere zarar verebileceği gibi gelişlerini önceden çeşitli yollarla,
sinyallerle de gösterebilmektedir. Bu çerçevede krizleri ortaya çıkış şekillerine göre gruplandırmak olanaklıdır.
Irvine Robert’a göre krizler,
• Ani krizler ve
• İçten içe devam eden krizler
şeklinde ortaya çıkmaktadır (Robert, 1987)
Sam Black’e göre ise iki tür belirgin kriz halkla ilişkilerinden söz edilebilir (Black, 1996: 31):
• Bilinen (öngörülen) krizler (Known Unknowns),
• Bilinmeyen (öngörülmeyen) krizler (Unknown Unknowns).
Bilinen krizler ile ifade edilmeye çalışılan, işin ya da hizmetin kendi doğasından kaynaklanan
“talihsizlikler” dir. Yani, bir kimya fabrikasında veya nükleer alanda radyoaktiv sızıntılar birer potansiyel
tehlikedir. Gemi, tren, karayolu taşımacılığının, havayollarının da kendilerine özgü tehlikeleri bulunmaktadır.
İşte bunlar, ortaya çıkma olasılığı olan, ancak ne zaman olacakları bilinmeyen krizlerdir.
Bilinmeyen krizler ise; kimse tarafından öngörülmeyen, bir anda ortaya çıkan krizdir. 1982 yılında
ABD’de patlak veren Tylenol krizi, 1993 yılındaki Pepsi Şırınga krizi, 2005 yılında Türkiye’de meydana gelen
sahte rakı krizi gibi.
Cutlip ve arkadaşlarına göre ise kriz türleri (Cutlip vd, 1994: 366);
• Acil krizler (Immediate Crises),
• Yükselen – Gelişen krizler (Emerging Crises)
• Sürekli – Kemikleşen krizler (Sustained Crises)
şeklindedir.
Acil Krizler: Oluşum şekilleri itibariyle öyle hızlıdır ki, araştırma ve planlamaya ya hiç zaman yoktur ya
da çok az zaman vardır. Uçak kazaları, önemli bir personelin ölümü, yangın, deprem gibi örnekleri kapsar.
Yükselen Krizler: Araştırma ve planlamaya daha fazla zaman tanıyan krizlerdir. Çalışan
memnuniyetsizlikleri ya da işyerinde düşük moral, verimlilik, cinsel taciz gibi örnekler verilebilir. Bu tür
krizlerde, kriz daha başlangıcında, kritik aşamaya ulaşmadan yönetimce doğru önlemlerin alınması gerekir.
Sürekli Krizler: Başarılı bir yönetime karşın aylar hatta yıllar sürebilen krizlerdir. Halkla ilişkiler
biriminin kontrolü dışında; ağızdan ağıza iletişime, basında spekülasyonlara konu olmak şeklinde kendini
gösterir. Procter & Gamble firmasının logosunda satanist sembollerin olduğu yönünde sürekli çıkan haberler
gibi..
4.

Krizin Kaynakları

Kriz kaynakları çeşitlilik göstermektedir. İşletmelerdeki İnsan hataları (Sethi, 1987: 107), teknolojik
yetersizlik (D’Avendi, R.D. ve H.A.Simon, 1990: 648), esnek olmayan üretim sistemleri (D’Avendi, 1990:
650), organizasyon bozuklukları (Gephart, 1987: 55), işletme kültürü (Gephart, 1987: 57) ve değişim,
statüko ve istikrar kavramları temel kriz kaynaklarıdır (Genç, 2004: 337 – 338).
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Zayıf bilgi toplama yöntemleri, çok fazla doğru olmayan veri, çok az veri, yetersiz haberleşme, örgüt içi
koordinasyonsuzluk, farklı değer sistemlerinin varlığı, değişen yönetim amaçları, plansızlık, zaman yetersizliği,
işletmenin dış çevreye uyumsuzluğu, politik rahatsızlıklar, çevredeki hızlı değişimler, belirsizlik ve
dalgalanmalar (Baran, 2001: 27), ülke ekonomisinin içinde bulunduğu olumsuz durumlar, döviz darboğazları, dış
borç ödeme sıkıntıları, yeterli yabancı sermayenin ithal edilememesi, uluslararası finans çevrelerinde ülke kredi
notlarının düşmesi, işsizlik (Sweezy ve Magdoff, 1983: 26 – 27), ekonomik dengesizlik ve enflasyonist ortam
(Erdil, 1994: 215) gibi gelişen işletme dışı faktörler de krizlere kaynaklık edebilmektedir.
Genel bir ifadeyle; işletme ile işletme çevresi arasındaki karşılıklı olumsuzluklar krizin ortaya çıkmasında
etkili olmaktadır. Bu çerçevede kriz etmenlerini, yani diğer bir deyişle krizleri ortaya çıkaran faktörleri;
• İşletme – örgüt içi,
• İşletme – örgüt dışı – çevresel.
olmak üzere iki ana başlık altında ele almak olanaklıdır (Asunakutlu vd., 2003: 144; Özdevecioğlu, 2002: 94 –
96):
1. İşletme İçi Faktörler: Temelde örgütün dış çevre ile uyumsuzluğundan kaynaklanan bu tür krizler,
çevresel değişimlere uyum gösteremeyen, yetersiz bir iletişim sistemi ve yoğun hiyerarşik yapıya bağlılıktan
kaynaklanan örgütsel yapı ile; çevresel değişimleri izleme, veri toplama, yorumlama ve değerlendirme
konularındaki deneyimsizlik ve yetersizlikten kaynaklanan yönetim niteliklerine dayalıdır. Yani, işletme
yöneticilerinin yöneticilik ve liderlik tarzları, yetki ve sorumluluklar, ast – üst ilişkileri, örgüt içi formel ve
informel iletişim, karar verme, yönetimin merkeziliği gibi faktörlerin yanısıra ürün ya da hizmetin türü, çeşidi,
işletmenin ve/veya ürün – hizmetin hayat aşaması gibi konular krizlere yol açabilmektedir (Özden, 2006: 530 –
532).
2. İşletme Dışı Faktörler: İşletmenin kontrolü dışında kalan, makro düzeydeki faktörlerdir. Aynı anda tüm
ülkeyi hatta dünyayı kontrolü altına alarak pek çok işletmenin varlığına etkide bulunabilirler. Doğal şartlar,
toplumsal, ekonomik, teknolojik ve politik yapının değişimleri gibi faktörler buna örnek oluşturur (Vergiliel,
2001: 5). Ayrıca, sosyo – kültürel faktörler, uluslararası ilişkiler, baskı grupları, sendikalar, şiddetli rekabet,
hukuksal düzenlemeler de önemli dış faktörlerdir (Genç, 2004: 339). Devletin oluşturduğu hukuk sistemi
işletmeleri dışardan etkileyen önemli bir çevresel faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle faaliyette
bulunulan ülkedeki politik risk durumları önemli bir kriz kaynağıdır. İşletmeler, ulusal veya küresel ölçekte
faaliyetlerini sürdürseler de bulundukları ülkede yaşanan krizlerden etkilenirler. Bu nedenle örgütler bir üst
sistem olan devletin hukuk sistemlerinden etkilenirler. Kanunlar, tüzükler, kararnameler gibi düzenleyici kurallar
devlet tarafından meydana getirilir ve bunlar o ülkedeki hukuk düzenini oluşturur (Genç, 2004: 341 – 342).
Ülkelerin politik yapıları, siyasi istikrar ya da istikrarsızlıkları da bu noktada önemli bir işletme dışı faktör olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Her kriz, kendini belli eden kriz öncesi göstergeleri, ortaya çıkış şekilleri, işletmelere verdiği zarar ya da
kimi zaman yarattığı fırsatlarıyla birbirinden farklılık gösterir. Bu farklılıklara bağlı olarak alınması gereken
önlemler, yönetimde izlenecek yöntemler de birbirinden farklıdır.
5.

Kriz Sürecinin Aşamaları

Bu çerçevede bir krizin aşamalarını üç ana noktada belirlemek mümkündür:
• Kriz öncesi,
• Kriz sırası,
• Kriz sonrası.
1. Kriz Öncesi Dönem: Krizin aktif olarak faaliyete geçmediği, ancak çoğu zaman belirtilerini hissettirdiği
ve geldiğini belli ettiği, çoğu zamansa belli etmediği ancak yönetici ya da yöneticiye yakın, ona danışmanlık
yapan kişi ya da kişilerce hissedilip aktarıldığı bir başlangıç noktasıdır. Her hissedilen olumsuzluğun krize
dönüşecek bir yönü olmamakla birlikte hazırlıklı olunması anlamında önemlidir. Bu yüzden de işletmeler,
mevcut ya da olası krizlerden etkilenmeseler bile bu tür krizlere karşı hazırlıklı olmalıdır. Bu durum, krizlerin bir
şekilde önceden farkedilmesi ve önlemlerin alınması çalışmalarını gerektirir. Ancak bu dönemde, yöneticilerin
ya da yöneticiye danışmanlık yapan kişi ya da kişilerin sorunları, olası krizleri görememeleri, görseler de
harekete geçememeleri ya da harekete geçmeleri halinde de yanlış karar vermeleri mümkün olabilir.
2. Kriz Dönemi: Bu dönemde kriz belirginleşmiştir. Yönetim, gerek kurum içinde çalışanlarca gerekse
kurum dışında finans çevrelerince, sosyal çevrelerce baskı altına alınmaya başlanmıştır. İster işletmenin
kendisinden kaynaklanan isterse dışarıdan başlayarak işletmeyi de etkisi altına alan bir kriz olsun, konu artık
basının ve üçüncü kişilerin de ilgi alanına geçmiştir.
3. Kriz Sonrası Dönem: Bu dönemde kriz ya giderilmiştir ya da işletmenin çöküşü ile son bulmuştur.
Krizin giderildiği, sorunun çözüldüğü ya da durulduğu bir durum olması halinde, krizin bıraktığı yaraların
sarılması, yeni dersler çıkarılması, başta müşteriler ve basın olmak üzere hedef kitle ile ilişkilerin önemini
koruduğu, bilgi akışının gerekliliğini sürdürdüğü bir dönemdir. “Yönetimin amacı, uyum, değişim ve yeniden
yapılanmayla yeni bir döneme geçmektir” (Pira, 2004: 31).
Ian Mitroff’a göre kriz yönetiminin beş aşaması (Aktaran: Genç, 2004: 349-352):
• İşaretlerin alınması,
• Hazırlık/korunma,
• Krizi denetim altına alma,
• Krizin olumlu yanlarını tespit etme,
• Krizi çözme ve rehabilitasyon,
olup kriz çözümü olan son aşamayla elde edilen öğrenmenin bir sonraki olası kriz durumlarında bir veri olarak
kullanılmasıyla devam eder. Burada öğrenme bir çeşit geri besleme (feed – back) dir.
Kriz yönetimi çerçevesinde bir başka modelde ise bu aşamalar, dört temel kriz yönetimi anahtarı ile ele
alınmaktadır. 4R modeli denilen model2
2
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• Reduction – Azaltma – Yeğniltme,
• Readiness – Hazır Bulunma,
• Response – Yanıtlama,
• Recovery – Tedavi – İyileştirme
aşamalarından oluşan bir modeldir.
• Azaltma – Yeğniltme (Reduction): Krize neden olabilecek unsurların, kriz boyutunun ve etkilerinin
önceden görülerek hafifletilmesi ve/veya ortadan kaldırılmasıdır.
• Hazır Bulunma (Readiness): Krizin başlangıcında uygulanacak yöntem ve tekniklerin, politikaların
önceden belirlenmesi ve etkinliğinin artırılmasıdır.
• Yanıtlama (Response): Krize neden olan olayın etkilerine karşı alınacak önlemlerin, verilecek yanıtın
ayrıntılandırılarak geliştirilmesidir.
• Tedavi – İyileştirme (Recovery): Krizin etkilerinin ortadan kaldırılması için zarar gören maddi ve
manevi kaynakların etkili ve hızlı bir biçimde tekrar yerine konulmasıdır.
6.

Kriz Yönetimi ve Halkla İlişkiler

6.1. Kriz Yönetimi
Kriz için alınacak önlemler, izlenecek yöntem ve sonrasındaki uygulamalar, değişimle birlikte beraberinde
kriz yönetimi kavramını da gündeme getirmektedir.
Örgüt amaçlarının ekonomik ve etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi için işletme faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi (Akat vd., 1999: 8–9) biçiminde ifade edilen yönetim, bir
uzmanlık konusu haline gelen kriz yönetimi kavramına geçince aynı perspektifle, işletmenin temel süreçlerine,
işgören ve yöneticilerine, dış çevresine önemli oranda tehlike yaratabilecek krizler konusunda gerçekleştirilecek
bir seri halindeki iç bağıntılı değerlendirme veya denetim olarak karşımıza çıkmaktadır. Kriz yönetimi; krizi
tahmin etme, önleme, hazırlanma, önceliklerini belirleme, iyileşme ve öğrenme mekanizmalarının planlanması
ve uygulanması gibi seri faaliyetleri içeren bir süreçtir (Mitroff, 1992: 14).
Haşit’e (2000:64) göre kriz yönetimi; kriz sinyallerinin yakalanarak değerlendirilmesi ve işletmenin kriz
durumunu en az kayıpla atlatabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması faaliyetlerinden oluşan bir
süreçtir. Bir başka tanıma göre kriz yönetimi bir yöneticinin muhtemel tehlike durumlarında, örgüt amaçlarını
kabul edilir bir maliyetle karşılamaya çalışma sürecidir (Tutar, 2000: 83).
Ayrıca, kriz yönetimi, insan sağlığı ve güvenliğine yönelik tehditleri, kamu ve özel şirket malvarlığı
kayıplarını ve işletme veya faaliyetleri üzerinde olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla bir örgütün beklenmedik
durumlarla hızlı, etkili ve etkin bir şekilde mücadele etme yeteneği şeklinde tanımlanmaktadır (Pheng vd., 1999:
232).
Kriz yönetimi genel bir anlam ifade etse de, krizin farklı türleri vardır ve bunların ortaya çıkışları,
kaynakları ve belirtileri farklıdır. Ancak yine de ister önlem alma, başkalarının yakalandığı krizlerden ders
çıkarma boyutunda “korku krizi” olsun, ister “hasar” veya “kayıp krizi” olsun kriz türlerinin aralarında güçlü
benzerlikler vardır. Bu nedenle, krizin türü ne olursa olsun, kriz yönetimi süreci krizin türüne göre değişse de
genel olarak birbirine benzer adımların atılmasını gerektirir (Genç, 2004: 349 – 350).
Dünya çapında 54 ülkeye hizmet veren ABD Atlanta merkezli Crisis Management International’ın Yönetim
Kurulu Başkanı Bruce Blythe’a göre kriz yönetimi üç ana noktada odaklanmıştır (Pira, 2004 : 27) (Howard,
1991: 36):
• Şirket yönetiminin kriz yönetimine duyarlı hale getirilmesi,
• Üst düzey yöneticilerin katıldığı bir kriz yönetim ekibinin oluşturulması,
• Sadece önleme tepki ve iyileştirme tabanına değil, krizde karar verme ve iletişim organizasyonuna da
odaklaştırılan kriz yönetim planlarının geliştirilmesi.
6.2. Kriz Yönetimi Sanatı – Halkla İlişkiler
Amaçların etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için kaynakların planlanması, örgütlenmesi,
yöneltilmesi, koordinasyonu ve kontrolü konularında kararlar verilmesi ve bu kararların işgörenlerce yerine
getirilmesinin sağlanması işlevi tanımı çerçevesinde, yönetimin, “kaynak kullanımında uygun seçimin
yapılması” yönü ile teknik ve ekonomik yanı, “verilen kararların insanlara gördürülmesi” yanıyla da insan
ilişkileri yönü vurgulanmaktadır. Yani yönetim kavramı sanat ve teknik olmak üzere iki temel özelliği ön plana
çıkarmaktadır (Özden, 1987: 1 – 2).
Bir amacın elde edilmesi için beceri ve bilgilerin bilinçli olarak uygulanması etkinlik ve çabaları anlamına
gelen sanat, belirli bir konunun uygulama yönüyle ilgilidir. Bilim bilgiyi ön plana çıkarırken sanat uygulamayı
belirtmektedir, bilim olayları açıklarken sanat istenilen sonuçları yaratmaktadır. Ayrı kavramlar olmakla birlikte
birbirlerini tamamlamaktadırlar. Bilimin gelişmesi sonucunda, yönetim bilime dayanan bir sanat durumuna
gelmiştir (Özden, 1987: 3 – 4) .
Buna göre, yönetimin bir sanat yanı olması nedeniyle kriz yönetiminin de özellikle uygulamaya, yaşama
geçirme ve kitlelere sunma yönünde bir sanat yanı bulunmaktadır. Halkla ilişkiler ise kriz yönetiminin sanat
yanının ortaya çıktığı en önemli işlev konumundadır.
Günümüzde kriz yönetimi, bir yandan yöneticinin önemli işlevleri arasına girerken bir yandan da
halkla ilişkilerin uzmanlık alanlarından birisi olmuştur.
Kriz yönetimi kavramı, 1980’li yıllara kadar önemsenmemesine ve halkla ilişkiler kapsamında yer
almamasına karşın, bu tarihten sonra yaşanılan gerek işletme içinden gerekse işletme dışından kaynaklanan
krizlerin etkisinden dolayı halkla ilişkiler şirketlerince de ele alınmaya başlanmıştır. Birer iletişim uzmanı olan
ve kurum içi ve kurum dışı hedef kitleyi, onlarla iletişim kurmayı bilen halkla ilişkiler danışman ya da
uygulayıcıları işletme yöneticilerine de danışmanlık yapmaya başlamışlardır. Public Relations News meslek
dergisinin tanımlamasına göre halkla ilişkiler, yöneticiliğin; halkın davranışlarını değerlendiren kişinin ya da
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN019473.pdf:
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kuruluşun güttüğü politika ve eylemleri kamu yararı ile bağdaştıran ve halkın anlayış ve desteğini kazanacak bir
iş programı düzenleyip uygulayan yanıdır. Halkı belirli bir tutumu kabule ya da belirli bir uygulama yolunu
izlemeye inandırma sanatıdır ve yöneticilikle sıkı bağlantısı bulunmaktadır (Stephenson, 1960). Cutlip, Center ve
Broom’un Effective Public Relations kitabında yer verdikleri halkla ilişkiler tanımı da, insan grupları arasında
karşılıklı yararların korunmasını sağlayacak uyumu yerleştirme sanatı olduğu yönündedir (Cutlip vd., 1994).
Bu uyumlaştırma ve karşılıklı yararın sürdürülmesini sağlama özelliği, kendini kriz yönetimi de dahil
olmak üzere halkla ilişkilerin her türünde göstermektedir.
Aslında, adı günümüzdeki gibi kriz yönetimi kavramı altında olmamakla birlikte, halkla ilişkilerin
tarihçesinde de “kriz halkla ilişkileri” uygulamalarına rastlanmaktadır. Özellikle; Ivy Lee’nin; “kamuoyunun
doğru ve güncel bilgilerle zamanında haberdar edilmesi” temel prensiplerini içeren İlkeler Deklarasyonu
yayınlamasına temel oluşturan 1902 Antrasit kömür grevi ile daha sonra Pennsylvania demiryolu krizi (1906),
Colorado kömür grevi (1913) uygulamaları birer kriz halkla ilişkileri örneğidir.
Michael Regester (1990:139), Kriz Yönetimi adlı kitabında halkla ilişkiler politikasını şöyle çizmektedir:
“Kriz durumlarında, kendi hikayenizi söyleyin, herşeyini söyleyin, hızlı söyleyin”. Regester, bu anlayış
temelinde; Dow Canada’nın şirket kriz politikasını da aktarmaktadır. Buna göre şirket politikasının ana unsurları
şunlardır:
1. Herzaman dürüstlük,
2. Empati ve merhamet,
3. Açıklık, erişilebilirlik ve samimiyet,
4. Zamanlılık,
5. Tepkicilik (reaktivite) değil, koruyuculuk ve hazırlılık (proaktivite).
Black’e göre, etkili bir kriz halkla ilişkiler yönetimi için üç temel unsur gerekmektedir (Black, 1996: 32):
1.
2.
3.

Acil durum müdahaleleri için kabul edilmiş işletme politikası,
İletişim usul ve yöntemi,
Hızlı hareket edebilen anahtar personel.

6.3. Kriz Yönetimi Ekibi
Krizlerin içeriği değişmekle birlikte kriz anlarında yönetimi üstlenecek belirgin bir ekibin olması kriz
yönetiminin yerine getireceği en önemli konulardan birisidir. Ancak böyle bir ekibin oluşturulmasını kriz
sırasına bırakmak işletmeler için büyük bir risk olacaktır. Belirsiz ve çabuk karar alınmasını gerektiren, zamana
karşı yarışılan kriz anlarında, işletmelerin bir de vakitlerini kriz ekibi oluşturmaya ve bu ekipçe olayın nasıl ele
alınacağına yönelik bir plan – program yapmaya ayırmaları oldukça güçtür. Bu yüzden, her işletmenin kriz
olmadan, yani işletme fonksiyonlarını normal seyrinde yerine getirdiği anlarda bir kriz yönetim ekibi
oluşturmaları ve bu ekipte yer alacak kişilerin görev ve yetkilerinin sınırlarının çok önceden belirlenmesi,
sırasıyla atacakları adımların tespit edilmesi ve eğitilmeleri oldukça önemlidir. Değişik tecrübelere, bilgilere ve
eğitime sahip kişilerden oluşan bir ekibe dahil edilecek kişilerin seçiminde belirleyici olan temelde dört ihtiyaç
bulunmaktadır (Pira, 2004: 34).
1. Yürütme: Yürütme ve yönlendirme komitesi,
2. İletişim: Hedef kitlelerle sağlıklı iletişim kuracak halkla ilişkiler uzmanı,
3. Bütçe: Finansal konularda uzman yönetici,
4. Diğer: Teknik konularda (üretim, satış, pazarlama, insan kaynakları, reklam, vb.) destek faaliyetleri
yürütecek grup.
Bu temel belirleyiciler çerçevesinde önemli olan nokta, ekip üyelerinin işletmenin üst yönetim
kademelerinde bulunan kişilerden, yani konumlarından dolayı değil, fonksiyonlarına göre seçilmesidir. Bu
çerçevede, krizin içeriğine, kapsamına bağlı olarak ekleme ya da çıkarma yapmakla birlikte bir kriz yönetim
ekibinde olması gereken temel kişi ya da işlevleri şu şekilde belirtmek mümkündür:
1. Şirketin CEO’su, genel müdürü ya da yardımcıları,
2. Hukuk danışmanı,
3. Finans uzmanı,
4. Üretim yöneticisi,
5. İnsan kaynakları yöneticisi,
6. Pazarlama yöneticisi,
7. Halkla ilişkiler uzmanı.
Bu ekibin, krizin yapısına, boyutuna bağlı olarak artmak ya da azalmakla birlikte, temelde değişmeyen
noktası, ekibin bir liderinin ve bir sözcüsünün olması ve verilen tüm mesajların bir tutarlılığının olmasıdır. Bu
noktada da karşımıza, uzmanlığı işletme içi ya da işletme dışı olsun, tüm hedef kitlelerle iletişim kurma becerisi
olan halkla ilişkiler ya da iletişim uzmanı çıkmaktadır.
6.4. Kriz Yönetiminde Halkla İlişkilerin İşlevi
Pazarlama çerçevesinde baktığımız zaman, pazarlama bileşenlerinden tutundurma kapsamında ele alınan
halkla ilişkiler departmanı ve uzmanının esas fonksiyonu, kriz daha ortaya çıkmadan, işletme yöneticilerine
nelerin krize yol açabileceği, nelerin işletmeye zarar verebileceği konularında görüş ve öneriler sunma şeklindeki
danışmanlık göreviyle başlar.
Kriz anında ise bu görev, danışmanlığın sürdürülmesinin yanısıra, iletişim rolünü üstlenen ve krizin
konusunu, boyutlarını ve etkilerini, hedef kitleye yansıtan; kurum ile hedef kitlesi arasında iletişimi sağlayan,
“köprü” görevi gören özel bir konuma geçmektedir. Karşılaşılan krizin içeriği ne olursa olsun üstlendiği
sorumluluklar ve yerine getirdiği görevler aynı olan halkla ilişkiler yöneticisini ilgilendiren ilk etken genelde
krizin türü değil boyutudur (Pira, 2004: 25).
Halkla ilişkilerin bilgi toplama, bilgilendirme, kurum imajı oluşturma ve koruma, hedef kitlelerle iletişim

284
sağlama, hedef kitlelerin beklentileri ile firma performansını aynı çizgiye getirme, sonuçları değerlendirme gibi
temel işlevleri kriz döneminde de kendini göstermektedir. Kriz yönetiminde işletmeler hedef kitleleri ile iletişim
kurarken ağırlıklı olarak basının desteğine ihtiyaç duyar. Kriz anlarında bu ihtiyaç aslında karşılıklıdır. İşletmeler
hedef kitlelerine bilgi aktarımında basına ihtiyaç duyarken basın da, okuyucularına/izleyicilerine/dinleyicilerine
her türlü bilgiyi “en doğru”, “en hızlı” ve “en kapsamlı” şekilde vermek üzere işletmelerden alacakları bilgilere
ihtiyaç duymaktadır. Bu üç temel fonksiyon çerçevesinde basın tarafından alınamayan her tür bilgi, açığın başka
kişi ya da kurumlarca giderilmesi yönüne kayabilecek, bu da krizi yaşayan işletme için tehlikeli sonuçlar
doğurabilecektir. O yüzden, işletmenin bilgi – iletişim trafiğini elinde tutması gerekmektedir. Bu da işletmenin
iletişim uzmanı olan halkla ilişkiler birimlerince ve uzmanlarınca yerine getirilmesi gereken önemli bir
fonksiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kriz yönetiminde halkla ilişkiler fonksiyonu (Marcy, 1990);
1. Kriz yönetim planı çerçevesinde kriz dönemi iletişiminin planlanmasını sağlamak,
2. İşgörenler ya da diğer kişiler hayati tehlike ile karşı karşıyaysa öncelikle bunu bertaraf edecek
iletişimleri kurmak ve kazazedelerin yakınları ile sürekli irtibat halinde olmak,
3. İç iletişimi sağlamak,
4. Basın ile iletişimi sağlamak,
5. Dış çıkar grupları ile iletişimi sağlamak,
6. Tüm bunların şirket misyonu ve iş çıkarları doğrultusunda yönetilmesini sağlamak,
7. Kriz sonrası için işletmenin eski imajının sağlamlaştırılarak yerleştirilmesini sağlamak (Howard, 1991:
37)
fonksiyonlarını yerine getirir.
7.

Kırgızistan’da Yaşanılan “Mart 2005 Halk Devrimi” Krizi – “Tullip Revolution”

Dönem, krizin kendisini ulusal boyutta gösteriş şekliyle, özellikle Mart 2005’te Kırgızistan’da ve Kırgız
basınında yer alan krizin sinyalleri niteliğindeki haber ve makaleler aşağıda özet olarak ele alınmaktadır.
Haberlerin ve köşe yazılarının belirleyicisi doğal olarak yayın organlarının özel, resmi ve taraftarı olduğu
görüşler olmuştur. Haber ve makaleler, bu temel kriterlere göre farklılık göstermektedir.
Olayların Celalabat’ta ortaya çıkışı, Başkent Bişkek’e uzanması ve basının konuyu işleyişi kronolojik
olarak şöyle sıralanabilir (Orunbekov, 2006: 14 – 35):
4 Mart 2005: Muhalefet liderlerinin Celalabad’da toplanması. “Akaev hiç beklemeden gitsin!”, “Seçimler
temiz olmadı!”, “Halk Bakana güvenmiyor!” gibi yazılar yazılmış; pankartları ellerine alan halk, yönetim
binasını işgal etmiştir.
5 Mart 2005: Sabahın erken saatlerinde halk, yönetim binasını tekrar işgal ederek taleplerinin Beyaz Ev’e
ulaştırılmasını talep etmiştir. Halk, gazete ve televizyonlarda haberlerin yanlış verildiğine yönelik
memnuniyetsizliğini belirtmiştir. Aynı gün, bu siyasi olayı halka yanlış bildiren ve isyancıları kötüleyen devlet
televizyon kanalları KTR ve CTR’ye karşı yazılı pankartlar çıkartılmış ve o gün halk arasında “Mezon TV”,
“Eho Manasa”, “Azattık” radyosu ve “Aalam”, “Fergana”, “İtogi Nedeli” gazetelerinin habercileri dolaşarak
olayları yerinde izlemişlerdir. Bunun yanısıra “BBC” radyosu, uluslararası örgütlerin temsilcileri de olayları
gözlemlemiş ve ülkelerine haberler geçmişlerdir. Cumhurbaşkanı Akaev’in gitmesi talebiyle ilgili çıkan olay,
devlet televizyonunda iki gün boyunca hiç yayınlanmamış, ancak “Azattık” radyosu ara vermeksizin akşam saat
18:00’den sabah saat 07:00’ye kadar olaylar hakkında halkı bilgilendirmiştir.
6 Mart 2005: Sabahın erken saatlerinden itibaren halk yine yönetim binası önünde toplanmış, muhalefet
liderleri Kurmanbek Bakiev, Dooronbek Sadırbaev ve Üsön Sıdıkov halka yönelik konuşmalar yapmışlardır.
KTR’nin “Alatoo” programında KC Cumhurbaşkanı İdaresi Başkan Yardımcısı Bolot Canuzakov, basın
toplantısında, Celalabat’taki olayların yasalara uymadığını, yaklaşık 200 kişinin yönetim binası merdivenlerinde
beklediğini, bıktıklarında gideceklerini ve memurların çalıştıklarını söyleyerek olayları küçümseyen bilgiler
vermiştir. Cumhurbaşkanı sözcüsü Abdil Segizbaev ve Devlet Sekreteri O. İbraimov da KTR’de sürekli
Celalabat’taki olayları eleştirmişlerdir.
7 Mart 2005: Çevre yerlerden gelen halkın katılımıyla Celalabad’da yürüyüşler gerçekleştirilmiştir. Bu
arada, açılan fonda biriken para gün geçtikçe çoğalmış, yönetim binası etrafında polis ve asker sayısı arttırılmış;
Oş ve Batken’den üç otobüs polis getirilmiştir. Olaylar sadece “Azattık” radyosunda ve Oş bölgesindeki “Mezon
TV” kanalında yayınlanmıştır. KTR ve CTR gibi kanallar ise mümkün olduğunca bu olayları gizlemeye çalışıp,
Akaev’i ve ailesini öven yayınlar yapmışlardır.
8 Mart 2005: Halk sabahın erken saatlerinden itibaren tekrar meydanda toplanmaya başlamış ancak bu kez
kadınlar gününü de kutlamışlardır. Toplanan kalabalık 14 bine ulaşmış, muhalefet liderlerinin halka desteği
devam etmiştir. Gazeteci Azima Rasulova da halka destek vermek amacıyla Bişkek’ten buraya gelmiş, Adalet
Bakanı Yardımcısı Momunov halkı birliğe davet etmiş ve halkın yanında olduğunu söyleyerek destek vermiştir.
“Azattık” radyosu olaylarla ilgili yayın yaparak Celalabadlıların sesini duyurmaya devam etmiştir.
9 Mart 2005: Halk, “Akayev hemen hükümetten çekilsin!’ yazılı pankartlarla tekrar meydanda toplanmaya
başlamıştır. Ünlü şarkıcı Sagınbek Mombekov Bişkek’ten gelerek halkın mücadelesine destek vermiş, idari işleri
kötüleyen şarkısını okumuştur. “Azattık”ta Celalabad’daki siyasi durum hakkında naklen yayın yapılmış, KTR
ise; muhalefeti kötüleyen, devleti öven haberleri yayınlamayı sürdürmüştür. “Azattık”ın akşam programında
muhalefet lideri A.Beknazarov ile Hukuk Akademisi Rektörü Ç.Arabayev bir araya gelmiş, Ç.Arabayev’in
muhalefetin bu haraketinin Anayasaya aykırı olduğunu belirtmesi üzerine; A.Beknazarov şöyle demiştir: “Bugün
Kırgızistan’da ne iktidar var, ne de yönetim. Her yerde halk, bölgenin, mahallenin binalarını işgal ediyor. Halkı
karalamayınız, onlar kanuna göre kendi taleplerini dile getiriyor”.
10 Mart 2005: Halk yine meydanda toplanmış, Kırgız Cumhuriyeti’nin iç işleri organlarının yetkililerine,
silahlı kuvvetlerine, ulusal güvenlik memurlarına, savcılık ve mahkeme organlarının memurlarına, valilere ve
yerel makam yetkililerine mektup göndererek, devletin silahlı organlarının iktidarın kirli siyasetine karıştığını,
ancak halk olarak siyasetin kışkırtmasını kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir. Öğleden sonra, Bişkek’ten
mitingçilere olağanüstü bir haber gelmiştir. Haber şöyledir: 2005 yılının 10 Martında ‘Halk birliği’ adlı haraket
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düzenlenmiştir. “Halk birliğine” muhalefet, milliyetçi taraftaki siyasetçiler ve toplum önderleri, Devlet
parlamentosunun milletvekilleri katılmış; halk birliğinin “eşgüdüm başı” olarak Kurmanbek Bakiyev, Kurmay
Başkanı olarak Azimbek Beknazarov seçilmiştir. Halk birliğinin amaçları şöyledir:
1. A.Akayev’in derhal iktidardan ayrılması için Celalabad’da başlayan taleplerin desteklenmesi,
2. Cumhurbaşkanlığı seçiminin zamanından önce yapılması,
3. A.Akayev’lerin planıyla oluşturulan parlamentonun şaibeli seçiminin yok sayılması,
4. Altı ay sonra Devlet parlametosunun milletvekillerinin seçilmesi.
Mitingi düzenleyenlerce, Oş bölgesindeki talepleri haber vermek ve propaganda yapmak amacıyla “Moya
Stolitsa”, “Respublika”, “Canı Kılım”, “Fergana” adlı gazetelerde haberler yayımlanmıştır. Bu arada fonda
biriken genel tutar 64 580 Som’a ulaşmıştır.
11 Mart 2005: Sabahın erken saatlerinden itibaren halk meydanda toplanmış ve gösteriler devam etmiştir.
12 Mart 2005: Halk meydanda toplanmayı sürdürmüş; “A. Akayev hemen hükümetten çekilsin!” diye
bağırarark, taleplerini söylemeye devam etmiştir. Celalabad Belediye Sarayı’nı silahlı askerler ve polisler
korumaya başlamıştır. İktidar, resmi ve gayri resmi kişilerce, Kurmay Başkanı Azimbek Beknazarov ile
konuşmak istemiş ancak Beknazarov Akayev’in derhal hükümetten çekilme talebinden vazgeçmemiştir.
Cumhuriyet “Fergana” gazetesinin baş editörü Bakıt Orunbekov mitingçilerin durumunu, siyasi eylemi yansıtan
gazetesinin 500 nüshasını bedava dağıtmıştır. Ayrıca, “Canı Kılım”, “Aalam”, “Moya Stolitsa” gazetelerinin
yeni sayısı dağıtılmıştır. Bu yayınlarda Celalabad ve Kırgızistan Cumhuriyeti’ndeki siyasi durum hakkında geniş
bilgi verilmiştir. “Eho Manasa” kanalı Celalabadlıların eylemini baştan sona yansıtmıştır.
13 Mart 2005: Bozulan hava koşullarına karşın halk meydanda toplanmayı sürdürmüştür. “Fergana”
gazetesinin baş editörü Bakıt Orunbekov mitingçilere destek vermeyi sürdürmüştür. Orunbekov dışında,
Celalabad’daki mitinge katılan halkın arasında “MSN”, “Aalam”, “Fergana” gazetelerinin, “Fergana Ru”,
“Akipress” acentasının gazetecileri, “New-York Times” (ABD) gazetesinin, “Azattık”, “Almaz” radyolarının
muhabirleri de yer alarak, televizyon ve radyodan günlük haberleri takip ettiklerini, mitingler ile ilgili olarak
yalan haber yapan KTR ve CTR gibi devlet kanallarına katılmadıklarını ve bu kanalları mahkemeye
vereceklerini ifade etmişlerdir. Celalabad’daki siyasi durum hakkında tüm dünyanın haberi olmuş ve uluslararası
birliklerin yetkilileri gelerek bilgi almışlardır.
14 Mart 2005: Kötü hava koşullarına rağmen meydandaki halk varlığını sürdürmüştür. Kalabalık arasında,
ilk seçim gibi 13 Mart’ta yapılan seçimin de temiz yapılmadığı görüşleri hâkimdir.
15 Mart 2005: Halk kurultayı gerçekleştirilmiştir. Kurultaya, K. Bakiyev, Ü. Sıdıkov, R. Otunbayeva, İ.
Bolcurova, Z. Sadıkova, A. Beknazarov, B. Asanov, Dosbol Nur Uulu gibi muhalefetin bütün liderleri katılmış
ve halkın yanında olduklarını vurgulamışlardır.
16 Mart 2005: Özel halk birliği kurulması çalışmalarına devam edilmiştir. Bölge Valisi C. Şaripov, KTR,
CTR kanalları aracılığıyla mitingi gerçekleştirenleri kötüleyen bilgiler vermiştir. Kırgızistan’daki siyasi durum
hakkında dünya yayın organları haber geçmiş, RTR’nin “Vesti” programında Celalabad mitingçileri ile ilgili
haber yayınlanmıştır. Moskova da, yayınlarında bu durumu yansıtmıştır.
17 Mart 2005: Yağmura rağmen miting aynı hızıyla devam etmiştir. Ö. Tekebayev “Ala - Too”
programında “Muhalefetin sonraki lideri K. Bakiyev halkı düşünmez. Ben 15 senedir muhalefetteyim” şeklinde
konuşarak halkın tepkisini çekmiştir. Bişkek’te de olayların devam ettiği yönünde haberler alınmıştır.
Hükümetin, ülkenin çeşitli yerlerinde aynı anda devam eden mitinglerin ve mitingi düzenleyenlerin birbirinden
haberdar olmalarını engellediğine yönelik haberler yayılmaya başlamıştır. Bişkek – Oş karayolu zaman zaman
kapatılmıştır.
18 Mart 2005: Halk meydanda toplanmayı sürdürürken Kurultay da kararlarını gerçekleştirmek üzere
toplantı yapmıştır. “Fergana” gazetesinin Celalabad’daki siyasi durum hakkında bilgi veren yeni sayısı bedava
dağıtılmıştır.
19 Mart 2005: Oş şehrinde düzenlenen halk kurultayına Celalabad’dan da temsilciler gitmiş ve Kurultay’a
15 binden fazla halk katılmıştır. Bölge müdürlüğünü ele geçiren halk ve dışarıda kalan tüm mitingçiler A.
Akayev’in hükümetten çekilmesi taleplerini sürdürmüştür. Oş bölgesinin Nookat, Karakulca, Özgön
mahallelerinden, Batken bölgesinin bazı mahallelerinden, Bişkek’ten, diğer bölgelerden ve muhalefet
liderlerinden Kurmanbek Bakiyev, Roza Otunbayeva, Dosbol Nur Uulu, Bektur Asanov, Düyşön Çotonov,
Adahan Madumarov vd. de bu mitinge katılarak desteklerini sürdürmüştür.
20 Mart 2005: Silahlı görevliler, Celalabad bölge müdürlük binasının içindeki halkı, döverek, üç kamyona
yüklemiş ve belirsiz bir yere götürmüştür. Vali C. Şaripov hemen CTR kanalına çıkarak, “şımarıkları çıkardık”
şeklinde demeçler vemiştir. Bu arada Kurultay üyelerince basın toplantısı düzenlenerek konuyla ilgili olarak
basın bilgilendirilmiştir.
21 Mart 2005: Nevruz kutlamaları yapılmıştır.
22 Mart 2005: Bişkek’e gitmek üzere miting katılımcılarından kişiler tayin edilmiş ve halk Beyaz Ev’e
yönelmiştir.
23 Mart 2005: Mitingçilerin çoğu kendi istekleriyle Bişkek’e gelmiş, ancak Bişkek’e yaklaştıkça
engellerle karşılaşmışlardır. Yine de bu, şehre girmelerine engel olmamıştır.
24 Mart 2005: Kırgız halkının tarihinde unutulmaz bir gün yaşanmıştır... Binlerce Kırgız vatandaşı Beyaz
Ev’i (Aküy’ü) ele geçirmiş, “Akıykat” gazetesi, KTR halk tarafında yayınlar geçmeye başlamıştır. Muhalefet
liderleri de televizyonlara çıkarak Kırgız halkının galibiyetini kutlamışlardır.
8.

Coca-Cola Bishkek Bottlers ve Ata Grubu Örneğinde “Lale Devrimi” ve Kriz Yönetimi

8.1. Coca-Cola Bishkek Bottlers Örneği
Uluslararası işletmelerin önemli temsilcilerinden olan ve 1886 yılında kurulan Coca – Cola, ilk olarak 1920
ile 1930’lu yıllarda ABD dışına çıkarak3 Pazar payını arttırma girişiminde bulunan ve bugün dünyanın 200’den
3
Coca – Cola ilk olarak Fransa, Guatemala, Honduras, Meksika, Belçika, İtalya, Peru, İspanya, Avustralya ve Güney Afrika’ya açılmıştır. II.
Dünya Savaşı başladığında CC 44 ülkede şişelenmektedir.
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fazla ülkesinde dünya çapında toplam 90.500 ortağı ile faaliyet gösteren önemli kuruluşlardan birisidir. Firma,
ABD dışına açıldığı yıldan bugüne kadar yaklaşık 90 yıldır doğal olarak, gerek firma içerisinden gerekse firma
dışından kaynaklanan sayısız kriz ortamının içinde kalmıştır. Farklı ülkelerde ve farklı coğrafyalarda faaliyet
gösteren uluslararası bir firma olmanın getirdiği doğal bir sonuç olarak Coca – Cola, yaşadığı krizlerde, faaliyet
gösterdiği ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal özelliklerinden de etkilenmiştir.
Hergün dünyanın herhangi bir ülkesinde veya yöresinde bir ya da birkaç kriz aynı anda yaşanmaktadır. Çok
uluslu bir firma olan Coca – Cola, dolayısıyla hergün bir yerlerde krizle karşı karşıya kalmasına karşın
faaliyetlerini üst düzey etkinlikle sürdürmeye devam etmektedir.
Yerel ve ülkesel etmenler diyebileceğimiz ve işletmenin dikkatle izlemesi gereken bu tehdit ve krizler
beraberinde işletmeleri, her an hazır olmaya ve mevcut duruma uymaya yönelten bir dizi önleme yöneltmek
durumunda bırakmaktadır.
Çalışmanın bu bölümünde, Coca – Cola’nın, geldiğini günler öncesinden belli eden siyasi krize – Mart
2005 Lale Devrimi’ne – nasıl hazırlandığı, kriz öncesi ve sonrası hangi önlemleri aldığı ve uygulamaları yaptığı
ele alınmıştır.
8.1.1. Coca-Cola Bishkek Bottlers ’ın Yapısı4
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda faaliyet gösteren Coca – Cola İçecek (CCİ) AŞ, Coca – Cola
Company (TCCC) markalarından oluşan gazlı ve gazsız alkolsüz içeceklerin Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan,
Ürdün ve Kırgızistan’da üretim, satış ve dağıtımından sorumlu bir şirkettir. Ayrıca CCI’nın Türkmenistan’daki
Coca – Cola şişeleme şirketi Türkmenistan Coca – Cola Bottlers Ltd.’de de %33.3 payı bulunmaktadır. Öte
yandan, CCI Irak ve Suriye’deki TCCC’nin markalarının dağıtım haklarına sahip olan ortaklıklardaki payları
sayesinde ileride Irak ve Suriye’de de tek şişeleyici olma opsiyonuna sahiptir. Tacikistan’daki kuruluş
faaliyetleri ise halen devam etmektedir.
Mayıs 1996 yılından beri faaliyet gösteren Coca-Cola Bishkek Bottlers (CCBB), Kazakistan Genel
Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmakta ve aynı zamanda CCI Orta Asya Başkanlığına raporlama yapmaktadır.
CCBB kendisini, Kırgızistan için büyük ancak CCI içerisinde küçük olarak nitelemektedir. Rakamsal değerlerle
bu durumu şu şekilde ifade etmek mümkün: Kazakistan, Kırgızistan’ın 10 katı satarken, Azerbaycan 6 katı bir
satış gerçekleştirmektedir.
2005 yılında 35 milyon litre üretim kapasitesinin 20 milyon litresini iç piyasaya, 15 milyon litresini ise
Kazakistan’a yaptığı ihracat ile gerçekleştiren CCI Bişkek, 2006 yılında “kendi pazarında; yani Kırgızistan
içerisinde büyüme” kararı alarak 2007’de kapasitesinin tümünü iç piyasaya yönelmiştir. İşletme, 2007 Aralık
ayında arttırmaya başladığı üretim kapasitesini, 2008 Mayıs ayına kadar 100 milyon litreye çıkartmayı
hedeflemektedir.
8.1.2. Coca-Cola Bishkek Bottlers’ın Kriz Sürecindeki Politika ve Uygulamaları
İşletme, 1998 yılında Rusya’da başlayan ekonomik kriz ile bölgede ilk kez finansal anlamda bir kriz
yaşamış ve krizden, “cost efficient, cost control” yani, maliyetleri düşürme, eleman çıkarma gibi politikaları
uygulayarak çıkmıştır.
CCBB olarak, politik anlamdaki ilk kriz deneyimlerini ise Kırgızistan’da gerçekleşen “Tullip Revolution –
Lale Devrimi” sırasında yaşamıştır. Taşınmazlarının çok olması firmanın bu dönemdeki riskini de arttırmıştır.
Bu açıdan işletme, krizin çok sürmeyip kısa süre içerisinde eski haline dönmesini bir şans olarak
nitelendirmektedir. Ancak marketlerdeki ürün, masa – sandalye, buzdolabı gibi malzemelerinin harap olmasının
ciddi bir rakam olmamakla birlikte kendilerine bir maliyet olduğunu da ifade etmektedirler. Belirtilen zarar
miktarı 50 bin $ dolaylarında gerçekleşmiştir. Taşınmaz ve demirbaşlarını sigortalama politikası sonucu bu
zararları da sigorta şirketince karşılanmıştır. CCBB Genel Müdürü bunun, kurumsal kültür anlayışından ve
Anadolu Grubu’nun olaylara bakışından kaynaklandığını ifade etmektedir.
Şubat 2005’te sinyallerini vermeye başlayan siyasi krizin böylesine büyüyeceğinin tahmin edilmediği
belirtilmektedir. Hatta 24 Mart sabahı bile halkın, siyasi gerilimin böylesi bir kriz haline dönüşeceğini tahmin
etmediği ifade edilmektedir.
CCBB’nin 2005 devrimi patlak verdiğinde ilk tepkisi, “kendi kabuklarına çekilmek” olmuştur. Sadece
piyasada dolaşan araçlarını merkeze çağırabilen ancak mağazalardaki, diğer işletmelerdeki buzdolaplarını
fabrikalarına çekmeye zaman bulamayan işletme, olayların artarak sürmesi ve fabrikalarını da etkileyebilecek
herhangi bir durumun olması, kalabalığın fabrikalarına yönelmesi halinde savunma konusunda kendilerine
yardım etmek üzere İç İşleri Bakanlığı’ndan askeri destek almıştır. Devrim sırasında kendi çalışanları, fabrikanın
giriş ve çıkışlarında kendi rızalarıyla ve gönüllü olarak nöbet tutmuştur. Personelin herhangi bir zorlama
olmaksızın tamamen kendi isteğiyle bu bekleyişi, fabrikanın güvenliğini sağlamıştır. Fabrikanın şehrin biraz
dışında olması güvenliğin sağlanmasında bir avantaj olarak ortaya çıkmıştır. Zira, fabrikanın bulunduğu yere
doğru bir hareket olduğunu duymaları halinde askeri önlemleri uygulamaya geçirmek üzere zamanları
olabilecekti. “Şans ve Allahın yardımı” ile krizin atlatıldığı, krizin uzun sürmemesinin de önemli bir faktör
olduğu belirtilmektedir.
Mart 2005 devrimi ile kıyaslandığında, 11 Haziran 2005 olayları sırasında hazırlıklı oldukları, bu kriz
sırasında herhangi bir tahribat ya da zararla karşılaşmamak amacıyla piyasadaki tüm arabaların, mağazalardaki
ve diğer işletmelerdeki buzdolaplarının geri çekildiği; yani pazarın terkedildiği bir çeşit “kabuğuna çekilme”
önleminin uygulandığı belirtilmektedir. Bu uygulama için herhangi bir yazılı talimatlarının ya da önceden
hazırladıkları bir planın olmadığı da kaydedilmektedir.
Firmanın finansal risk azaltma politikası ise, ülkedeki banka sistemi ve mali kurumların yetersizliği
nedeniyle yerel banka hesaplarında sınırlı tutarda para bulundurulması, fazla fonların yurtdışı hesaplara
kaydırılmasıdır. Yasal mevzuat da bu duruma olanak vermektedir.
CCBB olarak, devrim gibi işletme dışından gelen krizlere karşı alınacak önlemlerin krizden çıkmada yeterli
olmayacağı vurgulanarak, yatırımın korunması için malzemelerin, personelin, araçların çekilmesi ve tesislerin
korunması dışında yapılacak birşeylerinin olmadığı kaydedilmektedir. Firma içi krizlerin ise bundan farklı
4
CCI Bişkek Genel Müdürü ile 10 Nisan 2008 tarihinde yapılan detaylı görüşme kapsamında alınan verilere ve
http://www.cci.com.tr/tr/index.asp ile http://www.thecoca- colacompany.com / ourcompany /index.html internet adresinden alınan bilgilere
dayalıdır.
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olduğunun altı çizilmektedir.
Firmada iç kriz tehdidi olarak Kırgızistan’daki işletmelerde en çok yaşanılan yüksek “iş gücü devir hızı”
olgusudur. İç kriz tehdidi oluşturan bu tür durumlar için CCBB, tedbir olarak, elemanların yedeklerini (back –
up) de istihdam etmektedir. Stratejik konumdaki kilit personelin (key – personel) yedeklemesinin çok zor
olduğu, bu anlamda son üç yıl içerisinde İnsan Kaynakları Şefi’nin işten ayrılması dışında bir kayıpla
karşılaşılmadığı belirtilmektedir. Özellikle bir finans müdürü ya da bir operasyon müdürünün kaybının sıkıntı
yaratabileceğinin altı çizilmektedir. Çalıştırılan personelin, Kırgızistan’ı iyi bilen yerli halktan olmasına dikkat
edilmektedir. Genel bir politika olarak, büyümeye bağlı olası riskleri önlemek için süreçler, gündelik riskler ve
krizler izlenip kontrol edilmektedir.
Öte yandan, Lale Devrimi sonrasında ekonomik anlamda, ülke ekonomisine paralel olarak CCBB
bünyesinde de büyüme kaydedildiği, 2006’da % 40’lık bir satış artışı sağlandığı, 2007 yılı sonuna kadar bayi
sayısının 7’den 22’ye çıkarıldığı ve dağıtımın daha da etkili hale getirilmesi amacıyla özellikle şehir içi bayi
sayısının daha da arttırılmasının hedeflendiği belirtilmektedir.
Kırgızistan’ın ekonomik gerçekleri çerçevesinde yasal mevzuattaki boşluk nedeniyle bayi anlaşmalarında
örneğin Kazakistan’da olduğu gibi banka teminatı alınamadığı, Genel Müdür tarafından ifade edilmektedir.
CCBB olarak, yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde bayilerinden, iyi bir depolarının olması yanında Bişkek ya da
Oş şehirlerinde taşınmaz mal teminatı vermeleri istenmektedir. Bağımsız bir emlak şirketince taşınmazın değer
ölçümü yapıldıktan sonra, bu değerin %70’ine karşılık gelen miktar kadar bayiye kredi açılmaktadır. Bu
taleplerin yanısıra bayinin duruma göre dağıtım yapabilmek için bir ile üç arasında kamyonunun olması koşulu
aranmaktadır. Bu çerçevede yapılan anlaşma sonucunda, CCBB tarafından bayiye dağıtım şeması verilmekte,
deposunda tutması gereken ürün miktarı ve çeşidi önerilmektedir. Yakıt giderlerini de kompanse edecek şekilde
bayiye indirim olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca, eğer bayi iyi bir hedef bütçe oluşturursa ve bu çerçevede
satışlarında artış kaydederse kendisine bonus olarak ekstra indirim olanağı sağlanmaktadır.
Mamül ürünleri stoklama riskinin ise, stokların bayilerden oluşan dağıtım zincirine peşin satış veya ipotek
teminatlı satışla kaydırılması nedeniyle en aza indirildiği veya güvence altına alındığı belirtilmektedir. Firma,
satış hacimlerini arttırmak amacıyla da ülkeye uygun ve doğru pazarlama tekniklerinin etkin olarak
uygulanmasına dikkat etmektedir.
Öte yandan, internette CCBB’nin yapılışı, bileşenleri ve sağlığa karşı öğeleri içinde bulundurduğuna ilişkin
dolaşan karşıt elektronik postalar ya da benzeri saldırı kampanyalarına karşı izlenen politikanın Atlanta
tarafından belirlendiği, konuyla ilgili ofislerin de bilgilendirildiği ve onların da çalışmalar yaptıkları
kaydedilmektedir.
CCBB bünyesinde pazarlama bölümü, gerekli satış bağlantılarını ve promosyon çalışmalarını yürütmekte,
ayrıca bir halkla ilişkiler departmanı bulunmamaktadır. Kazakistan CCBB’deki yapılanmada tepe yöneticiye
bağlı olarak faaliyet gösteren halkla ilişkiler birimi yer almakta ve gerekli durumlarda CCBB, Kazakistan’dan
destek almaktadır.
Diğer ülkelerdeki kardeş şirketlerle, herhangi bir kriz konusunda yoğun bir işbirliğine gitme, krizi paylaşma
gibi planlı bir uygulamaları olmamakla birlikte gerekli görülmesi halinde bilgi akışı ve paylaşımı
sağlanmaktadır.
8.1.3. CCBB’nin Kriz Politikasına İlişkin Sonuçlar
1. Değişik kriz tiplerine yönelik kriz yönetim modellerinin yazılı olarak bulunmadığı,
2. Ancak çokuluslu – uluslararası ve birikimli bir firma olması nedeniyle mevcut insan kaynakları,
pazarlama, finansman ve tesislerle ilgili çeşitli risklere karşı önlem alıcı politikaların zaten yaşama geçirilmiş
olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede;
a. Fiziksel tesislerin güvenliği konusunda güvenlik elemanlarından ve fiziksel engellerden oluşan sıkı bir koruma
sistemi bulunmaktadır. Bu güvenlik politikasının, sabotaj ve fiziksel saldırı gibi krizlerde etkinlik sağlayacak
biçimde olduğu görülmektedir.
b. Mamul mal stoku bulundurmama ve mamul malları asgari düzeyde tutacak şekilde bayilere, dağıtım zincirine
tüm riskleriyle kaydırma politikası bulunmaktadır. Bu nedenle, yağmalama gibi riskler dağıtılmış ve üretici firma
bu tür risklerden arındırılmıştır.
c. Likit fonların işletme sermayesini aşan kısmı ise, mali mevzuatın izin verdiği ölçüde yurtdışı mali kuruluşlara,
yatırım fonlarına ve girdi kaynaklarına transfer edilmekte veya bağlanmaktadır.
3. Fiziksel tesisler ve satış demirbaşları sigortalanmak suretiyle güvence altına alınmaktadır.
4. Talebin daraldığı uzun süreli yerel ekonomik krizlerde firma, üretim fazlasını uluslararası bir firma
olması avantajıyla grubun Kazakistan ve diğer komşu ülkelerdeki şirketlerine kaydırarak zarar görme risklerini
en aza indirebilmektedir. Bunun yanında, gider kısıcı bir takım önlemlere de örneğin; niteliksiz personelin,
geçici ya da uzun süreli olarak işten çıkarılması gibi yollara başvurabilmektedir.
5. Satış ve pazarlama odaklı iletişim anlayışına sahip olup bünyelerinde halkla ilişkiler bölümü
bulunmamaktadır.
6. CCBB olarak, işletme içinden kaynaklanabilecek krizlere hazırlıklı olunduğu, ancak gerek işletme içi
gerekse grup içi olsun, yazılı bir kriz yönetimi planlarının, kriz dönemi halkla ilişkiler politikalarının olmadığı
görülmektedir. Ancak bununla birlikte, ihtiyaç duyulması ve talepte bulunulması durumunda Kazakistan’da
bulunan ve doğrudan CCBB Kazakistan Genel Müdürüne bağlı olarak faaliyet gösteren halkla ilişkiler
bölümünden yardım alınmaktadır. Bu noktada, CCBB’nin, hem İstanbul’daki Orta Asya Başkanlığı’na, hem de
CC Kazakistan Genel Müdürüne rapor verdiğinin altını çizmek gerekmektedir.
7. Gerek görüldüğünde diğer CC’larla bilgi paylaşımı yapılmaktadır.
8. Firmayı uluslararası anlamda etkileyebilecek; örneğin internet üzerinden saldırı – karalama çalışmalarına
dönük ana stratejiyi – politikayı CC Atlanta yürütmektedir.
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8.2. Ata Grubu5 Örneği
8.2.1. Kuruluşu ve Gelişimi
Bir emekli asker olan Osman Taşer’in 1994 yılında gezi amaçlı bölge ziyareti sırasında yörede iş yapma
fikri ortaya çıkmış ve o tarihten günümüze, önce Türkiye’den mal getirip satmak şeklinde ortaklık olarak
başlattıkları Bişkek’teki ticaret yaşamları, daha sonra üretim boyutunu da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Bölgede üretimin çok yetersiz olduğu, ithalata dayalı ticaretin sürdüğü bu dönemde, özellikle 1995 – 1996
yıllarında Özbekistan’daki kur politikası nedeniyle bölgenin diğer ülkeleri gibi Ata Grubu da bir bölüm malları
ucuza gelen Özbekistan’dan alıp Kırgızistan’da satarak ilk sermaye birikimlerini sağlamaya başlamıştır.
1998 yılında, Türkiye’de üretim yapan bir arkadaşlarının desteğiyle sakız imalatı için Bişkek’te küçük bir
atölye kuran Ata Grubu, maliyetin Belçika’dan getirtilmesi gereken hammaddeden dolayı yüksek olması
nedeniyle gofret üretimine kaymıştır. O dönemde basit bir pazarlama tekniği kullanmışlar, Oş pazarında küçük
bir dükkan tutup üretim ve satışı burada gerçekleştirmişlerdir. Böylece, müşteri aramak için özel bir çaba da
gerekmemiştir. Daha sonra çikolata ve bisküvi üretimine geçen Ata Grubu 2005 yılında üretim çeşitlerini ve
tesislerini genişletmiştir.
Firma bünyesinde şu anda üretim olarak Ata Gıda ve Detaş Deterjan, ithalat ve ticaret olarak da İstikbal
mobilya ve Demar şirketleri faaliyet göstermektedir. Üretim şirketi Ata’da 3 Türk ve 2 yerel ortak, Detaş’ta ise
6 Türk ve 2 yerel ortak bulunmaktadır. 1996 yılından bu yana ortaklık yaptıkları yerel ortaklarla birlikte çalışma
nedeni, birbirlerini bölgeye ilk geldikleri tarihten beri tanımaları ve dil sorunu yaşamamaları olarak ifade
edilmektedir. Başlangıcından beri değiştirmedikleri bölge bayileri ve bayilerden oluşan bir dağıtım zinciriyle
satışlar gerçekleştirilmektedir. Kırgızistan’ı tümüyle kaplayan bir satış ağı bulunmakta, özellikle Ata ve Detaş’ın
15.000 nüfuslu yerlere kadar ulaşan bayiler organizasyonu yer almaktadır. Büyük kentlerde ana bayilikler, tali
yerlerde de ara bayilikler şeklinde örgütlenilmiştir.
Bayilik verirken gayrimenkul, araç vb. teminatlar istenmekle birlikte güvene dayalı sürekli bir işbirliği
anlayışı temel alınmaktadır. Güven veren bir bayi adayını geri çevirmeme anlayışıyla 14 yıldır çalıştıkları bayiler
bulunmaktadır. Yaşadıkları deneyimler nedeniyle veresiye veya teminatsız satmama ilkesi güdülmektedir.
“Zaten, ticaret yaptığınız kişiler, malınızı beğeniyor ve satılacağını düşünüyorlarsa bir şekilde kaynak bulup
malınızı satın almaktadırlar” ifadesiyle satış ve üretim politikalarının doğruluğu vurgulanmaktadır.
Pazarlama çalışmaları temelde bayi kazanmaya yönelik faaliyetlerden oluşmakta ve piyasayı tanıyan yerel
esnaf ve tüccarların piyasanın analizini yapma ve nabzını tutma konusunda çok daha başarılı olduğu ve olacağı
ifade edilmektedir.
Mobilya piyasasında, evlerine mal teslimatı ve montajı yaptıkları kişilere anket uygulandığı ve bu anketler
montajı yapan ustanın işini iyi yapıp yapmadığı, mobilyayı istenilen yere kurup kurmadığı, atıkları alıp almadığı,
montaj ekibinden herhangi bir şikayetleri olup olmadığının sorgulandığı; montaj ekibinden alınan bu müşteri
anket formlarının ertesi gün merkezde çalışanlarca aranıp kontrol edildiği belirtilmektedir. Müşterilere ayrıca,
Kırgızistan’daki diğer mobilya firmalarından farklı olarak ürün kataloğu bırakılarak, müşterilerle sürekli bir
ilişki tesis edilmektedir. Mobilya piyasasında, özellikle % 10 - % 15 gibi, ülkenin varlıklı bir kesimine hitap
edilmekte olduğu, yüksek satış sezonunu Eylül – Aralık döneminin oluşturduğu belirtilmektedir.
Çin’e yaptıkları ihracat çalışmalarında başarı sağlayamamakla birlikte Çin’de de bir ofis bulundurdukları;
bunun yanısıra Moğolistan, Kazakistan ve Tacikistan’a ihracat yaptıkları; yasal sıkıntılar nedeniyle Özbekistan’a
açılamadıkları ifade edilmektedir.
8.2.2. Ata Grubu’nun Kriz Sürecindeki Politika ve Uygulamaları
Yetkili, 2005 Devrimine hazırlıklı olmadıklarını belirterek, ülkenin o dönemdeki politik yapısını ise şu
görüşlerle yansıtmaktadır:
“Ülke cumhurbaşkanı seçiminden yeni çıkmıştı. Arada mitingler oluyordu ama normal düzeyde mitinglerdi
bunlar. Miting 20 Mart’ta başladı, sonra bu noktalara gelindi. Çevremizde hiç kimse sonucun böyle olacağını
beklemiyordu. Hatta o gün, Çin Büyükelçisi, TC. Ekonomi ve Mali Müşavirleri fabrikamızı ziyarete gelmişlerdi.
Halkın Beyaz Ev’e girdiği bilgisi de biz fabrikadayken geldi. Akşam 19.00 sıralarında halk sokaklara çıkıp
dükkanları yağmalamaya başladı. Yağmalanan yerler daha çok görkemli ve Akaev’lerin olduğu düşünülen yerler
oldu. Türk – Kırgız farketmedi”.
Gözlerinin önünde olan yağmalamaya müdahale edemedikleri, krizin patlak verdiği günün ertesinde
ellerinde dokunulmadan kalan tek mağazaları için silahlı koruma tuttukları, üretime zarar gelmemesini ticari
unsurlara gelen zarardan daha çok önemsedikleri, fabrikadaki malları depoya taşıdıkları, fiziksel tesisler ve
donanımlar için de devletten koruma yardımı aldıkları belirtilmektedir.
Devrim sırasında Ata Grubu’nun 3 mağazasında toplam 300 bin $ lık malzeme ile kasalarında bulunan 100
bin $ lık nakit paranın yağmalandığı, depolarındaki 500 bin $ lık ürün ve malzemeye zarar gelmemesinin tek
tesellileri olduğu vurgulanmaktadır. Devletin zararları tazmin etmek için çıkardığı yasanın, yönetmeliğinin
düzenlenmemesi nedeniyle yaşama geçirilemediği; mallarının sigortalı olmaması nedeniyle sigortadan herhangi
bir para alınamadığı da dile getirilmektedir.
Kriz sonrasında Kırgızistan’dan ayrılma ve kalma arasında tercih yapma noktasına gelindiği; ancak
tercihlerinin kalmaktan yana olduğu ve şimdi de “Kırgızistan’da kazandığımız Kırgızistan’da kalmalı”
anlayışında bulundukları belirtilmektedir. Türkiye’deki İstikbal mobilyanın, televizyonda ülkedeki olayları
seyrettikten sonra kendilerini arayarak teselli ettiklerini, Firmanın İhracat Müdürünün Bişkek’e gelerek, yerinde
tespitler yaptığını, firmanın 6 ay süreyle Ata Grubu’ndan alacaklarını dondurduğunu, eksilen çeşitleri
tamamladıklarını söyleyen Ata Yetkilisi, sayısı 4 olan mobilya mağazalarından birini kiraya vermek suretiyle
faaliyetlerini 3 mağazaya indirdiklerini ifade etmektedir.
Kriz sonrasında güvenlik açısından silahlı koruma yolunun seçildiği, yağmacı grupların organize grup
olmaması nedeniyle direnişten ve silah gücünden ürktükleri ifade edilmektedir. Nitekim yağmadan son anda
kurtulan mağazalarının girişinde silahlı kişilerin tutulmasının bu mağazanın yağmalanmasını önleyen önemli bir
caydırıcı etken olduğu belirtilmektedir. Bugün de, işyerlerinde özel güvenlik elemanları bulundurulmaktadır.
Krizin, iş anlayışlarını değiştirmesi açısından olumlu katkılarının da olduğu, devrimle birlikte devrimden
5
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yaklaşık üç ay önce aldıkları karar gereğince ithal edilen tüm malların gerçek değerleriyle ülkeye sokulup kayıt
altına alınmaya başlandığı, Kırgızistan’da ticari faaliyette bulunan arkadaşlarının ve tanıdıklarının da benzer
uygulama için kendilerince teşvik edildiği belirtilmektedir.
Öte yandan, bölgede de etkilerini gösteren 1998 Rusya ekonomik krizi sırasında ulusal para Som’un değer
kazanması ve doların 18 Som’dan 36 Som’a çıkması da Kırgız ekonomisini etkilemiştir. Buna önlem olarak,
Türkiye’den mal getirttikleri yerlerle görüşülmüş ve karşılıklı olarak karlarından vazgeçilmiş; depolarındaki stok
malların satışına yönelinmiş ve ayrıca Türkiye’ye her zamankinden daha fazla mal ihraç edilmeye başlanmıştır.
Firmanın tahsilat yönteminin nakden tahsilat yerine paranın müşteriler ve bayilerce doğrudan bankaya
yatırılması ve internet üzerinden işlem yapılması olduğu belirtilmektedir.
Firmanın, ekonominin kayıt altına alınması, vergi reformu yapılması, küçük ve orta ölçekli sanayicilerin
teşvik edilmesi, patentteki sınırlamanın kaldırılması, teşvik yasasının çıkarılması, hukuk reformunun yapılması
yönünde beklentileri bulunmaktadır. Bu çalışmaların, birikimi olan Kırgız halkını da yatırıma iteceği; ancak
belirsizlik ortamının ve yetersiz uygulamaların bireyleri birikimlerini yatırıma yöneltmekten alıkoyduğu görüşü
dile getirilmektedir. Üreticiyi koruma anlamında ciddi politikalar saptanıp uygulanması, üretimde kullanılan
girdi hammaddelerinden alınan gümrük vergi ve fonlarının kaldırılması ya da azaltılması gibi çalışmalar da
firmanın hükümetten beklentileri arasında yer almaktadır.
8.2.3. Ata Grubu’nun Kriz Politikasına İlişkin Sonuçlar
1. Değişik kriz tiplerine yönelik kriz yönetim modellerinin yazılı olarak bulunmadığı,
2. Mevcut insan kaynakları, pazarlama, finansman ve tesislerle ilgili çeşitli risklere karşı önlem alıcı
politikalarının bulunmadığı,
3. Fiziksel tesislerin güvenliği konusunda, güvenlik elemanlarından ve fiziksel engellerden oluşan sıkı bir
koruma sistemleri bulunmadığı ve bundan dolayı yağmalamadan büyük zarar gördüğü,
4. Mali mevzuat izin verdiği halde, yurtdışına para transferinde bulunmadıkları, hatta kasalarındaki yüksek
miktar parayı bankaya yatırmama konusunda herhangi bir tedirginlik hissetmedikleri,
5. Fiziksel tesislerin ve satış demirbaşlarının sigortalanmak suretiyle güvence altına alınmadığı,
6. Bünyelerinde halkla ilişkiler, iletişim, reklam departmanı olmadığı, çalışmalarını doğrudan satış –
pazarlama üzerine odakladıkları,
7. Tedarikçilere, bayilere ve müşterilere yönelik belirgin bir kriz dönemi halkla ilişkiler çalışmaları ya da
herhangi bir iletişim politikalarının olmadığı,
8. Firmanın kriz sonrasında da benzer bir iletişim stratejisi yapılanmasına gitmediği anlaşılmaktadır.
9.

Sonuç

Herşeyden önce, her iki firmanın da Lale Devrimi’ne ve sonrasındaki olaylara hiç beklemedikleri bir anda
yakalandığı görülmektedir. Daha önce benzer bir deneyimin yaşanmamış olması, Celalabad’da başlayan
olayların ülkesel kriz halinde bir anda yayılarak patlaması, Beyaz Ev’in halk tarafından basılması,
Cumhurbaşkanı’nın ülkeyi terketmesi; halkın kontrol dışı gruplar halinde hareket ederek başkent Bişkek’teki
mağazaları, alışveriş merkezlerini yağmalamaya başlaması, her iki işletmenin de beklemediği bir durum olarak
ortaya çıkmıştır. Devrim, “ani – öngörülmeyen – acil” kriz türü ve işletme dışı faktör olarak ortaya çıkmış,
birçok işletmeyi etkisi altına almıştır.
Kriz yönetiminin üç ana noktasını; kriz yönetimine duyarlı şirket yönetimi, üst düzey yöneticilerin katıldığı
kriz yönetim ekibi ve sadece önleme tepki ve iyileştirme tabanlı değil, krizde karar verme ve iletişim organizasyonuna da odaklı kriz yönetim planının bulunması oluşturmaktadır. Nitekim devrim ve hemen ardından başlayan
yağmalama sırasında her iki işletmenin de duyarlılık içerisinde lider – yönlendirici görevi üstlendikleri ve
kendilerince, önlem alma ve tepki verme çerçevesinde çözüme gittikleri görülmektedir. Her iki işletme de üretim
sahalarını ve ayrıca Ata Grubu kalan son yağmalanmayan mağazasını silahlı kişilerce koruma altına almıştır.
Yönetimin teknik ve ekonomik yanı her iki işletmenin de ele aldığı ana yaklaşım olurken, yönetimin
sanatsal yanını oluşturan halkla ilişkiler uygulamaları göz ardı edilmiştir. Bunu, her iki işletmenin de pazarlama
odaklı anlayışına, halkla ilişkilerin ve halkla ilişkiler destekli kriz yönetiminin Kırgızistan için yeni bir kavram
olmasına ve Devrimin tüm halk kesimlerini etkilemesi nedeniyle belki de halkla ilişkiler çabalarına gerek
duyulmamasına bağlamak mümkündür.
Her iki işletmenin de önceden yazılı bir kriz iletişim politikası, kriz yönetim ekibi, iletişim ya da halkla
ilişkiler uzmanı olmadığı ve herhangi bir ön hazırlık yapmanın mümkün olmadığı saptamalarının yanısıra, kriz
sırasında da herhangi bir kriz iletişim politikasının, kriz yönetim ekibinin devreye sokulmadığı görülmektedir.
Bu, hem CCB Bişkek’in hem de Ata Grubu’nun pazarlama esaslı hareket etmesinden hem de şirket Genel
Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin en yetkili şirket temsilcileri olarak “ekip lideri” kimliklerinin
yanısıra “ekip sözcüleri” konumunu da üstlenmelerinden kaynaklanmaktadır. Her iki işletme de pazarlama
faaliyetleri çerçevesinde muhtemel krizlere karşı krizi ve riski bayilere kaydırma politikasına sahiplerdir.
Gerçekte bu uygulamayı bir kriz yönetim politikası önlemi olarak belirtmek olanaklıdır.
Her iki işletme de, üretim yerlerinin şehrin biraz dışında kalmasının verdiği avantajla üretim alanlarını
yağmalamanın dışında bırakabilmeyi başarmışlardır. Ancak her iki işletmenin de şehir içindeki ürün ve
malzemeleri hasar görmüş ve talan edilmiştir. Bu noktada, mağazaları olan özellikle Ata Grubu’nun zararı büyük
olmuştur. Öte yandan zararı çok daha az olan CCBB, kayıplarını sigorta şirketinden geri alırken Ata Grubu’nun
tüm kayıpları zarar hanesine yazılmıştır. CCBB için kaybının büyük olmamasının temel nedeni, stok tutma ve
ürünlerinin tamamına yakınını bayilerden oluşan dağıtım kanallarına riskleriyle birlikte aktarmalarıdır.
CCBB’nin, hammadde, yarı mamul ve az miktarda mamul stokları ile fiziki tesis ve çalışanlarının sabotaj
ve fiziki saldırılara karşı riskini fiziki koruma sistemi, sigortalama ve çalışanların iş sürekliliğini kaybetmemek
için işyerine sahip çıkmalarıyla güvence altına alabilmiştir. Ata Grubu da, fiziki anlamda koruma sisteminin
eksikliğini hissederek, kriz sonrasında silah bulundurma – silahlı koruma sağlama yönünde bir uygulamayı
yaşama geçirmiştir.
Lale Devrimi sonrasında her iki işletmenin de krizin olumlu yanlarını tespit ederek işletmelerine
yansıttıkları görülmektedir. CCBB kriz sonrasında büyüme kaydederken, Ata Grubu krizi, ithal ettikleri malları
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gerçek değerleriyle kayıt altına alma yönünde bir milat olarak değerlendirmiştir.
Kilit personeli kaybetmeme çabaları, yüksek personel devir hızı yaşanılan bir ülkede yedekli çalışmaları
CCBB’nin aldığı olası iç krizlere yönelik tedbirlerden bir diğeridir. Yoğun eğitim politikaları da bunu
desteklemektedir.
CCBB’de, uzun süreli talep daralması yaratacak ekonomik krizlere karşı ise uluslararası ve çok uluslu
şirket olmanın avantajını kullanabilme olanağı bulunmaktadır. Buna göre, iç talebi aşan üretimin, dağıtım
maliyetleri de minimize edilerek civar ülkelere kaydırılması yoluyla, talep daralması krizinin aşılabilmesi olanak
dahilindedir.
Ancak önemli olan, özellikle üretim de gerçekleştirerek Kırgızistan Cumhuriyeti’ne doğrudan yatırım
sağlayan işletmelerin tüm Kırgız halkı tarafından benimsenerek kabul görmesinde yatmaktadır. Bu da temeli
iletişim olan, halkla ilişkiler çerçevesinde yürütülecek bir faaliyettir. “Satış odaklı” pazarlama anlayışından çok
farklı bir kavram olan halkla ilişkiler sadece kurum dışı hedef kitlelere değil, kurum içi hedef kitleye de
dönüktür. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısı, herhangi bir kriz durumunda firma çalışanlarının çalıştıkları
işletmeye ve işlerine sahip çıkmalarıyla, tedarikçilerin ve müşterilerin firmaya bağlı kalmalarıyla yanıt
bulmaktadır. Bu, sadece işini kaybetme endişesinden değil kurumlarına olan güvenin de doğal bir yansımasıdır.
Lale Devrimi sırasında CCBB çalışanlarının kendi istekleriyle fabrikada kalarak işlerini ve işyerlerini koruma
davranışları buna bir örnektir. Böylesi bir yönelimin, fiziki ve silahlı korumadan çok daha etkili olacağı kuşkusu
yoktur.
İşletmeler krizlerden sağlam yönetim politikaları ile kurtulurken, hedef kitleleriyle kuracakları başarılı
iletişim yöntemleri ile de ilişkilerinin sürekliliğini sağlayabileceklerdir. Kurum dışı hedef kitle olarak, sermaye
sağlayan kişiler, finans çevreleri, bayiler, tedarik kaynakları risk alan önemli kesimlerdir ve her durumda
bilgilenme ihtiyacı içindelerdir. Bu hedef kitle dışında ülke içi ve dışı basın, işletme çalışanları kadar çalışanların
yakınları da haber alma gereksinimi içinde olan önemli bir başka kesimdir.
Kamuoyunun desteğini sağlama yönünde en önemli zaman olan kriz dönemleri aynı zamanda, herkesce
haber alma ihtiyacının en yüksek olduğu anlardır. CCBB ve Ata Grubu, yönetim anlayışı çerçevesinde işletme
faaliyetleri açısından krizi fırsata dönüştürmüş olmakla birlikte, kurulacak bir iletişim stratejisi çerçevesinde,
olası toplumsal, ekonomik, siyasal, kurum içi veya dışı kaynaklı her tür krizi “sürekli fırsat” haline
dönüştürebilecekleri, bilgi ve haber temelli iletişim akışını gerçekleştirerek mevcut düzeni koruma ya da ilişki
geliştirme konularında da başarılı olabilecekleri kuşkusuzdur.
Kaynakça
Akad, İlter, Gönül Budak, Gülay Budak. (1999), İşletme Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları, 8 – 9.
Artan: www.beseridurumlar.org, http://www.bianet.org/bianet/yazdir/56827 27.03.08.
Asunakutlu Tuncer ve diğerleri, (2003). “Kriz Yönetimi Üzerine Bir Araştırma”, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 5 (1), 144.
Baran, Hitay. (2001), “İşletmelerde Kriz Yönetimi”, İzmir Ticaret Odası Bülteni, Araştırma ve Meslek
Geliştirme Müdürlüğü, 27 – 38.
Black, Sam. (1996), Introduction to Public Relations, London: The Modino Press Limited, 31 – 32.
Cutlip, Scott, Allen Center, Glen Broom. (1994), Effective Public Relations, New Jersey: Prentice – Hall Inc.,
366.
D’Avendi, R.D., H.A.Simon (1990), “Crises and the Content of Managerial Communications: A Study of the
Focus of Attention of Top Managers in Surviving and Failing Firms”. Administrative Science Quarterly,
35, 648 – 650.
Erdil, Oya (1994), “Belirsizlik Dönemlerinde Stratejik Yönetim ve Çevre”, İkinci Yönetim Kongresi, DEÜ
İşletme Fakültesi, 1, 215.
Erol, Mehmet. (2005), “Orta Asya’da Muhalefet Hareketleri ve Türkiye”. Stratejik Analiz Aylık Uluslararası
İlişkiler Dergisi, 66.
Fink, Steven. (1986), Crisis Management: Planning For the Inevitable, New York: Amacom Press, 15.
Genç, Nurullah. (2004), Yönetim ve Organizasyon – Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Ankara: Seçkin
Yayıncılık, 337 – 352.
Gephart, R.P. (1987), “Organization Design for Hazardous Chemical Accidents”. Columbia Journal of World
Business, 22, 55 – 57.
Gürsoy, M. (1989), Dünyadaki Büyük Ekonomik Krizler ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, İstanbul: Metis
Yayınları, 21.
Haşit, G. (2000), İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Türkiye’nin Büyük Sanayi İşletmeleriÜzerinde Yapılan
Araştırma Çalışması, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 64.
Howard, Patricia (1991), “Circle of Impact: HR Professionals Respond to War, Riot, Terrorism”, Employment
Relations Today, 18 (1), Spring, 36 – 37.
Irvine, Robert B. (1987), “What’s a Crisis, Anyway”, Midyear Special, 4.
Mitroff, Ian. (1988), Crisis Management: Cutting Through the Confusion, Sloan Management Review, Winter.
Mitroff, Ian. (1992), “Effective Crisis Management”, The Academy of Management Execute, 14.
Orunbekov, Bakıt. (2006), Kırgızistan 24 Mart 2005 Halk Devrimi, Bişkek, 14 – 35.
Özden, Kenan. (1987), Yönetim ve Organizasyon Ders Notları, İstanbul: Hava Harp Okulu Yayınları, 1 – 4.
Özden, Kenan. (2006), “Kobiler İçin Krizde Finansman Yönetimi Üzerine Bir Model Önerisi”, Uluslararası
Girişimcilik Kongresi, Bişkek: KTMÜ Yayınları, 86, 530 – 532.
Özdevecioğlu, Mahmut. (2002), “Krizin İşletmerin Yönetsel ve Örgütsel Yapısı Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve
Kayseri Sanayi İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 19, 94 – 96.
Pheng, L.S., D.K. H.Ho, ve Y.S. Ann. (1999); “Crisis Management: a Survey of Property Development Firms”,
Property Management, 17 (3), 232.

291
Pira, Aylin ve Çisil Sohodol. (2004); Kriz Yönetimi – Halkla İlişkiler Açısından Bir Değerlendirme, İstanbul:
İletişim Yayınları.
Regester, Michael. (1990), Crisis Management, Chatham Kent: Mackays of Chatham PLC., 139.
Robert, B. Irvine (1987), “What’s a Crisis, Anyway”, Midyear Special, 4.
Sethi, S.P. (1987), “Inhuman Errors and Industiral Crisis”, Columbia Journals of World Business, 22 (01), 107.
Smith C.P, C. Hayne (1997), “Decision Making Under time Pressure”, Management Communication Quarterly,
11 (1), 97 – 98.
Stephensen, Howard (1960), “Public Relations Practices”, Handbook of Public Relations, New York, Mc Graw
Hill.
Sweezy, P., Harry Magdoff. (1983), “Dünya Ekonomisinde Bunalım”, Monthly Review, Çeviren: Kemal
Çakman, Istanbul, 26 – 27.
Tutar, H. (2000), Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, İstanbul: Hayat Yayıncılık, No: 14, 16/83.
Vergiliel, Melek Tüz. (2001), Kriz ve İşletme Yönetimi, İstanbul: Alfa Yayınları, 5.
Vivien, Marcy (1990), “Multinational Employer”
Zerenler, Muammer ve Rıfat İraz (2006), “Kriz Dönemlerinde Ürün Ve Süreç Esnekliğinin İşletme
Performansına Etkileri: Küçük Ve Orta Ölçekli Tekstil İşletmelerinde Bir Araştırma”, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 21 (2), 247 – 267.
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN019473.pdf, 30.03.2008.
http://www.cci.com.tr/tr/index.asp 30.03.2008, 12.04.2008.
http://www.thecoca-colacompany.com/ourcompany/index.html 30.03.2008, 12.04.2008.

МОТИВАЦИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА
Дамира Жапарова*.
Мотивация труда работников здравоохранения Кыргызстана
Несмотря на тенденцию роста, заработная плата медицинских работников Кыргызстана, не
покрывает минимальный потребительский бюджет, что объясняет реальную причину неофициальной
платы медицинских услуг. Размер заработной платы определяется, с учетом выполнения нормы рабочего
времени. Фонд оплаты труда в стационарах за «пролеченный случай», далеко не соответствует
«пролеченности» больного. В этой связи изучается опыт стран, где в системе управления
здравоохранением важное место принадлежит мотивации труда. Основополагающей идеей мотивации
труда в медицине, является отказ от повременной системы оплаты и максимальное внедрение сдельной
формы оплаты труда. Эффективность системы мотивации труда «по законченному случаю» состоит в
том, что она повышает заинтересованность медицинских работников в результатах своего труда и
помогает максимально использовать свой опыт и знания.
Ключевые слова: размер заработной платы; норма рабочего времени; мотивация труда;
повременная система оплаты; сдельная форма оплаты; эффективность системы мотивации труда
Abstract
Despite of the tendency of growth the wages of medical workers in Kyrgyzstan do not cover the minimal
consumer budget that explains the real reason of an informal payment of medical services. The amount of wages
is defined by performance rate of working hours. The payment fund in hospitals for "the treated case"
mismatches with the "recovered level" of the patient. In this connection experience of the countries where in a
control system of public health services the important place belongs to work motivation is studied. Basic idea of
work motivation of in public health system is to refuse from time system of payment and to introduce maximally
the price-work form of a payment. The effectiveness of work motivation system by "the finished/performed
case" consists is related with the fact that it raises interest of medical workers in results of the done work and
helps to make use as much as possible their experience and knowledge.
Keywords: wage size/amount; rate of working hours; work motivation; time system of payment; the pricework form of payment; effectiveness of work motivation system

Введение
Анализ оплаты труда в системе здравоохранения республики за последние годы показал
устойчивую тенденцию роста заработной платы медицинских работников. С первого января 2007 года
это повышение составило 30 процентов. Однако следует отметить, что при начислении заработной
платы, как и во всех бюджетных структурах страны, не учитывается уровень инфляции. И последнее
30% ное повышение оплаты труда представляет собой лишь частичную компенсацию роста цен.
По рисунку видно, что в настоящее время даже непрерывное повышение заработной платы
медицинских работников не позволяет покрывать минимальный потребительский бюджет, что и
объясняет реальную причину неофициальной платы медицинских услуг.
Размер заработной платы определяется, исходя из должностного оклада, рассчитанного на базе
Единой тарифной сетки и разрядных коэффициентов, и начисляется с учетом выполнения нормы
рабочего времени. При начислении заработной платы применяются надбавки и доплаты к должностным
окладам работников здравоохранения. Надбавки предусмотрены: за продолжительность непрерывной
работы, за сложность, напряженность и качество работы, и за ученую степень.
Доплаты к должностным окладам осуществляются: за совмещение профессий, расширение зон
обслуживания и увеличения объема выполняемых работ, а также врачам-руководителям.
Формирование фонда оплаты труда организаций здравоохранения, работающих в системе Единого
плательщика, осуществляется за счет: средств государственного бюджета; средств обязательного
медицинского страхования; специальных средств; средств сооплаты. Следует учесть, что фонд оплаты
труда в стационарах определяется на основе затрат прошлого года за «пролеченный случай», что далеко
не соответствует «пролеченности» больного. Лечение осуществляется путем использования твердых
нормативов, где из нескольких альтернатив закладываются минимальные затраты лечения больного.
Отсюда возникает вопрос: где реальный источник материального стимулирования хорошей работы
врача?
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Рисунок 1
Сравнитель ный анализ средней заработной платы в здравоохранении по отношению
к минималь ному потребитель скому бюджету
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Если в производстве фонд материального поощрения формируется за счет прибыли, поскольку в
медицине нет прибыли, в качестве источника поощрения может быть использовать часть специальных
средств, образованных за счет платных услуг?
Кроме того, на наш взгляд не совсем логичо осуществлять отчисления в социальный фонд из
средств обязательного медицинского страхования. Сам этот фонд представляет собой одну из форм
социальных отчислений. Его нужно использовать по назначению, т. е. обеспечить застрахованного
плательщика нормального качества лечением.
В этой связи следует обратить внимание на опыт стран, где в системе управления здравоохранением
важное место принадлежит мотивации труда. Иными словами используются экономически
обоснованные подходы, способные перевести такую нематериальную категорию, как здоровье, в
экономическую, материальную, измеряемую конкретными показателями.
Основополагающей идеей изучаемого механизма мотивации труда на основе его оценки и
стимулирования является отказ от повременной системы оплаты труда и максимальное внедрение ее
сдельной формы в различных модификациях. При этом важнейшим и единственным критерием оценки
труда медицинского работника является состояние здоровья пациента после проведения
соответствующих медицинских мероприятий.
Интересным в системе оплаты труда в здравоохранении, представляется опыт Белорусии, где расчет
плановой функции (ФП) врача для установления заработной платы осуществляется по «законченному
случаю». Теперь следует обратить внимание на основные понятия системы мотивации.
Результат законченной деятельности (законченный случай) — это оптимальное состояние
здоровья (выздоровление) пациента, достигаемое в результате полного выполнения необходимых
диагностических, лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий в соответствии с
действующими в ЛПУ стандартами качества.
Категория законченного случая — это определенная форма работы, в зависимости от цели
посещения или нахождения пациента в ЛПУ, имеющая стоимостную оценку.
Различают следующие их виды:
– лечение;
– реабилитация ;
– диспансеризация;
– ВТЭ (направление на МРЭК, консультация ВКК, МРЭК);
– разовые приемы;
Уровень качества — это показатель, определяющий качество работы медицинского персонала в
системе законченного случая, включающий в себя три позиции: уровень сложности курации (лечения)
(УСК) или уровень сложности сестринского ухода (УССУ), среднюю длительность лечения (СДЛ),
достигнутый результат (ДР), определяемый как среднее арифметическое их суммы.
Уровень сложности курации (УСК) и уровень сложности сестринского ухода (УССУ) — это
выполнение обязательных для конкретного больного диагностических, лечебных, реабилитационных,
профилактических, санитарно-гигиенических, валеологических и деонтологических мероприятий.
Средняя длительность лечения (СДЛ) — это средние сроки лечения по конкретной нозологии.
Классификатор дефектов (КД) — система штрафных санкций, налагаемых экспертными
комиссиями всех уровней на медицинского работника в случае невыполнения профессиональных норм.
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Классификатор дефектов является одним из элементов действия противозатратного механизма.
Противозатратный механизм (ПМ) — система мер, предусматривающих изменение (понижение или
повышение) достигнутого сотрудником базового показателя — уровня качества.
В системе оплаты труда в здравоохранении Белорусии, расчет плановой функции (ФП) врача для
установления заработной платы осуществляется по «законченному случаю».
Следует различать методику расчета плановой функции должности (ФП) по законченному случаю в
амбулаторно-поликлиническом учреждении и расчет функции врачебной должности в стационарах.
Исходные данные и обозначения:
Н — нагрузка врача на один час работы (посещения/час);
ЧР — число часов работы в день по приему больных;
Д — число рабочих дней в году (по шестидневной рабочей неделе);
ОА — доля амбулаторно-поликлинических приемов в общем объеме приема больных (в процентах,
исходя из регламентации рабочего времени, статистических данных);
ОД — доля приемов на дому в общем объеме приема больных (в процентах, исходя из
регламентации рабочего времени, статистических данных);
ФВДА — функция врачебной должности на амбулаторно-поликлиническом приеме (в посещениях),
рассчитывается по формуле = Н*ЧР*Д*ОА.
ФВДД — функция врачебной должности на дому (в посещениях), рассчитывается по формуле: =
Н*ЧР*Д*ОД.
Исходные данные и обозначения: ФВДА, ФВДд — функция врачебной должности по посещениям;
З — число законченных случаев по категориям (в процентах, исходя из удельного веса каждой
категории законченного случая в их общем объеме);
Б — оценка категории законченного случая (в баллах, исходя из количественных затрат труда);
К — кратность (количество посещений на приеме и на дому на один законченный случай);
I — категория законченного случая;
УКn — плановый уровень качества работы врача, медсестры;
Д — число рабочих дней в году (по 5-дневной рабочей неделе),
Дм — число рабочих дней в месяц (по 5-дневной рабочей неделе).
ФП — плановая функция должности врача, медсестры всего (в месяц)
ФП = (ФП1, + ФП2 +...+ ФПi) : Д*ДМ, где ФП1 ФП2, ... ФП1 = (ФВДi * З : К ) * Б * УКn,
Методика расчета плановой функции должности (ФП) по стационару.
Исходные данные и обозначения: ККД — плановое количество койко-дней отделения (исходя из
статистических данных); ДЛ — плановая средняя длительность лечения в отделении (статистические
данные); n — количество врачебных должностей по штатному расписанию); УК — плановый уровень
качества работы врача (1,0);
ФП — плановая функция должности врача — рассчитывается по формуле:
ФП = ККД / ДЛ : n * УКn.
Методика начисления заработной платы
При начислении заработной платы применяется сдельно-премиальная форма оплаты труда, при
которой заработная плата работника слагается из заработной платы по прямым сдельным расценкам и
премии за выполнение качественных и количественных показателей.
Премирование при системе работы по законченному случаю напрямую связано с выполнением
количественных (функция должности) и качественных (уровень качества, классификатор дефектов)
показателей.
При невыполнении функции должности премия не начисляется. При выполнении функции
должности базовый размер премии (БП) рассчитывается по формуле:
БП=ЗП*к, где ЗП — начисленная заработная плата, k — установленный процент премиального
фонда.
Базовый размер премии принимается за 100%. Для начисления фактически заработанной премии
применяется противозатратный механизм — снижение базового размера премии в зависимости от
фактического уровня качества и штрафных санкций по классификатору дефектов (КД), представленному
в таблице.
Таблица 1
Классификатор дефектов труда медицинских работников,
применяемый для премирования
УК
КД (баллы)
% премии
0,95 и выше
0
100
0,91 -0,94
до 5
90
0,86-0,9
от 5 до 10
80
0,81 -0,85
10
70
0,77-0,8
от 10 до 15
60
0,73-0,76
от 10 до 15
50
0,69-0,72
15
40
0,65-0,68
от 15 до 20
30
0,61 -0,64
20
20
0,57-0,6
от 20 до 25
10
0,56
свыше 25
—

Эффективность системы мотивации труда по законченному случаю заключается в том, что она:
– позволяет повысить заинтересованность медицинских работников в результатах своего труда и
максимально использовать свой опыт и знания.
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– способствует переносу объемов оказания медицинской помощи со стационарного уровня на
поликлинический и приближению квалифицированной медицинской помощи к месту жительства
пациентов;
– позволяет более рационально использовать потенциал узких специалистов за счет того, что врач
овладевает смежными специальностями.
– за счет внедрения разновидностей системы контроля качества способствует более глубокому
анализу лечебно-диагностического процесса и экспертной оценки конечных результатов труда;
– способствует рациональному и более эффективному использованию всей лечебной сети, т.к.
всякая медицинская услуга становится товаром, имеющим свое стоимостное выражение;
– дает возможность оценивать деятельность стационара не по показателю коечной мощности, а по
количеству пролеченных больных (т.е. интенсивному показателю);
Опыт канадской, английской, французской и немецкой систем здравоохранения вызывают
повышенный интерес по причине высокого качества медицинского обслуживания на фоне сдерживания
роста цен на медицинские услуги. В Латвии осуществляется постепенный переход от планового
финансирования отрасли к оплате за оказанную медицинскую помощь и средства для оплаты
медицинской помощи передаются территориальным расчетным центрам.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА С НЕВЫСОКИМ
ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
Дружинин П.В.*
Инновационное развитие региона с невысоким инновационным потенциалом
Развитие частного бизнеса в 90-х годах вело к поиску новых направлений деятельности. Но снижение инновационной активности постсоветских предприятий в первой половине 90-х годов
продолжилось. Результаты деятельности научных и конструкторских организаций оказались
невостребованы из-за низкого технологического уровня многих предлагавшихся к производству товаров,
незавершенности разработок и их невысокого качества. В результате в начале 90-х годов более
прогрессивными и эффективными были уже устаревшие в развитых странах технологии,
овеществленные в оборудовании. Часть предприятий стала заниматься инновационной деятельностью,
но реализовывала псевдоинновации. В страны бывшего СССР стали ввозить относительно старое
оборудование, часто бывшее в употреблении, которое позволяло выпускать новые для них товары.
Экономический рост, начавшийся в большинстве стран СНГ в конце 90-х годов, рост внутреннего
рынка создали условия для развития предприятий. Настал черед более современных технологий,
разработанных в развитых странах относительно недавно. Как отмечали предприниматели, сначала надо
достичь того уровня, которого уже достиг мир. Риск для бизнеса ввоза современных технологий
овеществленных в новом оборудовании был в данном случае минимален.
Лишь через 20 лет рыночных реформ становятся востребованными абсолютно новые разработки,
которые могут выполняться и в странах СНГ. Как правило, интерес проявляют лидеры, которые имеют
оборудование, технологии и систему управления как в передовых фирмах других стран. К
собственникам и менеджерам фирм стран СНГ пришло понимание того, что без инноваций невозможно
повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции и улучшились условия для инновационной
деятельности.
Инновационная деятельность на предприятии обычно начинается с организации производства новой
для себя или региона продукции и на этом заканчивается, но некоторые фирмы затем создают новые для
страны товары и немногие из них – принципиально новые товары или технологии. Но за 15 лет работы
ученых без финансирования со стороны бизнеса научный сектор деградировал. А наиболее успешные
научные организации сейчас уже частично встроены в технологические цепочки развитых стран и Китая.
Основные трудности в реализации инновационного потенциала связаны с низким уровнем
менеджмента, неразвитостью инновационной инфраструктуры, нехваткой собственных средств у
организаций и ограниченностью внешнего финансирования. Научно-техническая сфера оказалась не
готовой к работе в рыночных условиях, разработки редко становятся инновационным продуктом,
готовым для производства и эффективной реализации. Существуют проблемы правового и
организационного порядка в охране и передаче интеллектуальной собственности (наличие
неисполняемых законов), сертификации инновационной продукции.
В странах СНГ многим фирмам надо пройти большой путь, который можно разбить на несколько
стадий. Он начинается, когда решена проблема собственности. Первоначально надо навести
элементарный порядок внутри фирмы, заняться организационно-управленческими инновациями,
реструктуризировать фирму, создав специализированные подразделения или дочерние фирмы, выделить
и реформировать или ликвидировать убыточные подразделения, ввести бюджетирование и
планирование, систему делегирования полномочий и сделать многое другое.
На втором этапе часто возникает необходимость создать интегрированную структуру по
технологической цепочке, что позволяет увеличить инвестиционный потенциал, избежать диктата
поставщиков сырья и торговли. При этом может происходить диверсификация производства,
выстраиваются сбытовые и распределительные сети, логистические цепочки и маркетинговая политика.
Подобное развитие возможно не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве. Например,
нижегородская птицефабрика «Сеймовская» на основе смежных производств и отходов создала
производства куриных консервов, молочных продуктов, полуфабрикатов и деликатесов из говядины и
свинины, организовала производство кормов, фирменной торговли и начала выкупать сельхозугодия.
Новгородский сельский кооператив «Искра» создал совместное предприятие с «Еврохимсервисом»,
занимавшимся обслуживанием сельского хозяйства и обеспечившим смену технологий.
Постепенно растут требования потребителей к качеству продукции, и фактически начинается
третий этап – освоение современных технологий, происходит модернизация существующих производств,
и создание новых на основе лучших достижений других стран, ищутся незанятые ниши. Кооператив
«Искра» обновил семенной фонд, получил нужные удобрения (в 2-3 раза выросла урожайность), заменил
советскую технику на западную (исчезли потери при уборке, составлявшие 10-30%), установил финское
оборудование в овощехранилище (исчезли потери, которые достигали 40%).
Освоение современных технологий и улучшение финансового положения дает возможность
разрабатывать свои инновации, а потребность в них связана с невозможностью дальнейшего развития
без повышения конкурентоспособности, создания брендов, новых продуктов. На птицефабрике
«Сеймовской» кормопроизводство создавалось с АСУ, что позволило экспериментировать с добавками и
витаминами и создать экологически чистый продукт улучшенного качества – «Деревенские» яйца с яркооранжевым желтком и натуральным вкусом. Отбиралась идеально здоровая с рождения птица, для нее
создавались особые условия – микроклимат, освещенность, рацион со специальными аминокислотами и
витаминами, американские и голландские биопрепараты.
Затем были созданы яйца «Молодильные» с биоселеном. Испытания медиков подтвердили их
*
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функциональное действие. Была определена целевая группа потребителей и запущена реклама на
телевидении. Спрос резко возрос, что позволило поднять цену и получить прибыль (затраты были на 58% выше обычного, а первые партии продавались по обычной цене). Подготовка нового продукта
занимает более года, и не всегда удачно – не получилось производство йодированных яиц.
Создание брендов не должно прерывать процесс совершенствования производимой продукции и
используемых технологий, улучшения условий труда, всего того, что способствует более высокому
качеству и росту производительности труда. Производимое птицефабрикой молоко обогащено
микроэлементами и витаминами за счет специально разработанных кормов, его производство
автоматизировано (от доения до фасовки). Рентабельность холдинга стала около 25%, а новой продукции
значительно выше.
Важна роль государства, которое должно снизить риски инновационных проектов и внешних
инвесторов. Внешние инвесторы поддерживают ориентацию на рынок, в то время как менеджеры – на
технологию.
Анализ российских фирм, которые представляли свои проекты на венчурных ярмарках, позволяет
определить наиболее перспективные направления деятельности:
– Электроника – 22%;
– Промышленное оборудование – 21%;
– Химия и новые материалы – 15%;
– Биотехнологии – 12%;
– Медицина – 9%;
– Энергетика – 3%;
– Телекоммуникации – 3%.
Но инновационная деятельность не обязательно связана с техникой и естественными науками.
Можно привести примеры, связанные с археологией, историческими и филологическими
исследованиями, коммерциализация которых обычно связана с развитием туризма. Это намного сложнее
и требует инициативности и нестандартных подходов. Поскольку эта сфера связана с малым и средним
бизнесом, то роль региональных властей возрастает в организации и софинансировании. Подобные
проекты не всегда успешны с точки зрения финансовых результатов. В Республике Карелия проект на
основе «Бесовых следков» – древних выдолбленных рисунков на камне в нескольких районах пока не
удается реализовать, да и в более богатой Норвегии подобные объекты так и не принесли прибыли.
Многое зависит от оригинальности идеи. Так в Лапландии (Финляндия) успешно реализован проект
«Санта-Клаус», ближе к границе с Карелией в глухой и малонаселенной местности, по маршруту
включающему музей истории «Зимней войны» в лесу и «тихих людей» на болоте в год проезжает более
100 тыс.человек. Музей сделан так, что кажется только вчера закончен разгром советской дивизии, а
«тихие люди» - тысяча деревянных крестов, меняющих два раза в год одежду. Дорога делает поворот,
объезжая большое болото, на котором стоят эти «люди», лишь ветер шевелит их одежду и волосы из
болотных кочек. Весной приезжают студенты и меняют старую одежду (куртки) на новую (футболки),
срезают кочки и прибивают их сверху, как волосы. Осенью студенты снова меняют одежду и прибивают
новые «волосы». Рядом сделана стоянка для автобусов и машин, кафе, скамейки, чтобы сидеть и
смотреть и многое другое, что позволяет зпдержать туристов и получать доход. В Великом Устюге
успешно начался проект «Дед Мороз», в 1998 г. прибыло 3 тыс. гостей, а уже в 2001 г. – более 100 тыс.
Петрозаводское ООО «Техпроект» пробует использовать заброшенные тулмозерские «горные
заводы» как объекты для исторических игр. Пробные ролевые игры среди развалин зданий XVIII века
успешно прошли, но найти стратегического инвестора или партнера для того, чтобы из этой идеи сделать
успешный бизнес будет очень сложно.
В середине 2000-х годов активизировалась инновационная деятельность среди фирм –
региональных лидеров, и изменилось отношение к ней, в первую очередь в регионах – активных зонах,
генераторах инноваций. Фирмы ищут свою уникальность на рынке региона, округа и страны. Они
провели ранее модернизацию производства, создали систему, при которой могут быстро скопировать
идеи других фирм. Но главное у них проактивный подход – они заранее пытаются прогнозировать
изменения внешней среды и готовятся к ним, предлагают новые идеи. Они исследуют рынки и
технологии, построили обратную связь с клиентами, построили бизнес-процессы и создали сообщество
активных людей в фирме. Они готовы предлагать и реализовывать новые идеи, готовы создавать
«экономику знаний». Происходили изменения и среди менеджеров, росла доля квалифицированных,
получивших образование и опыт уже в рыночных условиях, изменялось мышление менеджеров, у все
большего числа предприятий были востребованы идеи и методы инновационного менеджмента.
В 90-х годах «экономика знаний» Организацией экономического сотрудничества и развития была
определена как экономика, базирующаяся непосредственно на производстве, распространении и
использовании знаний. В соответствии с этим определением структура обрабатывающей
промышленности по видам деятельности была агрегирована в несколько секторов с различной
активностью и результативностью инновационной деятельности.
Но большинство регионов стран СНГ не имеет значительного инновационного потенциала, не
относятся к активным зонам, не являются регионами – генераторами инноваций, они скорее адсорбенты.
Соответственно если в активных зонах доля высокотехнологичного и высоко среднетехнологичного
секторов превышает 25%, то в большинстве регионов не превышает 10%.
Инновационное развитие связано с изменением структуры промышленности – ростом
высокотехнологичного сектора и в меньшей степени – высоко среднетехнологичного сектора, а также
сокращением удельного веса низкотехнологичного сектора и возможно низко среднетехнологичного
сектора. Причем в трех последних секторах должны происходить внутренние изменения, связанные с
воздействием высокотехнологичного сектора и ростом инновационной активности и расходов на
НИОКР.
Быстрый рост отдельных секторов возможен, в т.ч. и высокотехнологичного. Фирмы в
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традиционных секторах развиваются, как правило, медленно. Но существуют фирмы с
экспоненциальным ростом («газели»), объемы производства которых увеличиваются в несколько раз за
непродолжительное время. Небольшая или средняя фирма превращается в крупную, занимая
значительную часть рынка страны или мира.
Быстроразвивающиеся фирмы могут быть связаны с технологическими инновациями, иногда даже
радикальными, но обязательно с организационными. В случае радикальной инновации обычно
проходило некоторое время, пока создавались условия для быстрого развития, прежде всего, появлялась
команда высокопрофессиональных менеджеров. Анализ опыта стран СНГ показал, что «газели» были
ориентированы на большие сегменты рынка – удовлетворение потребностей субсреднего класса (вторые
20% населения по уровню доходов) и развитие инфраструктуры бизнеса. Они использовали технологии,
опыт и методы уже использовавшиеся в других странах и сравнительно недавно (Юданов А. 2007).
В результате развития подобных фирм структура экономики региона может измениться, но только
при ориентации их на рынок своей и возможно соседних стран, а не региональный рынок.
Трансграничное сотрудничество может оказать существенное влияние на развитие предприятий региона,
способствуя перетоку знаний и опыта, помощи фирмам в получении и освоении новых технологий,
создании совместных производств.
Инновационность малых предприятий связана со следующими особенностями и возможностями:
– Готовность к рискованным действиям, обычно связанным с одним проектом;
– Способность быстро реагировать на изменение рыночной ситуации;
– Организационная структура, в которой ценятся новые идеи и оригинальное мышление;
– Возможность получать прибыль на узких рыночных сегментах;
– Прямая заинтересованность сотрудников в результате.
В условиях невысокого инновационного потенциала можно выделить четыре основных направления
деятельности региональных властей для перехода к инновационному пути развития и обеспечения
существенного влияния инновационной деятельности на темпы роста региональной экономики.
1. Ориентация науки и образования на перспективные сектора, на тематику, связанную с пятым и
шестым технологическими укладами, участие бизнеса и инновационных менеджеров в
формировании планов исследований.
2. Поддержка коммерциализации результатов научной деятельности через развитие
инновационной инфраструктуры.
3. Сотрудничество с бизнесом для поиска перспективных быстрорастущих рынков и создание
необходимых условий для выращивания «газелей».
4. Содействие развитию средних технологий, модернизации предприятий всех секторов
региональной экономики (Дружинин П., 2005).
Максимальный эффект на экономический рост оказывает модернизация крупных и средних
предприятий, но этот эффект ограничен небольшим временным промежутком и с точки зрения
улучшения структуры экономики важно развитие «газелей» и новых производств.
Для реализации необходимо создание научно-образовательного комплекса, включающего
имеющиеся академические и другие государственные научные организации, Региональный университет,
состоящий из нескольких институтов или малых университетов (обычно, классический, технический,
педагогический и медицинский), филиалов, Центра прикладных исследований и других подразделений и
технопарк. В него должны войти центр подготовки кадров (студенты смогут становиться инженерами на
практике, а ученые менеджерами), инкубатор, консалтинговый центр (обеспечивает доступ к услугам и
инвестициям), центр трансфера технологий, студенческое учебно-проектное бюро, юридическая фирма,
центр экспертизы, центр международного сотрудничества, ИТЦ как бизнес-центр, представительства
средних и крупных фирм (как заказчики, инвесторы и источники опыта для начинающих) и филиалы с
участием фирм других стран в приграничных и крупных городах.
Технопарк станет развиваться и существенно влиять на экономику региона, только если
заинтересованный в создании новых продуктов и технологий крупный и средний бизнес будет
вкладывать свои значительные ресурсы, а это произойдет, если государство и региональные власти
создадут привлекательные условия (лучше, чем в других странах). Иначе технопарк останется
локальным центром, помогающим развиваться вузам и институтам, но не региону.
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GELİŞEN ÜLKELERDE GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNDE
REKABET POLİTİKASININ ROLÜ
M. Ali BİLGİNOĞLU*.
Gelişen Ülkelerde Girişimciliğin Geliştirilmesinde Rekabet Politikasının Rolü
Özet

Girişimcilik, bir üretim girdisi olarak Schumpeter’in dinamik girişimcilik kavramı ile önem kazanmıştır.
Schumpeter dinamik girişimciyi; yeni tedarik kaynakları, yeni satış piyasaları, yeni ürünler, yeni süreçler ve yeni
organizasyon şekillerini uygulayarak eskiyi yeni ile ikame eden, kısaca sürekli bir yenilik süreci içinde eskiyi
terk edip daha etkin yeni yolları ve yöntemleri devreye sokarak yıkıcı yaratıcılık yaratan kişiler olarak
tanımlamıştır.
Bilgi toplumuna geçiş sürecinde özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından bu faktöre ilişkin yetersizlikler
teorik düzeyde vurgulanmakta ve girişimcilik politikaları kapsamında girişimciliğin geliştirilmesinde devlete
düşen rol araştırılmaktadır. Literatürdeki çalışmalarda, girişimciliği olumsuz etkileyen faktörlerin ve bu
faktörlerin ortadan kaldırılma yollarının analiz edildiği, girişimciliğin teşvik edilmesi için hangi mekanizmaların
işletilmesi gerektiği incelenmektedir. Girişimciliği geliştirmeyi hedefleyen politikalar girişimcilik politikaları
başlığı altında ele alınmaktadır.
Bu çalışmanın konusu, “gelişen ülkelerde girişimciliğin geliştirilmesinde rekabetçi bir piyasa alt yapısı
oluşturulması ve piyasaya giriş-çıkış engellerinin kaldırılmasının önemi” olarak sınırlandırılmıştır. Gelişen
ülkelerde piyasa ekonomisinin merkezi unsurunu oluşturan dinamik rekabet sürecinde karşılaşılan sorunların
girişimciliğin gelişimi önünde nasıl bir set oluşturduğunu ortaya koyarak, geliştirilmeye çalışılan etkin ve
başarılı bir girişimcilik politikasında, kuralları herkese eşit uygulayan yeni bir devletin oluşma sürecinin önemli
unsurlarından biri olarak gösterilen rekabet politikası araçlarından yararlanılması gereğinin vurgulanması
amaçlanmaktadır.
Çalışmanın birinci bölümünde, girişimciliğin tanımı, özellikleri ve gelişimini engelleyen engeller üzerinde
durulacaktır. İkinci bölümde, rekabet teorisi ve rekabet politikasının genel çerçevesi oluşturulacaktır. Üçüncü
bölümde, girişimcilik ve rekabet politikası ilişkisi ele alınacak, girişimciliğin geliştirilmesi için politika önerileri
getirilecektir. Çalışma sonuç bölümü ile tamamlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Rekabet Politikası, Girişimcilik ve Girişimcilik Politikaları
Jel Kodları: L26, L53
THE ROLE OF COMPETITION POLICY ON THE IMPROVEMENT OF THE
ENTREPRENEURSHIP IN DEVELOPING COUNTRIES
Abstract
Entrepreneurship, as an input for production, has become important by the dynamic entrepreneurship
concept of Schumpeter. Schumpeter defined dynamic entrepreneur as people substituting old ones with the new
ones by applying new sources of provision, new markets, new products, new process, new organizational types.
Briefly, he defined entrepreneurs as people who give existence to destructive creativeness in the ongoing
innovation process by giving up the old ones, and by applying more productive new ways and process.
In the transition period towards the information society, the lack of this factor especially in the developing
countries has been impressed theoretically, and the role of government on the improvement of entrepreneurship
through the entrepreneurship policies has been searched. In the literature, the factors that effect entrepreneurship
negatively and the ways that can be used in eliminating these factors have been analyzed. The mechanisms
which can be operated to encourage the entrepreneurship have been examined in the literature as well. The
policies which aim to improve the entrepreneurship are examined under the title of entrepreneurship policies.
The subject of this study is narrowed down as “the formation of a competitive market infrastructure in the
improvement of the entrepreneurship in the developing countries and the importance of the abolishment of the
barriers which restrict free entry to the market and free exit from the market”. By introducing how the problems
faced in the dynamic competition process -which forms the central elements of market economy in developing
countries- put barriers on the development of entrepreneurship, in the effective and successful entrepreneurship
policy which has been attempted to develop, it is aimed to stress the need to benefit from the tools of the
competition policy that are shown as one of the important elements of the formation of a new state which applies
the rules to everybody equally.
In the first section of the article, the definition of entrepreneurship, its characteristics and the obstacles that
prevent the development of the entrepreneurship will be emphasized. In the second section, the competition
theory and the general framework of the competition policy will be formed. In the third section, the relationship
between entrepreneurship and competition policy will be discussed and the policy suggestions for the
improvement of the entrepreneurship will be presented. The study will end with the result section.

GİRİŞ
Globalleşme, dünyada ulusal ekonomilerin daha fazla bütünleşmesi anlamında önemi giderek artan bir
olgudur (Lloyd, 1998: 161-182). Daha fazla entegrasyon ulusal ekonomilerde üretim yapısı, çok uluslu
şirketlerin rolü, yabancı doğrudan yatırımlar, ürün farklılaştırması ve tüketici tercihleri üzerinde etkide bulunur
(Lloyd, 1998: 161). Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde ekonomik alan da yeniden
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yapılanmakta, yeni bir örgütlenme ve işleyiş sürecine kavuşmaktadır. Yeni ekonominin temel özellikleri;
rekabete dayalı olmak, yenilik ve icatlara dayalı olmak, esnek organizasyon yapısına dayalı olmak ve bilgi yoğun
hizmetlere dayalı olmaktır. Bilgi toplumunda gerek teknoloji, gerekse toplumsal örgütlenme ve ekonomik
olguların şekillenişi sanayi toplumundan oldukça farklı sistem, yapı ve süreçler içermektedir (Erkan ve Erkan,
2004: 355). Konu gelişen ülkeler açısından daha da fazla önem taşımaktadır.
(Tabscott, 1998: 43-72)’ye göre; bilgi ekonomisinde ekonomik değer yaratmanın temeli artık bilgidir. Bilgi
ekonomisi dijital bir ekonomidir. Bilgi, iletişim ağı üzerinden ışık hızı ile hareket etmektedir. Bunun için
ekonomilerin bilgi otobanları ile donatılması gerekir. Bilginin dijitale kayması, dijital ağlar içinde sanal ekonomi
yaratmış ve ekonomik faaliyetlerin doğası değişmiştir. Sosyal ve ekonomik yaşamın kurum ve yapıları dönüşüm
içinde olup, bağımsızlaşan birimlerin kendi katkı ve yeniliklerini yapma şansı doğmaktadır. Şirketler ve kurumlar uzman birimlere bölünerek, en iyi yaptıkları işlerde yoğunlaşmaktadır. Bilgi ekonomisinde ağlarla bağlı
birimler yeni kümeler oluşturmaktadır. Küme içindeki işbirliği, etkileşim ve sinerji, ağ ekonomisinin temel
karakterini oluşturmaktadır. Bilgi ekonomisinde sürekli yenilik ortamı, sürdürülebilir örgütsel öğrenmeyle mümkün olabilmektedir. İnsanın yaratıcı gücünü serbest bırakan ve yenilikçiliği ödüllendiren bir iklim yaratılmaktadır. Bilgi ekonomisinde tüketici ve üretici arasındaki mesafe ortadan kalkmakta, tüketicinin zevklerine
uygun üretim sürecinin içine üretici bizzat girmektedir. Bilginin hem üretirken hem tüketirken yenilenmesi ve
öğrenme süreci, tüketimi ve üretimi iç içe süreçlere dönüştürmektedir. Bilginin bit’lere dayalı işlenmesi ve
aktarımındaki hız, ekonomideki verimliliğin ve başarının anahtarı olmaktadır. İş dünyası sürekli olarak
yenilenmekte ve ürünün yaşam eğrisi kısalmaktadır. Bilgi ekonomisinde ekonomik aktivite küresel bağlamda
gerçekleşmektedir. Küreselleşme ve bilgi teknolojileri birbirini sürekli etkileyerek gelişmekte, mekânlar
esnekleşmektedir. Bilgi ekonomisi, yeni teknoloji, yeni işletme ve yeni girişimcilik anlamına gelmektedir.
İktisat teorisinde emek, sermaye ve doğal kaynaklar yanında dördüncü üretim faktörü olan girişimcilik,
Schumpeter’in dinamik girişimcilik kavramı ile önem kazanmıştır. Schumpeter dinamik girişimciyi; yeni tedarik
kaynakları, yeni satış piyasaları, yeni ürünler, yeni süreçler ve yeni organizasyon şekillerini uygulayarak eskiyi
yeni ile ikame eden, kısaca sürekli bir yenilik süreci içinde eskiyi terk edip daha etkin yeni yolları ve yöntemleri
devreye sokarak yıkıcı yaratıcılık yaratan kişiler olarak tanımlamış ve bu kişilerin ekonomik büyümenin en
önemli faktörü olduğunu ileri sürmüştür.
Bilgi toplumuna geçiş sürecinde, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından bu faktöre ilişkin yetersizlikler
teorik düzeyde vurgulanmakta ve girişimcilik politikaları kapsamında girişimciliğin geliştirilmesinde devlete
düşen rol araştırılmaktadır. Literatürdeki çalışmalarda, girişimciliği olumsuz etkileyen faktörler ve bu faktörlerin
ortadan kaldırılma yollarının analiz edildiği, girişimciliğin teşvik edilmesi için alınması gereken tedbirlerin üç
başlık altında toplandığı görülmektedir. Bunlar: 1) Piyasalarda gelişmiş bir rekabet ortamının tesisi ve
korunması, piyasaya giriş engellerinin ortadan kaldırılması ve girişimciliğin herkese açık hale getirilmesiyle
ekonomide girişimci sayısının artırılması 2) Girişimciliğin risk ve ödüllerinin dengelenmesi; düzenleyici ortam,
vergilendirme, nitelikli işgücüne erişim, finansman erişimi, bilgilendirme ve uluslararası fırsatlardan
yararlandırma gibi girişimciliği teşvik mekanizmalarının çeşitlendirilerek, girişimlerin büyümesinin önündeki
engellerin kaldırılması 3) Girişimcilik ruhunun geliştirilmesine ve girişimciliğe değer veren bir toplum
yaratılmasına dönük eğitim faaliyetleridir. Girişimciliği geliştirmeyi hedefleyen politikalar girişimcilik
politikaları başlığı altında ele alınmaktadır.
Bu çalışmanın konusu, “gelişen ülkelerde girişimciliğin geliştirilmesinde rekabetçi bir piyasa alt yapısı
oluşturulmasının ve piyasaya giriş-çıkış engellerinin kaldırılmasının önemi” olarak sınırlandırılmıştır. Gelişen
ülkelerde piyasa ekonomisinin merkezi unsurunu oluşturan dinamik rekabet sürecinde karşılaşılan sorunların,
girişimciliğin gelişimi önünde nasıl bir set oluşturduğunu ortaya koyarak, geliştirilmeye çalışılan etkin ve
başarılı bir girişimcilik politikasında, kuralları herkese eşit uygulayan yeni bir devletin oluşma sürecinin önemli
unsurlarından biri olarak gösterilen rekabet politikası araçlarından yararlanılması gereğinin vurgulanması
amaçlanmaktadır.
Çalışmanın birinci bölümünde, girişimciliğin tanımı, özellikleri ve gelişimini önündeki engeller üzerinde
durulacaktır. İkinci bölümde, rekabet teorisi ve rekabet politikasının genel çerçevesi oluşturulacaktır. Üçüncü
bölümde, girişimcilik ve rekabet politikası ilişkisi ele alınacak, girişimciliğin geliştirilmesi için politika önerileri
getirilecektir. Çalışma sonuç bölümü ile tamamlanmaktadır.
1.

GİRİŞİMCİLİĞİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE GELİŞİMİNİ ENGELLEYEN UNSURLAR

1.1. Tanım
Girişimci, ihtiyaçları karşılamak üzere iktisadi mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirilebilmesi için üretim
faktörlerini bir araya getiren kişi olarak tanımlanabilir. Girişimcilik, üretim faaliyetlerini katma değer sağlayacak
şekilde ve etkin bir iş planı çerçevesinde organize etmeyi amaçlayan ekonomik bir faaliyet olarak tanımlanabilir.
Girişimci, bilinenleri en iyi yapan ve hünerlerine aklını da katan, olağan ve olağandışı koşullarda işgücü ve
sermaye kaynaklarını verimli bir şekilde kullanacak önlemleri düşünen, analiz eden, planlayan, yürürlüğe koyan,
uygulayan ve sonuçlarını denetleyebilen kişidir.
1.2. Girişimcinin Özellikleri
Girişimcinin başarılı olabilmesi için, gösterdiği ekonomik faaliyet alanında ya tamamen yeni bir etkinlik
ortaya koyması ya da yerleşik mevcut ekonomik birimler tarafından sürdürülen faaliyetleri verimlilik
sağlayabilecek şekilde yeniden organize edebilme yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Böylece girişimcilik
basit bir işletme kurma faaliyeti veya mevcudu aynen tekrar eden bir ekonomik etkinlik olarak algılanmaz;
girişimciliğin özünde değişimi arayarak ona cevap verme gayreti, yani yaratıcılık yatmaktadır. Girişimcilik risk
alabilme ve yönetebilme, taahhütte bulunma, azimli olma, dayanıklı olma, amaç odaklılık, inisiyatif üstlenme,
esnek davranma, problem çözme, geribildirim kullanma, ihtiyatlı olma, güven verme, sonuç yönelimli olma ve
özdenetime sahip olma fonksiyonlarını kapsamaktadır (Drucker, 1993: 27-28; Yelkikalan, 2006: 46-47).
Girişimcilerin geleceği öngörebilme ufuklarının mümkün olabildiğince uzak olması da iktisadi gelişmenin bir
toplumda süreklilik kazanabilmesi için önemlidir. Bir toplumda siyasal ve ekonomik istikrarın varlığı,
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girişimcilerin geleceği tahmin edebilme yeteneklerinin gelişmesine, dolayısıyla, daha uzun vadeli ve kalıcı
iktisadi faaliyetlere yönelmelerine yol açar (İnsel, 1991: 19-20). Günümüzde girişimcilik eylemleri, her
zamankinden daha güç ve belirsiz koşullarda gerçekleşmektedir. Duygusal zeka, böylesine karmaşık bir ortamda
girişimcinin başarılı olmasının ardında yatan temel faktörlerden biridir (Yelkikalan, 2006: 40).
1.3. Girişimciliğin Gelişmesini Engelleyen Unsurlar
Gelişen ülkelerde girişimciliğin yetersiz ve gelişiminin sayacağımız nedenlerle çok yavaş olduğu ileri
sürülmektedir. Bu nedenler arasında şunlar sayılabilir (Durukan, 2006: 33-34):
a- Kırsal kesimde baskıcı bir sosyal çevre ve aile yapısında yetişen birey, hayatının ilerleyen dönemlerinde
kendine güveni olmayan, devamlı hata yapma ve hesap verme korkusu içinde pasif bir kişilik
geliştirmektedir. Oysa, bireyler özgür oldukları ve fikirlerini özgürce ifade edebildikleri ölçüde
girişimciliğin temel unsuru olan yenilik yapma konusunda başarılı olabilirler.
b- Fizibilite çalışmaları, devletten teşvik alabilmek için yapılması gereken bürokratik bir işlem olarak
değerlendirildiği için yetersiz kalmaktadır.
c- Faaliyet gösterilecek hedef pazarın özenle seçilmesini ve analiz edilmesini sağlayacak piyasa
araştırmalarına gereken önem verilmemektedir.
d- AR-GE çalışmalarına zaman kaybı ve masraf olarak bakan girişimciler, yenilik yapamamakta ve kısa
zamanda piyasadan silinmektedirler.
e- Geleneksel aile işletmeciliği anlayışı büyümenin önündeki en büyük engel olarak görülmektedir. Küçükken
aile bireylerinin dayanışması ile sorunların üstesinden kolayca gelebilen işletmeler, kritik büyüme
aşamasına geldiklerinde dağılma sürecine girebilmektedirler.
f- Girişimciler, sahip oldukları küçük ve orta boy işletmeleri için düşük faizli ve uzun vadeli kredi bulmakta
güçlük çekmektedirler.
g- Bilgi edinme, bilgi işleme ve bu bilgileri değerlendirme konusunda yetersiz kalınmaktadır.
h- Toplumun girişimciye bakış açısındaki olumsuzluklar, yönetimi oluşturan kamu görevlilerine yansıyarak,
girişimcilere kötü muamele edilmesine ve işlemlerinin savsaklanmasına kadar gidebilmektedir.
2.

REKABET TEORİSİ VE POLİTİKASI

2.1. Rekabet Teorisi ve Girişimcilik
Rekabet teorisinde, piyasa ekonomisinin, etkinliğini sağlayacak bir piyasa yapısının gerçekleştirmesinin,
olmasa olmaz koşulu, rekabetin tesisidir.. Ekonomik alandaki başarıda rekabetin temel özelliği, tarafların
başarıyı bir haksız nedene veya karşı tarafa kural dışı davranmaya değil, çalışma, çaba ve yeteneğe dayandırarak
elde etmesidir (Erkan, 1998: 19-21). Önemli olan yenilikler üzerinden etkinlik ve verimliliğin artırılması
olmaktadır. Başlangıçta, tam rekabet birinci en iyi durum olarak görülmüş, gerçek rekabet ikinci en iyi kabul
edilmiştir. Piyasa ekonomisinin zaman içinde geçirdiği dönüşüm, piyasaların varlığını ve ekonomik sistemin
başarısını belirleyen rekabet anlayışında bazı değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Tam rekabet varsayımları
değiştirilmiş, “etkin rekabet” kavramı ortaya atılarak Schumpeter’ci yeniliklere dayalı rekabet teorisi
geliştirilmiştir. Yeni yaklaşımda, piyasalarda rekabetin var olup olmadığını anlamak için piyasa sonuçları, piyasa
yapıları ve piyasa davranış testleri ile rekabetin ölçülmesi önerilmiştir. Eğer piyasa sonuçları rekabetçi değilse,
piyasa yapıları ve davranışlar rekabeti engelliyorsa, bunları değiştirme yönünde rekabet politikası uygulanması
gerektiği ifade edilmiştir (Erkan ve Erkan, 2004: 354).
Rekabet, herhangi bir kişi ya da teşebbüsün yürüttüğü iktisadi faaliyetlerin başka kişi yada teşebbüslerce
sınırlandırılmadığı veya tamamen engellenmediği ve iktisadi faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilebildiği
ideal bir ortamı simgeler. Rekabet, ekonomik etkinliği sağlamak için gerekli şartlardan birisidir. Değişen ihtiyaç
ve gereksinimlere, rakiplerine kıyasla en uygun tepkiyi verip, ürün fiyat ve kalitesinde sürekli rekabet edilmesi,
ekonomik etkinliği artırdığı ölçüde, sosyal refahın artırılmasına da katkıda bulunur (Aktan ve Vural, 2006). Etkin
rekabet, yenilik ve teknik gelişmeyi uyarır. Rekabet, girişimcilerin üretim faaliyetlerini serbest bir şekilde
yapmalarına, piyasaya giriş ve çıkışlarında özgür olmalarına yol açar.
Piyasa mekanizmasının toplumsal refahı maksimum kılabilmesi, en başta rekabet koşullarının mevcut olup
olmadığına bağlıdır. Gerçek hayatta eksik rekabete neden olan faktörler bulunduğu görülmektedir. Bu faktörler
arasında; piyasaya giriş ve çıkış engelleri (batık maliyetler ve potansiyel rekabet olanağının engellenmiş oluşu ve
hakim firmanın yeni firmaları giriş sonrası rekabetin çok keskin olacağına inandıracak stratejik bir tutum
sergilemesi), tekelci rekabet ortamında ürün çeşitlemesi, eksik bilgi olgusu en önemlileridir (Atiyas, 2006;
Stiglitz, 1987; Stiglitz, 1994: 121-122; Baumol ve Willig, 1981; Kessides, 1991).
Günalp ve Özel(2005)’de, piyasa-rekabet-girişimci ilişkisini ele almışlardır (Günalp ve Özel, 2005).
Çalışmaya göre, rekabet, üretim teknolojisinde gerçekleşen sürekli yeniliklerin ayrılmaz bir parçası olduğu
dinamik bir süreç olup, rekabetin işleyişinde önemli olan nokta firmaların sayısı ya da büyüklüğü değil, piyasaya
giriş ve çıkışların kolay olup olmamasıdır (Günalp ve Özel, 2005: 73). Rekabetin kendinden beklenen dinamik
rolü yerine getirebilmesi için, piyasalardaki giriş çıkış engellerinin kaldırılması ya da düşük tutulması gerekir.
Bu tür engellerin büyük bölümü, piyasaya girebilmek için gerekli yatırımların yarattığı ve özellikle ölçek
ekonomilerinden yararlanmak için katlanılması gereken büyük batık maliyetlerden kaynaklandığı için, belirtilen
batık maliyetlerin azaltılması gerekir. Batık maliyetler (sunk costs), üretim faaliyetleri tamamen
durdurulduğunda dahi giderilemeyen, hiçbir zaman kurtarılamayan maliyetlerdir. Bu tür maliyetler bir giriş
engeli oluşturmaktadır. Potansiyel rekabet, henüz piyasada olmayan, fakat piyasadaki firmaların fiyat artırması
halinde piyasaya girebilecek firmaların rekabetini tasvir eder. Potansiyel rekabetin güçlü olabilmesi için piyasaya
girişin engelsiz ve düşük maliyetli olması gerekir. Batık maliyetler, potansiyel rakipler ile yerleşik firmalar
arasında önemli bir asimetri yaratmaktadır. Yerleşik firma, zamanında batık maliyetlere katlanmıştır ve bu tutar
artık onun fırsat maliyetinin bir parçası değildir. Piyasaya girmeyi düşünen bir potansiyel rakip için ise, bu
harcama miktarı üretimin fırsat maliyetinin bir parçasıdır. Dolayısıyla potansiyel rakip için yatırımın beklenen
getirisi, bu yatırımın bir kez gerçekleştirildikten sonra, geriye çevrilmesi mümkün olmayan batık kısmını
kaybetme riskini de telafi edecek şekilde daha yüksek olmalıdır. Bu faktörler sonucu oluşan eksik rekabet
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ortamı, şirketlere çeşitli yöntemlerle rekabeti sınırlama olanağı tanır. Yatay anlaşmalarla ortak fiyat tespit etmek,
piyasaları paylaşmak, müşterilerin rakip satıcılarla ticari ilişkilerini sınırlamak veya rakip satıcıları dışlayacak
anlaşmalar yapmak rekabeti kısıtlayıcı davranışlar arasında sayılabilir.
Piyasa sistemi bir bilgi aktarma ve bilgiyi değerlendirme aracı olarak görüldüğünde, bu araç dinamik bir
süreçle karakterize edilen rekabet süreci yolu ile işlemektedir. Böyle bir bakış açısı, zamanı, değişimi ve sermaye
birikimini, girişim etkinliğini zorunlu kılan önemli kavramsal sorunlar olarak görmektedir (Caldwell, 2004: 326).
Başka bir deyişle, rekabetin dinamik bir süreç olmasına yol açan temel etken, girişimcinin varlığıdır. Girişimci
yalnızca üretim sürecinin organizasyonunu sağlamamaktadır. Rekabet, girişim etkinliği yoluyla bireylerin
optimal planlarının birbiriyle uyum içerisinde olmasının sağlandığı bir tür “keşif süreci” olarak algılanmakta ve
girişimcinin dinamik rolü vurgulanmaktadır (Hayek, 1984: 259). Girişimci sürekli olarak gerçekleştirdiği
yenilikler yolu ile kar fırsatlarının peşinde koşmakta, bu da rekabet sürecinin dinamik bir özellik kazanmasına
yol açmaktadır. Girişimcinin yenilikleri üretim sürecine sokmaktaki rolünü önemle vurgulayan Schumpeter’e
göre, piyasa sistemi, sermaye birikim sürecinin sürekli olarak yeni üretim yöntemleri, yeni endüstriyel
organizasyon biçimleri, yeni taşıma yöntemleri ile yeni piyasaların bulunmasını gerektiren, hatta yapısal
istikrarsızlık eğilimi içeren, dinamik bir sistemdir (Schumpeter, 1943: 43). Sermaye birikim süreci tanım gereği,
ekonomik yapının içeriden dönüştürüldüğü, eski olanın yerine yeni bir yapının geçirildiği bir “yaratıcı yıkım”
süreci olarak nitelendirilmektedir. Yaratıcı yıkım sürecinin temelinde yine yenilik yatmaktadır. Girişimci sürekli
olarak yenilikleri piyasa sürecine getirmek, böylelikle de rakiplerine rekabet avantajı sağlamak yolu ile kar
fırsatları peşine düşmektedir. Kar, yenilik getiren girişimcinin, bu yeniliğin piyasa girişi ile rakiplerin bu yeniliği
taklit etme ya da onu daha üstün bir yenilikle aşma konusunda başarılı oldukları dönem arasında sahip olduğu
geçici tekel olmanın sağladığı bir ranttır (Günalp ve Özen, 2005: 75).
Gelişmekte olan ülkeler zayıf bir rekabetçi alt yapıya sahiptirler (Carlin, Haskel ve Seabright, 2001; Günalp
ve Özen, 2005: 78-79). Rekabetçi alt yapı kavramı, firmaların ve finansal kurumların yönetimini, mal ve faktör
piyasalarının işleyişini, devletin yasal ve düzenleyici yapıları geliştirmedeki ve vergi politikalarını yürütmekteki
rolünü vb. içermektedir. Rekabetin kendisinden beklenen rolü yerine getirebilmesi için, yeterli biçimde işleyen
bir piyasa yapısının oluşturulması gereklidir. Bir piyasanın yeterli biçimde işleyebilmesi için de, fiyat
sinyallerinin ekonomik kaynakların göreli kıtlıklarını yansıtacak şekilde “doğru” olması esastır. Fiyatların bilgi
aktarma araçları olarak iş görebilmeleri ise, ancak mülkiyet haklarının iyi tanımlanmış yasalar çerçevede
korunduğu bir durumda mümkün olabilecektir. Mülkiyet haklarının tanımlanmasının mümkün olmadığı bir
durumda, piyasaların iyi işlemesi bir yana, piyasaların var olması bile mümkün değildir (Günalp ve Özel, 2005:
79). Ayrıca, yaratıcı yıkım sürecinin işleyebilmesi için,belirtilen fiyat sinyallerinin girişimcilere yeni ortaya
çıkmış kar fırsatlarını gösterebilecek bilgi içeriğine sahip olması da gerekir. Mülkiyet haklarının korunmasının
zayıf ve fiyat sinyallerinin yetersiz olduğu bir ortamda, girişim faaliyetinin yaratacağı yıkım, verimlilik artışına
yol açmayacaktır (Carlin, Haskel ve Seabright, 2001).
2.2. Rekabet Politikası
Rekabet kendi kendini sürdürebilen ve dolayısıyla kendi haline bırakılması gereken bir süreç değildir.
Rekabet sürecinin, dinamik ve başarı rekabeti olarak işleyebilmesi için, düzenlenmesi gerekir. Çünkü, ekonomik
birimler, rekabetten kaçarak kendileri için risk içermeyen bir ortam oluşturmak isterler. Bu nedenle piyasa ve
rekabet sürecinin etkin ve dinamik olması için, rekabetin devlet tarafından korunması ve yönlendirilmesi gerekir.
Devletin oluşturduğu rekabet politikası ile rekabetin varlığı garanti altına alınmalı, rekabet korunmalı ve
geliştirilmelidir (Erkan, 1987; Erkan 1992; Bilginoğlu, 1999: 143-152; Günalp ve Özen, 2005).
Etkin rekabet, haksız ve yıkıcı rekabetin yasaklanması veya önlenmesi, bunun yerine ekonomik birimleri
yeniliklere yönlendiren başarı rekabetinin geliştirilmesi ile yaşama geçer (Erkan, 1998: 20).
2.2.1. Tanımı
Rekabet politikası, belirlenmiş sosyo-ekonomik amaçlara ulaşmak için, ekonomik düzen, ekonomik yapı ve
ekonomik süreç ile karar birimlerinin ve bunların planlarının, seçilmiş uygun araç kullanımıyla bilinçli ve
sistematik şekilde etkilenme, şekillendirme ve denetimini konu alan bilim dalıdır (Erkan, 1987: 173). Rekabet
politikası, piyasa ekonomisinin bir alt alanı olan rekabet sürecinin etkilenmesine dönük kamusal ve özel kurum
organlarının faaliyetlerini kapsar (Erkan, 1987: 174). Rekabet politikası, piyasa sisteminin işleyişine işlerlik ve
geçerlilik kazandırmak, tüketicileri rekabeti bozucu uygulama, oluşum ve politikalara karşı korumak ve
verimliliği artırmak, ulusal firmaların yabancı rakiplere kıyasla rekabet güçlerini azamileştirmek için devletin
aldığı her tür önlem olarak tanımlanabilir.
2.2.2. Temel Amaçları
Rekabet politikasının temel amacı, açık ve rekabetçi bir yapı sağlanması yolu ile mevcut kaynakların
dengeli ve etkin bir şekilde dağıtımını ve kullanımını sağlamak ve bu şekilde ulusal refahı en üst düzeye
çıkarmaktır. Rekabet alanının düzenlenmesi yanında, piyasa ekonomisinin fonksiyonel işlerliğinin sağlanması da
amaçlanmaktadır. Ayrıca, firmaların globalleşmiş ve birbirine bağımlı yeni rekabet durumuna uyum
sağlamalarına yardımcı olmak, bilgiye dayalı bir ekonomiye aşamalı geçişle bağlantılı rekabet avantajlarından
yararlanmak, sanayinin sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek, arzdaki değişikliğin ve talepte buna uygun
ayarlamalar yapılması arasındaki zaman farkını azaltmak da diğer amaçlar arasında sayılabilir (İKV, 2002:11).
Başka bir ifadeyle, rekabet politikasının amacı, bir yandan rekabeti artırmak ve ekonomik etkinliği
azamileştirmek, öte yandan piyasa ekonomisinin fonksiyonel işlerliğini sağlamaktır (Erkan, 1987: 174). Rekabet
politikaları, pazardaki sınırlayıcı şirket faaliyetlerinin kontrol edilmesi veya kaldırılması yoluyla pazar
koşullarının daha düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamayı hedefler. Bir piyasa ekonomisinde aktif bir rekabet
politikası uygulanması gerektiği, rekabet politikası kapsamında rekabet ilkesine ilişkin olarak verilen kararların,
diğer bütün politika alanları için ortak temel ilke ve ölçüt oluşturduğu, rekabet ilkesi ile çelişen ekonomi
politikalarında, çelişkinin boyutu, ekonomi içindeki yeri ve önemi dikkate alınarak genellikle rekabet ilkesine
öncelik verilmekte olduğu ileri sürülmektedir (Erkan, 1987: 174-175). Rekabet politikası, sadece rekabeti bozan
piyasa kaynaklı zarar verici eylemleri engelleyen ve rekabet ortamının sürdürülmesini sağlayan bir araç değildir,
bunun yanı sıra ekonomiyi değişen koşullara yeniden uyarlama ve firma ve ulusal ekonominin rekabet güçlerini
teşvik etme yollarından biridir. Rekabet politikası, risk almayı seven, saldırgan stratejiler uygulayan, esnek ve
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yeniliklere açık yeni ve küçük firmaların piyasaya girmelerini sağlayarak, orta ve uzun vadede ekonominin bir
bütün olarak rekabet gücünün artmasına yardımcı olmaktadır.
2.2.3. Rekabet Politikasının Araçları
Rekabet politikasında geliştirilen araçlar; yasaklayıcı önlemler, ekonomik gücün kötüye kullanmanın
önlenmesine dönük araçlar ve piyasa yapısını değiştirmeye yönelik araçlar başlıkları altında toplanabilir (Erkan,
1987: 190-192). Bu araçlardan en önemlileri; kartel politikası, uyumlaştırılmış (paralel) davranışların önlenmesi,
ekonomik birleşmelerin denetlenmesi, ekonomik gücün kötüye kullanımının önlenmesi, ayrıcalıklı davranışın
yasaklanması, üretici firmanın, perakende fiyat ve satışı belirlemesinin engellenmesi, rekabetin kurallara
bağlanması ve rekabet dışı tutulan alanların belirlenmesidir.
3.

GİRİŞİMCİLİK- REKABET POLİTİKASI İLİŞKİSİ

Gelişmekte olan ülkelerde girişimciliğin teşvik edilmesinin küçük ve orta boy işletme (KOBİ) politikalarının bir parçası olarak ve sadece işletme boyutlarında ele alındığı ve yeterince önemsenmediği söylenebilir. Bu
ülkelerde, yenilikçi nitelikteki KOBİ’ler girişimciliğin temel taşları olarak algılanmakta ve girişimciliğin teşvik
edilmesinden imalat sanayindeki KOBİ’lerin desteklenmesi anlaşılmaktadır. Bu ülkelerde bireysel ve toplumsal
düzeydeki yenilikleri ortaya çıkaracak, geniş perspektifli bir girişimciliği teşvik politikasının yürütülmesi
gerekmektedir.
Gelişen ülkelerde girişimciliğin geliştirilmesinde rekabet politikasının önemi ortaya koyulurken öncelikle,
kamu girişimciliği ve özel girişimcilik alternatifleri arasından hangisine öncelik verileceği konusunda net bir
tavır sergilenmesi gerekir. Daha sonra devletler, rekabetin teşvik edilmesinde pasif ve aktif olarak iki farklı
yaklaşımı benimseyebilirler (Lachman, 1999:19-21). Pasif yaklaşımda firmaların davranışlarını ve iktisadi
faaliyetleri kısıtlayan ortamın ortadan kaldırılması amaçlanır. Bu amaçla fiyatların serbestleştirilmesi, makro
ekonomik istikrarın sağlanması, korumacı dış ticaret politikaları ile keyfi ve açık olmayan sanayi politikalarının
uygulamadan kaldırılması, piyasada tekelleşmenin engellenmesi ve kamu tarafından sunulan hizmetlerin
azaltılarak etkin ve modern bir hale getirilmesi yoluna gidilebilir. Ancak, pasif yaklaşımın, firmaların makro
ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan uluslararası alanda başarılı bir şekilde rekabet edebilmesini sağlayacak
bir ortamı hedefleyen aktif bir yaklaşımla da desteklenmesi gereklidir. Bu yaklaşım, firmaların küresel
piyasalarda karşılaşacakları rekabetin üstesinden gelmelerini sağlayacak öğeler içermelidir. Bu öğelerin en
önemli olanları; yurtiçi ve yabancı piyasalardaki koşullar, teknoloji ve fiyatlar konusunda enformasyon, etkin
iletişim ve ulaşım sistemleri, teknolojik ve örgütsel know-how, nitelikli beşeri kaynaklar, üretimi desteklemek
için fiziki, ekonomik ve sosyal yapıda iyileştirmeler ve girişimcilik kapasitesinin teşvikidir. Belirtilen faktörler,
kamu kesimi ile özel kesim arasında ahenkli bir işbirliğinin yanı sıra üniversite eğitim sistemleri ve sanayi
arasında güçlü bir ilişki kurulması ile gerçekleştirilebilir.
Gelişen ülkelerde girişimciliğin geliştirilmesi için alınması gereken önlemleri;
a) Bir rekabetçi alt yapının yaratılması,
b) Piyasaya giriş ve çıkışların kolaylaştırılması alt başlıkları altında sıralayabiliriz.
Rekabetçi bir alt yapıya sahip piyasa ekonomisinin oluşturulmasında şu önlemler alınabilir:
- Devletlerin olumlu dışsallıkları teşvik edecek, olumsuz dışsallıkları ise caydıracak şekilde piyasa
aksaklıklarını düzeltme yönünde çaba göstermeleri gereklidir. Bu doğrultuda sağlam bir para ve maliye politikası
devreye sokulabilir, sermaye piyasalarında aksaklıklar düzeltilmeye çalışılmalı ve vergi ve sosyal güvenlik
sistemi etkin bir hale getirilmelidir.
-Piyasalar, hâkim pozisyon oluşmasına, kartellere ve piyasa gücünün kötüye kullanımına karşı
korunmalıdır. Kişi özgürlük ve haklarının korunmasına bağlı olarak özel sektördeki ekonomik gücün dağılması
sağlanmalı, pazardaki rekabetçilerin ekonomik özgürlüğü korunmalıdır. Ayrımcılık, satmayı reddetmek, boykot
benzeri olumsuz tutumların sergilendiği uygulamalarda, dürüst ticaret uygulamaları kodu oluşturulmalı, iş ahlakı
standartları belirlenmeli ve etkin bir rekabet süreci işletilmelidir. Piyasada yerleşik firmaların dışarıdan gelecek
tehditlerin baskısı altında daha etkin çalışmasının sağlanabilmesi, yarışabilirliğin özendirilmesi ya da yeniliklerin
piyasaya sokulması yoluyla gerçekleşebileceği için yaratıcı yıkım süreci özendirilmelidir. Rekabet politikaları
oluşturulurken, özellikle endüstride geçerli olan teknolojinin yarattığı ölçek ve kapsam ekonomilerinin önemli
olduğu durumlarda, temel hedef tam rekabete ulaşmak değil, bir yandan yarışabilirliği yerleştirirken öte yandan
da endüstrinin bir bütün olarak etkinliğine katkıda bulunacak teknolojik gelişmeleri özendirmek olmalıdır
(Günalp ve Özen, 2005: 77).
- Ekonomide çeşitli piyasalarda özellikle de mali piyasalarda, vergi politikası araçlarının kullanımından
kaynaklanan çarpıklıkların vergi indirimleri yolu ile giderilmesi ve dolaysız vergiler ağırlıklı bir vergi yapısı
oluşturulmalıdır.
- Sübvansiyonların nispi fiyat yapısını bozucu etkileri göz önüne alınmalı, fiyat kontrolleri azaltılmalı ve
fiyatların malların gerçek kıtlık derecelerini yansıtacak bir gösterge olmaları sağlanmalıdır.
- Piyasa mekanizmasının çalıştığı ve girişimciye yatırımından ötürü üstlenilen riski telafi edecek bir geri
dönüş sağlayabildiği durumlarda devletin destekleyici müdahalelerine gerek yoktur. Ancak girişimcinin
faaliyetleri ekonomiye dışsallık sağlıyorsa ve piyasanın işleyişindeki aksaklıklar girişimcinin yatırımından geri
dönüş sağlamasına engel oluyorsa, girişimcinin bu yatırımı yapmasını sağlayacak oranda desteklenmesi gerekir
(DPT, 2007: 89). Piyasadaki belirsizlik ortamı ortadan kaldırılarak duygusal zekâya duyulan gereksinim
azaltılmalıdır.
- Ekonominin rekabetçi olması sağlanacaksa işgücü piyasasının da rekabetçi olması gerektiğinden işgücü
piyasalarında sağlanacak esneklik yalnızca ek istihdam açısından değil, ekonominin bir bütün olarak dış rekabete
karşı koyması açısından da önemlidir. Şüphesiz işgücü piyasalarınsa esneklik kazandırma faaliyetlerinin
çalışanların hayat standartlarında düşüş gerçekleşmeden gerçekleştirilmesi esastır.
- Yaratıcı girişimciliği finanse edecek mekanizmalar oluşturulmalıdır. Üniversite ve araştırma kurumlarının
araştırma potansiyeli ile sanayi kuruluşlarının ileri teknolojiler temelindeki yaratıcı girişimlerini buluşturan
teknopark ve tekno-kentleri, patent ofislerini, genel ve fikri mülkiyet haklarını koruyan, şirketlerde
kurumlaşmayı teşvik eden bir hukuk sistemi geliştirilmelidir. AR-GE ve yenilik faaliyetlerini değerlendiren ve
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destekleyen finansman kurumlarını kapsayan ve etkin işleyen bir ulusal yenilik sistemi oluşturulmalıdır. Rekabet
hukukunun açık, etkin ve global ölçütlerle oluşturulması önemlidir.
- Rekabetçi alt yapının yaratılması için başka bir gereklilik de, iş âlemi için istikrarlı bir kurumsal yapının
geliştirilmesiyle, başarılı yeniliklerin piyasa tarafından ödüllendirileceği inancını pekiştiren yeterli teşviklerin
sağlanmasıdır. Bu bakımdan, yapısal dönüşüm politikalarının da rekabet politikalarıyla uyum içinde olması
gerekmektedir. Örneğin spesifik olarak rekabetin geliştirilmesi hedefine yönelik özelleştirme programlarının
tasarlanması gerekli olabilir (Kim ve Horn, 1999: 3).
- Girişimlerin farklı piyasalarda yaşayabilirliğinin sağlanması bakımından izlenebilecek başka bir strateji,
ulaştırma sistemleri (hava yolu, deniz yolu, kara yolu ve demiryolu) arasındaki rekabette olduğu gibi, benzer
ihtiyaçlara yönelen farklı mallar arasındaki monopollü rekabet koşullarının geçerli olduğu türden rekabeti
(intermodal competition) özendirmektir. Bu tür rekabet yeterince yoğun ise, belirli bir piyasada (örneğin
havayolu taşımacılığında) var olan oligopolistik unsurların rekabetin işleyişini mutlaka engelleyeceği
söylenemez (Kim ve Horn, 1999: 5).
- Rekabet ve rekabet politikasının girişimciliğin geliştirilmesindeki önemi ortaya koyulurken, değinilen bir
boyut da, girişimcilik becerilerinin iktisadi faaliyetler arasındaki dağılımı ile ilgilidir (Baumol ve Ordover, 1992;
Atiyas, 2006:6). Girişimciliğin dağılımında etkinlik, son yıllarda iktisatçılar tarafından üzerinde önemle durulan
bir konu haline gelmiştir (Murphy, Shleifer ve Vishny, 1991). Girişimciliğin, özel getirisi yüksek, ancak
toplumsal getirisi düşük ve rant kollamaya dayalı faaliyetlerden, üretken ve toplumsal getirisi yüksek faaliyetlere
yeniden tahsis edilmesi yanında, sektörel ve bölgesel düzeyde dağılımın etkinleştirilmesi de gelişen ülkelerde
ciddi refah artışlarına yol açabilecektir. Gelişen ülkelerin pek çoğunda rekabet politikasının gündeme yeni
giriyor olması nedeniyle, girişimcilik becerilerinin hali hazırda ciddi biçimde etkinlikten uzak tahsis edilmiş
olduğu tahmin edilebilir. Dolayısıyla yeniden tahsisten doğabilecek etkinlik artışı yüksek olacaktır. Rekabet
politikası tekelleşmeyi ne kadar kar etmesi zor bir faaliyet biçimi haline getirirse, girişimciler o kadar
becerilerini tekelleşme yerine toplumsal refaha ve büyümeye daha fazla katkısı olan üretim ve hizmet alanlarına
tahsis etmek zorunda kalacaklardır. Bundan başka gelişen ülkelerde devletin hesap verme sorumluluğu yeterince
benimsenmemiş ve bu konuda kurumsallaşma sağlanamamış olduğundan kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı
konusunda etkin bir kamuoyu denetimi yoktur. Kamu kaynaklarını siyasi destek karşılığında farklı gruplara
dağıtma anlayışı, siyasi rekabeti derinden etkiler hale gelmiştir. Özel kesimin devlet ile ilişkileri de herkes için
geçerli ve nesnel kurallar çerçevesinde olmamakta, saydam olmayan dikey ilişkiler çerçevesinde gelişmektedir.
Özel sektörün gelişiminde devlet ile ilişkiler, kamu destek ve yardımları örneklerinde olduğu gibi, günümüzde
de önemli rol oynamaya devam etmektedir. Rant kollama veya en azından devletin keyfi davranışlarına karşı
kendini koruma, özel kesimin yoğun çaba ve kaynak sarf ettiği bir alan olmaktadır (Buğra, 1995). Etkin bir
rekabet politikası, özel firmaların devlet ile ilişkilerini daha sağlıklı bir temele oturtacağından, devlet ihale
sistemini daha etkin hale getireceğinden ve devlet yardımlarını sınırlayacağından girişimcilik becerilerinin
dağılımında bu açıdan da bir iyileşme beklenebilir.
Girişimcilerin piyasalara girişleri önündeki engelleri kaldırabilmek için alınması gereken önlemleri şöyle
sıralayabiliriz:
- Girişimcilik eğitimi ve öğretimiyle girişimcilik ruhu geliştirilmelidir.
- Daha hızlı ve daha ucuz iş kurma süreçleri geliştirilmeli, girişimcilerin istihdam artırıcı faaliyetleri
desteklenmeli ve yatırım ortamı hakkında bilgi sağlanmalı, iş kurma süreci ile ilgili mevzuat bürokrasiyi
azaltacak şekilde basitleştirilmeli, genç ve kadın girişimcilere yönelik kredi programları yaygınlaştırılmalıdır.
- Kamu monopolleri ortadan kaldırılarak ve özel sektör işletmelerinin daha önce kamu tarafından korunan
alanlara girişine izin verilip, etkin bir özelleştirme programı uygulanmalıdır.
- Batık maliyetler azaltılmalıdır. Piyasaya giriş için büyük bir batık yatırım gerekli ise, politika yapıcıları
belirtilen batık maliyetlerin normal üstü kar sağlamasını engellemek durumundadır. Bu bakımdan piyasaya yeni
girecek firmaların, piyasada var olan batık tesislerden makul bir bedel karşılığı serbestçe yararlanabilmeleri için
hükümet müdahaleleri gereklidir. Yeni havayolu şirketlerinin, yeni hava alanı inşa etmek yerine mevcut hava
alanlarından yararlanması buna bir örnektir (Bailey, 1981: 182). Batık yatırımın endüstrinin göreli olarak daha
yarışabilir bölümünden yalıtılması ve sermayenin batık kesiminin kamu otoritesi tarafından düzenlenmesi ve
hatta işletilmesi yoluna gidilebilir (Bailey ve Baumol, 1984: 124). Büyük batık maliyetler gerektiren
teknolojilerin yerine daha düşük batık maliyetler yaratan ya da endüstrideki bütün firmaların kullanabileceği
fırsatlar yaratan teknolojilerin geçirilmesi özendirilebilir (Bailey, 1981: 182). Ayrıca,sermaye için kiralama
piyasaları özendirilebilir (Kessides, 1991: 44). Bir endüstride kullanılan fiziksel sermaye içindeki batık kısmın
payının, sermayenin dayanıklılığı, özgüllüğü ve hareketliliği gibi özelliklere bağlı olduğu yeniden satış ya da
kiralama piyasalarının yoğunluğunun sermayenin özgüllüğü ve hareketliliğinin bir göstergesi olduğu
düşünüldüğünde, kiralama için vergi indirimleri, eski makine ve teçhizatın yeni etkinliklerde kullanılma
olanağının artırılması ve bu sermayenin amortismanının yükseltilmesi batık maliyetleri azaltabilecektir.
- Bilindiği gibi, firmalar arası işbirliği, yenilik sürecini, girişimcinin üstlendiği riski azaltarak ve
tamamlayıcılıkların daha iyi organize edilmesini sağlayarak hızlandırabilmektedir (Groenewegen ve Beije, 1992:
497). Özellikle firmaların AR-GE hedeflerini gerçekleştirebilmek için birleşmeleri ve işbirliği yapmaları
gerektiğinin kabul edildiği durumlarda, işbirliği ve yoğunlaşmanın rekabet için zararlı değil gerekli olduğu
düşünülmeli, finansal destek vb. devlet politikalarının uygulanması normal karşılanmalıdır (Groenewegen ve
Beije, 1992: 507).Teknolojik gelişmeye ve tüketici refahına olumlu katkılar sağlayabilen rekabetle ters düşen
bazı kısıtlayıcı uygulamalar rekabet politikası dışında tutulabilmelidir.
- Girişimcilik konusunun küresel ve ulusal piyasa düzeyi yanında yerel düzeyde de ele alınması önemlidir.
Yerel girişimcilik ve yerel rekabet; yerel alt yapılar, yerel öğrenme gücü, dışsallıklar, yerel işgücü piyasaları ve
beceriler yanında karşılıklı güven ve kişisel ilişkileri de kapsamaktadır (Freeman ve Soete, 2003: 397). Freeman
ve Soete, yerel yönetimlerin hizmet rekabeti içine girdiklerini, bu rekabetin uygulamaya, çok uluslu girişimcileri
de bölgeye çekerek sıkı bir iletişim ve etkileşim mekanizması sağlamayı hedefleyen, “yeni büyüme alanları”,
“bilim parkları” veya teknopolisler (teknoloji şehirleri) kurulması şeklinde yansıdığını ileri sürmüşlerdir
(Freeman ve Soete, 2003: 398). Yerel rekabet politikası, gelişen ülke girişimcilerinin teknolojik ağlara erişimini
sağlama açısından da önemlidir.
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SONUÇ
Rekabetin iktisadi kaynakların dağılımında etkinliği sağlamada olumlu etki yaptığı yaygın bir kabul
görmektedir. Rekabet politikası, küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sonucu artan küresel rekabet ortamında,
özellikle gelişmekte olan ülkelerde piyasa aksaklıklarının giderilmesini sağlayan bir girişimcilik politikası aracı
olarak, uygulaması yaygınlaşan bir araçtır. Etkinlikten sapmaların olduğu durumlarda rekabet politikası
araçlarının kullanımı; uygulama aşamasında idari kapasite gereksiniminin diğer müdahale araçlarına oranla çok
az oluşu, uygulama kriterlerinin saydam ve objektif oluşu, siyasi müdahalelere daha az müsait oluşu ve rekabet
politikasının önlemeyi hedeflediği davranış biçimlerinin, iktisadi hayatta güçlü olanların başvuracakları davranış
biçimleri olması nedenleriyle toplumun geniş kesimleri tarafından meşru görülmektedir. Gelişen ülkelerin
girişimcilik performansının artırılması için girişimciliğin evrensel nitelikleri yanında yerel nitelikleri de ele
alınmalıdır. Geliştirilecek girişimcilik politikaları; girişimcilik gündeminin temel hedeflerin belirlenmesi ve bu
diğer politik hedeflerle bağdaştırılması, girişimlerin finansman olanaklarının nasıl geliştirileceği, girişimlerin
kurulma ve gelişme aşamalarında hangi eğitim ve destek hizmetlerinin sunulması gerektiği, girişimlerin
uluslararası ölçekte büyümesini engelleyen faktörlerin neler olduğu ve nasıl ortadan kaldırılacakları sorularına
cevap getirecek şekilde oluşturulmalıdır.
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Özet

Vergi, devleti alacaklı ve mükellefi de borçlu kılan ekonomik bir değerdir. Zora dayanması, özel bir
karşılığının olmaması, ekonomik, mali ve sosyal amaçlarla alınması özellikleri dolayısıyla verginin ekonomik ve
sosyal yaşamda özel bir yeri vardır. Nitekim mükellefler açısından vergi, bir maliyet unsurudur. Yatırım
maliyetleri ve karlılık oranlarının belirlenmesi konularında önemli bir rolü vardır.
Türkiye’deki tarım, sanayi veya hizmetler sektörlerinin herhangi birinde faaliyet göstermek isteyen yerli
veya yabancı girişimciler için bazı faktörler önem arz eder. Sermayenin marjinal verimliliği denilen yatırımların
getirisi, bir yatırımın cazip olup olmadığını belirlemede girişimcilere yardımcı olan bir kavramdır. Girişimci
yapacağı yatırımın getirisini hesap ederken; görünür ve görünmez gider ve maliyetlerin tutarı yadsınamaz bir
öneme sahiptir. Gerek kuruluş ve gerekse üretim aşamasındaki vergisel yükümlülükler, girişimcinin karı
konusunda belirleyici olmaktadırlar. Türkiye’de girişimcilik üzerindeki vergisel yükümlülükler, bürokratik süreç
ve prosedürlerin girişimcilik üzerinde önemli etkileri vardır. Hatta uluslar arası sermayenin ülke ekonomisine
kazandırılmasında bu faktörlerin önemi yadsınamaz. Bu bağlamda vergisel yükümlülükler ulusal ve uluslar arası
sermayenin ülke ekonomisine kazandırılmasında, cazip veya caydırıcı konuma gelebilmektedir.
Türkiye, vergisel yükümlülükler ile sosyal güvenlik primleri konusunda OECD ülkeleri içinde en yüksek
orana sahip ülke konumundadır. Maliyet arttırıcı bu yükümlülükler, girişimci üzerinde olumsuzluklar
yaratabilmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de kurumsallaşmanın ve vergi gelirlerinin artırılması için, girişimcilik
üzerinde var olan vergisel yükümlülüklerin azaltılması ve hafifletilmesi kaçınılmazdır. Nitekim Kurumlar
Vergisi oranının düşürülmesi, girişimciliği teşvik etmiştir. Bunun yanı sıra ülkedeki bölgeler arası gelir dağılımı
farklarının azaltılmasına yönelik yatırımları teşvik politikaları da, girişimciliğin özendirilmesinde etkili
olmaktadır.
Bu çalışmada girişimciliğin özendirilmesi ve yatırımların artırılması bağlamında Türkiye’de ekonomi
yönetimi tarafından uygulanan vergisel teşvik ve kolaylıklar anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Vergi Kolaylıkları, Vergi Teşvikleri
JEL Kodları: H–25, H–32, M–29
Tax Facilities on Entrepreneurship in Turkey
Abstract
Tax is an economic value which makes government creditor and makes tax-payer debtor. Tax has a
particular place in economic and social life by reason that it has no specific reserves, it is under force and it is
collected for economic, financial and social purposes. In fact, tax is cost element for tax-payers. It has an
important role in determination of investment costs and profitability ratios.
Some factors are important for domestic and foreign entrepreneurs who want to have operations in
agricultural, manufacturing or service sectors in Turkey. Return on investment is a concept that helps
entrepreneurs to determine whether an investment is attractive. Total of invisible expenditures and costs has an
undeniable importance while entrepreneurs were calculating yields of investment that will be made. Tax
obligations in establishment and production stages become determining in profit of entrepreneurs. Tax
obligations, bureaucratic process and procedures have significant effects on entrepreneurship in Turkey. The
importance of these factors can not be denied in bringing international capital in national economy. In this
context, tax obligations can become an attractive or deterrent effect in bringing national and international capital
in national economy.
Turkey has the highest ratio on the subject of tax obligations and social security premiums within OECD
countries. The obligations which increase costs can cause negativity on entrepreneurs. Therefore, tax obligations
on entrepreneurship are needed to be reduced in order to increase institutionalization and tax revenues in Turkey.
As a matter of fact, the reduction of corporation tax rate had encouraged entrepreneurship. Furthermore,
investment incentive policies which are aimed at reducing the differences among inter-regional income
distribution become effective in encouragement of entrepreneurship.
In this study, tax incentives and facilities which are applied by economical administration in Turkey will be
discussed in the context of encouragement of entrepreneurship and investment increase.
Keywords: Entrepreneurship, Tax Facilities, Tax Incentives
JEL Classification: H–25, H–32, M–29

1.

Girişimci ve Girişimcilik Kavramları

Çalışmanın bu bölümünde girişimci ve girişimcilik kavramlarının tanımları yapılmıştır. Girişimciliği
belirleyen girişimci alt yapısı ile ülkenin alt yapısı anlatılmıştır. Girişimci üzerindeki vergisel kolaylıklar, ülke
alt yapısı içinde yer almaktadır.
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1.1. Girişimci
Girişimci, risk alarak yenilik yapan kişidir. Girişimci, fırsatları gözleyen ve onları bulduğunda birçok
riskleri göze alarak gerçekleştirmeye çalışandır. (Çetindamar, 2002: 17). Kimilerine göre ‘özel bir kişi’ olarak
nitelendirilen girişimci, ‘hiçbirşeyden, değeri olan bir şey yaratan insan çabası’ (Gürol, 2006: 10-11) olarak
açıklanan girişimciliği gerçekleştiren kişidir. Birçok yazar tarafından girişimci tanımlarında, girişimcinin farklı
özellikleri ve işlevleri göze çarpmaktadır. Schumpeter’e göre girişimci toplumda değişimi yaratan kişidir (Dean
vd., 1993: 46). Nitekim girişimcinin yenilikçi ve dinamiklik özelliklerini ilk kez vurgulayan Schumpeter’dir
(Müftüoğlu, 1996: 2). Bir başka tanımda; değerleri artırmak amacıyla kaynaklar konusunda öngörüde bulunarak
işi planlayan, insan kaynaklarını örgütleyerek girdilerin işlenmesini sağlayan ve oluşan çıktıyı karlılık yaratacak
şekilde tüketicilerin kullanımına sunan, yenilikçiliğe açık kişidir (Calvin, 1982: 70).
Girişimcilik ile ilgili yapılan tanımlamalarda dört önemli etken öne çıkmaktadır. Bunlar (Bygrave, 1994:
4): 1-Yaratma becerisi, 2-Zaman ve çaba harcama, 3-Risk üstlenme, 4-Faaliyet sonrası karlılık ödülüdür.
Girişimcilik konusunda yapılan tanımlamalarda farklılıklar görülmektedir. Tek bir tanım altında
toplanmamasının en önemli nedeni, girişimciliğin sürekli bir değişim göstermesi ve bileşenlerinin yer, zaman,
ekonomik ve sosyal yapıya bağlı olarak değişmesidir. Genellikle literatürde girişimci ile girişimcilik kavramları
eşanlı olarak kullanılmaktadır. Girişimci, ekonomik kaynakların verimli alanlara sevk edilmesine yardımcı olur.
Herhangi bir mal veya hizmetin üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalarında her türlü yeniliği kullanır.
Dolayısıyla girişimci ve girişimcilik kavramları, yenilik kavramı ile yakından ilgilidir. Yeni bir girişim, hangi
hukuksal biçimde (şahıs veya sermaye şirketi) olursa olsun, girişimci tarafından örgütlenme, kadro oluşturma,
finanse edilme, yönetme ve riskleri üstlenme işlevleri yerine getirilir.
1.2. Girişimcilik
Girişimcilik kavramı; girişimcilerin risk alma, fırsatları kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma
süreçlerinin tümüne verilen addır. Girişimcilik günümüzde önemi artan bir kurumdur. İstihdam sorununun
artması, yenilikçi ekonominin gelişmesi ile ekonomik yapının değişmesi ve girişimciliğin kabulünü güçlendiren
ekonomi ve işletme alanlarında yaşanan gelişmeler, girişimciliğin önemini artırmıştır.
Ekonomi biliminin konusuna, insan ihtiyaçlarının sonsuzluğu ve bu ihtiyaçların var olan kıt kaynaklarla
karşılanması problemi girer. Kıt kaynak problemi konusunda kaynakların optimum dağılımını sağlamak,
ekonominin konusu içinde yer alır. Devletin ekonomik ve sosyal yaşam içinde daha fazla söz sahibi olması,
kaynakların bu dağılımında optimumdan uzaklaşmaya neden olabilmektedir. Ancak ekonomik gelişme, gelir ve
servetin adil dağılımı, ekonomik istikrar konularında devletin yerine geçebilecek bir yapılanma da söz konusu
değildir. Devletin üstlendiği modern fonksiyonlar, aslında girişimci ve girişimciliğin de öneminin artmasına
neden olmuştur. Çünkü gerek kaynakların dağılımı ve bunun gelir dağılımına yansıması, gerekse üretim ve
verimlilik artışı ile ekonomik gelişmenin sağlanması konuları, girişimciliğin popülaritesini artırmıştır.
Ekonomik büyümenin gerçekleştiği ülkeler incelendiğinde; endüstriyel yapının iyileştirildiği, rekabet
gücünün artırıldığı, istihdamın artırıldığı ve gelir dağılımının iyileştirilmesi için ekonomik yapının girişimci ve
yenilikçi olması gerektiği ortaya çıkmaktadır (Aydın, 2007: 20). Özel sektör içinde yer alan işletmeler özel
tasarrufları harekete geçirerek yatırımların finansmanına katkı sağlar. Yeni bilgi ve tekniklerin kullanılması,
yalnızca firma için değil, ülke ekonomisine olumlu yansımalarda bulunur.
Bugünün işletmeleri yalnızca ulusal sınırları içinde değil, gün geçtikçe artan globalleşme olgusu karşısında
da boy göstermek zorundadır. Dolayısıyla uluslar arası kurum ve kuralları da göz önünde tutmaları gerekir.
Koşullar gereği işletmelerin ulus-üstü nitelik kazanmaları bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece
ulus devletler, uluslar arası anlaşmalarda taraf olmak zorunda kalmışlardır. Nitekim günümüz işletmeleri, ulusal
sınırlar dışında iş yapamayacak kadar küçük olmadığı gibi, yurt dışında büyük başarılar elde etmeleri, bunun en
önemli göstergeleridir (Gürol, 2006).
1.3. Girişimciliğin Belirleyici Unsurları
Ülkelerin girişimcilik konusundaki performansları farklılık göstermektedir. Kişi başına düşen girişimci
sayısının farklı çıkması, kurumsal alt yapıdan kaynaklanır. Çünkü girişimcilik ekonomik, teknolojik, sosyal,
kültürel ve hatta psikolojik yapıların bileşkesi sonucu ortaya çıkar.
Babson College ve London Business Shool tarafından oluşturulan Dünya Girişimcilik Platformu, 1997’den
beri birçok ülkede girişimcilik endeksi hazırlar. 2001 yılında yapılan araştırmaya 29 ülkeden 74.000 yetişkin
katılmıştır. Çalışma, 950 uzman tarafından yüz yüze görüşmeler sonucunda gerçekleştirilmiştir. Çalışma
sonucuna göre girişimciliğin belirleyicileri; ülke alt yapısı ile girişimcilik alt yapısı olarak iki grupta
toplanmıştır.
1.3.1. Ülke Alt Yapısı
Ekonomik Alt Yapı: İstikrarlı ve gelişmiş bir ekonomi, girişimciliği desteklemektedir. Devletin ekonomik
ve sosyal yaşama aşırı müdahaleleri, yüksek vergi oranları, yasal ve kurumsal düzenlemelerin ağırlığı ve
fazlalığı, bütçe içinde borçlanmanın fazla yer alması, kamunun özel sektörü dışlaması anlamına gelmektedir.
Ülke alt yapısı içinde ekonomik alt yapı ve teknolojik alt yapı alt başlıkları yer alır.
1.3.1.1. Ekonomik Alt Yapı
Ekonomik büyüklükler, girişimcilik konusunda belirleyici olmaktadırlar. Bu büyüklükler: gayri sagi milli
hasıla, büyüme rakamları, ihracat ve ithalat oranları, istihdam, işsizlik, kayıtdışı ekonomi, ekonomide kamu
üretiminin payı, ekonomideki sektörlerin payları, firma büyüklükleri, rekabet gücü, enflasyon, faizler, vergi
gelirleri, gelir dağılımı ve kamu açıkları bunlardan bazılarıdır.
1.3.1.2. Teknolojik Alt Yapı
Üretim yapısını, maliyetleri, pazarlama ve satış yöntemleri gibi birçok alanda girişimciye yardımcı olan
teknolojik yenilikler, kullanılması durumunda girişimciliğin gelişme potansiyelinin belirleyicisi olabilmektedir.
Firmaların araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları ve bu alanda çalışanların sayısı, patent ve yayın sayısı
gibi rasyolar, teknolojinin kullanılma derecesini verir. Bilgisayar kullanımı, internet erişimi teknolojik alt
yapının en belirginleşmiş öğeleridirler.
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1.3.2. Girişimcilik Alt Yapısı
Girişimcilik alt yapısı, girişimci ve girişimi doğrudan etkileyen faktörlerdir. Bunlar: insan kaynakları,
finans, yasal düzenlemeler, sosyal, kültürel ve politik alt yapı ile girişimcilik üzerindeki teşvik ve desteklerdir.
1.3.2.1. İnsan Kaynakları
Üretimin, istihdamın temelindeki önemi kadar, girişimciliğin potansiyelin de de ülke insanının demografik
yapısı önemli bir yere sahiptir. İşsizlik ve istihdam oranları ile eğitim düzeyi, insan kaynaklarının ve dolayısıyla
girişimciliğin belirlenmesinde önemli bir role sahiptir (Çetindamar, 2002: 50). Eğitim düzeyi, girişimciliğin ve
girişimci kültürünün alt yapısını oluşturur. İstihdamın oranı ve dağılımı da girişimciliği belirlemektedir.
1.3.2.2. Finans
Bankacılık sektörü ve sermaye piyasası, fon arz ve talebinin yaşandığı yerlerdir. Girişimci, üretim
faktörlerinden sermayeyi edinebilmek için, aracıların ortadan kalktığı ve maliyetin daha düşük olduğu sermaye
piyasasına gereksinim vardır. Gelişmiş bir sermaye piyasası bir yandan yatırım yapmayacak veya yapamayacak
tasarruflar ile yatırım ve girişimde bulunmak isteyip te yeterli sermayesinin olmadığı tarafları bir araya getirir.
Bu geleneksel finansman kaynakları dışında özellikle ABD’de yaygın olarak risk sermayesi şirketlerinden
yararlanılır. Risk sermayesi esas olarak; finansman modeli yoluyla dinamik, üretken ancak fikirlerini yatırım
şeklinde hayata geçirecek finansal güce sahip olmayan girişimcilerin desteklenmesi arzulanmaktadır. Bu anlamda risk sermayesi finansman modeli, iyi bir iş kurma fikrine ve gerekli girişimcilik yeteneğine ve bilgisine sahip
olan ancak yeterli finansman imkanı olmayan girişimcilere fikirlerini hayata geçirmeye imkan verecek finansman sağlayan bir modeldir. Risk sermayesi işletmede bir pay elde etmek üzere, feshedilemez haklara sahip olarak yapılan öz kaynak veya öz kaynak benzeri yatırımlar şeklinde tanımlanmaktadır (Akkaya ve İçerli, 2001: 63).
1.3.2.3. Yasal Düzenlemeler
Bir girişimcilik faaliyetinin yaşama geçirilmesi ve yaşamını devam ettirebilmesinde, işletmenin içinde
bulunduğu toplumun hukuk düzeninin rolü büyüktür (Gürol, 2006, 157). Ülkenin ekonomik yaşamında etkili
olan yasal düzenlemelerden bazıları şunlardır: fikri mülkiyet hakları (patent, standart gibi), şirket hukuku, vergi
kuralları, çalışma yaşamına ait düzenlemeler (TİSK, 2001).Uzun süre üzerinde çalışarak, kaynak ayırarak yeni
fikir ve buluşlar yapan girişimciler, buluşlarının fikri mülkiyet haklarının korunmasını istemektedirler. Yoksa
buluşu taklit edenler, maliyete katlanmadan, yüksek karlarla haksız rekabete neden olacaklardır. O nedenle
sadece yenilikleri teşvik etmek değil, ayrıca bunların rekabetten korunması gerekmektedir. Şirketleşmenin kolay
kılınması, vergi sisteminde girişimciliği kolaylaştıracak bir takım teşvik unsurlarının yer alması, yapılabilecek
yasal düzenlemeler içinde yer alır (Çetindamar, 2002: 51). Çalışma yaşamı üzerindeki bürokrasi ve mali
yükümlülüğün azaltılması, firmaların kuruluş ve gelişme aşamalarında olumlu katkıları gerçeği yadsınamaz.
1.3.2.4. Sosyal, Kültürel ve Politik Alt Yapı
Girişimcilik, sosyal çevrenin desteği ölçüsünde bir gelişme gösterir. Eğer girişimciliği destekleyen kültür
veya uygarlığı yaratmak kolay olsaydı, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki cari açık, bütçe açıkları, işsizlik,
durgunluk, kamu borç stokunun büyüklüğü, durgunluk, milli gelir ve üretim düşüklüğü gibi sorunlar, büyük
boyutlarda ve uzun soluklu olmazdı.
Cari olan yasal düzenlemelerin yanı sıra yazılı olmayan ancak şirketlerin, örgütlerin ve insanların
davranışlarını etkileyen, ülkelere özgü toplumsal, politik, ekonomik ve ahlaki boyutları olan alt yapılar da
girişimciliği etkilemektedirler. Bir başka anlatımla girişimciliğin oluşması ve yaygınlaşmasında ekonomik ve
teknolojik faktörler kadar, değerler, algılamalar, yaklaşımlar ve kurumsal yapıların da etkileri vardır
(Çetindamar, 2002: 51).
1.3.2.5. Girişimcilik Teşvikleri ve Destek Mekanizmaları
Bir ülkede girişimciliğin geliştirilmesi gerek devlet düzeyinde ve gerekse bölge ve entegrasyonlar
düzeyinde birçok kamu, topluma yararlı ve özel sektör kuruluşlarının destek programlarına ihtiyaç vardır.
Nitekim bu programları aktif olarak uygulayan ülkelerin girişimcilik alt yapılarını güçlendirerek, atılım
yaptıkları ve girişim faaliyetlerini artırdıkları gözlemlenmiştir (Çetindamar, 2002: 52).
Girişimciliğin geliştirilmesi için devlet tarafından dayatılan sadece yasal düzenlemeler ile değil, toplumu
yönlendiren kurumlar ve bazı toplum kesimlerinin de etkisi vardır (TİSK, 2006). Bunlar; yasama, yürütme, milli
eğitim, medya, işçi sendikaları, üniversiteler ve bürokrasidir. Girişimcilik önündeki engellerin kaldırılması veya
en aza indirilmesi çabaları sonucunda, ülke ekonomisinin rekabet gücü artacaktır. İstihdam olanaklarının
kolaylaştırılması bunlardan biridir. Bu bağlamda işgücü maliyetlerinin azaltılması, girişimciliği teşvik edecektir.
Çünkü işgücü maliyetlerinin yüksek olması bir takım olumsuzlukları beraberinde getirir. Bunlar (TİSK, 2004-a);
ulusal rekabet gücünü azaltır, kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdamı teşvik eder, işsizliği artırır, yerli ve
yabancı yatırımı azaltır ve sermayenin yurttan çıkışına neden olur.
Gerçekten vergi oranlarının ve ücret dışı işgücü maliyetlerinin düşük tutulduğu, işgücü piyasalarının yeterli
esnekliğe sahip olduğu ekonomilerde girişimcilik faaliyetleri daha yoğun ve başarılı olmaktadır (TİSK, 2004-b).
Günümüzde vergi politikaları aracılığıyla, üretkenliği artırmak, dış tasarrufları çekmek, arz ya da talep
yönlü politikalar ile büyüme ve gelir dağılımını düzenlemek gibi bir takım devlet fonksiyonları gerçekleştirilebilmektedir. Vergilerin dolaylı ve dolaysız olmalarına (servet veya gelir üzerinden alınmalarına) göre,
doğrudan faktör bileşimine etki etmektedir. Girişimcinin alacağı yatırım kararları başta olma üzere, üretim ve
pazarlama stratejilerine kadar belinleyici olabilmektedir. Diğer taraftan verginin yansıtılabilme özelliği, sektörel
farklılıklar taşımakta ve bu nedenle de ayrıca bir değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır (Kinay, 2007: 152).
Devlet tarafından geliştirilen yardım ve destekler de girişimciliği etkilemektedirler. Ülkeler ve bölgesel
entegrasyonlar, girişimcilere sunmuş oldukları desteklerle adeta yarış halindedirler. Getirilen desteklerden
bazıları şunlardır (Kinay, 2007: 47): finansman, fiziki alt yapı, bilgiye erişim ve eğitim, vergisel teşvikler
(indirim, istisna ve muafiyetler), bürokrasinin azaltılması, sınai mülkiyet ve girdi destekleri.
1.4. Girişimcilik ve Vergi
Üretim araçlarında ortaya çıkan yenilikler ve ileri teknoloji, üretim felsefesini, üretim organizasyonunu,
üretim ilişkilerini ve üretimin mekanını değişime uğratmaktadır. Bu dönüşümün sonucunda üretim ve
ekonominin diğer alanlarında, küreselleşmenin yeni bir aşaması, bilişim ekonomisi ve bilişim toplumu ortaya
çıkmıştır (DPT, 2004: 159).
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Bilişim ekonomisi ve toplumu, girişimciliğe gereken önemi vermiştir. Kaldı ki. İlerleyen dönemlerde bu iki
olgu karşılıklı etkileşim içerisinde olmuşlardır.
Girişimci; sermaye, emek ve doğal kaynakları birleştirerek, bir üretim gerçekleştirir. Elde edilen üründen
elde edilen geliri, kullanılan üretim faktörleri arasında dağıtır. Elde edilen gelirden, bu geliri elde ederken
yapılan giderleri indirir. Devletin egemenlik hakkına dayanarak almış olduğu vergiler de, girişimcinin katlanmak
zorunda olduğu giderlerden biridir. Oysa devletin girişimciden ve dolayısıyla üretimden almış olduğu vergileri
almamış olsa veya daha düşük oran ve miktarda alsa, maliyetin düşmesine neden olur. Vergi olarak kamuya
aktarılmayan veya daha düşük düzeyde aktarılan kaynaklar, girişimcide kalması durumunda yeni yatırım,
istihdam ve üretim imkânlarının doğmasına neden olabilmektedir.
Özel sektör ve girişimci üzerindeki vergisel yükümlülükler, sektörlere, bölgelere veya konjonktüre göre
ekonomik, sosyal veya politik amaçlar dikkate alınarak bir takım indirim, istisna veya muafiyete tabi
tutulabilmektedir. Vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu düşen konuların kısmen veya tamamen vergi dışı
tutulmalarına, vergi istisnası denir. Yine vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu doğan kişilerin kısmen veya
tamamen vergi dışı tutulmalarına, vergi muafiyeti denir. Alınacak bir verginin miktar veya oran olarak
düşürülmesine, vergi indirimi denir.
Teşvikler aracılığıyla, diğer kamusal politikalardan farklı olarak ekonomik ve sosyal yaşama doğrudan
aktarılabilmekte ve kısa sürede sonuç alınabilmektedir (Arslan ve Ay, 2007: 413-414). Vergi teşvikleri içinde
yer alan vergi indirimi, muafiyet ve istisnası, geniş anlamda kamu harcamaları içinde yer alır. Devletin fiskal
(mali) fonksiyonlarından sonra, ekstra-fiskal (mali olmayan) fonksiyonlarının artması, kamu harcamalarını da
artırmıştır. Ekonomik büyüme veya kalkınma, gelirin adil dağılımı gibi amaçları gerçekleştirmek için, kamu
harcamalarında artışlar yaşanmıştır. Bu bağlamda vergi teşvikleri de miktar ve kapsam olarak artmıştır.
Türkiye’de yatırımlar ve dolayısı ile girişimcilik üzerindeki vergi teşvikleri, Osmanlı Devleti’ne kadar
uzanmaktadır. 1913 tarihli Teşvik-i Sanayi Kanunu, henüz yeterli düzeyde olmayan sanayi kuruluşlarının
desteklenmesi amacıyla çıkarılmıştır. Bu kanun, Türkiye Devleti tarafından 1927 yılında günün koşullarına göre
gözden geçirilmiş ve tekrar yürürlüğe konulmuştur.
Nitekim yatırımların teşviki ile başlayan yasal düzenlemeler 1960–1980 döneminde de yoğun olarak devam
ettirilmiştir. Bugün itibariyle yatırım ve girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik politikalar ekonomi, maliye ve
kamu yönetimi gibi bilim dallarının birleştiği çok yönlü ve karmaşık bir inceleme alanıdır (Tuncer, 2008: 15–
16).
Vergi yükünün azaltılması, girişimcilik açısından çok önemlidir. Yüksek oranlı vergiler ister kazanç, servet
ve işgücü üzerinde olsun, ister sosyal yükler veya zorunlu katkılar şeklinde olsun, tasarrufları ve risk
sermayesinin yaratılmasını engelleyerek, yatırımları ve büyümeyi sınırlandırmaktadır.
Girişimcilik, yeni ya da mevcut bir organizasyon içinde, risk alma, yaratıcılık ve yenilikleri sağlam bir
yönetim sistemiyle bütünleştirerek ekonomik faaliyet yaratma veya geliştirme zihniyeti ve süreci olarak
tanımlanmaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekir. Avrupa
Birliği (AB) Komisyonu 2000 yılında Lizbon Stratejisi çerçevesinde, 2003 yılında girişimcilik konulu ‘Yeşil
Kitap’ (Gren Paper: Entrepreneurship in Europe) hazırlanmıştır. Birlik 2010 yılı itibariyle dünyanın en dinamik
ve yenilikçi bir ekonomisi haline gelmeyi amaç edinmiştir. Bunun için girişimciliğin önünü açan düzenlemelere
önem vermek amaçlanmıştır. Avrupa’da girişimciliğin geliştirilmesini hedefleyen Yeşil Kitap’ta, girişimciliğin
ekonomik ve sosyal alanlardaki etkilerine dikkat çekilmektedir (TİSK, 200b). Gelişmiş bir girişimcilik anlayışı,
istihdam ve büyümeye katkı sağlar, rekabet gücünü artırır, kişisel potansiyelleri ortaya çıkarır ve toplumsal
zenginliğe neden olur.
2. Türkiye’de Girişimcilik Üzerindeki Vergi Yükleri ve Vergisel Teşvikler
2.1. Girişimcilik Prosedürleri
Klasik öğretide devletin egemenliğini belirleyen üç unsur; para basmak, bir orduya sahip olmak ve vergi
salmaktır (TOBB, 2001: 1). Dolayısıyla devlet elde edilen gelirden, bunun harcanmasından ve tasarruf
edilmesinden vergi alacaktır. Topladığı vergileri toplumsal hizmetleri gerçekleştirmek, ekonomik ve sosyal
yaşama müdahale etmek için harcayacaktır.
2.1.1. İşyeri Açma
Türkiye’de bir girişimcinin herhangi bir işe başlaması için bir takım uzun, karmaşık ve pahalı bir prosedür
izlemesi gerekecektir. İzlenecek yollar 4 prosedür şeklinde aşağıda verilmiştir.
Prosedür 1: Şirketin hüküm ve noter tasdikli belgeleri, yöneticilerin imzalı beyanı, her yöneticinin kimlik
veya pasaportunun onaylı kopyaları.
Tamamlamak için süre: 1 gün
Tamamlamak için maliyet: Yaklaşık 400 YTL
Yorum: Aşağıdaki belgeler gereklidir:
-Şirketin tasdikli belgeleri (3 adet kopya ve 1 adet asıl)
-Tasdikli imza beyanı (2 adet)
-Şirket yöneticilerinin onaylı kimlik (yabancılar için pasaport) kopyası
Damga Vergisi Kanunu’ndaki değişikliğe (1 Ocak 2004) göre şirket belgeleri Damga Vergisi’nden muaftır.
Onay ücreti şirket hükümlerinin yürürlüğe konması için notere ödenir.
Şirketin belgelerinin onayı için ücret cetveli:
-Esas sözleşme (her biri 10 sayfadan 3 kopya, tahminen 300-500 YTL)
-Şirket yöneticilerinin imza beyanları (her biri 5 imzadan oluşan 2 kopya, tahminen 100 YTL)
Prosedür 2: Merkez Bankası’ndaki Rekabet Kurumu hesabına sermayenin %0,04’ünün yatırılması
Tamamlamak için süre: 1 gün
Tamamlamak için maliyet: Sermayenin %0,04’ü
Yorum: Ticaret Sicili’ne kaydolmak için, kurucular T.C.Ziraat Bankası’ndan orijinal makbuz tedarik etmelidir.
Makbuz sermayenin %0,04’nün T.C.Ziraat Bankası’na ödendiğini gösterir.
Prosedür 3: Firmanın bildiri, taahhüt mektubu ve Ticaret Odası kayıt beyannamesini Ticaret Sicil
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Bürosu’nda tasnif ettirmek.
Tamamlamak için süre: 2 gün
Tamamlamak için maliyet: 150 YTL (Ticaret Odası kayıt ücreti)+155 YTL (ilk yöneticinin imzası)+150.70 YTL
(her ek yönetici için)+355 YTL (Ticaret Sicil kaydı)+ 0,15 YTL her yayımlanan kelime için+30 YTL (Ticaret
Sicil Gazetesi için)
Yorum: Kurucular kuruluş bildiri formunu, taahhüt mektubunu ve Ticaret Odası kayıt beyannamesini Ticaret
Sicil Bürosuna iletmelidir. Ancak, bir limited şirketin kuruluşu, mahkeme başvurusuna ihtiyaç duymaz. Bu
nedenle aşağıda sıralanan belgelere ulaşmakla, kurucular kayıt sürecine başlayabilirler:
-Türk vatandaşı olmayan her hissedarın Türk noteri tarafından onaylanan pasaport kopyası
-Türk vatandaşı olan hissedarların iki adet onaylı nüfus cüzdanı kopyası
-Kuruluş Bildirim Formu’nun 3 kopyası
-Noter onaylı kuruluş hükümlerinin 3 adet kopyası
-Rekabet Kurumu hesabına yatırılan paranın banka depozit belgesi
-Yetkili firma temsilcileri tarafından imzalanan bir taahhütname
-Kurucuları temsil etmekle görevlendirilmiş her bir kişi için 2 adet imza kopyası
Prosedür 4: Kanuni defterlerin noter tarafından onaylanması
Tamamlanması için süre: 1 gün
Yorum: Kurucular, kanuni defterleri Ticaret Sicili’ne kaydettirdikleri gün onaylatmalıdırlar. Noter, ilgili vergi
dairesine defter onaylarını bildirmelidir.
Yasal defterlerin onaylanma ücret cetveli:
-Tasdiknamenin açılması: Defter başına 10,50 YTL
-100 sayfaya kadar olan tasdikname: 3.60 YTL
-İlave her 50 sayfa için: 3.60 YTL
Prosedür 5: Ticari Kayıt Bildirilerinin Vergi Dairesinde takip etmek
Tamamlamak için süre: 1 gün
Tamamlamak için maliyet: Ücretsiz
Yorum: Ticaret Sicili Bürosu, şirketin kuruluşunu vergi dairesine ve sosyal güvenlik kurumuna bildirir.
Uygulamada, kayıt süresini hızlandırmak için firma temsilcileri bildirinin ulaşıp ulaşmadığını takip ederler. Bir
vergi memuru, firmanın genel merkezine hüküm raporu hazırlamak için gelir. Hüküm raporunda en az bir
yetkilinin imzası olmalıdır.
Prosedür 6: Başlangıçtaki sermayeyi bir bankaya yatırmak ve ödenmiş sermayenin tasdiknamesini
edinmek.
Tamamlamak için süre: 1 gün
Tamamlamak için maliyet: Ücretsiz
Yorum: Eğer firmanın tüm sermayesi peşin ödenmez ise, başlangıçtaki sermayenin %25’i firmanın kuruluşundan
sonra 3 ay içerisinde yatırılmalıdır ve taahhüt edilmiş sermayenin bakiyesi, kuruluşun ilk 3 yılında ödenmelidir.
Tablo-1’de Türkiye ile bazı seçilmiş ülkelerde girişimcinin işe başlarken karşılaştığı prosedürler verilmiştir.
Tablo 1: Türkiye ve Bazı Seçilmiş Ülkelerde İşyeri Açma Prosedürleri
Ülkeler
Prosedür Sayısı
Süre (Gün)
Ödeme (Sermaye %’si)
Belçika
3
4
5.3
Brezilya
18
152
10.4
Kanada
2
3
0.9
Mısır
7
9
28.6
Fransa
5
7
1.1
İtalya
9
13
18.7
Romanya
6
14
4.7
İngiltere
6
13
0.8
ABD
6
6
0.7
Türkiye
6
6
20.7
OECD
6
14.9
5.1
Kaynak: www.doingbsiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/ e.t.30.03.2008

Ödenen Vergi
20.1
0.0
0.0
12.9
0.0
9.8
1.5
0.0
0.0
16.2
32.5

Tablo-1’e göre ortalama prosedür sayısı OECD ülkeler ortalaması ve Türkiye’de 6 adettir. İşyeri açma
Türkiye’de OECD ortalamasının altındadır. Sermayenin belli bir yüzdesi olarak alınan bedel, Türkiye’de
oldukça fazladır. OECD ortalamasında sermayenin %5.1 kadarı ödenmekte iken; Türkiye’de bu oran %20.7
olarak gerçekleşmektedir. Toplamda ödenen vergiler içinde Türkiye için yüksek oranda vergi alınmadığı
söylenebilir. Ancak gelişmiş birçok ülkede hiç vergi alınmayan ülkeler bulunduğu gözden kaçırılmamalıdır.
2.1.2. İşyeri Kapatma
1990’lı yıllarda yükselen piyasalardaki finansal krizler – Doğu Asya’dan Latin Amerika’ya, Rusya’dan
Meksika’ya- iflas sistemlerinin kurulması ve tutarlı firmaların yeniden organize edilmesine ve tutarsız firmaların
kapatılmasına yardımcı olabilecek bazı sistemlere dair ilgiyi artırmıştır. İflasın etkisinde olan ülkelerde, tutarsız
politikalarla, işletmeler aktifleri ve beşeri sermayeyi daha verimli kullanım alanlarına tahsis etmeyerek yıllarca
can çekişmişlerdir. İflasların etkili olduğu ülkelerde, bu durum yatırımlar üzerinde önemli bir yıldırıcı etkendir.
Kredi daralmaları, faizli borçların kullanımı, finansal riskleri artırmıştır. Ayrıca, etkili iflas kanunları
girişimcileri özendirebilir ve daha verimli ve üretken işletmeler ve daha fazla iş ortaya çıkabilir. Tablo 2’de
Türkiye ve bazı ülkelerde işyeri kapatma prosedürleri yer almaktadır.
Tablo 2: Türkiye ve Bazı Seçilmiş Ülkelerde İşyeri Kapatma Prosedürleri
Ülkeler
Zaman (Yıl)
Ödeme (%)
ABD
1.5
7

Kapatma Bedeli ($)
75.9
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Fransa
İngiltere
Türkiye
OECD

1.9
5.1
3.3
1.3

9
30
15
7.5

Kaynak: www.doingbsiness.org/ExploreTopics/ClosingBusiness/ e.t.30.03.2008

47.4
10.1
20.3
74.1

Türkiye ile bazı gelişmiş ülkelerde işyeri kapatma prosedürlerinin yer aldığı Tablo-2’ye göre; Türkiye’de
kapatma işlemi 3.3 yıl sürmekte, OECD ortalaması 1.3 yıl olarak gerçekleşmektedir. ABD ve Fransa’da bu süre
daha kısa sürede tamamlanmakta iken; İngiltere’de 5.1 yıl gibi uzun bir zaman dilimini gerekli kılmaktadır.
İşletme varlığının belli bir payı olarak ödenen miktar, Türkiye’de OECD ortalamasından yüksektir. Ancak
gelişmiş bir ülke konumundaki İngiltere’de ise Türkiye’nin iki katı kadar bir ödeme yapılarak işyeri
kapatılabilmektedir. İşyerinin kapatma bedeli olarak 20.3 $ ödeme ile oldukça düşük bir bedel ödenmektedir.
2.2. Girişimcilik Üzerindeki Vergi Yükleri
Türkiye, gelişmekte olan bir ülke olarak birçok ekonomik sorunlar yaşamaktadır. Devletin ‘müdahaleci
devlet’, ‘sosyal devlet’ gibi yaklaşımlar karşısında ekonomik ve sosyal sorunlar karşısında duyarlı olması
istenmektedir. Ekonomik büyüme ve/veya kalkınma, gelir ve servet dağılımı, ekonomik istikrar, ödemeler
bilânçosu gibi makro büyüklüklerde yaşanan olumsuzluklar karşısında günümüz devleti, bir yandan maliye
politikası araçları olan gelir ve giderleri aracılığıyla, diğer yandan paranın arz ve talebini belirleyen para
politikası araçları ile ekonomik sorunlara karşı koymaya çalışmaktadır.
Devletin gelir kalemleri içindeki en sağlam ve güvenilir kaynağı, vergilerdir. Arz, talep, istihdam, üretim,
yatırım, yabancı sermaye, ihracat ve ithalat gibi birçok alanda verginin etkileri gözlenmektedir. Örneğin;
ekonomideki kaynakların kullanımının sağlanması amacı ile istenen sektörlerde yatırım yapan ve işgücü
istihdam eden girişimcilik üzerindeki vergi ve benzeri bir takım mali yükümlülüklerin azaltılması veya tamamen
ortadan kaldırılması halinde, ekonomideki birçok değişkenin etkilenmesi muhtemeldir. Enflasyonu önleme
amacıyla tüketim vergilerinin oranlarında meydana getirilecek bir oran artışı, talebin düşmesine ve dolayısıyla
istikrarın sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bunlar gibi vergiler aracılığıyla devletin ekonomik değişkenleri
etkilemesi ve ekonomik sorunlarla mücadele etmesi, bugünün devlet anlayışının ayrılmaz görevlerindendir.
Türkiye uzun yıllardır, enflasyon, istihdam, işsizlik, kayıt dışı ekonomi, kamu borç stoku, tasarruf ve
yatırım düşüklüğü gibi sorunlarla yaşamaktadır. Ancak kişi ve özel teşebbüsler, bu sorunların çözümünü sürekli
olarak devletten beklemişlerdir. Bu nedendir ki; devletin milli ekonomi içindeki yeri artmıştır. Ancak
verimsizlik, aşırı istihdam ve ücret talepleri gibi durumlardan dolayı devletin küçültülmesi gündeme gelmiştir.
Bugüne kadar istenilen seviyede gerçekleştirilemeyen özelleştirme çalışmaları hız kazanmıştır.
Bu çalışmanın konusunu oluşturan girişimcilik te, tam burada kendini göstermektedir. Çünkü girişimciliğin
desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi ile yatırım, istihdam, ekonomik istikrar, serbest rekabet,
optimum kaynak dağılımı, gelir dağılımı gibi konularda olumlu yansımalar görülecektir.
Girişimcinin maliyetinin artıran en önemli faktörlerden birisi, vergilerdir. Vergilerin çeşitleri arasında
işgücü üzerindeki vergisel yükümlülüklerin ağırlığı öyle fazladır ki; kayıt dışı istihdamın büyümesinin yegâne
nedeni bu ağır yüktür. İşgücü üzerindeki yüksek vergi oranları (dolayısıyla yüksek ücretler) işgücü talebini
doğrudan, mal ve hizmet talebini dolaylı olarak düşürmektedir (TÜSİAD, 1999: 21). Türkiye’de girişimcilik
üzerindeki vergi yükleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 3:Türkiye’de Girişimcilik Üzerindeki Mali Yükler
Vergi ve Zorunlu Yükümlülükler
Ödemeler Zaman (Saat) Yasal Vergi Oranı
Toplam Vergi Oranı (%)
Reklam Vergisi
2
Farklı oranlar
KDV
1
97
%18
Damga Vergisi
1
%0.8
Mali İşl.Vergisi
1
0.10
Taşıt Vergisi
1
Spesifik oran
0.33
Faiz Üzr.Vergi
0
%15
0.38
Emlak Sat.Verg.
1
%0.8
0.45
Çevre Vergisi
2
Spesifik oran
0.48
Emlak Vergisi
2
%2-%3
0.88
Eml.Devir Ver.
1
%1.5
0.91
Akaryakıt Ver.
1
1.53
İşsizlik Sigort.
0
%2
2.28
Kurumlar Verg.
1
45
%20
15.91
Sos. Güv. Primi
1
79
%20
22.22
Toplam
15
223
45.1
Kaynak: Kaynak: www.doingbsiness.org/ExploreTopics/ClosingBusiness/ e.t.30.03.2008

Tablo-3’e göre Türkiye’de faaliyet gösteren bir girişimci toplam 15 adet vergi ve zorunlu yükümlülükleri
yerine getirmek zorundadır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi toplam 223 saatte gerçekleştirilmektedir.
Vergilerin büyük bir bölümü ad valorem (oransal) olarak toplanmaktadır. Farklı vergilerin toplam
yükümlülüğü %45.1 olarak gerçekleşmektedir.
Tablo 4: Türkiye’de Girişimcilikte Ödenen Mali Yüklerin Seyri
2006
Sıralama
Zaman (Saat)

254

2007
85
254

2008
54
223
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Toplam Vergi Oranı
53.0
53.0
Ödemeler (Sayı)
15
15
Kaynak: Kaynak: www.doingbsiness.org/ExploreTopics/ClosingBusiness/ e.t.30.03.2008

45.1
15

Tablo-4’te Türkiye’de girişimcilik üzerindeki vergilerin 2006, 2007 ve 2008 yıllarındaki rasyoları
verilmiştir. 2007 yılında ülkeler sıralamasında 85. iken; 2008’de 54. sıraya yükselmiştir. Vergilerin ödenmesi
için gereken zaman, olarak 2006’da 254 saat iken; 2008 yılına gelindiğinde 223 saate düşürülebilinmiştir.
Toplam vergi oranlarında da düşüş yaşanmıştır. 2006 ve 2007’de toplam vergi oranı %53 iken; 2008’de %45.1
seviyesine düşürülmüştür. Yıllar itibariyle vergisel yükümlülükler konusunda zaman ve vergi oranı olarak düşme
ve dolayısıyla olumlu bir gelişme olarak ülke sıralamasında daha üst sıraya yükselme yaşanmıştır.
2.3. Türkiye’de Girişimcilik Üzerindeki Vergisel Teşvikler
Türkiye’nin 1980’lerden itibaren finansal serbestleşme politikaları izlemesi, vergi alanında da kendini
hissettirmiştir. Bu tarihten itibaren vergi muafiyet, istisna ve indirim müesseselerine daha sık başvurulmaya
başlanmış ve böylece vergi yükünün dağılımında sektörel, bölgesel ve üretim faktörleri arasında kaymalar
yaşanmıştır.
Kanun koyucu, vergi muafiyet, istisna ve indirimlerini yürürlüğe koyarak, vergi gelirlerinde bir azalmaya
neden olmaktadır. Bu uygulama vergide genellik ve yatay eşitlik ilkelerine aykırı düşmektedir (Kırbaş, 1996:
85). Ancak kanun koyucuyu bu uygulamalara iten ekonomik, sosyal ve siyasal nedenler bulunmaktadır. Bu
nedenler: vergi idarelerinin yükünü hafifletmek, vergilerin toplanma maliyetini düşürmek, döviz gelirlerini,
üretimi ve istihdamı artırmak, sermaye piyasasını geliştirmek, seçmen memnuniyetini sağlamaktır.
Türkiye’de teşvik müessesesi, öncelikle sanayi sektörü için geliştirilmiştir. Zamanla yatırımlara, sektörlere,
bölgelere, girişimcilere ve istihdama yönelik olarak çeşitli vergi teşvikleri konmuştur. Girişimcilere ve
girişimciliğe yönelik vergi teşvik politikaları, yatırımlara yönelik teşvik politikaları ile paralellik izlemektedir.
Çünkü yatırım kararı, girişimciler tarafından verilir ve üretim faktörlerini üretime sevk ederek, karlılık esasına
göre üretim yaparlar. Dolayısıyla yatırımların teşvik edilmesi ile girişimcilik te teşvik edilmiş olunmaktadır.
Türkiye’de girişimciliği özendirmeye yönelik vergisel teşvikler aşağıda sınıflandırılmıştır (Bozdoğan,
2008: 159–184; Tuncer, 2007: 13; Çetindamar, 2002: 88-94);
2.3.1. Yatırım ve Üretim Kapasitesini Artırmaya Yönelik Düzenlemeler
—Yatırım İndirimi İstisnası: Yatırım İndirimi tutarının hesaplanmasında mükelleflerin, faaliyetlerinde
kullanılmak üzere satın aldıkları veya imal ettikleri amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin harcamaları
kapsar. Dar mükellefiyete tabi olanlar da bu indirimden yararlanabilirler. Araçlar, işletmenin esas konusuyla
ilgili olmak kaydıyla, indirim konusuna dâhil edilir. Mükellefler için iktisadi kıymetin maliyet bedelinin %40’ı
oranında uygulanır. 2006 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.
—Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası: Belge almak koşuluyla %100 oranında genel olarak
uygulanmaktadır. Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatı, ithalat rejimi kararlarınca ödenmesi
gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu’ndan istisna edilmektedir. Ancak yatırım konusu olmasına
rağmen hammadde, ara malı işletme malzemesi ithalatı, bu istisnanın dışında tutulmaktadır.
—Katma Değer Vergisi İstisnası: Yatırımlarda KDV desteğine ilişkin hususlar, Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkındaki Kararlar ve bu kararlardaki tebliğlerde düzenlenmektedir. Yatırım teşvik belgesi olmak
kaydıyla yerli ve ithal makine-teçhizat için genel olarak uygulanmaktadır.
—Vergi, Resim ve Harç İstisnası: İhracat taahhüdünde bulunmak kaydıyla uygulanmaktadır.
Yatırımcının, yatırımın tamamlanmasını müteakip 2 yıl içinde 10.000 ABD Doları tutarında ihracat yapacağına
dair taahhütte bulunması kaydıyla, kanunda belirtilen Damga Vergisi ve harçlardan istisna tutulmuştur.
2.3.2. Özel Amaçlı Bölgelere Yönelik Vergi Düzenlemeleri
—Organize Sanayi Bölgelerine Yönelik Düzenlemeler
—Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yönelik Düzenlemeler
—Endüstri Bölgelerine Yönelik Düzenlemeler
—Sanayi Sitelerine Yönelik Düzenlemeler
—Serbest Bölgelere Yönelik Düzenlemeler
2.3.3. Diğer Düzenlemeler
—Gelir Vergisi Stopaj Desteği: 5084 Sayılı yasanın 3. maddesine göre 31.12.2008 tarihine kadar
uygulanmak üzer, 01.10.2003 tarihinde işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu işyerlerinde
çalıştırdıkları işçiler ile, bu tarihten önce işe başlamış gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihten önce
ilgili idareye verdikleri en son 4 aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ek olarak yeni işe
aldıkları ve fiilen bu işyerlerinde çalıştırdıkları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, organize
sanayi ve endüstri bölgelerinde kurulu işyerlerini için tamamının, diğer işyerleri için %80’inin verilecek
muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.
—Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi: Ekonomik gelişmenin ve istihdamın artırılmasına yönelik olarak,
bölgesel ve sektörel olarak selektif bir vergi politikası uygulamasıdır. İstenilen şartlarda girişimin
gerçekleştirilmesi durumunda belirli süre için gelir ve kurumlar vergisinden kısmen veya tamamen
vazgeçilebilinmektedir.
—Enerji Desteği: 5084 Sayılı yasaya göre, 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere, 01.10.2003
tarihinden itibaren imalat sanayi, hayvancılık, madencilik, seracılık, soğuk hava deposu, turizm konaklama tesisi,
eğitim ve sağlık alanında faaliyete geçen, fiilen ve sürekli olarak asgari 10 kişi çalıştıran işletmenin elektrik
giderlerinin %20’si Hazine tarafından karşılanır. Bu orana 10’un üzerindeki her işçi için 0.5 puan eklenir.
Hazinece karşılanacak oran; organize ve endüstri bölgelerindeki işletmeler için %50’yi, diğer yerlerdeki kurulu
işletmeler için %40’ı geçemez.
—Arsa Tahsisi: 5084 Sayılı yasanın 5. maddesine göre 2001 yılında kişi başına GSYİH tutarı 1500 ABD
Doları ve altında olan illerle birlikte, GSYİH tutarı 1500 ABD Dolarının üzerinde olup. Kalkınmada öncelikli
yöre kapsamındaki illerde en az 10 kişi istihdamı öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere,
Hazineye, katma bütçeli kuruluşlara, belediyelere veya il özel idarelerine ait arsa ve arazilerin mülkiyeti bedelsiz
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olarak devredilebilecektir. Ancak organize sanayi ve endüstri bölgelerinde yer alabilecek yatırımlar için, bu
bölgelerde tahsis edilecek boş parsel bulunmaması koşulu aranacaktır.
—Ar-Ge İndirimi: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2002/4367 sayılı karar uyarınca bütçe
kaynaklarından Bakanlar Kurulunun iznine göre Merkez Bankası’nda oluşturulan fonun amacı, yatırım
finansmanı için düşük faizli kredi sağlamak amacıyla, yatırımları, ihracatı ve ülkeye döviz girdisi sağlayan
aktiviteleri ve kredileri yönetmek ve tevsik etmektir. Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) yatırımları: Teknopark
yatırımları, teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya yönelik yatırımlar, ilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu veya TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, bölgesel gelişmeye
yönelik yatırımlar, Organize Sanayi Bölgesine taşınacak yatırımlar, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak
imalat sanayi, tarımsal sanayi ve madencilik yatırımları, için kredi tahsisi yapılabilmektedir.
—Sosyal Güvenlik Primi Desteği: 5084 Sayılı yasaya göre 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere,
01.10.2003 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu işyerlerinde
çalıştırdıkları işçiler ile, bu tarihten önce işe başlamış gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu tarihten önce
ilgili idareye verdikleri en son 4 aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ek olarak yeni işe
aldıkları ve fiilen bu işyerlerinde çalıştırdıkları işçiler için, 506 Sayılı SSK kanununun 72. ve 73. maddelerine
göre prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin organize sanayi veya
endüstri bölgelerinde kurulu işyerleri için tamamı, diğer yerler için %80’i Hazinece karşılanacaktır.
Vergi teşvik önlemleri girişimciliğin özendirilmesinde iki farklı taraf vardır. Birisi devlet, diğeri kar güdüsü
ile hareket eden ve üretim faktörlerini bir araya getirerek, riski ve belirsizliği üstlenen girişimcidir (Güvemli,
Chambers ve İme, 1997: 194). Girişimcinin, sermayenin marjinal verimliliğini önceden kestirmesi imkanı
yoktur. Girişimcinin yatırım projelerinin ilk aşamalarında yaptıkları analizler arasında vergi özendirme
önlemleri, uzun dönemli ve geri dönüşü olmayan yatırım kararlarında önemli bir yer tutar.
2.4. Türkiye ve Bazı Ülkelerde Girişimcilik Üzerindeki Vergisel Yüklerin Karşılaştırması
Girişimciler, kişisel bakımdan risk alırlar ve bunun karşılığında eşdeğer bir ödül kazanmak isterler. Ödüller
değişik şekillerde olabilir. Karın maksimize edilmesi, kişisel tatmin veya insanlar arasında tanınmak gibi.
Bunların yanı sıra finansal ödüller de önemlidir. Bunlar vergi sonrasında işletmenin yıllık nakit akışlarıdır. Bu
finansal ödüller, işletmenin zamanla oluşan vergi sonrası değeridir. Dolayısıyla kamunun izlediği ekonomi ve
vergi politikaları, risk almanın finansal ödüllerini belirlemede önemli bir rol oynar (TÜSİAD, 1999: 23).
Girişimcilik, ekonomide istikrar ve uygun makroekonomik koşulları zorunlu kılar. Örneğin; düşük
enflasyon, düşük ve istikrarlı reel faizler, ekonominin temel dengelerini yansıtan bir döviz kuru, girişimcilerin
risk almasını kolaylaştıran önemli önkoşullardır. Birçok Avrupa ülkesinde kamu kesiminin büyüklüğü,
hantallığı, verimsizliği, özel sektörü ve dolayısıyla girişimciliği engellemektedir. Yüksek kamu harcamaları ve
ağır vergi yükleri, tüketici ve iş çevrelerinin güvenini sarsmakta, girişimciliği cezalandırmakta ve yatırım, üretim
ve istihdamı azaltmaktadır (TÜSİAD, 1999: 18)
Günümüzde vergi oranlarının yüksek olduğu, ancak içinde bol miktarda özendirici önlemleri barındıran
sistemlerden; düşük oranlı, yaygın öi genel nitelikli olan, istisna ve muafiyet hükümlerine yer vermeyen vergi
sistemlerine doğru bir eğilim vardır (Öner, 1996: 113).
Economist Intelligence Unit’in ‘İş ve Yatırım Yapmaya Uygunluk ‘ indeksine göre Türkiye’de girişimcilik
için koşullar daha elverişsiz duruma gelmektedir. 1996-2000 döneminde 60 ülkenin yer aldığı listede 42. sırada
olan Türkiye, 2001-2005 döneminde 46. sıraya gerilemiştir. Aynı konudaki Unctad indeksine göre ise daha
keskin bir düşüş kaydetmiş ve 1988–1990 döneminde 71. sıradan, 1998–2000 döneminde 122. sıraya gerilemiştir
(TİSK, 2001: 9).
Tablo 5: Türkiye’de Girişimcilik Üzerindeki Vergi Yüklerinin Seçilmiş Bazı Ülkelerle Karşılaştırması
Ülkeler
Ödemeler
Zaman
Gelir Vergisi
Sosyal Güvenlik
Diğer Vergiler
Toplam Ortalama
(Adet)
(Saat)
(%)
Prim. (%)
(%)
Vergi (%)
Belçika
11
2600
21.1
40.6
7.5
69.2
Brezilya
11
156
5.4
57.1
1.8
64.3
Kanada
9
119
26
12.3
7.6
45.9
Mısır
36
711
13.2
28.8
5.8
47.9
Fransa
23
132
8.3
52.1
5.8
66.3
İtalya
15
360
30.8
43.2
2.2
76.2
Romanya
96
202
10.9
33.9
2.1
46.9
İngiltere
8
105
21.3
11.3
3.2
35.7
ABD
10
325
27.1
9.6
9.5
46.2
Türkiye
15
223
15.9
24.5
4.7
45.1
OECD
15.1
183.3
20
22.8
3.4
46.2
Kaynak: www.doingbusiness.org/ExploreTopics/PayesTaxes/ e.t.30.03.2008

Doğaldır ki; yalnızca Türkiye ile ilgili verilerden hareketle, bir yorum yapmak yeterli olmayacaktır. Tablo5’te seçilmiş bazı ülkelerle Türkiye karşılaştırılmıştır. Seçilmiş ülkeler göz önünde bulundurulduğunda
Türkiye’nin ödeme sayısı, zaman ve gelir vergisi oranı olarak iyi durumda olduğu görülmektedir. Toplam
ortalama vergi oranlarına göre ise Türkiye’de oranlar OECD üyesi ülkelerden düşük çıkmaktadır. Toplam
ortalama verginin yüksek olmamasına rağmen, Türkiye’deki mükellefler, vergi yükünün ağırlığından
yakınmaktadırlar. Bunun nedenini, kayıt dışı ekonominin büyüklüğünde aramak gerekir. Çünkü kayıt dışı
ekonomide üretim ve istihdam yapan girişimciler, vergisel yükümlülükten kurtulmaktadırlar. Ancak kayıt
dışında faaliyet gösteren girişimciler, aynı zamanda dürüst mükelleflerin ödemiş olduğu vergilerin sunduğu
kamu hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Dolayısıyla kayıt altında faaliyet gösteren girişimciler yalnızca
kendilerinin vergi yüküne değil, kayıt dışındaki girişimcilerin de vergi yükünü katlanmak zorunda bırakılmıştır.
Girişimcilik üzerinde vergi teşviklerinin etkinliği açısından, ilgili çıkar ve baskı gruplarının siyasi otorite
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üzerindeki baskısının veya taleplerinin dikkate alınması gerekir. Çünkü girişimin salt siyasi bir bakış açısıyla
belirli alanlara çekilmesi yerine, karar verme mekanizmalarının ekonomik ve sosyal gerçeklerden ve objektif
ölçülerden hareket etmesi daha etkili sonuçlar doğuracaktır.
3.

Sonuç

Ülke ekonomilerinde özel sektörün gelişmesi ve büyümesinde girişimcilerin risk alma, özel yeteneklerini
ortaya koyma, kar elde etme dürtüleri gibi nedenlerin önemi büyüktür. Girişimcilerin anılan özel durumlarından
kaynaklanan girişim faaliyetinde bulunma arzuları, tek başına yeterli değildir. Devletin milli ekonomiler içinde
büyük paylara sahip olması, gelir ve giderlerinin büyüklüğü ile ilgilidir. Dolayısıyla devletin gelir ve giderleri
aracılığıyla ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşabilme özelliği vardır.
Devletin en önemli gelir kaynağı olan vergiler aracılığıyla, tüketimden üretime, yatırımdan istihdama, gelir
dağılımından kaynak dağılımına birçok alanda etki etme olanağı oldukça geniştir. Ekonomik faaliyetlerin,
yeniliklerin, istihdamın, yatırımların, üretimin teşvik edilmesinin ortak adı, girişimciliktir. Girişimci, üretim
faktörlerini üretim sürecine koşturarak, üretim sonucunda elde ettiği gelir tüm faktörler içinde paylaştırmaktadır.
Bu işlevi yaparken, modern devletin birçok görevlerini de yerine getirmiş olmaktadır.
Girişimciliğin olumlu yanlarından dolayı bunun yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi gerekir. Vergisel
yükümlülükler konusunda yaşanacak kolaylıklar, girişimciliğin önünü açacaktır. Girişimciliğin kuruluş ve daha
sonraki aşamalarındaki prosedürlerin azaltılması ve vergisel yükümlülüklerin sayı, oran ve miktar olarak
azaltılması, ekonomik faaliyetlerde bulunacak girişimci sayısını artıracaktır.
Girişimcilik faaliyeti; yeni teknolojileri kullanarak daha fazla üretim, kaliteli ve standartlaşmış ürün
sunabilmektedir. İstihdam olanaklarını artırarak, ülkedeki işsizliğin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Yatırım ve
üretim faaliyetleri, ülke kaynaklarının optimum kullanımına neden olacaktır.
Ancak girişimciliğin vergisel boyutta teşvik edilmesi hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerin bir takım yapısal sorunları mevcuttur. Gelir düşüklüğü, yatırım ve tasarruf azlığı,
nitelikli işgücünün yetersizliği, kurum ve kuralların tanınmaması, kayıtdışı ekonominin büyüklüğü, bilgi
ekonomisine yeterli kaynağın ayrılmaması, bürokrasinin yoğunluğu, kamunun büyüklüğü ve bütçe açıkları gibi
faktörler, vergi dışında girişimciliği etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.
Kamunun ekonomi içinde büyük olması, özel sektörü dışlamasını kolaylaştırmaktadır. Örneğin; yatırım
yapmak isteyip te yeterince sermayesi olmayan girişimcilere fon sağlama yeri olarak organize edilen sermaye
piyasasında, kamunun oluşan fonları alması ve bunları borçlarda veya yatırım dışında kullanması, özel sektörü
dışlamakla kalmamakta; aynı zamanda kaynakların dağılımını bozucu etkide bulunmaktadır. Bu işlem ayrıca faiz
oranlarını artırarak, girişimcinin maliyetlerini olumsuz etkilemektedir.
Türkiye’de kayıtlarda tespit edilen milli gelirin resmi rakamlara göre yarısı kadarının kayıt dışı ekonomide
de mevcut olduğu belirtilmektedir. Kayıt dışı ekonominin yararlarından fazla zararları söz konusudur. Haksız
rekabete neden olması, vergisiz bir ortamda düşük maliyetle ürün üretmesi ve düşük fiyatlandırması, devletin
vergi ve sosyal güvenlik primi gibi gelir kaynaklarından mahrum kalması, kaliteden yoksun ürünlerin piyasaya
arz edilmesi gibi daha birçok olumsuzluklara neden olmaktadır. Kayıt dışı ekonominin varlığı, girişimciliğin
önündeki bir başka büyük engeldir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının mükellef ve vatandaş odaklı olmaması ve hantal yapıda olmaları,
girişimciliği olumsuz etkileyen başka bir faktördür. Taleplere zamanında ve yeterli cevap verilmemesi,
işlemlerin yoğunluğu, girişimciyi caydıran etkenlerdir.
Türkiye’de girişimciliğin teşvik edilmesinde, şirketlere yönelik mevzuatta bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bir
girişimcilik faaliyetinde bulunmanın önündeki bürokratik engeller, caydırıcı etkide bulunmaktadır. Büyük
zaman, emek ve parasal bedel kaybına neden olan bürokratik engellerin en aza indirilmesi ve mümkünse
kaldırılması isabetli olacaktır. Aynı zamanda rekabeti düzenleyen mevzuatın yeni olması dolayısıyla, haksız
rekabet ortamı doğmaktadır. Patent ve telif hakları konusunda girişimciler açısından bir takım olumsuzluklar
yaşanmaktadır. Girişimciyi caydıran bu ortamın ortadan kaldırılması ve bir güven ortamının tesisi gerekir.
İlk ve orta öğrenim eğitim programları içinde girişimciliği özendirici ve girişimci yetiştirilmesini teşvik
edici müfredat yerleştirilmelidir.
Fiziksel alt yapının kurulması için teknokentlerin kurulması teşvik edilmeli, üniversite-sanayi işbirliği
desteklenmeli ve Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmelidir.
Türkiye’de yatırım iklimi açısından vergi sistemi ve vergi idaresi ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Nitekim
Dünya Bankası’nın tespitlerine göre Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen girişimcilerin en fazla şikayet ettikleri
temel sorun; vergi sistemidir. Mevcut vergi sistemi ekonomik gelişmeye, tasarruf, yatırım, istihdam ve üretime
engel olmakta, kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdamı teşvik etmekte, yabancı sermaye girişini
caydırmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde girişimcilik üzerindeki vergisel teşviklerin amaçları; bölgesel kalkınma farklarını
ortadan kaldırmanın yanı sıra, ölçek ekonomilerine sahip sektörleri desteklemek, Ar-Ge çalışmalarını
özendirmektir. Türkiye’deki vergisel teşviklerin amaçları ise; yetersiz sermaye birikimi eksikliğinin azaltılması,
istihdam yaratılması, sosyal fayda sağlayan sektörlerin desteklenmesi, ihracatın artırılması ve bölgesel
kalkınmanın gerçekleştirilmesidir.
Devletin girişimciliğe sonsuz vergi kaynağı olarak bakmaması gerekir. Devletin bir takım modern
görevlerini yerine getirebilecek bir potansiyele sahip girişimciliğin, desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekir.
Devletin girişimciliğe sağladığı vergisel teşvikler, bir kısım kaynakların özel sektöre aktarılması veya
alacağından kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak uygulamada yer bulur. Her iki şekilde de devletin gelir
kaybı söz konusu olsa da, bu geçici bir durumdur. Çünkü girişimciliğin desteklenmesi ile ileride sağlam gelir
kaynağı özelliğine sahip vergilerin artırılmasının önünü açacaktır. Ayrıca girişimci devletin meşgul olması
gereken bir takım ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır.
Girişimciliğin devlet tarafından teşvik edilmesi ve desteklenmesi, çok yönlü başarılması gereken bir
konudur. Yoksa yalnızca vergi teşvikleri ile sağlanacak kolaylılar, tek başına yeterli olmayacaktır.
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MİKRO FİNANSIN GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESINDEKİ ETKİNLİĞİ:
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Mikro Finansın Girişimciliğin Geliştirilmesındeki Etkinliği: Kırgızistan Örneği
Özet

Yoksullukla mücadelede ve bireysel girişimciliğin geliştirilmesinde önemli işlevleri olan mikro finans,
dünyanın birçok yerinde uzun zamandır uygulanan ve başarılı olan bir finansman modelidir. Mikro finans, düşük
gelirli bireylerin; geçimlerini sağlamaları, potansiyellerini ortaya çıkarmaları, işletmelerini kurmaları ve
geliştirmeleri için verilen kredi ve diğer finansal hizmetleri içermektedir. Bu çalışmada, gerek literatür
bilgilerinden yararlanarak gerekse mikro kredi kullanan girişimcilere yönelik yapılan bir anket araştırması ile
Kırgızistan’da mikro finans kuruluşlarının yeri ve girişimciliğin gelişmesine katkıları değerlendirilmiştir.
Kırgızistan’da 1990’ların ortalarında uluslararası kuruluşların katkılarıyla mikro finans uygulaması başlatılmış;
uluslararası kuruluşların desteği ve 2002’de çıkarılan mikro krediler ile ilgili yasa, mikro finans hizmetlerinin
hızlı gelişimini sağlamıştır. Yeni mikro finans kuruluşlarının kurulması ve ticari bankaların da bu alana girmesi,
finans sektörüne bir hareketlilik getirmiştir. Finansal hizmetler çeşitlenmiş, kredi koşulları iyileşmiş ve
hepsinden önemlisi finans piyasası genişlemiş, daha önce finans piyasasına erişemeyenler de erişim
sağlamışlardır. Bu nedenle bugün mikro finans kuruluşları, bankacılık sisteminde önemli bir yere sahiptirler.
Mikro finans kuruluşları ile mikro girişimciler arasındaki ilişki sorunsuz ve sürekli biçimde işlemektedir. Mikro
kredilerin mikro girişimcilere en önemli faydası, işlerini büyütmesini desteklemesidir. Buna karşılık mikro
finans, yeni iş kurmaya, girişimci olmaya küçük bir oranda katkı sağlamaktadır. Mikro kredi kullanan
girişimcilerin çoğu ticaret sektöründe çalışmaktadır. Ortalama kredi tutarlarına ve girişimcilerin önceden de aynı
işi yaptıklarına bakılırsa, girişimcilerin işletmelerini kurmuş küçük girişimciler oldukları ancak pek yoksul
olmadıkları, mikro krediler olmadan da aynı işi yapabileceklerine inandıkları, mikro kredileri diğer tür
kredilerden daha avantajlı gördükleri için büyüme amaçlı kullandıkları anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Yoksulluk, Mikro finans, Mikro kredi, Girişimcilik
Jel Kodu: G32
Abstract
Micro finance, having significant role in poverty reduction and development of entrepreneurship, is a
succesfull finance model which has long been implemented in most of the countries around the world. Micro
finance includes provision of credits and other financial services to low income households in order to maintain
their subsistence, to utilize their potentials, to start and develop their businesses. This study discusses the status
of micro finance agencies and their contributions to develop entrepreneurship in Kyrgyzstan. The research was
based on survey output targeting beneficiaries of micro credits and information from literatue review. Micro
finance activities have started in Kyrgyzstan in mid 1990’s by the contributions of international corporations.
Further support of international corporations and passing of the law on micro credits in 2002 enabled faster
developments in microfinance services. Foundation of new microfinance corporations and entrance of
commercal banks to the sector has brought dynamism to financial sector. Variety of financial services increased,
credit conditions improved and most important of all finance market broadened allowing many people to gain
access to credits. That is the reason why microfinance agencies has an important role in banking system today.
The relationship between microfinance agencies and micro entrepreneurs is functioning continuously and
without any problems. The most important benefit of micro credits is that they support the entrepreneurs to grow
their bussinesses. However micro finance has a minor contribution to start new businesses and become
entrepreneurs. Most of the micro credit beneficiaries are employed in commercial sector. Extended avarage
credit amounts and entrepreneurs’ being involved in the same businesses as before imply that the entrepreneurs
run already founded small businesses and that they can not be considered as poor. Besides, they believe they
could have run the same businesses without utilizing such micro credits, which in fact they obtain due to
comparative advantages with respect to other credit types, for growth of their businesses.
Key Words: Kyrgyzstan, Poverty, Micro Finance, Micro Credit, Entrepreneurship;
Jel Code: G32

1.

GİRİŞ

2000 yılında Okinawa’da yapılan G-8 Zirvesi’nde açıklanan Küresel Yoksulluk Raporu’nda, 1.2 milyar
insanın günde 1 doların altında, 3 milyar insanın ise 2 doların altında gelirle yaşadığı tespit edilmiştir. Dünya
ülkeleri, bu ciddi soruna ve yoksulluğun yarattığı diğer sorunlara çözüm bulabilmek için birtakım çalışmalar
yapmaktadır. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Örgütü’nün 2015 yılına kadar 191 üye ülkesinin gerçekleştirmeyi
taahhüt ettiği Milenyum Kalkınma Hedefleri arasında aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak, cinsler
arasında eşitliği desteklemek ve kadınları güçlendirmek de yer almaktadır. Bu amaçlar, geleneksel bankacılık
sisteminde finansman imkanlarından yararlanamayan, gelir seviyesi çok düşük kişi ve kurumların finansmanı ve
desteklenmesi amacıyla kurulan mikro finans kuruluşlarının önemini arttırmıştır. 2005 yılı Birleşmiş Milletler
Örgütü’nce “mikro kredi” yılı olarak ilan edilmiştir (Dolun, 2005: 1). 1970’li yıllarda Bangladeş’te Muhammed
Yunus’un önderliğinde “Grameen Mikro Kredi Projesi” olarak ortaya çıkan mikro finans sistemi, otuz yılı aşkın
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bir sürede hızlı bir gelişme göstermiştir. 2006 yılı itibariyle 111 ülkede 3.133 mikro finans kuruluşu ile yaklaşık
114 milyon müşteriye ulaşılmış durumdadır. Ayrıca ulaşılan müşterilerden yaklaşık 84 milyonu, ilk kredilerini
almadan önce bulundukları ülkenin yoksulluk sınırının altında yaşayan kişilerdir. Ulaşılan yoksul kişilerin %
84,2’sini kadın müşterilerin oluşturması ise bir diğer dikkat çekici noktadır (Harris, 2006: 21’den aktaran Öner
vd., 2007: 2).
Dünyada bölgeler itibariyle bakıldığında mikro finans uygulamalarının doğal olarak az gelişmiş bölgelerde
yoğunluk kazandığı görülmekle birlikte, yoksulluğu yenmeyi ve ekonomik kalkınmayı amaçlayan mikro finansın
hedef kitlesinin henüz küçük bir bölümüne ulaşılabildiği de bir gerçektir. Yoksul ve az gelişmiş ülkelerden biri
olan Kırgızistan, bağımsızlığını kazandıktan sonra 1990’lı yıllarda mikro kredilerle tanışmıştır. Kırgızistan,
doğal kaynakları olmayan, siyasal ve hukuksal düzeni oturmamış, dengesiz bir ekonomik gelişme gösteren
küçük bir Orta Asya ülkesidir. Bu çalışmada Kırgızistan’da mikro finans uygulamalarına eğilmek ve esas olarak,
mikro finans hizmetlerinin, girişimciliğin geliştirilmesinde ve yoksulluğun azaltılmasındaki etkinliğini
belirlemek amaçlanmaktadır. Mikro finansın, yoksullara hibe ve yardımı esas alan diğer destek sistemlerinden
esas farkı tüketimi değil üretimi desteklemesindedir. Diğer destekler sürdürülebilir olamazken, mikro finans, iş
bulamayan veya kendi işinde zorlanan toplumun güçsüz kesimlerini finansal sistemin içine almakta ve onların,
işlerini kurarak veya geliştirerek kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
2.

MİKRO FİNANS VE KIRGIZİSTAN UYGULAMASI

2.1 Mikro Finans
Mikro finans, yoksul ve düşük gelir düzeyindeki kişi, aile ve işletmelere, mikro işletmelere sağlanan
finansman hizmetleridir. Bu hizmetlerin başında mikro kredi gelmektedir. Bunun dışında geleneksel finans
kuruluşlarına ulaşamayan yoksul kesime yönelik tasarruf, sigorta ve para transferi gibi hizmetler de mikro finans
hizmetleri arasındadır. Bu hizmetlerin mikro olarak adlandırılması, işlemlerin çok küçük tutarlarda – örneğin
kredinin 50 ABD doları ve tasarruf mevduatının 5 ABD doları civarında – olmasından kaynaklanmaktadır
(Dolun, 2005: 2).
Diğer kredi ilişkilerinde olduğu gibi mikro finans da üç unsurdan oluşmaktadır. Bunlar; 1) mikro finans
kuruluşları, 2) mikro finans hizmetlerinden yararlananlar ve 3) iki taraf arasında transfer edilen finansal
hizmetlerdir. Mikro finans hizmetlerinin ana unsuru mikro kredilerdir. Mikro krediler aynı zamanda mikro
finansın orijinal uygulamasıdır. Başlangıçta sadece mikro kredilerden oluşan sistem, zamanla diğer finansal
hizmetleri de içererek genişlemiştir. Mikro kredi, bir mikro finans kuruluşunca düşük gelirli küçük bir
girişimciye işini geliştirmesi amacıyla verilen küçük tutarlı bir kredidir. Mikro krediler, genellikle işletme
sermayesi ihtiyacının karşılanması, hammadde ve malzeme alımı ve ekipman yatırımı gibi nedenlerle
verilmektedir. Mikro finans kuruluşlarının verdiği kredi dışındaki finansal hizmetleri arasında tasarruf,
emeklilik, tüketici kredileri, sigorta ve para transferi sayılabilir. Mikro finans kuruluşları, bunların dışında
müşterilerine eğitim, teknik yardım vb. destek hizmetleri de vermektedirler.
Mikro kredinin diğer finansman biçimlerinden en önemli farkı; kredinin geri ödenmesine yönelik ısrar
mekanizması, kredi masraflarını karşılayabilecek faiz oranlarının uygulanması ve alternatif kredi kaynağı
tefecilik gibi illegal sektörler olan müşteri gruplarına odaklanarak daha önceki belirli hedeflere yönelik
kalkındırma amaçlı borç verme işlerinin yarattığı handikaplardan insanları kurtarmasıdır (Soyak, 2006: 177).
El işi yapan ve sipariş usulü çalışan bir kadının iplik, kumaş ihtiyacını karşılayacak bir tutarı borçlanarak,
ürünü satmasından sonra borcunu geri ödemesi gibi çok sık uygulanan mikro kredi örneğinde olduğu gibi, mikro
kredi daha çok, az bir sermaye ile piyasada talep olunan bir malı üretip satabilecek ancak sermayesi yetmeyen
kişi ve işletmeler için yararlı olmaktadır (Dolun, 2005: 23).
Mikro finans hizmetlerinden yararlananlar genellikle aşağıdaki gruplardır;
- Kadın girişimciler,
- Kırsal kesimde yaşayan, genellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaya çalışan kesim,
- Kentsel kesimde yaşayan, özellikle kırsal kesimden göç ederek yeterli eğitim imkanı alamamış, belli bir
mesleği olmayan kişiler,
- Kentsel kesimde küçük esnaf ve sanatkarlar,
- Kentsel kesimde genç girişimciler.
Mikro finans imkanlarından yararlananların ortak özelliği, düşük gelir seviyesinde olup, kendi işini
yürütmek amacına sahip kişi veya işletmeler olmalarıdır. Genellikle ticari bankalardan hizmet alamayan düşük
gelire sahip, tasarruflarını yastık altında tutan veya taşınır veya taşınmaz mal şeklinde değerlendirme yoluna
giden kişilerdir. Uluslararası uygulamalarda öncelik, günlük geliri 1 ABD doları altında olan ve yaşamını
sürdürebilmek için kendi işini sürdürmek durumunda olan kişilerdedir (Dolun, 2005: 10).
Mikro finans kuruluşları, bazı durumlarda geleneksel finans kuruluşları yapısına sahip kuruluşlar olmakla
birlikte, çoğu zaman yoksul kesime hizmet verirken kar amacından çok, sosyal amaçlı hareket eden kişi,
topluluk, kurum ve sivil toplum örgütleri gibi kuruluşlardır. Daha esnek çalışma sistemlerine sahip olabilen bu
kuruluşlar, aynı zamanda diğer finans kuruluşlarına göre farklı bir hedef kitleye – yoksullara – finansal hizmet
götürmektedirler.
1970’li yıllarda dünyanın birçok yerinde özellikle az gelişmiş bölgelerde birlikler, kooperatifler, sivil
toplum örgütleri gibi mikro kredi sunan kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Bu kuruluşlar 1990’larda daha geniş kitlelere
ulaşabilmek, finansal ürünlerini çeşitlendirebilmek gibi amaçlarla ticari bankalara ya da özel yasalarla mikro
finans kuruluşlarına dönüşmeye başlamışlardır. Aynı zamanda, faaliyet alanları daralan, rekabet nedeniyle kar
marjlarını koruyamayan, pazarlarını genişletmek isteyen ticari bankalar da mikro finans piyasası ile ilgilenmeye
başlamışlardır (Öner vd., 2007: 3). Diğer yandan dünyada bazı uluslararası kuruluşlar da aynı amaçlarda
birleştiklerinden hibe, yardım ve kredi biçiminde mikro finans kuruluşlarının kaynaklarını destekleyebilmektedirler.
Mikro finans kuruluşları ile ticari bankaların çalışma sistemi arasında önemli farklılıklar bulunmak-tadır.
Söz konusu farklılıklar şu şekilde özetlenebilir (Öner vd., 2007: 9):
- Ticari bankalar bireyin sahip olduğu mevcut varlıkları değerlendirerek kredi verirken, mikro finans
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sisteminde kredi alabilmek için bir varlığa sahip olunması gerekmemekte, teminatsız kredi alabilmek mümkün
olmaktadır.
- Ticari bankalarda ana amaç karın maksimizasyonudur. Mikro finans kuruluşlarında ise amaç kar, mali
sürdürülebilirlik ve sosyal vizyonun kombinasyonudur.
- Ticari bankalar genellikle erkeklere yönelik hizmetlerde yoğunlaşırken, mikro finans kuruluşları kadını
merkeze almışlardır.
- Mikro finans kuruluşları ile mikro müşteri arasında bankacılık sistemindeki uygulamanın aksine kanuni
süreç söz konusu değildir. Ayrıca kredinin geri ödenmesinde sıkıntı oluştuğu zamanlarda da icra ve mahkeme
süreci söz konusu değildir.
- Mikro finans kuruluşlarının uyguladığı kredi işlem maliyetleri, bankaların kredi işlem maliyetlerine göre
oransal olarak genellikle daha yüksektir. Bunun nedeni ise küçük tutarlı kredileri vermek için katlanılan maliyet
ile daha büyük tutarlı kredileri vermek için katlanılan maliyetin (işlem maliyetinin) aynı olmasıdır.
- Mikro finans kurumlarının bankalardan ayrıldığı bir husus da, kredi ve tasarruf tutarlarının çok daha
küçük olmasıdır. Tabii bunda ülkenin koşulları da etkili olmaktadır. Sözgelimi, Bangladeş’te verilen kredi tutarı
36 $ iken, ABD’de bu tutar 1200 $ dır.
2.2 Kırgızistan Uygulaması
Farklı alanlarda gelişmiş bir ekonomik yapıya ve eğitimli iş gücüne sahip olmasına rağmen, ekonomisi
ağırlıklı olarak tarıma dayanan 5,3 milyon nüfuslu (CIA World Fact Report, Haziran 2008 Tahmini)
Kırgızistan’da nüfusun % 65’ten fazlası kırsal kesimde yaşamaktadır. Yoksullukla mücadelede önemli adımlar
atılmış olsa da 2006 itibariyle nüfusun % 40,6’sının halen yoksulluk seviyesinin altında bulunduğu, bu oran
içinde en yoksul kabul edilen % 76’lık kesimin de kırsal bölgelerde yaşadığı görülmektedir (IMF Country
Report, 2007). Kırgızistan bölgede en yoksul ülkeler arasındadır. Kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 300 $ ın
biraz üzerindedir. Tarım, Kırgız ekonomisinin hala ana sektörüdür. Tarım, GSYİH nın 1/3’ünden daha fazlasını
ve işgücünün yarıdan fazlasını oluşturmaktadır (Cordero ve Vogel, 2006: 142-143)
Kırgızistan’ın mikro finans uygulamalarını lehte etkileyebilecek ülke koşulları şunlar olabilir:
- Yoksulluğun yaygın olması,
- Nüfusun önemli kısmının kırsal kesimde yaşaması ve geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlaması,
- Kadınların ve gençlerin nüfusta önemli paya sahip olması,
- Kadınların toplum hayatına etkin biçimde katılmaları ve çalışmaya eğilimli olmaları,
- Kırgızistan ekonomisinin geleneksel ve basit bir yapıya sahip olması ve nüfusun önemli bir kısmının
kendi işinden geçimini sağlaması veya mikro işletmelerde çalışmaları,
- Gerek kadın, gerek erkek olsun Kırgız toplumunda eğitim düzeyinin yüksek olması,
- Ülkede mikro finans kurumlarını ve uygulamalarını konu alan yasal düzenlemelerin yapılmış olması.
Buna karşılık, Kırgızistan’da mikro finansın uygulanma ve başarılı olma şansını azaltan etkenler ise şunlar
olabilir:
Geçmişteki devletçi sistem ve kültürün getirdiği girişim ve ticaret becerilerinin yeterli olmaması,
Kırgız toplumunun bankacılık hizmetlerinden uzak olması,
Kırgız toplumunun üretimden çok tüketime eğilimli olması.
Kırgızistan’da bağımsızlık sonrası dönemde bankacılık sektörü yeniden yapılandırılmıştır. İzleyen yıllarda
bankacılık sektörünün denetimi sıkılaştırılmış ve güçlendirilmiştir. Bankacılık kanunları yabancı bankalar ile
Kırgız bankaları arasında ayrım gözetmemektedir. Fakat bankacılığın büyümesine rağmen kredi piyasası yetersiz
kalmıştır. Finansal kurumların kredileri yıllar itibariyle artmış, ancak çoğu, kısa vadeli krediler olduğu gibi,
krediler milli gelire oranla küçük bir yüzde oluşturmaktadır. Kredi faiz oranlarında ise düşme yönünde bir
gelişme göze çarpmaktadır (Oktay, 2006: 147-149).
Kırgızistan’da mikro finans sektörü çok hızlı şekilde gelişmekte, bu alanda çeşitli kuruluşlar faaliyet
göstermektedir. Ülkede mikro finans, 1995’te FİNCA (Foundation for International Community Assistance),
UNDP (United Nations Development Program) ın projeleri, ACD/VOCA (Agricultural Cooperative
Development, International Volunteer in Overseas Cooperative Assistant), İsviçre’nin KARİTAS kuruluşu gibi
uluslararası kuruluşların yardımıyla başlamıştır. 1997’de Kırgız Hükümeti, Dünya bankasının yardımıyla “Kırgız
Tarım Finansal Kurumu”nu kurmuştur ve bugün bu kurum ticari bankalarla rekabet ederek piyasada kendi yerini
bulmuştur. Bugün mikro kredi, ülkenin tüm bölgelerinde ulaşılabilir hale gelmiştir. Ancak Kırgızistan’da mikro
finans kuruluşları tarafından verilen tasarruf, sigorta, para transferi gibi başka hizmetler gelişmemiş durumdadır.
Bu nedenle ülkede mikro finans kuruluşları sadece mikro kredi hizmeti ile sınırlı kalmaktadır.
Mikro finans kuruluşlarının gelişmesini 2002’de çıkarılan 2003’te yürürlüğe giren “Kırgızistan’da Mikro
Krediler Hakkında Kanun”un kabul edilmesi olumlu etkilemiştir. Bu kanuna göre bir finans kurumunun mikro
finans alanında faaliyet gösterebilmesi için Kırgız Merkez Bankasından lisans veya sertifika alması
gerekmektedir. Kanunun amacı, kredileri daha ulaşılabilir hale getirerek toplumun yoksul kesiminin kendi
işlerini kurmasını sağlamak ve yaşam şartlarını geliştirmektir.
Mikro kredi verme sürecinde şu oyuncular vardır:
1) Donorlar (Uluslararası hibe ve kredi kuruluşları)
2) Kreditörler
3) Müşteriler
Mikro kredi verme sürecinde donor olarak Dünya Bankası, USAID (United States Agency for International
Development), Asya Kalkınma Bankası, Avrupa Gelişme ve Kalkınma Bankası, TASİS gibi uluslararası
kuruluşlar sayılabilir.
Kreditörler ise, donorların projelerini gerçekleştiren Kırgız Tarım Finansal Kurumu, sivil toplum örgütleri,
FİNCA (Foundation for International Community Assistance), Bay Tuşum, MERCY CORPS International gibi
uluslararası kuruluşlar ve ticari bankalardır.
Müşteriler ise mikro finans kuruluşlarının amacına uygun ülkedeki tüm kişilerdir. Mikro krediler tek bir
kişiye verildiği gibi bir gruba da verilebilmektedir. Bir gruba verilen kredi örneğinde, kredi karşılığında istenen
hiç bir teminat olmamakta ve müşteriler, aynı aileye üye olmayan ancak benzer düşünen, benzer sosyo-
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ekonomik statüye sahip bireylerden 5’er kişilik bir grup oluşturmaktadırlar. Kredi ilişkisi, bütünüyle güven
ilişkisine dayandırılmaktadır. Ayrıca mikro finans kurumu açısından da grup desteği ve baskısı, kredi müşterisini
daha güvenilir bir hale getirmektedir. Bu şekilde alınan kredilerin % 98’i geri dönmektedir. Mikro kredi
kuruluşlarının hemen hemen hepsi bu tür sistemi kullanmaktadırlar.
Kırgızistan’da faaliyet gösteren mikro finans kurumları çeşitli şekillerde sınıflandırılabilirler. İlgili kanunda
mikro finans kuruluşları, faaliyetlerinin kapsamı açısından iki gruba ayrılmıştır:
1) Sadece mikro kredi veren mikro kredi kuruluşları,
2) Mikro kredi dışında tasarruf vb. hizmetleri de veren mikro finans kuruluşları (ticari bankalar).
Bunlardan ilki, kendi sermayesi ve uluslararası kurumların verdiği hibe ve faizli kredilerden
yararlanmaktadır. Mikro finans kuruluşlarının esas amacı, yoksulluğu yok etmede yoksul insanlara kredi
olanakları sunarak onları kendi işini kurmaya, istihdam etmeye yönlendirmektir.
Mikro finans sektörü çok çeşitlidir, çünkü piyasada büyük mikro finans kuruluşlarının yanısıra küçük
kuruluşlar da faaliyet göstermektedir. Piyasada faaliyette bulunan mikro finans kuruluşlarını büyüklüklerine göre
üç gruba ayırmak mümkündür (http://www.dcca.elcat. kg/rus/news/news.html: 21.03.2008):
1) Uluslararası kuruluşların yardımıyla kurulan büyük mikro finans kuruluşları (FİNCA, Bay Tuşum,
MERCY CORPS International vb.). Bu kuruluşlar piyasanın büyük payına sahiptir (% 75) ve sürekli olarak
kendi personelinin eğitimini de sağlamaktadırlar.
2) Orta büyüklükte mikro finans kuruluşları. Bu kuruluşlar daha çok uluslararası kuruluşların hibe ve
yardımlarından yararlanmaktadırlar.
3) Bir kaç kişi tarafından veya herhangi bir proje çerçevesinde kurulmuş olan küçük mikro kredi
kuruluşları. Bu kuruluşlar genellikle daha zayıftır ve küçük bir portföye sahiptirler ve sürekli bilgi ve sermaye
sıkıntısı yaşamaktadırlar.
Merkez Bankası’nın verilerine göre kredilerin % 75’i ticaret, % 15’i tarım, % 4’ü hizmetler ve % 6’sı da
diğer alanlarda verilmektedir.
Mikro kredi sektörünün hızlı bir şekilde gelişmesi, ticari bankaların da bu sektöre girmesine yol açmıştır.
2002’de, Avrupa Gelişme ve Kalkınma Bankası’nın Mikro ve Küçük Ölçekli Kredi Verme Programı
çerçevesinde ticari bankalar da mikro kredi sektörüne girmişlerdir. Bundan sonra mikro kredi sektöründe rekabet
artarak hızlı bir gelişme ortaya çıkmıştır. Bugün Kırgızistan’da 7 ticari banka, bu program çerçevesinde 50 ABD
$’ndan 100.000 ABD $’na kadar kredi vermektedir ve programın uygulanmaya başlamasından itibaren 100.000
den fazla kişiye 283 milyon ABD $’ı tutarında kredi verilmiştir (Akipress, 2007: 6).
Kırgızistan’da mikro kredi veren kuruluşları türlerine göre dört grupta toplamak mümkündür (Roth, 2006:
8-9’dan alan Öner vd., 2007: 8; Shamshieva, 2006: 3-4):
1) Mikro kredi acenteleri (MCA): Ticari olmayan bu kuruluşlar, sadece kredi ve leasing hizmeti
vermektedirler.
2) Mikro kredi şirketleri (MCC): Ticari olan bu kuruluşlar, kredi, leasing ve factoring hizmetleri
sunmaktadırlar.
3) Mikro finans şirketleri (MFC): Bu şirketler, anonim şirket şeklinde kurulurlar ve finansmanın yanı sıra
diğer finansal hizmetleri de (tasarruf vb.) sunabilmektedirler. Yasada olmasına karşın ülkede faaliyet gösteren bir
mikro finans şirketi bulunmamaktadır.
4) Ticari bankalar: Ticari bankalar, diğer geleneksel müşterilerine ek olarak mikro müşterilere de mikro
finans hizmetleri sunabilmektedirler. Diğer kurumlardan farkları kredi ile birlikte diğer finansal hizmetleri de
sunmalarıdır. Böylece tüm finans kurumları arasında mikro finans alanında rekabet olduğu söylenebilir.
Bu kuruluşların yardımıyla Kırgızistan’da küçük girişimciler kendi işlerini büyütmekte, kendi gelirlerini
yükseltmekte ve yeni iş yeri yaratmaktadırlar. Mikro finans piyasasının gelişmesi, ticari bankalar ve mikro finans
kuruluşları arasında rekabeti arttırmakta, bu da kredi faizlerinin düşmesini ve daha ucuz fon kullanma olanağı
sağlamaktadır.
Bugün Kırgızistan’ın bankacılık sistemi, 115 mikro kredi kuruluşu, 151 mikro kredi ajansı, 23 ticari banka
ve devletin Kırgız Tarım Finansal Kurumu’ndan oluşmaktadır (http://www.nbkr.kg/snb/ten_raz_nfku.htm:
10.04.2008).
3.

KIRGIZİSTAN’DA MİKRO KREDİLERİN GİRİŞİMCİLİĞİN
ETKİNLİĞİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

GELİŞTİRİLMESİNDEKİ

3.1 Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Kırgızistan’da mikro finans uygulamalarının; düşük gelirli bireyleri girişimciliğe özendirerek ve yönelterek
kendi işletmelerini kurmada ve büyütmede ne derecede ve ne şekilde etkili olduğunu belirlemek amacıyla bir
araştırma yapılmıştır. Araştırmanın esas amacı, mikro finansın Kırgızistan uygulamaları hakkında daha fazla
bilgi edinmek, kredi uygulamasının nasıl gerçekleştiğini ve yaşanan sorunları saptamak değildir. Tersine,
spesifik olarak, - üretimi desteklemek amacıyla verilen her kredide olduğu gibi - mikro krediler ile (mikro)
girişimcilik arasında ilişki kurmak, mikro kredi almasalardı muhtemelen işsiz kalacak veya ücretli çalışacak veya
kendi işini kursa bile büyütmede sıkıntılar ve sınırlılıklar yaşayacak olan bireylerin mikro krediler kullandıktan
sonra ne kadar daha iyi durumda olduklarını, mikro kredilerin girişimcilik boyutuyla katkılarını belirlemek
amaçlanmıştır. Araştırmada Kırgızistan’da 1995’ten bu yana faaliyet gösteren ve en büyük mikro kredi
kuruluşlarından birinin müşterileri hedef alınmıştır.
Araştırma anket yöntemi ile yapılmıştır. Bunun için yazılı anket formu hazırlanmış ve uygulanmıştır.
Ankette; katılımcıların, demografik özelliklerini tanımlamaya yönelik 5 soru, çalışma alanları ve mikro finans
uygulamalarına ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik 17 soru olmak üzere toplam 22 kapalı uçlu soru
sorulmuştur. Mikro finans uygulamaları ile ilgili görüş ve kanaatleri sorgulayan sorulara yanıtlar 5’li likert tipi
ölçek kullanılarak alınmıştır. Sorular, hem ilgili literatür taraması hemde konuyla ilgili uzmanların görüş ve
önerileri doğrultusunda tarafımızca hazırlanmıştır. Bu yönüyle anketin bir bütün olarak, belirlenen amaca
yönelik bilgileri sağlamada geçerli olduğu düşünülmektedir. Anket, Kırgızistan Bişkek’te mikro kredi kullanan
toplam 89 girişimciye uygulanmıştır. Elde edilen sonuçların frekans dağılımları incelenmiş, istatistiksel olarak
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sonuçlar arasındaki anlamlı farklılıklar “t” testiyle de araştırılmıştır.
Araştırmaya ilişkin beklentiler diğer deyişle araştırma hipotezi, geleneksel finans kuruluşlarından kredi
alamayacak durumda olan yoksul ve düşük gelirli bireylerin mikro krediler yardımıyla girişimcilik
potansiyellerini gerçekleştirdikleri, kendi işlerini kurdukları ve/veya büyüttükleri, her durumda gelirlerini
arttırarak geçimlerini kolaylaştırdıkları şeklindedir.
3.2 Bulguların Analizi ve Yorumlanması
Ankete katılan girişimcilerin demografik özellikleri ve mikro kredi kullanımlarıyla ilgili bilgiler topluca
Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1’in incelenmesiyle anlaşılacağı gibi, katılımcıların % 56,2’si kadındır. Bu bulgu, mikro finansın
hedef kitlesinin genellikle kadınlar olduğu görüşüyle uyumludur. Katılımcıların % 83,1’i evlidir.
Yaş aralığına bakıldığında, yaklaşık % 52’lik kesimin yaşının 30 ile 40 yaş arasında toplandığı
görülmektedir. Bunun dışında kalanlar yaş gruplarına göre dengeli dağılmaktadır. Katılımcıların, diğer deyişle
mikro kredi kullanan girişimcilerin daha çok, genç ve orta yaşta olduğu söylenebilir.
Katılımcıların % 55,1’inin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı 3 ile 5 arasındadır. 5’ten çok çocuğu olan
% 25,8 de eklendiğinde, girişimcilerin % 80,9’unun çok çocuklu olduğu söylenebilir. Bu durum, mikro krediler
etkin biçimde kullanıldığında sosyal ve ekonomik yönden sağlanacak yararların da artacağını ifade edebilir.
Mikro kredi kullanan girişimcilerin % 62,9’u üniversite, geri kalan tümü lise mezunudur. Girişimcilerin en
az lise eğitimli, çoğunun yüksek eğitimli olmaları, yoksul halkın mikro finans hizmetlerinden yararlandırılması
konusunda bir avantaj sağlayabilir.
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri ve Mikro Kredi Kullanımlarına İlişkin Genel Bilgiler
18-24
25-30
31-35
36-40
40’dan fazla
Yaş
9
10,1
16
18,0
20
22,5
26
29,2
18
20,2
Kadın
Erkek
Cinsiyet
50
56,2
39
43,8
Medeni
Bekar
Evli
Diğer
Durum
9
10,1
74
83,1
6
6,7
Bakılmakla
Hiç yok
1-2 kişi
3-5 kişi
5’ten çok
yükümlü kişi
1
1,1
16
18,0
49
55,1
23
25,8
sayısı
Eğitim
İlk-orta
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Düzeyi
0
0,00
33
37,1
52
58,4
4
4,5
Çalışma
Ticaret
Hizmet
Tarım-Hay.
Üretim
Alanı
53
59,6
12
13,5
13
14,6
11
12,4
Kullanılan
0-20
21-60
61-100
101-200
200 üzeri
Kredi Tutarı
7
7,9
20
22,5
8
9,0
15
16,9
39
43,8
(.000 som)
İhtiyaç
0-20
21-60
61-100
101-200
200 üzeri
Duyulan
8
9,0
27
30,3
13
14,6
20
22,5
19
21,3
Kredi Tutarı
Kullanılan
1-2 kez
3-4 kez
5-6 kez
6’dan fazla
kredi sayısı
24
27,0
25
28,1
13
14,6
27
30,3
Faaliyet
1-2
3-5
6-10
10’ dan fazla
Süresi (yıl)
8
9,0
25
28,1
30
33,7
26
29,2
Kredi öncesi
İşsiz
Kendi işi
Ücretli
yapılan iş
2
2,2
77
86,5
10
11,23

Toplam
89
%100
89
89

%100
Toplam
%100
Toplam
%100

89
89

Toplam
%100
Toplam
%100
%100

İhtiyaç yok
2
89
89
89

2,2
Toplam
%100
Toplam
%100
Toplam
%100

Girişimcilerin yarıdan fazlası (% 59,6) ticaret sektöründe çalışmakta, geri kalanı birbirinden az farkla
tarım-hayvancılık, hizmet ve üretim sektörlerinde bulunmaktadırlar. Nüfusun 2/3’ünün tarım kesiminde çalıştığı
ve daha yoksul olduğu Kırgızistan’da bu kesimin yalnızca küçük bir oranının (% 14,6’sının) mikro kredilerden
yararlanması, öncelikle kentsel kesimin hedef alındığı ya da ulaşılması gereken hala büyük kitle bulunduğu
şeklinde yorumlanabilir.
Kullanılan mikro kredi tutarlarına bakıldığında, % 22,5 oranında katılımcı 555$-1666$ (20.000-60.000
som) arası kredi kullanırken, % 43,8’lik kesim ise 5555$ ın (200.000 som) üzerinde kredi kullanmıştır. 2777$
(100.000 som) üstü kredi kullananlar birleştirildiğinde oran % 60,7 dir. Bu soru, şimdiye kadar alınan mikro
kredilerin toplamı anlamında sorulmuştur. Bu kredi tutarlarını kredi alma sayılarına bölerek bir kredi tutarını
yaklaşık hesaplamak mümkündür.
Şu anda girişimcilerin ihtiyaç duyduğu kredi tutarlarına bakıldığında da % 30,3’lük kesim 555$-1666$
(20.000-60.000 som) arasında kredi ihtiyacı bulunduğunu söylerken, bunu % 22,5 ile 2777$-5555$ (100.000200.000 som) arası ve % 21,3 ile 5555$ (200.000 som) üzeri seçenekleri izlemektedir.
Katılımcıların yarıdan fazlası, yaklaşık % 74’ü en az 3 kez mikro kredi kullandıklarını belirtmişlerdir. Yani
bir kez mikro kredi kullanan bir girişimci, işinin devam eden aşamalarında yeniden mikro kredi kullanmaya
devam etmektedir. Girişimcilerin tekrar tekrar mikro kredi almaları, kredi geri dönüşlerinin olduğunu ve
girişimcilerin büyüme süreçlerinin devam ettiği biçiminde yorumlanabilir. Gerek kullanılan ortalama kredi
tutarını, gerekse ortalama kredi alma sayısını sağlıklı belirlemek mümkün olmadığından, ortalama olarak bir
defada alınan mikro kredi tutarı için kesin bir rakam vermek olası değildir. Bununla birlikte, ortalama mikro
kredi tutarlarının 500-1000$ aralığında olduğu kanımızca söylenebilir. Bu rakamları esas alırsak ve diğer
verilerden de yararlanarak, mikro kredi kullanan girişimci profilinin, kentlerde küçük işyerlerinde ticaret
yapmakta olan mikro işletmeciler olduğu ileri sürülebilir.
İşletmelerin % 64’ü en az 6 yıldır faaliyet gösteren işletmelerdir. Girişimcilerin % 86,5’i kredi kullanmadan
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önce de şimdiki işlerini devam ettirmektedirler. Bu bilgi, kullanılan kredi sayısı ve kredi tutarları ile uyumludur.
Aynı zamanda mikro kredilerin yeni iş başlatmaktan çok, mevcut işi büyütme konusunda etkili olduğunu
göstermektedir. Katılımcıların % 2,2’sinin işsiz iken ve % 11,23’ünün ücretli iken mikro krediler yardımıyla
girişimciliğe geçmeleri de küçümsenecek yararlar değildir.
Mikro kredilerin bireyleri girişimciliğe yöneltmedeki etkinliğini anlamak için sorulan pekiştirici sorulardan
biri, katılımcıların mikro kredi kullanım amaçlarının ne olduğudur. Bu soruya verilen yanıtlar Tablo 2’de
görülmektedir.
Yukarıda da değinildiği gibi, mikro kredi, en çok “var olan işi büyütmek” amaçlı kullanılmaktadır.
Katılımcıların % 78,7’si var olan işini büyütmek için mikro kredi kullandığını belirtmiştir. Bunu % 12,4 payla
bağımsız çalışma isteği izlemektedir. Kümülatif olarak katılımcıların % 91,1’i bu iki amaç için mikro kredi
kullandığını belirtmiştir (Tablo 2). Bu yanıtlar da, mikro kredi kullanmadan önce yapılan işler ile ilgili sorunun
yanıtları ile paraleldir. Bu sonuç, mikro kredilerin girişimcilik üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu
göstermektedir.
Katılımcıların %92,1’inin kredi kullanımı sonrasında işlerinin büyüdüğünü belirtmeleri de, yukarıdaki
bulguları desteklemektedir (Tablo 3). Mikro kredi kullanan girişimcilerin % 94,4’ü kredi kullanmadan önce en
çok 3 personel çalıştırırken, kredi kullanımı sonrasında en çok 3 personel çalıştıranların oranı % 82’ye
gerilemiştir. Buradan, az da olsa mikro finans hizmetlerinin istihdam arttırıcı etkisinin bulunduğunu
söyleyebiliriz. Ayrıca mikro kredi kullanan girişimcilerin % 75’nin gelecek ile ilgili planlarında mevcut işlerini
büyütme düşüncesi vardır.
Katılımcıların % 92’si kredi borçlarını geri ödemede zorlanmadığını belirtirken, % 81’i uygun şartlarda
kredi sağlandığında Kırgızistan’ da iş fırsatlarının çok olduğuna inanmaktadır. Bu bulgu da önceki ile birlikte
mikro finans uygulamasının Kırgızistan’da sorunsuz denilebilecek şekilde başarıyla yürütüldüğü anlamına
gelmektedir.
% 56,2 oranındaki katılımcı, mikro finans kuruluşunun tasarruf, sigorta, para transferi gibi diğer finansal
hizmetlerinden de yararlandığını söylerken, % 43,8 oranında katılımcının bu hizmetlerden yararlanmıyor olması,
halkın hala önemli kesiminin kredi ilişkisi dışında finansal kesimin içine alınamadığını ifade etmektedir. Diğer
yandan, teorik açıklamalar esnasında Kırgızistan’da mikro finans kuruluşlarının mikro kredi dışında diğer
finansal hizmetleri vermediği biçimindeki tespit dikkate alındığında, girişimcilerin yarıdan biraz fazlasının kredi
dışında diğer finansal hizmetlerden de yararlandığını belirtmesi, söz konusu girişimcilerin mikro finans
kuruluşları dışında diğer ticari banka hizmetlerinden de yararlanıyor olabileceklerini hatıra getirmektedir.
Mikro finans sisteminin diğer kredilendirme seçeneklerine göre avantaj ve dezavantajlarını belirleyebilmek
için mikro kredi kullanan girişimcilerin mikro finans sistemiyle ilgili verilen ifadeleri değerlendirmeleri
istenmiştir. Söz konusu değerlendirme; katılımcıların verilen ifadelere 1: Katılmıyorum, 5: Katılıyorum. olacak
şekilde 1 ve 5 arasında verdikleri puanlarla gerçekleştirilmiştir. Beş seçenekli likert ölçekte 3 puan kararsız
olarak düşünülebilir. Bu nedenle elde edilen sonuçların istatistiksel açıdan da geçerliliğini görebilmek için
ortalamaların kararsızlığını ifade eden 3 puana göre farklılıkları t testiyle de araştırılmış ve tüm ifadelerde
0,0001’den küçük önem seviyelerinde anlamlı farklılık elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 4’de
görülmektedir.
Tablo 2: Mikro Kredi Kullanım Amaçları
Amaçlar
1- Kendi işi kurarak bağımsız çalışmak
2- Var olan işimi büyütmek
3- Krediyi iş alanının dışında başka bir işte kullanmak
4- İhtiyaç kredisi olarak kullanmak
5- Nakit sıkıntısını aşmak
Toplam

Frekans
11
70
3
3
2
89

Tablo 3: Mikro Kredi Kullanımı Sonrasında Gerçekleşen Değişiklikler
Değişiklikler
Frekans
% Pay
1- İş hacmi büyüdü
82
92,1
2- İşim hacmi küçüldü
2
2,2
3- İş hacminde değişiklik olmadı
5
5,6
89
100,0
Toplam

% Pay
12,4
78,7
3,4
3,4
2,3
100,00

Kümülatif % Pay
92,1
94,3
100,00

Tablo 4: Mikro kredinin Alternatiflerine Göre Seçilme Nedenlerine Verilen Önem
Mikro Kredinin Göreceli Avantajları
1- Mikro kredide faizler daha düşüktür
2- Mikro kredide istenen teminat daha azdır veya yoktur.
3- Belirlenen mikro kredi tutarları tam ihtiyacı karşılayacak şekildedir.
4- Mikro kredide vade daha uygundur.
5- Mikro kredide bürokrasi daha azdır, kısa sürede alınabilir.
6- Mikro kredide risk daha azdır.
7- Mikro kredide kreditör firma kredi müşterisiyle daha çok ilgilenir, gerekirse
danışmanlık yapar
Tablo 5: Mikro Kredinin Girişimcilere Sağladığı Avantajlara Verilen Önem
Mikro Kredinin Girişimcilere Sağladığı Faydalar

Kümülatif (%) Pay
12,4
91,1
94,5
97,9
100,00

Ortalama
4,1573
4,3258
4,2135
4,3483
4,2135
3,4944

Standart
Sapma
,90326
,73508
,91044
,79916
,84574
,94296

Önem
Seviyesi
,000
,000
,000
,000
,000
,000

4,2360

,65752

,000

Ortalama

Standart
Sapma

Önem
Seviyesi

322
1- Mikro kredi almasaydım yeni bir iş kuramazdım.
2- Mikro kredi almasaydım mevcut işimi genişletemezdim.
3- Mikro kredi almasaydım farklı türde bir kredi kullanarak da aynı faydayı
sağlardım.
4- Mikro kredi almasaydım hiçbir şey farketmezdi.
5- Mikro kredi almasaydım ücretli bir işte çalışırdım.
6- Mikro kredi almasaydım işsiz kalırdım.

1,5169
3,6966

,94282
,99321

,000
,000

2,8315

,81514

,054

2,6966
1,3483
1,2921

,69747
,64140
,64319

,000
,000
,000

Mikro kredinin diğer alternatiflerine göre kullanım gerekçelerini tanımlamaya yönelik verilen tüm
ifadelerde elde edilen ortalamalar istatistiksel açıdan da anlamlı olarak 3 puanın üzerinde çıkmıştır. Buradan tüm
girişimcilerin mikro kredi kullanım gerekçeleriyle ilgili belirtilen tüm ifadelere katıldıkları, yani belirtilen
görüşleri destekledikleri, belirtilen tüm ifadeleri mikro finans sistemi için bir avantaj olarak gördükleri
anlaşılmaktadır. Ancak en yüksek ortalama 4,35 ile “uygun vade” seçeneğinde ortaya çıkmıştır. Bunu 4,33
ortalamayla “teminat istenmiyor” olması izlemektedir. En düşük ortalama 3,49 ortalamayla “risk” seçeneğinde
ortaya çıkmıştır (Tablo 4).
Benzer şekilde mikro finans sisteminin girişimcilere sağladığı faydaları belirleyebilmek için, yine
katılımcılardan, verilen ifadelere 1 – 5 arasında puan vermeleri istenmiştir. Burada da 0,054’den küçük önem
seviyelerinde anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 5’te verilmektedir.
Burada da ortalamaların önemli bir kısmı anlamlı bir şekilde 3’ün altında elde edilmiştir. Sadece bir
maddede 3,70 ortalamayla 3’ün üzerinde sonuç elde edilmiştir. Bu da aynı zamanda en yüksek ortalama olup
kendi içinde anlamlıdır. Girişimciler 3,70 ortalamayla mikro kredi kullanmamaları halinde işlerini
genişletemeyeceklerini düşünmektedirler. Mikro kredi kullanmadıklarında alternatif krediyle aynı faydayı elde
edemeyeceklerini inanmaktadırlar. Mikro kredinin işlerinde birçok şeyi olumlu yönde farklılaştırdığı
kanısındadırlar. Ancak mikro kredi kullanmadıklarında işsiz kalacakları, ücretli olarak çalışacakları, yeni bir iş
kuramayacakları görüşlerine ise katılmamaktadırlar (Tablo 5).
4.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, gerek literatür bilgilerinden yararlanarak gerekse mikro kredi kullanan girişimcilere yönelik
yapılan bir anket araştırması ile Kırgızistan’da mikro finans kuruluşlarının yeri ve girişimciliğin gelişmesine
katkıları değerlendirilmiştir.
Kırgızistan’da 1990’ların ortalarında uluslararası kuruluşların katkılarıyla mikro finans uygulaması
başlatılmış; uluslararası kuruluşların desteği ve 2002’de çıkarılan mikro krediler ile ilgili yasa, mikro finans
hizmetlerinin hızlı gelişimini sağlamıştır.
Yeni mikro finans kuruluşlarının kurulması ve ticari bankaların da bu alana girmesi, finans sektörüne bir
hareketlilik getirmiştir. Finansal hizmetler çeşitlenmiş, kredi koşulları iyileşmiş ve hepsinden önemlisi finans
piyasası genişlemiş, daha önce finans piyasasına erişemeyenler de erişim sağlamışlardır. Bu nedenle bugün
mikro finans kuruluşları, bankacılık sisteminde önemli bir yere sahiptirler.
Yukarıda da belirtildiği gibi, mikro finansın Kırgızistan’da en önemli katkısı kredi hacmini arttırması,
pazarı büyütmesi ve böylece yoksul ve mikro girişimcilerin de başta kredi olmak üzere finans hizmetlerinden
yararlanabilmesini sağlamasıdır.
Mikro finans kuruluşları ile mikro girişimciler arasındaki ilişki sorunsuz ve sürekli biçimde işlemektedir.
Kredi geri dönüşleri yüksek, mikro girişimciler sürekli bu kaynaktan yararlanmaktalar ve gelecekte de
yararlanmayı düşünmektedirler.
Mikro kredilerin mikro girişimcilere en önemli faydası, işlerini büyütmesini desteklemesidir. Buna karşılık
mikro finans, yeni iş kurmaya, girişimci olmaya küçük bir oranda katkı sağlamaktadır. Buna paralel olarak
istihdamın arttığı görülmektedir. Girişimciler işletmelerini büyüttükçe yanlarında çalıştırdıkları personel sayısını
az da olsa arttırmaktadırlar.
Mikro kredi kullanan girişimcilerin çoğu ticaret sektöründe çalışmaktadır. Ortalama kredi tutarlarına ve
girişimcilerin önceden de aynı işi yaptıklarına bakılırsa, girişimcilerin işletmelerini kurmuş küçük girişimciler
oldukları ancak pek yoksul olmadıkları, mikro krediler olmadan da aynı işi yapabileceklerine inandıkları, mikro
kredileri diğer tür kredilerden daha avantajlı gördükleri için büyüme amaçlı kullandıkları anlaşılmaktadır.
Yukarıdaki bulgulara dayanarak, Kırgızistan için mikro finans konusunda aşağıdaki öneriler getirilebilir:
1) Mikro finansın hedef kitlesi büyütülmelidir. Hedef kitle içine geleneksel bankacılık hizmetlerini
tanımayan ve kullanmayan aşırı yoksullar, yoksullar, kırsal kesimde tarım ve hayvancılık ile uğraşanlar, gençler,
kadınlar, işsizler vb. de katılmalıdır. Görüldüğü kadarıyla bugün Kırgızistan’da mikro finans kurumları, doğal
hedef kitlesinin en az riskli bölümüne hitap etmektedirler. Daha riskli ama mikro kredilere daha çok gereksinme
duyabilecek yoksul kesimlere ve özellikle kırsal kesime yönelik krediler arttırılmalıdır.
2) Mikro krediler iş büyütmenin yanında yeni iş kurma hedefi de gütmelidir. Kırgızistan’da ücretli olarak iş
bulmak güçtür. İşsiz çoğunluk için tek seçenek mikro girişimciliğe atılmak olarak görünmektedir. Halkın önemli
kısmı çiçek, sebze-meyve gibi malların ticaretine yönelerek geçimlerini sağlamak zorunda kalmaktadırlar. Bu
kesimin mikro kredilerle desteklenmesi, mikro finansın sosyal yararlarını arttıracaktır.
3) Mikro krediler sadece ekonomik amaçlar için değil, sosyal amaçlar için de – diğer deyişle kar amacı ön
planda olmaksızın – verilmelidir. Yoksullukla mücadele ve kırsal kalkınma hedefleri de gözetilmelidir. Bunun
için uluslararası kurumların ve devletin yardımları arttırılmalıdır. Ancak sistemin sürdürülebilirliği de tehlikeye
atılmamalıdır.
4) Kurumlar, kredi vermenin yanı sıra girişimci adaylarına eğitim, teknik yardım vb. desteklerini de
arttırarak onların başarı şanslarını arttırmalıdırlar. Kurumların bu konuda proaktif olmaları gerekmektedir.
5) Son olarak, mikro finans hizmetlerinin özellikle ticaret, turizm ve tarım-hayvancılık sektörlerinde
yoğunlaştırılması önerilebilir. Çünkü bu sektörler Kırgızistan’da gelişme potansiyeli en yüksek sektörler olduğu
gibi, mikro girişimciliğin geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması açısından da en elverişli sektörlerin başında
gelmektedir.
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Söz konusu araştırma, Kırgızistan’da 1995 yılından beri faaliyet gösteren, pazarda önemli bir konuma sahip
bir mikro finans kurumunun yalnızca 89 kredi müşterisine uygulanabilmiştir. Kuşkusuz bu araştırma; farklı
hedef kitleye yönelen diğer kurumların ve Kırgızistan’ın farklı bölgelerindeki müşterileri de kapsayacak şekilde
çok sayıda kişiye uygulanması halinde hem istatistiksel açıdan hem de beklentiler açısından daha ilginç ve
güvenilir sonuçların elde edilebileceğini düşünüyoruz.
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GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE KALKINMANIN LOKOMOTİFİ: KOBİLER
A. Kadir KÖKOCAK*.
Geçiş Ekonomilerinde Kalkınmanın Lokomotifi: Kobiler
ÖZET
Sovyet sisteminin kendine özgü var olan iktisadi modeli sistemin çökmesi ile birlikte başarısızlıkla
sonuçlanmıştır. Ağır sanayi yapısına sahip sistemin iki türlü yapısal özelliği öne çıkmıştır. Birincisi, üretimde
kullanılan teknolojinin hantal ve gelişen ekonomik yapıya adaptasyon sorunlu olmasıydı. Bu durum kapitalist
dünyada ortaya çıkan yeni post-fordist üretim modeli karşısında merkezi ekonomik modelin rekabet zafiyeti
göstermesine neden olmuştur. Gelişen yeni ekonomik koşullara teknolojik uyumsuzluk sorunu nedeniyle baş
gösteren yetersizlik, sovyet sisteminin çöküş ivmesini tetiklemiştir. İkincisi ise, büyük işletmecilik anlayışının
yaygınlığıdır. Üretim üsleri olan işletmeler kitlesel üretime dayalı büyük hacimli komplike tesislerden
oluşmaktaydı. Üretim esnekliği zayıf olan bu tür işletmeler yeni toplumsal yapının taleplerini karşılama sorunu
yaşamıştır. Yeni üretim sisteminin ve işletmecilik anlayışının sahip olduğu kıvraklık, üretkenlik ve maliyet
avantajına sahip değildi.
Günümüzde geçerli olan küçük güzeldir anlayışı, küreselleşmenin de desteğiyle hızla yaygınlık kazanmış
ve KOBİ tarzı işletmelerin yaygınlık kazanmasına neden olmuştur. Küçük işletme yapısının oluşumu ile uluslar
arası şirket organizasyonları arasında ortaya çıkan ilişki KOBİ’leri öne çıkaran bir etken olmuştur. Büyük ve
yerel işletmelerin yerini küçük işletme, büyük organizasyon almıştır. Ayrıca yeni üretim sistemi olan post-fordist
üretim modelinin yaygınlaşması ile küçük işletmelerin yapısal uyumu KOBİ gerçeğini ortaya çıkarmıştır.
Geçiş ekonomisi karakteri taşıyan ülkelerden olan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri eski Sovyet sisteminden
tevarüs eden üretim ve işletmecilik anlayışını yeni ve stratejik KOBİ oluşumları ile ikame ederek çağın
gereklerine uygun kalkınma modeline dönüştürebilirler. Oluşturulacak sanayi bölgelerini, KOBİ işletmelerinin
kuluçkalarına dönüştürmek suretiyle yeni ekonomik sürecin karakteristiğine uygun bir kalkınma ivmesi
yakalanabilecektir.
Çalışmamız, ekonomik kalkınma açısından KOBİ gerçeğinin stratejik önemini açıklamaya yönelik yeni
işletmecilik anlayışı üzerine kurulu, işletme yapısına odaklı bir kalkınma modelini, geçiş ekonomisi karakteri
taşıyan Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik kalkınmaları açısından bir politika önerisi olarak
açıklamayı amaçlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Geçiş ekonomileri, ekonomik kalkınma, küreselleşme, yeni ekonomik süreç, yeni
işletme anlayışı, kümelenme, KOBİ’ler

I.

GİRİŞ VE TEKNOLOJİK KÜRESELLEŞME

TÜBİTAK’ın nitelemesiyle küreselleşme, “...belli bir kültür, ekonomi ya da siyaset normunun, değer
yargısının ya da kurumsal yapının küresel ölçekte yaygınlık kazanarak o alanda geçerli tek norm, tek değer
yargısı ya da tek kurumsal yapı haline gelmesini ifade...” etmekte ve bu sürecin amacının, “son çözümlemede,
bütün ekonomik faaliyet alanlarında ulusal sınırların ortaya çıkardığı engel ya da kısıtlamaların kalktığı tek bir
dünya sistemi yaratmak” olduğu vurgulanmaktadır. Bu sürecin ideolojik platformdaki savunuculuğunu da, bilimteknoloji-sanayi alanındaki mutlak üstünlükleri olan piyasa ekonomisi ülkelerinin yaptığının altı çizilmektedir.
(TÜBİTAK,1997)Günümüzde küreselleşme sürecini bir taraftan besleyen ve diğer taraftan da bu süreçten
beslenen en önemli tekno-ekonomik oluşum enformasyon-komünikasyon teknolojisi (EKT) ile ilişkilidir. Son
dönemde merkez ülkeler tarafından gerçekleştirilen bu jenerik teknolojideki yenilikler küreselleşme sürecinin
kullandığı olanakların altyapısını oluşturmakta, küreselleşme süreci de bu sisteme ve teknolojik gelişmelere bir
biçimde ivme kazandırmaktadır(A. Göker,1998).
EK’deki gelişmelerin ürünleri, yalnızca enformasyon-komünikasyon sanayilerini değil, diğer sanayileri de
etkileyebilecek bir biçimde çok daha hızlı ve etkin olarak yayılabilmektedir. Geleceğe yönelik sınai yapıyı
önemli ölçüde biçimlendirecek olan bu yeni tekno-ekonomik paradigma, mevcut paradigma içinde yavaşça
gelişmekte ve zaman içinde yeni tekno-ekonomik paradigmaya köklü bir dönüşüm anlamına gelmektedir.
Aslında sorun daha açık olarak şu şekilde de ortaya konabilir; İnternet ya da cep telefonunun yalnızca kullanıcısı
mı olunacak? Yapılan yatırımlar yalnızca altyapı düzeyinde mi kalacak? Yoksa bu ürünleri yaratan teknolojilerin
öğrenilip, geliştirilebilmesine olanak tanıyan yapısal-kurumsal düzenlemeler ve önlemler alınılacak mı? Yani
belirli bir teknolojik sistem içersinde Ar-Ge ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine önem verilecek mi? Bir ülkenin
birinci yolda kalması, o ülkeyi teknolojinin son ürünlerine bağımlılığını beslemekte ve bu da merkez ülkelerin
pozisyonunu güçlendiren, GOÜ’lerin ise teknolojik bağımlılığını besleyen bir süreç olarak belirginleşmektedir.
Bu çerçevede bir çıkış ve kalkınma arayışı içindeki ülkelerin fikri ve sınai mülkiyet kapsamındaki bilgi,
usul, ürün ve eserlere olan gereksinimi daha da artmaktadır. Özellikle EKT’ni yaratan merkez kapitalist ülkeler
bir yandan yeni teknoloji üretimini ve Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, diğer yandan sınai mülkiyet
korumasının kapsamını genişletmek ve etkin şekilde uygulamak konusunda önemli çabalar harcamaktadırlar.
GOÜ’ler ise, uluslar üstü düzeyde fikri ve sınai mülkiyet korumasıyla ilgili gelişmiş ülkelerce sürdürülen
faaliyetleri, gerek ulusal kalkınma çabaları, gerekse uluslar arası işbölümü içindeki yerlerini değiştirmeye
yönelik çabalara engel olarak yorumlama eğilimindedirler Fikri ve sınai mülkiyet konusu ürün ve eserlerin
insanlığın ortak mirası olduğunu iddia eden bu ülkeler, yeniliklere erişmenin tamamen serbest olması gerektiğini
savunmaktadırlar. Nitelikli işgücü, fiziksel sermaye, yeni üretim teknolojisi ve diğer koşullar bakımından geri
durumdaki GOÜ’lerin, sadece kendi olanak ve çabalarıyla gelişmeleri mümkün görünmemektedir. Ancak
gereksinim duydukları bilgi, teknoloji ve deneyim ise daha çok gelişmiş ülkelerin elinde bulunmaktadır.
*
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I. A. TEKNOLOJİK KÜRESELLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ
Teknolojik küreselleşmenin en önemli özelliği internet ağı, ve diğer şebekeler ile fiziki sınırları ortadan
kaldırarak, kritik altyapıyı, resmi ve kamu hizmetlerini ve kuruluşlarını, yazılı, görsel, sesli medya kuruluşlarını,
Sivil Toplum Örgütlerini (STÖ), çıkar gruplarını, meslek kuruluşlarını, uluslar arası organizasyonları, NGO’ları,
endüstri ve ticari kuruluşları, üniversiteleri, teknoloji ve AR-GE kurumlarını, strateji kuruluşlarını ve tüm askeri
güç unsurlarını şebekelendirmekte, farklı ve yeni yeteneklerin oluşmasını sağlamaktadır.(Bayazıt,2005)
Yaygın ve yeni bir teknolojik altyapı oluşturarak küresel erişim ve bağlantı sağlamış ve coğrafi sınırların
önemini azaltmaktadır. Bu özellik tüm değinilen kuruluşların küresel, bölgesel ve ülkesel bazda örgütlenmesini
değiştirmiştir. Farklı örgütlenmeler aynı zamanda tehdidin biçimini ve algılamasını değiştirmiştir. Özellikle
değişimin ana üssü olan işletmelerin ulusal ve uluslar arası düzeydeki örgütlenme yapılarını radikal biçimde
etkilemiştir.
Zaman, Mekân ve Güç etkileşiminin değişmesi BT ile hızı artırarak zamanı yoğunlaştırmıştır (bir internet
senesi klasik anlamdaki 7 yılımıza eşittir.) Üç boyutlu değerlendirilen harekat ortamına uzay ve bilgi boyutlarını
ekleyerek, yeni harekat ortamını 5 boyuta çıkarmıştır. Medya ağlarının birbirleri ile şebekelenmesi sonucu
oluşan örgütlenmenin küreselleşmesi boyutu ile bağlantılı olarak, zaman, mekan ve güç etkileşimi açısından da
Medya önemli bir güç unsuru olmuştur. BT ve bilgi, yeni güç unsurlarıdır. Teknoloji ve bilgi, geleneksel güç
kuramının karşısında yeni bir versiyon olarak değerlendirilmektedir. Güç kuramını, unsurlarını ve araçlarını
değiştirmektedir. Bilgi ve teknoloji önemli bir güç çarpanı ve insan, malzeme ve finanstan daha önemli bir
stratejik kaynak olarak değerlendirilmektedir. David Gombert, geleneksel yaşam tarzı ve büyüklüğü ne olursa
olsun, BT’ini yaratma ve kullanma yarışına katılmadan, hiçbir ülkenin bilgi ile güç arasındaki ilişkiden dolayı
modern bir güç geliştiremeyeceğini savunmaktadır. Konrad Seitz’e göre, gelecekte dünyaya Rusya gibi geniş
topraklara ve büyük kaynaklara sahip uluslar değil, Japonya gibi bilgi ve teknoloji üreten uluslar hakim olacaktır.
Ülkelerin güç sıralamasını asker veya silah sayısı değil, bilgi ve teknoloji gücü belirleyecektir. Askeri güç de
bilgi ve uzay teknolojilerinin bir fonksiyonu olacaktır Bayazıt,2005).
I. B. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME
Bilgi ve iletişim teknolojileriyle bağlantılı üretim süreçleri, yüksek teknolojili ürün ve hizmet sektöründeki
yoğun rekabet tarafından yönlendirilmektedir. Kas gücüne dayalı emeğin yüksek maliyeti, işgücünün etkin
yönetimine ilişkin zorluklar ve zorunlu standartlardaki artış yatırımların işgücü tasarrufu sağlayan yüksek
teknolojili alanlara kaymasına neden olmuştur. Bu trend kaçınılmaz bir şekilde, işgücünde indirimlere gidilmesi
ve ücret artışlarının verimliliğe endekslenerek kısıtlanması yoluyla işgücü piyasalarında bir baskı unsuru olarak
ortaya çıkmıştır. Böylelikle, sanayi üretiminde bilgi teknolojileri ve iletişim ağırlıklı üretim faktörleri lehine bir
ikame fırsatı doğmuştur. Ancak yine de ekonominin bütünü düşünüldüğünde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin
istihdam açısından etkisi pozitif olacaktır. Ayrıca istihdamın sektörel dağılımında, her yeni teknik buluşta ve
ilerlemede şahit olunduğu üzere, ibre daha iyi eğitimli, genç ve kalifiye işgücü tarafına ağır basmaktadır.
Üretim faaliyetleri alanında, bilgi ve iletişim teknolojileri, üretimin ve ticaretin önündeki geleneksel
engelleri kaldırmış, üretim süreçlerinin küresel nitelik kazanmasıyla üreticilerin önüne sayısız coğrafi fırsat ve
seçenek çıkarmıştır. Üretim ağları ulusal sınırları aşmış, üretim aşamaları ekonomik olarak nerede karlı ise orada
gerçekleştirilmeye başlanmış, ancak bu aşamalar yine elektronik ağlarla birbirine bağlanmıştır. Bu süreç
doğrudan yabancı sermaye yatırımları aracılığıyla hızlandırılmış ve birleştirilmiştir. Ekonomideki bu eğilimin en
önemli göstergesi büyük firmaların taşeronluk işlerini yapan ve entegrasyon sayesinde daha fazla iş yapma
olanağına kavuşan küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Maliyetlerin düşürülmesine yönelik bilgi ve iletişim
teknolojileri ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen bölgesel nitelikli üretim, yalnızca etkinliği artırmakla kalmayıp,
aynı zamanda ulaşım ihtiyaçlarını düşürmek suretiyle şehirlerdeki kalabalığın azaltılması, çevrenin daha az
kirletilmesi gibi pozitif dışsallıklara da yol açmaktadır.
Bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmenin bu alandaki en önemli örneklerinden biri, bilgi yoğun
kimi üretim faaliyetlerinin maliyetlerin düşük olduğu ülkelerde gerçekleştirilmesidir. Gelişmiş ülkelerin bilgi
teknolojisi alanında faaliyet gösteren şirketlerinden birçoğu, üretimlerini ve yazılımlarını İsrail ve Hindistan gibi
ülkelere taşımışlardır. Bu eğilimin en güncel örneği Hindistan’ın Bangalore şehridir. Bu şehir, önemli ölçülerde
yabancı yatırım çekmiş, bilgi teknolojilerine ilişkin önemli bir altyapı birikimi oluşturmuş ve bilgi ve iletişim
teknolojilerinin Asya’daki başkenti konumuna gelmiştir. Bölgenin şaşırtıcı gelişimini sadece ucuz işgücüne
bağlamak tatmin edici bir açıklama olmaktan uzaktır. Bu gelişmeye, bölgedeki eğitimli ve kalifiye işgücü ile
Avrupa ve Amerika ile uydu ve internet yardımıyla gerçekleştirilen dijital entegrasyon da katkıda bulunmuştur.
Bu hızlı gelişmenin sonucunda, Hindistan’ın yazılım ihracatı yıllık 4 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Benzer
gelişmelerin iletişim altyapısının ve eğitimli kalifiye işgücünün göreli olarak yüksek sayılabileceği Doğu
Avrupa’da ve Asya’nın gelişmekte olan diğer ekonomilerinde de kısa bir süre zarfında yaşanabileceği ihtimal
dahilindedir. Bangalore örneği gelişmekte olan diğer ülkelere bir örnek teşkil etmelidir. Belki de Alvin Toffler’in
20 yıl öncesinde dile getirdiği “Yeni üretim biçimleriyle bir pamuk tesisini yüksek teknolojili elektronik üretim
birimine dönüştürmek mümkün olacak, evler toplumun merkezini oluşturacaktır” görüşü gerçekleşecektir.
.(Odyakmaz,2000)
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişimin yaratacağı potansiyel kazanımlar, etkinlik ve ulusal ekonomik
büyümenin hızlanması, bu teknolojilerin ulusal boyutta yaygın ve örgün olarak uygulanmasına bağlıdır. Ancak
bu uygulamalar, evrensel boyutta ve eşit olarak dağılmamıştır; uygulamaların yoğunluğunun, beşeri sermaye,
teknoloji ve talep potansiyeli gibi birçok farklı faktöre bağlı olduğu gözlemlenmektedir. Bir sektördeki
teknolojik kapasite ne kadar yüksekse, o sektördeki talep artışı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun ve etkin
kullanımı da o kadar fazla olmaktadır. Bilgi ve iletişim sektörlerine yapılan yatırım beşeri sermayeye yapılan
yatırıma benzemektedir; kısa dönemde maliyetli gözükse de uzun dönemde anlamlı ölçüde verimlilik avantajı
sağlamaktadır.(Odyakmaz,2000)
Küçük ve orta ölçekli işletmeler(KOBİ), büyüklük, mevki, sermaye yatırımı, bölgesel yaygınlık ve özellikle
istihdam artırıcı özelliği nedeniyle küresel anlamda ekonomik gelişmeyi iten bir güç olarak varlık
göstermektedir. Büyük bir yetenek ve becerisi ile küresel geçiş sürecinde önemli bir rol oynamaktadır.
Küresel değişimle birlikte KOBİ’lerin üstlendiği rol çok daha yaşamsal bir hal almıştır. KOBİ’ler, büyük
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ölçekli tüketeici malları piyasasının ve sermaye piyasasının sağladığı motivasyondan daha fazla, sahip olduğu
yenilik ve yayılma gücü ile hem kendisini ateşliyor hem de küresel ekonomik süreci ateşliyor.
KOBİ’ler, disiplinlerarası işbirliğindeki büyüme, hızlı bilgi akımı, hızlı teknolojik yayılma ve küreselleşme
dalgasının dışında değildir. Rekabet ortamı henüz, piyasaları, kalite tercihini ve tüketici tatminini geniş ölçüde
değiştirmiş değildir. Bunun için KOBİ’ler güncel eğilimleri tartmaya, büyüme ve var olma stratejilerine yeniden
yönelmeye ve uyumluluk noktalarına gereksinim duyarlar. Bu ise, KOBİ’lerin değişime uyması ve adaptasyonu,
yenilik, etkin ve yerinde uygulama içerisinde süratli reaksiyon gösterebilmesine bağlıdır. KOBİ’ler yeni
teknolojik gelişmelere ve tehlikeli iş çevrelerine ayak uydurmak ve yerel rekabette üstünlük sağlamak için
uluslar arası piyasalara girerken; teknolojik değişim sorunlarına, ticaret tahditlerine, kalite uyumu, dağıtım ağı,
pazar ve sermaye kaynakları ve teşvik yetersizliğine, kültür ve dil engellerine ve hatta zihniyet engellerine
üstünlük sağlamak zorundadır.
II.

GEÇİŞ EKONOMİLERİ

Sovyetler Birliği’nin 1990’lı yılların başında dağılmasından sonra ortaya çıkan devletlerin hemen hepsinde
başlayan siyasi değişim hareketlerinden sonra, bir taraftan merkezi ekonomik model tasfiye edilirken, diğer
taraftan demokratik bir toplum ve ekonomik kalkınma için çeşitli programlar uygulanmaya konulmuştur.
Küreselleşmenin de yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü bu süreçte geçiş ekonomileri iki cepheli bir savaş
vermektedir. Bunlardan ilki geleneksel olarak, geri kalmışlıktan kurtulmak ve kalkınma mücadelesidir. İkincisi
ise, piyasa ekonomisine geçiş sürecidir. Ancak genelde bu iki sorun, bir birileriyle bağlantılı meselelerdir.
Birbirinden farklı piyasa ekonomisi deneyimi geçirmekle birlikte bu ülkelerin en önemli ortak sorunları; az
gelişmiş alt yapı, güçlü ve katı bir kamu yönetimi ile hantallaşan kamu sektörünün yol açtığı problemlerdir. Bu
problemlerin aşılması ve sağlıklı bir ekonomik sistemin oluşturulması için çoğu dışardan destekli olmak üzere
birçok mali reform uygulanmaya çalışılmıştır.
Geçiş ekonomileri terimi Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmış
bir kavramdır. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra yaklaşık 380 milyon nüfusa sahip 25 civarında ülke
sosyalist sistemin başarısızlığından dolayı serbest piyasa ekonomisine geçmeye çalışmaktadır. Bu ülkelerin
ekonomileri hala serbest piyasa ekonomisine dönüşümü tamamlayamadığı için geçiş ekonomileri olarak
adlandırılmaktadırlar. Başka bir ifade ile bir çok ülkenin bir bütün olarak kumanda ekonomisi sisteminden piyasa
ekonomisi sistemine geçmeye yönelik çabaları geçiş ekonomileri olarak adlandırılmıştır (Sshaffer 2000; Balcılar
2002: 89).
Geçiş ekonomilerinde yer alan ülkeler birbirleriyle benzeyen özellikleri nedeniyle diğer ülkelerden
farklılıklar gösterirler. Bu ülkeler özelliklerine göre dört grupta toplanabilir. Bunlar (Arıkan 2002: 210);
i. Orta ve Doğu Avrupa Ülkerleri (Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Mekadonya,
Macaristan, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, ve Slovenya),
ii. Baltık Cumhuriyetleri ( Estonya, Letonya ve Litvanya),
iii.Eski Sovyet ülkeleri ( Azerbeycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna) ve
iv. Asyada’ki Geçiş ekonomileri (Çin, Kamboçya, Laos Halk Cumhiyeti, Vietnam)Dönüşüm sürecindeki
ülkeler piyasa ekonomisinin temel özellikleri açısından bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda ise, ortaya iki ayrı
ülke grubu çıkmaktadır.
Birinci grupta dönüşüm sürecini tamamlamış ve Avrupa Birliği adaylığına kadar gelmiş olan Orta ve Doğu
Avrupa ülkeleri ile Baltık Cumhuriyetleri yer alırken, ikinci grupta mülkiyet haklarının korunması ile
uygulanması konusunda tereddütleri olan ve mali piyasaların istenen düzeyde gelişmediği Bağımsız Devletler
Topluluğu ve Güney- Doğu Avrupa Ülkeleri yer almaktadır ( Egeli vd. 2002:257).
Geçiş ekonomilerinin her biri ekonomik geçiş uygulamalarında gerekli ekonomik değişiklikleri yapmada
farklı performans sergilemiştir. Bunun da nedenlerinden biri, geçiş ekonomilerinde coğrafik, ekonomik, nüfus,
doğal kaynaklar açısından önemli farklılıklara sahiptiler. İkincisi ise, bu yapılarının yanında dışsal baskı ve
fırsatlar ile hükümetlerin iktisat politikaları ve beşeri sermeye ve demografik güçlerin de farklı özelliklerde
olmasıdır (Egeli 2002: 41).
Geçiş ekonomilerinin ekonomik dönüşüm sürecinde gerçekleştirmeye çalıştıkları amaç ve unsurlar bazı
ortak özellikler taşımaktadır. Buna göre geçiş ekonomilerinin dönüşüm süreci şu ortak unsurları kapsamaktadır
(Egeli vd. 2002: 256);
i. Ekonomik faaliyetlerin, fiyatların ve piyasa işlemlerinin serbestleştirilmesi ve bunların sağlanabilmesi
için gerekli olan kaynakların etkili bir şekilde kullanılması,
ii. Makro ekonomik istikrar için piyasa merkezli enstrümanların doğrudan geliştirilmesi,
iii. Özelleştirme yoluyla etkili bir işletme yönetiminin ve ekonomik verimliliğin sağlanması,
iv. Sıkı bütçe politikasının uygulanması, mali disiplinin sağlanması, etkin bir maliye politikasının
uygulanması ve yeni gelir kaynaklarının bulunması,
v. Hukukun üstünlüğü, piyasa giriş düzenlemelerinin saydamlaştırılması ve mülkiyet haklarının korunması
için gerekli olan kurumsal ve yasal çerçevenin oluşturulması.
II. A. GEÇİŞ EKONOMİSİ BÖLGESİNİN ÜRETİM SİSTEMİ
SSCB döneminde, bu birliğe dahil ülkeler arasında büyük bir şebeke organizasyon oluşturulmuştur. Geniş
bir coğrafyada konumlandırılan bu organizasyon tamamen hiyerarşik bir yapılanma olup, bu hiyerarşinin en
tepesinde Moskova ve daha sonra da Slav Cumhuriyetleri yer almıştır. Özellikle Moskova’nın ve daha sonra da
Slav Cumhuriyetlerinin planları ve emirleri doğrultusunda SSCB’nin içerisindeki diğer ülkeler hammadde
deposu ve tedarik alanları olarak kullanılmış ve bu ülkelerin insanlarına merkezin emirleri doğrultusunda üretim
yaptırılmıştır. Merkezden yaptırılan bu üretimin en önemli özelliği üretilen ürünlerin katma değerlerinin düşük
olmasıdır. Meselâ, 1989 yılında eski SSCB’de pamuğun %89’u Türk Cumhuriyetlerinde üretildiği halde, aynı
dönemde kumaşın sadece %11’i Türk Cumhuriyetlerinde üretilmiştir. Katma değeri yüksek olan sanayi malları
ise daha çok Rusya ve diğer Slav Cumhuriyetlerinde üretilmiştir (Çarıkçı, 2002:20). Böylece, SSCB’nin
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içerisinde yer alan özellikle Türk Cumhuriyetlerinin, az da olsa mevcut üretim konuları daha çok kendi
hammadde konularına göre belirlenmiş ve oldukça dar bir kapsamda kalmıştır (meselâ, Kazakistan’daki Konur
üssü gibi kirli ve tehlikeli atıkları olan endüstriler, Azerbaycan’daki petrol endüstrileri gibi yada sadece tekstil,
sadece gıda gibi). Sovyetler Birliğini oluşturan Cumhuriyetlerin aralarında merkezden yapılan, merkezî bir
planlamaya bağlı olarak gerçekleştirilen zorunlu bir iş bölümüyle, her bir bölge bir diğer bölgeyi tamamlayacak
şekilde belirli bir alanda uzmanlaşmış ve bu uzmanlaşmadan dolayı bölgeler birbirine sıkı sıkıya bağlı hale
getirilmiştir. Bir bölgenin belirli bir alanda uzmanlaşmış olması, bu bölgenin diğer sanayilerdeki uzmanlaşmasını
engellemiştir. Özellikle Orta Asya Cumhuriyetleri için belirlenen uzmanlaşma alanı tarım ve madencilik olmuş,
bu Cumhuriyetlerde, kaynaklarının varlığına rağmen, imalat ve maden işleme sanayilerinin gelişimi
gerçekleşememiş ve bu Cumhuriyetler, diğer Cumhuriyetlerin onlardan temin ettikleri kaynaklardan ürettikleri
malları ithal etme durumunda kalmışlardır (Somuncuoğlu, 2001:45). Daha çok tedarik amaçlı kullanılan bu
cumhuriyetler merkezde yapılan montaj sonrası ürünlerin (son ürün) pazar alanlarını da oluşturmuşlardır.
Böylece, Orta Asya Cumhuriyetleri tarafından sadece belirli konularda yapılan üretimde yaratılan artı değer
hiyerarşik şebeke organizasyonun tepesindeki Moskova ve Slav Cumhuriyetlerinde toplanmıştır. (İrmiş,2006)
Geçmişte kapitalist sistemin zıddı ve alternatifi olan bir sistem içerisinde üretim ve Pazar bağlamında
gerçekleşen bu durumun benzer şekli, küreselleşme adıyla yumuşatılan ve dünyanın geneline yayılmış olan
kapitalist sistem içerisinde şebeke organizasyonun bir türü olan fason üretimle gerçekleşmektedir. Amerika ve
AB’ne dahil olan ülkelerin işletmeleri yada bu ülkelerde merkezi bulunan çok uluslu şirketler “marka stratejisi”
ve “pazarlama faaliyetlerinin yarattığı büyük değer stratejisiyle” dünyanın gelişmekte olan ve az gelişmiş
ülkelerine kendileri adına ürün ürettirmektedirler. Bu ürünler, bilgisayar programları (Hindistan örneği),
otomobil montaj imalat ve yan sanayi ürünleri (Bursa Fiat, Renault örneği), beyaz eşya üretimi gibi katma değeri
kısmen yüksek ürünlerden, tekstil, gıda gibi katma değeri düşük ürünlere kadar geniş bir yelpazeyi
kaplamaktadır. Ancak, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin işletmeleri tarafından yatırım yapılarak, riske
katlanarak ve büyük maliyetler göze alınarak, gelişmiş ülkelerin işletmeleri için üretilen bu ürünler, adına
üretildikleri işletmelerin markalarıyla pazarlanmaktadır. Uluslar arası yaygınlaşmış markaların yarattığı katma
değer karşısında somut mamullerin katma değerleri oldukça düşük kalmaktadır. Üstelik, üretimin fiilen
gerçekleştiği ülkeler ve onların nüfusları, isim hakkı başka ülkelerin işletmelerine ait olan ürettikleri bu ürünlerin
pazarı haline gelmişlerdir.(İrmiş,2006)
Diğer taraftan, SSCB’nin kendi içerisindeki Cumhuriyetleri arasında geçekleştirdiği belirli üretim
konularına dair uzmanlaşma, tamamen olmasa bile büyük bir çoğunlukta küresel dünyanın az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeleri arasında da gerçekleşmektedir. Özellikle Güney Afrika’da dünyanın en değerli
madenlerinin çıkartılması ama bu madenleri işleyecek üretim alanlarının yahut başka üretim alanlarının
gelişmemesi, Türkiye’de ve Çin’de tekstil vb. katma değeri oldukça düşük konularda uzmanlaşılırken meselâ
Türkiye’de bilgisayar programları ve üretimi konusunda yeterli gelişmenin olmaması, Hindistan’da bilgisayar
programları konusunda uzmanlaşılırken diğer teknoloji konularının üretiminin yeterince gelişme kaydetmemesi
vs. bu durumun açık örneklerindendir. Ulusal ekonomi bağlamında, ekonomik gelişmenin en belirgin ölçüsü,
ekonomik sektörlerin çoğunda birbirini tamamlayan, uygun maliyet-fiyat dengesi sağlanabilmiş kaliteli ürünler
üretme kapasitesinin sürekli artıyor olmasıdır. Buna göre, yalnızca tek sektör ya da belirli bir ürün (meselâ,
Brezilya’daki kahve üzerine ekonomi, Suudi Arabistan’da petrol üzerine endüstri vbg.) üzerine ekonomik
faaliyetler zenginlik yaratsa bile “ekonomik gelişme” göstergesi sayılmamaktadır. Bu çerçevede, küreselleşme
sürecinin bütün dünya ekonomilerine getirmeye çalıştığı yeni ekonomik düzen, bir zamanların gözde dış ticaret
yaklaşımı olan “mukayeseli üstünlükler teorisi”nin yeni ve küresel bir versiyonudur. Mukayeseli üstünlükler
teorisinin dünyanın dış ticaret hacmini daralttığı iddiasıyla eleştirilmiş olmasına karşılık (şimdiki küresel çağın
bilimsel yaklaşımında neredeyse “tartışma” olgusunun unutulmuş olduğu bir dünya düzleminde), şimdiki
zamanlarda daha örgütlü ama kendiliğindenlik olmaksızın merkezî küresel güçler tarafından belirlenmiş bir iş
düzeni sürekli desteklenmeye çalışılmaktadır. (İrmiş,2006)
III. KÜMELENME
KOBİ’lerin uluslararası düzeyde rekabet güçlerinin artırılmasında, bölgesel ve yerel düzeyde
ekonomilerinin gelişiminde uygulanabilecek alternatiflerden biri “kümelenme” yaklaşımıdır. Bir ürün ya da
hizmetin üretilmesi ile ilgili tarafların coğrafi bir yakınlıkta birarada bulunmaları koşulu ile birlikte iş yaptıkları
ağ yapılarını kümelenme olarak tanımlıyoruz. Örneğin Bursa’daki otomotiv, Sultanahmet’teki turizm,
Denizli’deki tekstil ve konfeksiyon sektörleri kümelenme yapılarına örnek olarak verilebilirler. Kümelenmeler,
birbirlerine göre faklılıklar gösterirler ancak çoğunluğu son ürün ve hizmet üreticilerini, uzmanlaşmış girdi,
parça, makina ve servis sağlayıcılarını, finansman kuruluşlarını, müşterileri, yardımcı ürün üreticilerini,
uzmanlaşmış alt yapı sağlayıcılarını, eğitim, bilgi, araştırma ve teknik destek sağlayıcı kurumları ve standart
koyucu acenteleri içerir. Ayrıca, ticari veya sektörel birliktelikler de kümelenmelerin üyeleri olarak kabul
edilirler.
İmalat sanayinde bölgelerin bir ya da birkaç sanayi dalı üzerinde uzmanlaşması, firmalar arasındaki girdi
çıktı bağlantılarına ve aynı bölge içindeki firmaların ve kurumların birbirleri ile etkileşimleri ile yakından
ilişkilidir. Bölgelerin uzmanlaşması, aynı bölgede faaliyet gösteren firmaların ve genel olarak bölgenin tümünün
rekabet gücünü yakından etkilemektedir.
Ekonomik faaliyetin bölgeler arasındaki dağılımı, sanayinin mekansal konumu ve endüstriyel
kümelenmeler, rekabet konusunda yapılan araştırmalar kapsamında üzerinde önemle durulan konulardır. Benzer
şekilde, ülkelerin ticaret blokları ile bütünleşmeleri ve dış ticarette ekonomik entegrasyon, bölgelerin sanayi
coğrafyasını da değiştiren bir unsur olmuştur. Artan oranda uzmanlaşma, karşılaştırmalı üstünlük teorisine göre
bölgelerin üretimde en avantajlı olduğu ürünlere yönelik olarak uzmanlaşmalarına bağlı olarak da ortaya
çıkmaktadır. Girdi çıktı ilişkilerinin, yatay ve dikey entegrasyonun en yoğun olduğu bölgelerde sanayinin
kümelenmesi ise, özellikle “coğrafik ekonomi” (geographical economics) ya da “ekonomi coğrafyası”
(economic geography) teorisi kapsamında ele alınmaktadır (Krugman, 1991).
Uluslar arası iktisat teorisi kapsamında ekonomik faaliyetlerin mekansal dağılımına yönelik üç temel teorik
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açıklama vardır. Bu açıklamalardan ilki, standart dış ticaret teorisi kapsamındadır. Diğer iki teori ise, standart dış
ticaret teorisinin bölgelerin uzmanlaşmaları konusunda yapmış olduğu açıklamaların ve varsayımların yetersiz
kalmasından dolayı ortaya çıkan teorilerdir. Standart uluslar arası dış ticaret teorisi, neo klasik varsayımlara ve
statik denge modellerine bağlı bir analiz öngörmekte ve ölçeğe sabit getiri ve tam rekabet koşulları
varsayımlarına dayanmaktadır. Yeni ticaret teorisi (new trade theory) ise, eksik rekabet koşulları ve ölçeğe artan
getiri varsayımlarından hareketle, bölgeler arasındaki mal ve hizmet akımları ile bölgesel uzmanlaşma
konularına açıklamalar getirmektedir. Yeni ticaret teorisinin bir uzantısı olan coğrafi ekonomi teorisi
(geographical economic) ise, bir bölge içinde yer alan firmalar, alıcılar, satıcılar, sektör ile ilgili kuruluşlar gibi
iktisadi aktörlerin, sektördeki diğer firmaları da aynı bölgeye çektiğine ve bu çekim alanının ortak bilgi
kaynaklarının ve yaratılan sinerji ile oluşan olumlu dışsallıklar yolu ile oluştuğuna işaret etmektedir.
Firmalar arasında yatay entegrasyonun yoğun olması, firmaların aynı coğrafyada toplanma eğiliminde
olmasına neden olmaktadır. Benzer şekilde, firma ölçeğinin yüksek olduğu sektörlerde de coğrafi yoğunluk
yüksektir. Bu paralelde, sanayi kümelerinin belirli bölgelerde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu noktada sorulması
gereken soru, belirlenen sanayi kümelerinin, rekabetçi nitelikte sanayi odakları oluşturma potansiyelinde olup
olmadıklarıdır. Çalışmanın ampirik bulguları, bu yönde bir bilgi içermemektedir. Çalışmanın bulgularının bir
devamı olarak, belirlenen sanayi kümelerinin, bilgi transferine olanak tanıyan, yenilik yaratma kapasiteleri
yüksek olan bir yapıya sahip olup olmadıklarının araştırılması gerekmektedir.
Kümelenmeler, sektörün üretkenliğini artırırlar ve yeni ürünlerin geliştirilmesini sağlayarak işletmelere
rekabet avantajı kazandırırlar. Deneyimli bir işgücü havuzu ancak işletmelerin biraraya geldiği kümelenmelerde
oluşabilir. Bu da işletmelerin personel alımında işlem maliyetlerini düşürür ve zamanı kısaltır. Gelişmiş bir
kümelenme ayrıca diğer önemli girdilerin sağlanmasında da etkin bir rol oynar. Uzaktaki bir tedarikçiden kaynak
sağlamak yerine yerel tedarikçileri kullanmak işlem maliyetlerini düşürür. Pazar, teknoloji ve rekabet bilgilerinin
tamamı kümelenme içinde birikir. Kümelenmeler, işletmeler, kamu kuruluşları, eğitim kurumları ve sivil toplum
kuruluşları arasında olması gereken işbirliğinin ortaya çıkmasını sağlarlar. Geçmişte, ancak temel hammaddelere
sahip olabilen işletmelerin rekabet avantajına sahip olduğu düşünülürdü. Ancak bugün geldiğimiz nokta itibari
ile, fiziksel kaynaklara sahip olanlar değil, bu kaynakları rakiplerinden daha verimli kullananlar rekabet
edebilmekte ve varlıklarını sürdürebilmektedir. Bugün, büyük dünya ekonomileri ve bu ekonomilerin en
rekabetçi sektörleri incelendiğinde, arkalarında birbiri ile ilişkili işletmelerin coğrafi yoğunluğuna dayalı
kümelenmeleri görmek mümkündür. Almanya denilince pek çoğumuzun aklına otomotiv, Norveç denilince
deniz taşımacılığı, Japonya denilince elektronik eşya, İtalya denilince ayakkabı ve hazırgiyim gelir. Bütün bu
ülkeler üretim ile ilgili başta işgücü maliyetleri olmak üzere pek çok maliyet dezavantajına sahip olmalarına
rağmen, bahsedilen sektörlerde başarı ile rekabet etmeye gelişmiş kümelenmeleri sayesinde devametmektedirler.
Başarılı bir kümelenme geliştirme çalışması sonucunda üzerinde çalışılan sektör dünyada rekabete edebilir
hale gelir. Böylece kümelenme içerisinde yer alan firmalar kar marjlarını artırırlar ve bölgeye ekonomik
zenginlik gelir. Ayrıca yeni işletmeler bölgede çalışmaya başlar ve dolayısıyla yeni istihdam imkanları oluşur.
Gelişmiş kümelenmeler kendi içlerinde yenilik üretebilir hale geldiklerinden, kümelenme yenilik (innovation)
üretebilir hale gelir ve bu sayede sürdürülebilir rekabet avantajı kazanılmış olur.
Bölgesel ve sektörel bazda teşvik uygulanmasının gerekliliği konusunda bugün hepimiz hemfikiriz. Ancak;
bu tip teşvik mekanizmaları kurulmadan önce ciddi manada saha araştırması ve sorunların net olarak
tanımlanması, uygulanacak olan teşviklerin başarı şansını da artıracaktır. Bu analiz çalışmasında kullanılacak en
etkin yöntemlerden birisi olan kümelenme çalışmalarına bir an önce başlamamız gerektiği kanaatindeyim.
IV. KOBİLER
Gelişmiş ülkeler 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik krizden kurtulmak için yeni bir model arayışına girmiş
ve post-fordizm ya da esnek uzmanlaşma modelleri ile rekabet üstünlüğü elde etme yoluna gitmişlerdir. Kitlesel
üretime dayalı sanayilerin günümüz ekonomisinde önemini yitirdiği ve yerini her türlü ekonomik ortama ayak
uydurabilen küçük işletmelere bıraktığı sıklıkla vurgulanmıştır. 1980’li yıllar küçük ve orta büyüklükteki
işletmeler için önemli yıllar olmuş ve KOBİ’lere dayalı sanayileşme stratejileri ön plana çıkarılmıştır.
“Küçük güzeldir”(Schmacher,1989)özdeyişinde kendini bulan KOBİ politikaları bütün dünyada ekonomi
politikalarının büyük bir bölümünü oluşturmuştur. Piore ve Sabel’e göre kitlesel üretime dayalı büyük ölçekli
firma modeli piyasalarda meydana gelen degisikliklere uyum saglayamamıs, bunun neticesinde basarısızlıga
neden olmustur (Aktaran Eşiyok;2001:15). 1970’lerden sonra değişen üretim yapısı, üretimin ortadaki
“çekirdek” konumundaki büyük şirketler ile etraflarında halkalar oluşturan “uydu” konumundaki tedarikçi firma
ağları biçimindeki organizasyonu giderek yaygınlaşmış ve doğal olarak uydu konumundaki küçük ölçekli
işletmeler önem kazanmıştır (Ansal,1998:13).
Bütün dünyada KOBİ rüzgarı eserken istihdam edilebilirlikten bölgesel kalkınmaya, sanayileşmeden,
büyümeye ekonomik ve sosyal politikaların hemen hemen tümünde çözüm olarak önerilmiş ve zihinlerde bütün
sorunları çözecek “sihirli değnek” imajı yaratılmıştır. Gelişmiş ülkeler tarafından gelişmekte olan ülkelere
biçilen rol rekabetçi endüstrilerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin taşeron olarak çalışması ve giderek çok uluslu
şirketlere daha da bağımlı hale gelmesi olmuştur.(Güldiken,2006)
KOBİ’ler istihdam yaratma kapasiteleri nedeniyle işsizliği önleyici politikalar arasında büyük bir yere
sahiptir. Ancak ekonomik kriterler dikkate alınmadan uygulanacak tek yanlı bir KOBİ politikası bir çok
dezavantajı da beraberinde getirecektir. Yüksek katma değere sahip, uluslararası rekabet gücü kazandırabilecek
dinamik ürün imalatında bulunan, gelişime, yeniliğe açık ve çağın koşullarına ayak uydurabilecek potansiyele
sahip KOBİ’lerin desteklenmesi yerine bütün KOBİ’lerin desteklenmesi ülkenin kalkınma stratejisi açısından
olumsuzlukla sonuçlanacaktır. Genel olarak değerlendirildiğinde Türkiye’de KOBİ’lerin toplam katma değer
içindeki oranı oldukça yetersizdir. Bütün işletmeler arasında yarattığı katma değer %25,97’dir. Oysa 251 ve
üzeri işçi çalıştıran büyük ölçekli işletmelerin yarattığı katma değer %63,96 ile büyük bir paya sahiptir.
Esnek uzmanlaşmaya dayalı küçük ölçekli işletmeyi karakterize eden başlıca unsurlar; basta bilgi
teknolojileri olmak üzere daha sofistike teknolojilerin üretim sürecinde kullanılması sayesinde talep
dalgalanmalarına uyum yeteneği yüksek teknolojiler, çoğu kez bu teknolojileri kullanan vasıflı bir işgücü ve
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ölçekli işletmeler arasında kurulan ağ sayesinde geniş bir enformasyon ve işbirliği söz konusudur. Yeni
ekonomik düzende KOBİ’lerin esnek ve dinamik yapıları sayesinde uluslar arası rekabet alanında bir çok fırsatla
karşılaştığı, yeniliklere kolay uyum sağladığı ve pek çok yaratıcı fikrin KOBİ’ler tarafından geliştirildiği sık sık
vurgulanmaktadır. Ancak bu fırsatlar değerlendirilemediğinde KOBİ’ler için büyük risk oluşturmaktadır.
Fırsatları değerlendirebilmek ise KOBİ’lerin yaptığı teknolojik yenilikler ile birebir ilintilidir.(Güldiken,2006)
Küçük ve orta ölçekli işletmeler(KOBİ) büyüklük,mevki, sermaye yatırımı, bölgesel yaygınlık ve özellikle
istihdam artırıcı özelliği nedeniyle küresel anlamda ekonomik gelişmeyi iten bir güç olarak varlık
göstermektedir. Büyük bir yetenek ve beceri ile küresel geçiş sürecinde önemli bir rol oynamaktadır.
Küresel değişimle birlikte KOBİ’lerin üstlendiği rol çok daha yaşamsal bir hal almıştır. KOBİ’ler, büyük
ölçekli tüketici malları piyasasının ve sermaye piyasasının sağladığı motivasyondan daha fazla, sahip olduğu
teknolojik yenilik ve yayılma gücü ile hem kendisini ateşliyor hem de küresel ekonomik süreci ateşliyor.
Bu nedenle KOBİ’ler, disiplinlerarası işbirliğindeki büyüme, hızlı bilgi akımı, hızlı teknolojik yayılma ve
küreselleşme dalgasının dışında değildir. Ülke ekonomilerinin temel bir unsuru olarak küresel gelişmelerden
doğal olarak etkilenmektedir. KOBİ’ler bu süreçte büyük bir bağımlılık ve dayanışmaya tanıklık etmekle birlikte
artan bir rekabetle de karşı karşıyalar. KOBİ’ler yerel pazarlara aşırı bağımlılığın, bu nedenle iş pozisyonlarını
gelecekte koruyamayacaklarının ve uluslar arası pazarda yer alabilmek için bu piyasalara girmeleri gerektiğinin
farkında olmak durumundalar.Herhangi bir ülke ayırt etmeksizin, genel anlamda KOBİ’lerin hacim ve karakteri,
teknoloji girdisi, üretim kalitesini belirleyen gereksinimlerinin önceliği ve niteliği, verimliliğin geliştirilmesi ve
girişim aşamasında teknoloji bilgilerinin ve becerilerinin geliştirilmesi desteklenmelidir.
Teknolojinin gelişmesi ile gereksinmelerin karşılanması için yeni yollar açılmakta, verimlilik artmakta ve
beşeri ve maddi kaynaklar gelişerek ekonomik kalkınma sağlanmaktadır. Carl E. Gregory’ye (1967) göre
bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde insanoğlunun 1900’lerden sonra gerçekleştirdiği değişim tarihin
başlangıcından 1900’lere kadar olan değişimden daha fazladır. Yine aynı yazar günümüzde işletmelerin yaşadığı
değişimin insanlığın toplam tarihindeki değişimden daha fazla olduğunu söyleyerek Peter Drincker’in
“değişimin ana üssü işletmelerdir” tezini daha önceden ifade etmiş olmaktadır.(Kökocak,2004)
IV. A. KÜRESEL FENOMEN: KOBİ’LER
Batı Avrupa ve Amerika’daki ilk sanayileşme döneminden üretimin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere
kaydırıldığı döneme kadar, işletmeler hem çalıştırdıkları iş gücü açısından, hem makine parkı olarak hem de
sermaye miktarı olarak büyük hacimliydiler. Ancak, üretimin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kaymasıyla
beraber, gelişmiş batılı ülkelerdeki işletmeler iş gücü ve makine parkı olarak çok büyük oranlarda
küçülmüşlerdir. Bununla beraber, üretim maliyetine hiçbir şekilde katlanmadıkları için sermayeleri bir o kadar
daha artmıştır. (İrmiş,2006)
Üretimin kaydırıldığı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de üretim yapan işletmelerin KOBİ
niteliğinde olması gerekmektedir. Çünkü müşteri odaklı gelişen yaklaşımlar, işletmelerin değişen taleplere
hemen cevap verebilecek esneklikte olmasını öngörmektedir. KOBİ’lerin en önemli avantajlarından biri esnek
yapıları olurken, bir diğer avantajları da sermayenin küçük paylar halinde de olsa tabana yayılmasıdır. Bu
durum, üretimin merkezileşmesi yerine, geniş bir bölge içerisinde daha çok sayıda işletmenin üretim sürecine
katılmasına ve bu geniş coğrafya içerisinde daha çok sayıda insanın istihdam edilmesine yol açmaktadır.
Açıktır ki, gelişmiş ülke işletmelerinde sanayi sonrası dönemde yaşanan küçülme ve yalınlaşma ile
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki işletmelerin küçük ve orta boyutlu olması aynı anlamı ifade
etmemektedir. Gelişmiş ülke işletmeleri üretim faaliyetini gerçekleştirmeden, kendilerine göre az gelişmiş
bölgelere kaydırdıkları üretim faaliyetinin sipariş, dağıtım ve ürün geliştirme koordinasyonunu, marka ve
pazarlama yönetimini tamamen zihinsel güç kullanan çalışanların oluşturdukları ofislerde yaparken, az gelişmiş
ve gelişmekte olan örgütler, üretimin bütün maliyetine ve yüküne kendi sermayeleri ölçüsündeki
küçük ve orta boy işletmelerde katlanmaktadırlar.
Gelişmiş ülkelerin iş gören sayıları ve işletme ebatları oldukça küçük ve hatta makine parkları yok denecek
kadar azdır ancak, bu işletmelerin sermayeleri, ciroları ve hatta kâr payları az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin KOBİ’leriyle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Halbuki, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke
işletmeleri sanayileşmenin ilk dönemlerindeki hantal yapılı işletmeler olamamakla beraber sermaye, ciro ve kâr
payları olarak da küçük işletmelerdir. Üstelik bu işletmeler gelişmiş ülke işletmeleri tarafından birbirleriyle
alabildiğine rekabet ettirilmektedirler. Böylece, KOBİ adıyla aslında parçalanmış olan sermaye ve bu küçük
sermayelere sahip işletmeler, gelişmiş ülkelerin büyük sermayeli küçük işletmeleri karşısında yalnız ve oldukça
zayıf kalmaktadırlar.
Dünya üzerindeki gelişmiş bölgeler ve az gelişmiş bölgeler bağlamında belirlenen uzmanlık alanlarında,
kendilerine verilen siparişler doğrultusunda üretim yapan ve ürünlerinin fiyatları serbest piyasa şartlarında
sipariş veren firmaların “kızıştırdıkları rekabet” doğrultusunda belirlenen bu işletmelerin, dahil oldukları şebeke
içerisindeki hiyerarşinin tepesinde bulunan “patronları” gelişmiş ülke işletmelerine bağımlılıkları artmaktadır.
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke işletmelerinin kendi bölgeleri içerisinde bile, gelişmiş ülke işletmeleri
karşısında birbirlerini güçlendirecek birlikler oluşturamaması ve uluslararası zeminde az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülke işletmelerinin haklarını gerçek anlamda koruyan kuralların ve yasaların olmaması, gelişmiş ülke
işletmelerinin ve onların sermayedarlarının az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke işletmeleri, sermayedarları ve
emek gücü üzerindeki sömürüsünü artırmaktadır.
Gelişmiş ülke işletmelerinin daha fazla kâr elde etmesi onların daha büyük bir pazar ve üretim alanına sahip
olmalarıyla mümkündür. Bu durum, SSCB’nin dağılmasıyla oluşan bağımsız ama gelişme mecburiyetindeki
ülkelerin demir perdelerinin kalkmasıyla gelişmiş ülke işletmelerinin karşısına büyük bir fırsat olarak çıkmıştır.
Artık, gelişmiş ülke işletmeleri hem yeni pazarlara kavuşacak hem de o zamana kadar kendileri için fason üretim
yaptırdıkları ve kısmen de yatırım yaptıkları ülke işletmelerine alternatif, onlardan çok daha ucuza üretim
yapabilecek bölgelere ulaşacaklardır(İrmiş,2006).
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SONUÇ
Geçiş ekonomilerinin her biri ekonomik geçiş uygulamalarında gerekli ekonomik değişiklikleri yapmada
farklı performans sergilemiştir. Bunun da nedenlerinden biri, geçiş ekonomilerinde coğrafik, ekonomik, nüfus,
doğal kaynaklar açısından önemli farklılıklara sahiptiler. İkincisi ise, bu yapılarının yanında dışsal baskı ve
fırsatlar ile hükümetlerin iktisat politikaları ve beşeri sermeye ve demografik güçlerin de farklı özelliklerde
olmasıdır (Eğeli 2002: 41). Bunlar sorunun makro cephesini oluştururken mikro ölçekli uygulamalara yönelik
yapılan hatalar bu ülkelerin başarısızlıklarının temel nedeni olmuştur. Üretim sektörlerinin değişen dünya
koşullarına uygun şekilde yapılanması suretiyle ekonomik kalkınma ve istihdam artışı için önemli bir ivme
sağlanabilirdi. Özellikle KOBİ tarzındaki yapılanmalarla üretim sektörünün ekonomik kalkınmanın lokomotifi
olması sağlanabilir.
KOBİ’lerin üretimin esas üssü olması için bunun organizasyonunun oluşturulması konusunda doğru
yöntem ve stratejilerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Katma değeri düşük ve emek yoğun
sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler ile sanayileşmenin gerçekleştirilebilmesi mümkün gözükmemektedir.
Yüksek katma değer yaratan işletmelerin desteklenmesi ve kalkınma stratejisinin temelini oluşturması en uygun
seçenek olarak gözükebilir. Ancak uzun vadeli düşünüldüğünde ise etkin bir teknoloji politikası ile işletmelerin
büyük bir kısmını oluşturan KOBİ’leri yüksek katma değer yaratan işletmeler haline getirebilmek ve
Avrupa’daki gibi ileri düzey teknoloji kullanan, yeni ve yaratıcı fikirler ortaya koyan işletmeler haline
getirebilmek de uygun bir strateji olabilir.
Özellikle küçük ve orta ölçekli sanayideki(KOS) geleneksel üretim sistemi, geleneksel sektörlere yönelik
kompleks olmayan ürünlere dayanmakta ve düşük maliyet ve üretimde esneklik temel rekabet kaynakları olarak
kullanılmaktadır. Oysa teknoloji tabanı yüksek, firmalar arası ve diğer kuruluşlarla işbirlikleri yoğun üretim
rekabet için şarttır ve bu kapsamda hızla değişen pazar ihtiyaçlarını en kısa sürede belirleyip hızla ileri teknoloji
ürünleri pazara sunulmalı, bu amaçla ekonomik potansiyeli yüksek spesifik teknolojiler geliştirilmeli ve en temel
rekabet kaynağı olarak yeni ürünler sağlayan yenilikçi sistemler kullanılmalıdır. Bu aşamaya gelebilmek için
teknoloji geliştirmenin gerek ulusal ve gerekse firma ölçeğinde temel bir kültür olarak yerleşmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda, KOBİ’lerin bilgi ekonomisine entegrasyon süreci hızlandırılmalıdır. Yapılacak çalışmaların,
kalkınmaya ve büyümeye dönük olarak bölgesel ve makro düzeyde yürütülen diğer çalışmaları tamamlayıcı ve
destekleyici bir şekilde koordineli olarak ve mikro stratejiler ile desteklenerek yürütülmesi gerekmektedir.
KOBİ’lerin bilgi ekonomisine entegrasyon süreci içerisinde ihracat artışı ve büyümeye yönelik faaliyetleri de
doğal olarak artacaktır. Küresel ticarette bilgi ekonomisine entegre olamamış ve uluslararası pazar bilgisine
erişemeyen firmalar rekabet edemeyecek ve kayıt dışına çıkmak durumunda kalacaklardır. Bilgi ekonomisinin
bir diğer katma değer üreten özelliği, yani kayıt dışı faaliyet gösteren KOBİ’lerin ekonomiye kazandırılması
gerekliliği uluslararası finans kuruluşları ile yapılan müzakerelerde de tespit edilmiştir.
KOBİ’ler artık bir ekonomi içinde makro göstergeler açısından, büyük paya sahiptir. İşletmelerin tamamına
yakınını oluşturan KOBİ’ler, istihdamda ve üretimde de önemli paylara sahiptir. Ancak kredilerden faydalanma
imkânları oldukça bu ülkelerde fevkalade sınırlı tutulmuştur. Bu olumsuzlukların altında yatan temel sebeplerin
tespitine gidilecek olursa, KOBİ’lerin karşı karşıya bulunduğu sorunların konuya direkt etkisini görmek
mümkündür. Nitekim, söz konusu olumsuz durumun ortaya çıkması noktasında, bu kuruluşların; başta finansal
olmak üzere tanımlanma ve örgütlenme ile ilgili, hukukî, beşerî vb. sorunlarının önemli bir payı vardır.
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Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin “Yeşil Girişimcilik”
Abstract
The importance of the natural environment in every day and long-term organizational practice and
processes is at a level that is unparalleled since the start of the industrial revolution. Regulations, legislation, and
competitive pressures have made organizations more aware of the natural environment. There is an increasing
recognition that good environmental performance makes good business sense. Environmental risks and
uncertainties impact to some extent on all companies, and affect investment decisions, consumer behaviour and
Government policy. Management of energy, natural resources or waste will affect current performance; failure to
plan for a future in which environmental factors are likely to be increasingly significant may risk the long-term
future of a business. Companies that measure, manage and communicate their environmental performance are
inherently well placed. These companies can understand easily how to improve their processes, reduce their
costs, comply with regulatory requirements and stakeholder expectations and take advantage of new market
opportunities. In the light of these observations, this paper will thus investigate and define the issues of green
enterprises such design for the environment, sustainable production and consumption, total quality
environmental management and green supply chain management. Ant it purpose search the literature on “green
business” and show which drivers is important to force being “green”. Also other purpose of this study is give
some green practices examples from Turkey and world.
Keywords: Green Enterprise, Green Business, Sustainable Production and Consumption.
JEL Classification: Q50, L26, M13.
Özet

Günlük ve uzun vadeli örgütsel uygulama ve süreçlerde doğal çevreye verilen önem endüstri devriminin
başlangıcından günümüze hiç bu kadar paralel olmamıştı. Düzenlemeler, yasalar ve rekabet baskısı örgütleri
doğal çevrenin çok daha fazla farkına varmaya zorlamaktadır. Çevresel uygulamaların, yeşil işlerin, teknolojinin
yada rakip faaliyetlerin stratejik değerlendirmesi örgütlerin yaşam yada ölüm arasındaki farkını
belirleyebilmektedir. Diğer taraftan işletmelerin çevre ile ilgili gerçekleştirdikleri çalışmaları kamu imajı
yaratmakta ve yapılan faaliyetler iyi iş olarak algılanmaktadır. Çevresel riskler ve belirsizlikler yatırım
kararlarını, tüketici davranışlarını, hükümet politikalarını ve dolayısıyla bütün işletmeleri etkilemektedir.
Enerjinin, doğal kaynakların ve atıkların yönetimi ve çevresel faktörlerle ilgili uzun vadeli bir plana sahip olup
olmadığı mevcut performansını etkileyebilecektir. Çevresel performanslarını ölçen, yöneten ve topluma iletmeyi
başaran işletmeler sürdürülebilir gelişmeyi elde edebileceklerdir. Böylece işletmeler süreçlerini nasıl
iyileştirebileceklerini, maliyetlerini nasıl azaltabileceklerini, düzenlemelere uygun nasıl hareket edebileceklerini,
paydaşlarının beklentilerini nasıl karşılayabileceklerini ve yeni pazar fırsatı avantajlarını nasıl
yakalayabileceklerini kolaylıkla anlayabileceklerdir.
Bu doğrultuda çalışmamızda girişimcilere bugünkü ortamda önemli fırsatlar yaratan yeşil girişim
kavramının tanımlamasında önemli yer tutan sürdürülebilir üretim ve tüketim, yeşil iş, çevresel toplam kalite
yönetimi ve yeşil tedarik zinciri yönetimi ilgili literatür araştırması yapılarak, girişimleri “yeşil” olmaya iten
nedenlerin belirlenmesi ve Türkiye’den ve dünyadan “yeşil girişim” uygulamaları ile ilgili örneklerin
incelenmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Girişim, Yeşil İş, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim

1.

GİRİŞ
Nüfus artışı ile birlikte üretim ve tüketim eylemlerini içeren ekonomik süreç gibi iki temel nedenin
sonuçları olarak; toprak erozyonu, hava ve su kalitesinde ciddi bozukluklar, küresel ısınma, ozon tabakasında
incelme, ormanların yok olması, çölleşen verimli tarım arazileri ve azalan hayvan ve bitki türleri önemli ekolojik
maliyetlerdir. İçinde bulunduğumuz dönemde çevre kalitesine ilişkin bu sorunlar artık kalkınmış ülkelere özgü
bir problem olmaktan çıkıp küresel nitelik kazanmıştır.
Çevre sorunları, doğal kaynakların sınırlı olduğu ve biyofizik çevrenin emme kapasitesinin sınırlı olduğu
gerçeğini dikkate almayan bir tutumdan kaynaklanmaktadır. Bu tutumu sürdürmek, kaçınılmaz olarak ekonomik
faaliyetlerin geçerliliğini ve yaşam kalitesini etkilemektedir. Ekonomik gelişme, çoğu defa çevre kirlenmesi,
doğal kaynakların tahrip edilmesi, kent yaşamının bozulması ve bunlara benzer pek çok sosyal ve ekonomik
sorunları da beraberinde getirmiştir. Çevre bilincinin gelişmesine paralel olarak, pek çok küçük ya da orta ölçekli
firma, kendi çaplarında önlemler alma ve uygulama yolunu benimsemektedir. Hatta birçok işletme çevreye
herhangi bir zararı olmasa bile, fabrika atıklarının yeniden kullanılabilmesi için parasal kaynak ayırmaktadır.
Çevrenin korunması faaliyetleri karşılığında yalnız doğa değil, işletme de kazanır görüşü artık egemen olan bir
düşüncedir. Bir diğer etkili düşünce çevreye olan saygının yarattığı kamu oyudur.
Bugün küresel olarak pek çok ülke GSMH ve insani gelişme indeksi ölçüsünde anlamlı ölçüde ilerlemesine
rağmen dünya üzerindeki kalkınma kayıtları iki temel eleştiri noktasında birleşmiştir. Bunlardan ilki kalkınmanın
olası faydalarının eşit dağılmaması, ikincisi ise çevre ve sosyal yapı üzerine kalkınmanın negatif etkilerinin
artmasıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kent alanları yaygın biçimde yetersiz ulaşım ve altyapı ile aşırı
kirlilikten zarar görmeye başlamış ve çevresel zararların eğer kontrol edilmezlerse, kalkınmanın başarılarını
azaltabileceği ve hatta ihtiyaç duyulan ekosistemlerin çöküşüne neden olabileceği anlayışı önem kazanmaya
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başlamıştır (Haris, 2000:4). Gelişmiş ülkelerde ise aşırı sanayileşmenin getirdiği sosyal ve çevresel
olumsuzluklar geleneksel kalkınma anlayışının sürdürülemez olduğunu destekler niteliktedir. Sürdürülemez
gelişme; kaynakların tükendiği, sağlıksız, verimsiz, belirsiz bir ortamın hakim olduğu dünyada hiçbir girişimin
amacına ulaşamayacağını göstermektedir.
Bu noktada öne çıkan girişimcilik unsuru hemen her dönemde çok önemli bir işleve ve yere sahip olmuştur.
Son yıllarda ise daha da önem kazanmış ve ekonomik kalkınma, istihdam yaratma ve sosyal gelişmenin temel
faktörü olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu yeni dönemde bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler,
toplumların yapısını da hızla değiştirirken, bunun bir parçası olarak girişimcinin ve girişimciliğin ekonomik
değerini ve toplumdaki önemini de artırmıştır.
Çevresel sorunların karmaşık doğası, yenilikçi cevaplar geliştirmek için işletmelerin çevresel düzenlemeleri
çok daha fazla dikkate almasını gerektirmektedir (Hart, 1995). Şirketler çalışmalarını atıkları ve emisyonları
azaltma, atıkları geri dönüştürme, enerji ve diğer kaynakların tasarrufu gibi eko sistemleri iyileştirmek üzerine
yoğunlaştırmalıdır. Buna ek olarak, mevcut doğal kaynakların kıtlığına karşın işletmeler içsel kaynaklarını
geliştirebilmelidirler. Hart (1995) tarafından belirtildiği gibi işletmeler gelecek yıllarda yeni strateji olarak
rekabet avantajı elde etmek için atık minimizasyonu, yeşil ürün tasarımı ve gelişen dünyanın teknoloji
ortaklıkları gibi yükselen yetenekleri elde etmeye çalışacaklardır. Bu firmalar doğal çevrenin sorunlarına
kaynaklarını ve yeteneklerini yönlendirdikleri ölçüde gelecekte büyüyüp gelişeceklerdir.
İşletmeler çevresel yönetimin örgütsel performansları üzerinde önemli potansiyel etkileri olduğunu giderek
daha iyi anlamaya başlamışlardır. Bu gelişmenin önemli göstergelerinden biri de bir çevresel yönetim standardı
olan ISO 14001’in giderek daha fazla işletme tarafından uygulanmaya başlanmasıdır. Bu işletmelerin birçoğu,
girişimlerinin çevre konusu ile ilgili boyutlarından kaçamayacaklarının farkına varmış olan imalat işletmeleridir.
Gelecekte bütün işletmelerin ürünlerinin ve hizmetlerinin çevresel etkilerini azaltmak için çeşitli stratejileri
uygulamaya ihtiyaçları olacağı beklenilmektedir. Üretim ve işlemlerin çevresel boyutlarını bir rekabet avantajı
olarak çevre yönetim düşüncesi üzerine kurmak sadece sosyal, yasal ve imaja dönük düzenlemeler için değil,
işletme ve çevre kaynaklarının daha etkin kullanımı, dağıtım ve yenilik için de bir uyaran olarak görülmelidir.
Bugün çok daha fazla yeni ürün ve teknoloji de çevreye göre şekillenmektedir. Honda Türkiye’de hibrid
araç satmaya başlamıştır. Philips, Türkiye’de her bir konutta ortalama 1,8 adet olan enerji tasarruflu ampul
sayısının 3,8 adete ulaşması halinde yılda 3 milyon ton karbondioksit yayılımının engellenebileceğini
belirtmektedir. Bosch çamaşırı tartıp ne kadar deterjan, su kullanacağını ona göre ayarlayan çamaşır makineleri
üretmektedir (Güzelay, 2007). Aynı zamanda işletmeler çevre ile ilgili sorunlarla mücadelede ortak hareket
etmek eğilimi içindedirler. Dünyanın önde gelen 12 şirketi, küresel ısınmayla mücadele için bir bildirge
imzalamıştır. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya gelen şirket yöneticileri, hükümetlerin bu konuda
yeterince çaba harcamadığına dikkati çekmiştir. "Hükümetlerin, yarınki sorunlardan ziyade bugünkü meselelerle
ilgilendiğini" belirten yöneticiler, "hemen harekete geçmek gerektiğinin" altını çizmişlerdir. Bildirgeye imza
koyan yöneticiler, müşterilerini çevreyi koruyacak şekilde davranmaya teşvik etmeyi, sera etkisine yol açan
gazları azaltmaya yönelik çabalarını sürdürmeyi, bu alanda daha da saydam olmayı ve diğer şirketleri bu
bildirgeye katılmaya davet etmeyi taahhüt etmişlerdir. Yöneticileri bildirgeyi imzalayan 12 şirket; Sony, Sagawa
Express, Hewlett-Packard, Nike, Thie Collins Companies, Xanterra Parks, Allianz, Catalyst, Nokia, Novo
Nordisk, Tetra Pak ve Spitsbergen Travel’den oluşmaktadır (www.milliyet.com.tr/ 2008/02/16/yasam).
Bu gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) kamu ihalelerine katılacak firmalara "çevre dostu şirket"
şartı getirmekle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Kamu alımlarında daha çevreci ve "yeşil" şirketlerin tercih
edileceği yeni uygulama kapsamında, üretim aşamasında daha az enerji tüketen, organik ürün kullanan, belli
miktarın altında karbon salan şirketlerden mal ve hizmet alımı yapılması planlanmaktadır.
2.

GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ
Girişimcilik çok boyutlu bir kavram olup ekonomik, psikolojik ve işletme yönetimi gibi bağlamlarda ele
alınmaktadır. Günümüzde girişimcilik, modern ve geleneksel tüm sektörlerdeki firmalarda, küçük ve büyük
ölçekli işletmelerde ve farklı mülkiyet yapıları içinde geçerli bir olgu olarak değerlendirilmektedir (Ağca,
Durmuş, 2006:158). Bir diğer tanıma göre girişimcilik; yaşadığımız çevrenin yarattığı fırsatları sezme, o
sezgilerden düşler üretme, düşleri projelere dönüştürme, projeleri yaşama taşıma ve zenginlik üreterek insan
yaşamını kolaylaştırma becerisine sahip olmaktır (Bozkurt,1996: 5).
Ireland vd. (2001) tarafından ise girişimcilik pazardaki bir fırsatı elde etmek için kaynakları bir araya
getirmek yoluyla değer yaratma süreci olarak ifade edilmektedir. İki anahtar girişimcilik yeteneği; çeşitli
kaynaklara ulaşmayı sağlamak ve onları yaratıcı bir şekilde nasıl kullanacağını bilmektir (Ireland, 2001;
Menguc, Ozanne, 2005; 432). Ancak, girişimcilik aynı zamanda hesaplanan riskleri almak, yenilikçi ve proaktif
olmak için bir firmanın eğilimini tanımlamakta da kullanılmaktadır (Covin, Slevin, 1991). Başka bir deyişle
girişimcilik doğal çevre konularına yönelmek için firmaya fırsat yaratan bir dizi faaliyettir.
Araştırmacılar, girişimcilik tanımlarında bir birliktelik sergilememektedirler. Yapılan tanımlar geniş bir
ölçekte, “yeni organizasyonların yaratılması”, “yeni kaynak bileşenlerinin ortaya konması”, “fırsatların
araştırılması ve keşfedilmesi”, “belirsizlik ve risk koşullarının kabulü ve üretim faktörlerinin bir araya
getirilmesi” gibi faaliyetleri kapsamaktadır (Ağca, Durmuş, 2006:158). Bird’e (1989) göre ise girişimcilik, bir
bireyin (girişimci) veya küçük bir grubun (ortak girişimciler) bir organizasyon vasıtasıyla değer yaratma, karlı
bir işi başlatma veya büyütme, yeni bir mal ya da hizmet sunma ve katma değer yaratma süreçleridir. Diğer
taraftan girişimciliği bir fırsatın değerlendirilmesi amacına yönelik tanımlayanlar da vardır. Bunlara göre de
girişimcilik, bir fırsatın değerlendirilmesi için eşsiz bir kaynak paketinin bir araya getirilmesi yoluyla katma
değer yaratma süreci olarak ele alınmaktadır (Morris, Sexton, 1996: 5). Üzerinde uzlaşmaya varılan bir tanıma
göre girişimcilik; yeni veya mevcut (kurulu) bir organizasyon içerisinde, yaratıcılık ve yenilik yapma yoluyla
değer yaratmak üzere bir fırsatın ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, kaynakların veya girişimcinin konumuna
bakmaksızın bu fırsattan yararlanma sürecidir (Churchill, 1992: 586). Bu tanımda girişimcilik, hem bireysel hem
de organizasyonel seviyede ele alınmaktadır.
Klasik anlamda girişimci, daha çok kendi işini kuran, çeşitli üretim faktörlerini bir araya getirerek ve risk
üstlenerek üretim sürecinde bulunan ve bunun sonucunda da kâr elde etmeyi amaçlayan kişi olarak
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tanımlanmaktadır (Emsen, 2001: 154). Ayrıca girişimci bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirip yönetirken,
rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için sürekli olarak daha akılcı ve verimli yeniliklere yönelmek zorundadır ve
bunun sonucu olarak; üretim ve ticari ilişkilerde rasyonelliği sağlama, yeni örgütlenme biçimleri ve yeni
teknolojileri uygulama, yeni ürünleri geliştirme ve piyasaya sürme, yeni pazarlara yönelme ve daha büyük
sermayeyi harekete geçirme gibi önemli ve zor görevleri üstlenebilen kişidir (Şenocak, 1992: 181; Arslan, 2002:
3).Girişimcilik literatüründe ele alınan ve bağımsız girişimcilikten ayrılan yönleri olan iç girişimciyi Pinchot
(1985; Ağca, Durmuş, 2006: 159) “herhangi bir iş fikrini uygulama sorumluluğunu kurum içinde üstlenen kişi”
olarak tanımlamaktadır. İç girişimcilerin mutlaka yeni ürün ve hizmetlerin mucitleri olmaları gerekmediğini,
ancak onların iş fikirlerini veya ilk örnekleri karlı hale getirmede yetenekli olduklarını ifade etmektedir. Onlar,
esas olarak karlı ürün ya da hizmetlerin arkasındaki kişilerdir. Ekip oluşturmada ve ekiptekilerin fikirlerini
yönetmede oldukça başarılı olduklarını vurgulamaktadır. İç girişimcilik sürecinin merkezinde iç girişimci
bulunmaktadır. İç girişimci girişimcilik sürecinde, girişimcilik dünyası ile organizasyon dünyasını bir araya
getirmektedir. İç girişimci, vizyonu olan ve mevcut bir organizasyon içinde girişimsel ruhu ve atmosferi yaratma
görevini üstlenen biridir. Çalışmamızda yer aldığı gibi girişimcilik sadece kişinin kendi işini kurması değil,
mevcut işini revize etmesi veya yeni bir sektöre açılması olarak da ele alınmaktadır.
3.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE
Tarımda, turizmde, mimaride, isletmelerde ve ekonomide sıkça kullanılan sürdürülebilirlik kavramı,
toplumun sosyal, kültürel, bilimsel, doğal ve insan kaynaklarının tümünün ihtiyatlı kullanımını sağlayan ve buna
saygı duyma temelinde sosyal bir bakış yaratan katılımcı bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Gladwin vd.,
1995:877: Sarıkaya, Kara, 2007: 223). Tanımı itibariyle hem aktif hem de proaktif bir yapıya sahip olan
sürdürülebilirlik kavramı, bir toplumun, ekosistemin ya da sürekliliği olan herhangi bir sistemin işlerini
kesintisiz, bozulmadan ya da sistemin hayati bağı olan ana kaynaklara aşırı yüklenmeden devam ettirebilme
yeteneği olarak da değerlendirilmektedir (Karaman, 1996:102). Birçok farklı alanda kullanılan bu kavramın
temel özelliği insanın geleceğini konu alması ve hangi alanda kullanılıyorsa o alandaki kaynakların korunmasına
dayanmasıdır (Beyhan ve Ünügür, 2005:80). Bu bağlamda sürdürülebilirlik kavramı, iktisat, sosyal adalet, çevre
bilimi ve yönetimi, işletme yönetimi, politika ve hukuku birleştirirken, aynı zamanda hak, demokrasi, dürüstlük
ve diğer önemli toplumsal olguların yer aldığı diyalektik bir kavramdır (Wilson, 2003:1; Sarıkaya, Kara, 2007:
223).
Dünya Ekonomik Kalkınma Komisyonuna göre, sürdürülebilir kalkınma, çevresellik, ekonomiklik ve
sosyal eşitlik ilkelerinin eş zamanlı olarak benimsenmesini gerektirmektedir. Kalkınma, eğer ortalama yaşam
kalitesini azaltmıyorsa sürdürülebilirdir. Bu anlamda sürdürülebilirlik nesiller arası adaleti gerektirir.
Sürdürülebilir kalkınma kavramı kuşak içi ve kuşaklararası dayanışma ve adalet kavramları üzerine
yerleştirilmiştir. Kaynakların bugünkü ihtiyaçlara yetmesini sağlarken gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını
karşılayabilme imkanını ellerinden almamak gerektiğine vurgu yapan sürdürülebilir kalkınmanın başlıca
hedefleri, sosyal dayanışmayı sağlamak, ekonomik yapabilirliği artırmak ve ekolojik sorumluluğu
yerleştirmektir. Bu anlamda, sürdürülebilirlik sadece ekonomi ve ekoloji arasında uyum sağlamak biçiminde
algılanmamalıdır. Sürdürülebilir kalkınma sosyal, kültürel, siyasal ve kurumsal süreçleri içeren ve çeşitli
göstergeleri olan çok boyutlu bir kavramdır. Ekonomik gelişmenin sağlanması, sosyal dayanışma ve çevre
koruma amaçlarının gerçekleştirilmesi gibi hedefler, toplumdaki tüm bireylerden ve gruplardan yeryüzündeki
tüm ülkelere kadar küresel, bölgesel, yerel ve toplum düzeyinde tüm aktörleri ilgilendirmektedir (Mengi ve
Algan, 2003:3-5: Sarıkaya, Kara, 2007: 224).
Önceki bölümlerde belirtildiği üzere dünyanın pek çok ülkesinde benzer şekilde ortaya çıkan çevre
sorunlarının temelinde ekonomi ve çevre arasındaki dengesizlik yatmaktadır. İnsanoğlu bir yandan hızla gelişen
bilim, teknoloji ve sanayi ile ekonomik açıdan yaşam kalitesini yükseltirken, diğer yandan da doğaya zarar
vermektedir. İlk kez 1987 yılında Bruntland Raporu ile ortaya konan ve Gündem 21 tarafından desteklenen
sürdürülebilir kalkınma kavramı, Rio de Janeiro’da 1992’de düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma
Konferansı (UNCED)’na katılan tüm devletler tarafından onaylanmıştır. Gündem 21 ile, çevresel konuları
ekonomik ve sosyal kalkınma çabalarına entegre etmeleri için dünya toplumlarına özel hedefler koyulmuştur.
2002 yılında Johannesburg’da yapılan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (WSSD), Rio’dan sonraki 10 yılı
gözden geçirip yeni hedefler belirleme fırsatını vermiştir. Zirvede, tüm katılan devletlerin ve uluslararası çoktaraflı örgütlerin, “Zirve Uygulama Planı”nın hedeflerine bağlılık sözünü taşıyan bir küresel karar alınmıştır
(http://www.johannesburgsummit.org). Plan, sürdürülebilir kalkınma için ulusal stratejilerin kurulmasını ve 2005
yılında uygulanmaya başlamasını gerektirmektedir. Bu stratejilerin sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal
ve çevresel yönlerini entegre etmesi ve her ülkenin ulusal önceliklerine uygun olarak izlenmesi beklenmektedir.
Sürdürülebilir kalkınma için kurumsal çerçevelerle tutarlı ve eşgüdümlü yaklaşımlar gösteren politikalar
geliştirilmesi, koordine edilmesi, kanunlar çıkarılması ve uygulanması tüm ulusal seviyelerde teşvik
edilmektedir.
4.

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
İş dünyası ve sanayi ile sürdürülebilir kalkınma kavramı arasında iki tür etkileşimden söz edilebilir.
Bunlardan ilki doğrudan üretim süreçleriyle ilişkilidir. Üretim, dağıtım ve satış aşamalarında çevre üzerinde
oluşan baskılar, bu baskıların azaltılması için üretim süreçlerinde uygun teknolojilerin seçimi gibi, ağırlıklı
olarak işletme ölçeğindeki girişimlerin sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini içerir. Bu etkileşim ileriki
aşamalarda, doğal kaynakların yönetimi, ekosistemlerin korunması gibi, üretim süreçlerinden kaynaklanan
etkilerin yönetimini kapsar. İkinci etkileşim ise, iş dünyası ve sanayinin ekonomik, toplumsal ve çevresel
koşulları ve toplumun değerleri üzerinde oluşturduğu etkileri içerir (www.tobb.org.tr). Bu etkiler genel olarak,
ulusal/yerel ekonomilerin, pazar koşullarının, tüketici eğilimlerinin, toplumsal ve kültürel etkilerin tanımladığı
bir çerçeve içinde gelişmektedir. İş dünyası ve sanayi, üretimi doğrudan yönlendiren, başka bir deyişle, doğal
kaynak kullanımını yöneten ve bu kullanım sonucunda, pazarı oluşturan koşulların önemli bir bölümünün
denetimini elinde bulunduran aktör konumundadır. Bu açıdan bakıldığında, sanayi sürdürülebilirlik kavramının
odağında yer almaktadır.
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Sürdürülebilir kalkınma yolunda etkili bir ilerleme sağlamak için, doğal kaynak kullanımı, veri iklim
koşulları, biyolojik çeşitlilik ve yenilenebilirlik gibi çevresel değerleri fiyatlandırma mekanizmasının bir parçası
haline getirmek yararlı bir yöntem olarak görülmektedir. Bu yaklaşım, iş dünyası ve sanayinin sürdürülebilir
kalkınma amaçlı küresel düzeydeki örgütlerinin konuya ilişkin raporlarında açık bir biçimde yer almaktadır. İş
dünyası ve sanayi girişimleri açısından, sürdürülebilirliği sağlamak ancak insani gelişme için büyük önem
taşıyan yenilik, verimlilik, açıklık, güvenilirlik ilkelerini ve sağlıklı rekabet koşullarını içeren, hükümetlerin
beklenmeyen müdahalelerini ve popülist sübvansiyonları sınırlandıran, çevresel değerlerin ulusal muhasebe
sistemi içinde daha fazla yer almasına olanak tanıyan, çerçevesi ve kuralları doğru oluşturulmuş pazarlarla
olanaklıdır. Öte yandan, gelir dağılımındaki büyük dengesizlikler, yoksulluk, ekonomik belirsizlikler, doğru
pazar koşullarının bulunmayışı gibi olguların bir ülkede sürdürülebilirlik kavramının yerleşmesine ve
gelişmesine engel oluşturduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle, ekonomik, toplumsal ve çevresel konularda
“süreklilik” esas alınmalı, her üç alanda birlikte ve uyumlu gelişme sağlanmalıdır.
Günümüzde şirketler ekonominin üretken kaynaklarını temsil ettikleri için şirket desteği olmaksızın
toplumun sürdürülebilir kalkınmayı başaramayacağı kabul edilmektedir. Bu nedenle, özel sektör şirketlerinin
yalnızca ekonomik değer yaratması ve yaşam standartlarını artıran mal ve hizmet üretmesini değil aynı zamanda
yaptıkları faaliyetlerden dolayı yol açtıkları farklı çevresel ve sosyal problemleri azaltmak için aktif olarak
çalışmaları gerekmektedir (Hahn ve Scheermesser, 2006: 2; Sarıkaya, Kara, 2007: 226). Bu kapsamda kurumsal
sürdürülebilirlik, yeni ve gelişen bir şirket yönetimi paradigması olarak kabul edilmektedir. Kurumsal
sürdürülebilirlik, şirketin büyümesi ve kârlılığının önemli olduğunu kabul ederken aynı zamanda şirketin,
çevresel koruma, ekonomik gelişme, sosyal hak ve adalet gibi sürdürülebilir kalkınmayla ilgili toplumsal
amaçları izlemesini gerektirmektedir (Wilson, 2003:1).
İşletmeler yeni ürünler yaratarak, teknolojiyi yaygınlaştırarak ve üretkenliği artırarak, kaliteyi yükselterek
ve hizmeti ilerleterek gelişmenin ve sürdürülebilir kalkınmanın her zaman etkin bir aracı olmuştur. İşletmeler,
yaşamdaki iyi şeylerin gittikçe artan sayıda insan için erişilebilir ve ekonomik hale gelmesine yardımcı
olmaktadır. Bu süreç, paralarını ve kariyerlerini yeterli gelir sağlama gereksinimiyle riske edenler tarafından
teşvik edilir ve rekabet sayesinde işler. Ancak bu sürecin başarısı, işletmelerin kendileri için olduğu kadar
diğerleri için de yarattığı sonuçlar bakımından ölçülmelidir (Handy, 2002: 54). Bu nedenle işletmelerin
geleneksel kalkınma anlayışı içinde değil, sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile hareket etmeleri gerekmektedir.
Mal ve hizmetlerin üretim ve tüketim sürecinin biçimlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma anlayışının en önemli
konularından biridir. Üretim nedeniyle ortaya çıkan çevre risklerinin ve zararlarının en aza indirilmesi, optimal
enerji ve hammadde kullanımı bu noktada büyük önem taşımaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik için üretim ve
tüketimin mümkün olduğu ölçüde sürdürülebilir olması sağlanmalıdır (Mengi ve Algan, 2003:9; Sarıkaya, Kara,
2007: 227).
Şirketlerin toplum üzerindeki etki alanları birçok biçimde sınıflandırılabilmektedir. Kalkınma örgütü
“Sustainability”, ekonomik, çevresel ve sosyal performansı kapsayan “Üçlü Kâr Hanesi” (Triple Bottom Line)
ifadesini ortaya koymuştur. Söz konusu kalkınma örgütü, bir toplumun, özellikle geri kalmış bir toplumun
ekonomik ve sosyal kalkınma faktörleri tutarlı değilse sürdürülebilir çevresel uygulamalarda yer almasının
beklenemeyeceğini kabul etmektedir. Bu faktörlerden her biri diğerini etkilemektedir. Ekonomik, çevresel ve
sosyal performans aynı zamanda karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır. Sürdürülebilir kurumsal çevresel ve sosyal
performans daima başarılı bir ekonomik performansa bağlıdır. Günümüzde çok sayıda şirket, ekonomik
performansta başarılı olmanın sosyal ve çevresel performansa bağlı olduğunu bilmektedir (Marsden ve Adriof,
1998: 331-332; Sarıkaya, Kara, 2007: 228). Kurumsal sürdürülebilir gelişmenin sağlanabilmesi için örgütlerin üç
ilkeyi ürünleri, politikaları ve uygulamalarına yansıtmaları gerekmektedir. Bu ilkeler (Bansal, 2005:199-200;
Sarıkaya, Kara, 2007: 228):
1-Çevresel Bütünlük: Şirketler, kurumsal çevre yönetimiyle ekolojik yapıda yarattıkları negatif etkileri
azaltmaya çalışmalıdırlar. Her şirket, üretim sürecinde çevreye bırakılan atıklarda olduğu gibi, az veya çok
çevresel etkiye sahiptir. Şirketler reaktif veya proaktif yaklaşımlarla ekolojik dengeyi koruma adına yarattıkları
olumsuz etkileri en aza indirmeye çalışarak çevresel bütünlük yaratmalıdırlar.
2- Sosyal Eşitlik: Şirketler, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarıyla toplumda sosyal eşitliğin
sağlanmasına katkıda bulunmalıdırlar. Ekonomik, yasal, etik yükümlülüklerini yerine getiren ve gönüllü
faaliyetlerde bulunan şirketler, toplum üyelerinin kaynaklara eşit bir biçimde ulaşmasına imkan sağlarlar.
3-Ekonomik Refah: Şirketler aynı zamanda mal ve hizmet üreterek değer yaratırlar. Bu mal ve hizmetlerin
etkinliğini geliştirerek değer yaratımını artırmalıdırlar.
Bu anlamda kurumsal sürdürülebilirlik, işletmelerin tüm faaliyetlerini sürdürülebilir kalkınmanın boyutları
çerçevesinde gerçekleştirmesi olarak ifade edilebilir. Bu da işletmelerin sürdürülebilir kalkınmadaki önemini ve
yarattığı etkiyi açıkça ortaya koymaktadır.
5.

YEŞİL GİRİŞİM KAVRAMI
Günümüzde çoğu şirket çevreye zarar vermekten sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Böylece ürünler ve
üretim süreçleri daha temiz hale gelmekte ve bu gibi değişikliklerin yapılmakta olduğu yerlerde çevre de kendini
toparlamaktadır. Endüstrileşmiş ülkelerde faaliyet gösteren işletmeler çevre kirlenmesini azaltmalarıyla eş
zamanlı olarak karlarını da artırabileceklerini görmekte ve bu konuya hassasiyet göstermektedirler (Hart,
2001:116; Emhan, 2007:249).
Yeşil girişim; ürünlerinde ve süreçlerinde yeşil olmayı hedefleyen ve sürdürülebilir bir gelişmeye doğru
içinde bulunduğu sektörü dönüştürmeye dönük bütün eylemleri içermektedir (Isaak, 1998; Phillips, 2005:3).
Yeşil girişimcilik, girişimcilik hedeflerini gerçekleştirirken aynı zamanda işyerinin topluma pozitif katkısını
artıran ve insanlar ve çevre üzerindeki negatif etkilerini en aza indirgeyecek şekilde çalıştırabilmenin yollarını
arama çabalarının tümünü kapsamaktadır. Diğer taraftan girişimcilerin pazar yerinde müşteriler ve iş ortakları,
işyerinde çalışanlar, yerel toplum ve çevre gibi paydaşları ile karşılıklı etkileşime girmelerine rehberlik
etmektedir.
Bununla beraber yeşil girişim, işini sosyal ve çevresel konulara odaklayan sürdürülebilir yarar sağlama
bilincini hedefleyen girişimleri ifade etmektedir (www.hellbenderpress.com). Bu tür girişimler aynı zamanda
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“sürdürülebilir işletmeler” olarak da adlandırılmaktadırlar. Toplumun ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda
daha iyi bir dünya ve yaşam alanlarına katkıda bulunmak üzere ürün ve hizmet sunumunu gerçekleştirirler. Yeşil
girişimlerin ilkelerinde, politikalarında ve uygulamalarında müşterilerinin, çalışanlarının, toplumun ve çevrenin
yaşam kalitesini artırma amacı ilk sırada yer almaktadır. Bu fırsatları iyi kullanan yeşil girişimlerin
gerçekleştirdiği yeşil uygulamalar son zamanlarda önemli gelişmeler elde etmektedirler. Ancak birtakım işlerin
de “yeşile boyama-green washing” olarak tanımlanan gerçekte var olmayan sadece yeşil görünürlük
kazandırılan, bir örgütün çevre ile ilgili uygulamalarına ilişkin kasıtlı yanlış bilgi vermesine de rastlanılmaktadır.
Yeşil girişimlerin artışı, organik ve çevre dostu ürünler kadar önemli olup, bugüne kadar yeterli atağı
gerçekleştirememişlerdir. Yeşil pazarın geçen 15 yıldaki büyüme oranı yıllık %20’ye ulaşmıştır. 2004’te organik
pazar yaklaşık 13 milyar dolar olup endüstri tahminleri 30 milyar dolara ulaşacağını öngörmektedir. Fujitsu
Siemens Computers (FSC) de teknoloji ve strateji sorumlusu olan Dr. Joseph Reger’in ifadesiyle artık “çevresel
konuları göz ardı edebilecek hiçbir endüstrinin olmadığı zaman gelmiştir” (www.hellbenderpress.com). İşletme
liderleri en üst önceliklerinden birini “yeşil” düşünmeye ayırmak zorundadırlar. İşletmeler dünya üzerindeki
yaşamın dengelenmesinde her zamankinden çok daha önemli rol oynayacaklardır.
2002 yılında internet üzerinde çevre ile ilgili yapılan bir çalışmaya 175 ülkedeki 25.000 kişi katılmıştır. Bu
çalışmanın sonuçlarına göre cevaplayıcıların %71’i çevrenin durumundan memnun olmadıklarını belirtmiş,
%67’si daha kötüye gittiğini belirtmiştir. Cevaplayanların ¾ ü yerel ve ulusal hükümetlerin çevresel problemleri
çözmede ve ana sorumlulukları üstlenmede hantal davrandıklarını belirtmişlerdir (www.cnn.com; Amine, 2003:
374). Charter ve Polonsky’de (1999) firmalarla ilgili çalışmalarında benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Ayrıca
birçok yönetici tüketicileri “yeşil görünme” ve kötü performans nedeniyle hayal kırıklığına uğratmıştır.
6.

YEŞİL GİRİŞİMİ DESTEKLEYEN UNSURLAR
Tüm bu gelişmelerle aynı anda, işletme faaliyetleri ve çevre arasındaki ilişkiye dair önemli bazı unsurların
ele alınması gerekmektedir. Bu unsurlar arasında; temiz teknoloji, yeşil tüketici, rekabet avantajı, ekoperformans, çevresel kalite ve yeni ortaklıklar olarak öne çıkmaktadır (Peattie, 2001). Bu faktörlerden her birinin
“yeşil girişim” kavramının anlaşılması açısından dikkate alınması önem taşımaktadır.
Temiz Teknoloji: Bu yaklaşım kirlenme ve atıkların tasarım aşamasında elimine edildiği, yenilikçi yeni
ürünlerin ya da üretim sistemlerinin tasarlanmasını içermektedir. Klassen (2000) ve Klassen ve Whybark (1999);
çevre teknolojilerini, ürünlerin ve hizmetlerin çevreye olumsuz etkilerini azaltan üretim ekipmanları, yöntemleri,
faaliyetleri, ürün tasarımları ve tedarik sistemleri olarak belirtmişlerdir (Yüksel, 2003:4). Bu kapsamda HP ve
WWF (World Wildlife Fund) 8 Kasım 2006 itibarıyla, HP’nin dünya genelindeki tesislerindeki operasyonlardan
kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak üzere işbirliği yapmaya başlamıştır. Bu işbirliği çerçevesinde, tüm
dünyada HP’ye ait olan ya da HP’nin kullandığı tesislerdeki karbondioksit emisyonlarının 2010 yılına kadar,
2006 seviyesinin %15 altına düşürülmesi hedeflenmektedir. HP, ayrıca yenilenebilir enerji ve iklim değişimi
konularında da çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. HP, WWF ABD ile birlikte, hissedarlarını da çevre ve enerji
verimliliği konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalara imza atmayı amaçlamaktadır (www.cevreciyiz.com).
Yeşil Tüketici: Çevre konusundaki endişelerin tüketici davranışlarını etkileyebileceği görüşü ile ortaya
çıkmıştır. “The Green Consumer Guide” kitabında “yeşil tüketici”; tüketicileri veya diğer insanların hayatını
tehdit eden; üretimi, kullanımı yada atıkları çevreye önemli şekilde zarar veren; oransız olarak büyük miktarda
kaynak tüketen; fazladan ambalajlama, ilave özellikler ve aşırı derecede kısa ömürlü olmaları nedeniyle gereksiz
atığa neden olan; hayvanlara eziyet eden uygulamaları içeren ve diğer ülkeleri olumsuz etkileyen nedenlerle bir
takım ürünleri almaktan kaçınan kişi olarak tanımlanmaktadır (Peattie, 2001). Bu gelişmenin pazarlama
açısından etkilerine bakacak olursak, işletmelerin bu tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermek için yeni ürün ve
hizmetler geliştirdikleri görülmektedir. Diğer yandan, medyanın ve bazı baskı gruplarının yeşil tüketicileri
bilgilendirmesi, çevresel anlamda düşük performansa sahip işletmelere karşı bir tehlike oluşturmaya
başlamıştır. Çoğu tüketici ürün seçimlerinin ekolojik ve sosyal yönleriyle ilgilenmektedir. İşletmeler için bu yeni
pazarlara ve daha yüksek fiyatlarla karşılanabilecek farklılaştırmalara yol açabilmektedir. Ancak, tüketici için bu
bilginin standartlaştırılmadığı ve denetlenmediği durumlarda, güven-değer karışıklığına yol açılabileceği
unutulmamalıdır.
Rekabet Avantajı: İyi sosyal ve çevresel performansın, rekabet avantajına temel oluşturabileceğinin fark
edilmesidir. Eğer tüketicilerin önemli bir kısmı çevre konusuna ilgi duyuyorsa ve ürün ve şirketlerin çevresel
performanslarına dair bilgi bu tüketicilere ulaşabiliyorsa, bu durumda görece daha yeşil şirketler rakiplerinden
kendilerini farklılaştırabilecek ve yeşil talebe ulaşabileceklerdir.
Michael Porter 1986 yılında (daha sonra 1995’de Porter ve van der Linde tarafından geliştirilen), çevresel
mükemmelliği yakalayarak rekabet avantajı elde edilebileceğini ortaya koymuştur. Bu çalışmalar, çevresel
anlamda öncü çözüm arayışının, yeniliğe, daha etkin ve verimli teknolojilerin yaratılmasına ve kaynakların daha
verimli kullanımına nasıl öncülük edilebileceğini pek çok örnekle ortaya koymuştur (Peattie, 1999: 138). Bu
çalışmaların altında yatan mantık ise, çevre kanunlarının yeniliği ve rekabet gücünü arttırmasıdır. Bu yaklaşım,
yasaların maliyetleri arttırdığı ve rekabet gücünü olumsuz etkilediği görüşünü tersine çevirmiştir. Bu yaklaşım
daha sonra, “kazan-kazan” olarak bilinen çözüme dönüşmüştür; işletmeler çevresel performanslarını arttırarak
hem tüketici talebinden hem de maliyet tasarrufundan fayda sağlar hale gelmişlerdir.
Eko-Performans: Tüketicilerin gözünde, rakip ürünler ve şirketler çevresel bazda farklılaştırılacaksa, bu
ürün ve işletmelerin de farklı derecede eko-performansları olması gerekmektedir. Eko-performans kavramı,
şirketin ürünlerini ve üretim sistemlerini de içine alarak, tüm sosyal ve çevresel etkilerini özetlemeye
çalışır. Eko-performans kavramını anlamak, işletmelerin kendilerini fiziki ve sosyal sistemler olarak görmelerini,
girdilerinin, çıktılarının ve süreçlerinin çevresel ve sosyal etkileri olduğunu fark etmelerini sağlar.
Arthur Anderson, iyi bir çevresel performans sağlayarak rekabet avantajı sağlayan öncü firmaların
deneyimlerini incelediği çalışmasında, çok başarılı olarak başlayan çoğu programın sonuçta sorunlu hale
geldiğini görmüştür. Deneyimlerin çoğunda, maliyetleri düşürme ve atıkları azaltma yönündeki çalışmalarda
başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak, ne zaman ki bu çalışmalar tamamlanıp, çevresel gelişim için daha
radikal çözümlere ihtiyaç duyulmaya başlandığında, yeşillenme süreci kurumsal kültür ve diğer kurumsal
stratejiler ile çatışmaya başlamıştır. Bu durum “Yeşil Duvar”a çarpma olarak bilinmektedir (Peattie, 2001).
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Çoğu işletme için çevresel gelişim, mevcut TKY stratejileri veya kurumsal vatandaşlık programları dahilinde
kalmıştır. Bu noktada açık olarak anlaşılan tek şey ise; tüketicilerin satın alma davranışlarında meydana gelen
değişiklik, dile getirdikleri çevresel kaygıların düzeyine ulaşamamıştır.
Pujari ve Wright (1996) çevresel performansı etkin bir şekilde iyileştiren kritik birtakım örgütsel faktörlere
dikkat çekmişlerdir. Bu faktörler; fonksiyonel koordinasyon, etkin çevresel bilgi yönetimi, üst yönetim desteği,
müşteriye yakın olma ve tedarikçilerle ilişkilerdir (Baumann vd., 2002;414).
Çevresel Kalite: İşletme içindeki pek çok farklı bölümün ve fonksiyonun, “yeşil” olma çabalarına
katılması, işletmelerin eko-performans’ın ölçümü ve yönetimi konusunda sorunlarla karşılaşmasına sebep
olmuştur. Kendisini “yeşil” olarak konumlandıran bir işletme, bir üretim tesisinin yarattığı kirlenme nedeniyle
bir anda medya tarafından inceleme konusu haline gelebilmektedir. Çoğu üretici, mevcut durumda kullandıkları
Toplam Kalite Yönetimi (TQM) programlarını çevre yönetimi yaklaşımlarıyla birleştirmiş ve ortaya “Çevresel
Toplam Kalite Yönetimi-ÇTKY” (TQEM) kavramı çıkmıştır. Bu yönetim anlayışı işletmelerin bugün sadece
girdileri, pazar çıktılarına dönüştüren değer zincirleri olmadıklarını, aynı zamanda atık ve kirlenme gibi çıktıları
da üreten bir sistem olduklarını dikkate almaları da gerekmektedir.
Yeni Ortaklıklar: Eko performansları konusunda olumsuz eleştiri alan pek çok işletme, eko
performanslarını ve imajlarını değiştirmek için yeni ortaklıklara gitmişlerdir. Örneğin, McDonalds, Birleşik
Devletler Çevre Koruma Fonu ile yaptığı ortaklıkla, 42 noktada çevresel faaliyet planı geliştirmiştir.
Bir başka örnekte ise Birleşmiş Milletler ile dünyanın önde gelen telekom şirketleri, iletişimin çevreye daha
az zararlı kılınması amacıyla “yeşil girişim” başlatmalarıdır. BM Çevre Programı (UNEP) ile AT&T, British
Telecommunications, Cable & Wireless, Deutsche Telekom, Ericsson, Lucent Technologies, Marconi, Telcordia
Technologies, Telenor şirketleriyle, Avrupa Telekomünikasyon Şebekesi Operatörleri Birliği, Global ÇevreselSürdürülebilirlilik Girişimi (GeSI) sözleşmesi imzalamışlardır. (www.ntwmsnbc.com). Kendi türünün ilk örneği
olan GeSI sözleşmesiyle, telekomünikasyon alanında enerji tasarruflu teknolojinin kullanımı ve
yaygınlaştırılması teşvik edilip, telekomünikasyon sanayinde atıklar ve israfın asgariye indirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu sözleşme ile telekomünikasyon sektörünün, video-konferanslama, Internet bankacılığı ve
Internet üzerinden alışverişler yoluyla çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunmasına büyük ölçüde katkı
sağlaması öngörülmektedir. Telekomünikasyonun sunduğu bu imkanlarla seyahat, ulaştırma gereklerinin
azaltılıp, küresel ısınmaya neden olan atmosfere salınan sera etkili gazlarıınn hacminde de düşüş beklenmektedir.
GeSI üyeleri, faaliyetlerini daha fazla çevre dostu kılmak, uzak bölgelerdeki topluluklara ve kalkınmakta olan
ülkelerin Internet’e erişimine yardım etmek gibi bir dizi girişimle iki yıl boyunca çalışmalar yapmayı
planlamaktadırlar.
Bazı yazarlara göre firmalar çevresel hedeflere doğru daha sıkı düzenlemeler için çalışırlarsa ve çevreyi
işlerinin merkezi örgütlenme ilkesi haline getirirlerse karlılıklarını artırabilir ve sürekli kılabilirler (Reinhardt,
1998; Baumann vd., 2002;409). Firmalar bunlara çözüm getirerek katkıda bulunduklarında karlarını artırabilirler.
Bu nedenle, temel karar verme süreçlerinin içine çevresel konuları dahil etmeli ve buna uygun iş stratejileri
geliştirmelidirler.
Yeşil Tedarik Zinciri: Genel olarak çevre bilinçli iş uygulamalarındaki odak içsel örgüt uygulamaları
olmuştur. Dış ilişkileri içeren uygulamalara yardımcı olmak için yeşil tedarik zinciri değerlendirmesi ile lojistik
planlama ve paketlemenin çeşitli elemanlarının da göz önünde bulundurulmasıyla sürece bütünsel bakış
getirilmektedir. Yeşil tedarik zinciri için ana alt parçalar, belgelendirmeyi de kapsayan içe dönük lojistik,
malzeme yönetimi, dışa dönük lojistik, paketleme ve ters lojistik alanlarıdır.
HP, benimsediği çevreci yaklaşımını sadece kendi bünyesinde değil, tedarikçilerinde de uygulamaktadır.
Dünya genelinde yaklaşık 600 tedarikçiyle çalışan HP, bu şirketlerin de HP çevre politikalarına ve zararlı madde
kullanımına ilişkin yasaklarına uymalarını zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda, kendi çevre politikalarını
tedarikçilerine de yansıtmış ilk elektronik şirketi olan HP, sadece bire bir temasta olduğu birincil tedarikçilerini
değil, ikinci ve üçüncü dereceden tedarikçilerini de aynı sisteme dahil etmektedir (www.cevreciyiz.com).
IBM, McDonalds ve BT gibi büyük firmalar da ellerindeki satın alma gücünü kullanarak tedarikçilerini
daha yüksek eko-performans göstermeleri için zorlamakta ve bu çalışmaları da yeşil denetleme ile kontrol
etmektedirler. Pek çok endüstride, kirlenmeyi azaltmak ve kaynakları korumak için teknolojiler ve üretim
sistemleri geliştirilmektedir.
7.

YEŞİL GİRİŞİMLER İÇİN BİR FIRSAT: KARBON KREDİSİ
Kyoto Protokolü'ne göre gelişmiş ülkeler 2012'ye kadar karbon salınımını 1990 seviyesinin yüzde 5 altına
düşüreceklerdir. Bu çerçevede yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen ülkeler yada şirketler, karbon salınımı
hedeflenenden daha fazla azaltmış olanlardan karbon kredisi satın alabilmektedirler. Üstelik artık çevreci enerji
yatırımlarına dünya ödül vermektedir. Atmosfere yaydığı karbonun parasını ödemek isteyen dünya firmaları,
ödedikleri bir nevi “bedel paralarla” karbon salınımını azaltan yeşil yatırımcılara destek vermektedirler.
Şirketler, Kyoto Protokolü’ne imza atmış ülkelerde yasal yükümlülük olarak yada herhangi bir zorunluluğu
olmadan kendi istekleri doğrultusunda pazarlama stratejisi açısından yeşil enerjilere destek olmaktadırlar.
Karbon ticareti mekanizmasında çevreci şirketler azalttıkları karbon kadar, “karbon kredisi” satmaya hak
kazanmaktadır. Gönüllü pazarda talep daha düşük olduğu için karbon fiyatı daha ucuz belirlenmektedir. Karbon
pazarı diğer borsalar gibi işlemektedir. Örneğin, Londra ve Chicago Borsası’nda arz ve talebe göre fiyatlar
sürekli değişmektedir. Bir ülkede bir yılda üretilen elektrik miktarı, o ülke tarafından salınan karbon miktarına
oranlanmakta; böylece megavat/saat elektrik başına çevreye ne kadar zarar verildiğini gösteren bir katsayı
bulunmaktadır. Örneğin, bir rüzgâr santralında üretilecek olan yıllık elektrik bu katsayıyla çarpılarak projenin
karbon kredisi hesaplanmaktadır. Toplam karbon ticareti, Dünya Bankası'nın raporuna göre 2006'da 60 milyar
dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı rapora göre gönüllü karbon pazarı 97 milyon dolar olarak belirtilmekte
olup, 2007'de gönüllü pazarın 270 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir. Beklentiler, gönüllü pazarın
2010'da 4 milyar dolar olacağı yönündedir.
Türkiye’de Demirer Enerji 2007’de iki rüzgâr santrali projesini dünyanın gönüllü pazarındaki ilk “gold
standard” (altın standart) karbon kredisi olarak tescil ettirmiştir. Karbon salınımını azaltmanın yanı sıra; ülkenin
kalkınmasına, yerel ekonomiye ve topluma katkı sağlayan projeler altın standardı kategorisine girmektedir.
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Karbon kredilerinden alınan toplam pay, eğer altın standart karbon kredisi ise, yatırım bedelinin yüzde 15-20’si
kadar bir büyüklüğe karşılık gelebilmektedir. Ülkemizdeki bir diğer kuruluş Zorlu Enerji de ek yatırımla birlikte
245 megawata çıkacak olan Osmaniye santralinde 500 bin megavat/saat elektriği hiç karbondioksit salmadan
üretmeyi planlamaktadır. Böylece, Türkiye'nin inşası süren en büyük rüzgar santralında yıllık 400 bin ton
karbondioksit azaltımı sağlanmış olacaktır. Gönüllü pazarda ise şirketler, bireyler ya da organizasyonlar
atmosfere saldıkları karbonun karşılığı olan parayı diğer ülkelerdeki çevreci projeleri finanse etmek için
vermektedir. Örneğin; 2006 Almanya Futbol Kupası çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde (şampiyonaya
katılanların uçak yolculuğu, kullanılan malzemelerin üretimi vb.) atmosfere salınan karbon hesaplanıp, aynı
miktarda karbon kredisi gönüllü piyasadan alınmıştır. Al Gore 'karbon-nötr' yaşam tarzını benimseyen insanlar
arasında yer alırken, Google da 2008'e atmosfere saldığı tüm karbonun parasını ödeyen bir şirket olarak girmiştir
(www.cevreciyiz.com).
8.

YEŞİL GİRİŞİM ÖRNEKLERİ
REC1 tarafından yapılan araştırma ile yenilikleri teşvik eden ya da güçleştiren politik araçların yanı sıra,
şirketleri eko verimli yenilikleri benimsemeye yönelten etkenlerin saptanması amaçlanmıştır (Zhechkov, 2005).
Araştırmanın sonucuna göre, eko-verimli yenilikler, şirketlerin rekabet gücünü çeşitli şekillerde artırmaktadır.
Mikro düzeyde, daha verimli kaynak kullanımı, aynı ürünün daha az enerji ve hammaddeyle üretilebileceği
anlamına gelmektedir. Ayrıca, bu şirketler dalgalı ithalat piyasalarından daha az etkilenmektedir. Üretim
sonucunda daha düşük düzeyde hava ve su kirliliği, şirketin kirletme ödentilerinde de tasarruf edeceği anlamına
gelmektedir. Atık geri kazanımının daha yüksek olması, çevre tahribatını azaltmakta, ya da en azından, bir
üretim sürecinden çıkan atıkların, bir başka süreç için hammadde olabilmesi anlamına gelmektedir. Bu tür
yenilikler yeni girişimlerin kurulmasını ve mevcut bir şirketin pazarlarını büyütüp imajını iyileştirebilmektedir.
Araştırma sonuçlarına dayanarak elde edilen yeşil girişim örneklerinden bir kısmı bu girişimlere örnek
oluşturması amacıyla aşağıda incelenmiştir (Zhechkov, 2005):
Klinkmar şirketi, çoğunlukla petrol rafinerilerinden açığa çıkan tehlikeli atıklardan taneli yakıt elde etmek
amacıyla oldukça etkin bir teknoloji kullanmaktadır. Bu yakıt, sıvı yataklı buhar kazanları ve ızgaralı fırınların
yanı sıra, çimentonun fırında pişirilmesinde de kullanılmaktadır. Taneli yakıt elde etmek için şimdiye dek 3 bin
ton tehlikeli atık kullanılmış. Teknoloji, tehlikeli atıkların bulundukları topraktan yılda 30 bin ton gibi bir
miktarda, verimli bir biçimde alınmasını sağlamaktadır. Bu örnek, sınaî ekoloji ile farklı sanayi kolları arasındaki
işbirliğini sergilemektedir - bir tesisin atığı, bir başkası için yakıt olmaktadır. Şirketin bu girişiminde en temel
etken, tehlikeli atıkların, tehlikesiz bir biçimde kullanılması gereği olmuştur. Bu projenin atığı üreten açısından
yararı tehlikeli atıkların depolanması için para ödemek zorunda kalmaması ve yakıtı satarak kâr etmesi iken;
yakıtı satın alanların ise, normalde ödeyeceklerinin yarısını ödeyerek yakıt giderinden kâr elde etmeleridir.
Ekoproduktas adlı şirket, Litvanya’daki bira üreticilerinin bütün bira mayalarını geri kazanma kapasitesine
sahip olup; bira üreticilerinin eskiden tarla ve arazilere boşalttığı 5,5-6 bin ton civarındaki sıvı bira mayasını
işlemektedir. Şirket bu projeyi gerçekleştirmek için, Litvanya Çevre Yatırım Fonu’ndan (LEIF) ve Ukio Bankas
isimli özel bir bankadan kredi almıştır. Şirketin ürettiği kurutulmuş maya, pek çok ülkenin yanı sıra AB ülkeleri
ve Kanada’ya da ihraç edilmektedir. Proje, bira üreticilerinin atık boşaltma sorununu çözmüş ve yöre halkını
etkileyen çevre sorununu da ortadan kaldırmayı başarmıştır.
Macaristan’daki KEMAK şirketi, 1 Ocak 2002’ye kadar tehlikeli atık kategorisinde olan, bu yüzden de
atılması yüksek maliyette olan, ezilmiş asfalt malzemesini bir zamanlar çok büyük miktarda üretmekteydi. Şirket
sorunu, bu maddeyi yeniden kullanarak çözmüştür. Mükemmel bir yapıştırma özelliği olan maddeyi, büyük
çukurları kapatmada ve yolları onarmada kullanmaya başlamış. Toplam tasarruf yıllık 577 bin Avro’ya
ulaşmıştır. 1997 ile 2000 arasında, 21,620 ton ezilmiş asfalt maddesi, tehlikeli atık olmak yerine, yeniden
kullanılmış ve şirketi ham madde olarak 23,600 ton kaya taşı çıkarma zahmetinden de kurtarmıştır. Bu işlemle,
yeni asfalt maddesinin ısıtılıp karıştırılması gerekmediği için, normal enerji maliyetlerinden de yüzde 20-30
tasarruf sağlanmıştır.
Bu örneklerin yanı sıra Avrupa’da küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdeki (KOBİ’ler) sorumlu ve çevre
duyarlı girişimciliği göstermeyi amaçlayan bir araştırmadan seçilen diğer örnekler aşağıda verilmektedir
(http://europe.eu.int):
Bitsfjordbruket AS (Norveç) çevre zorluklarını olumlu iş fırsatlarına dönüştürmeğe uğraşmaktadır.
Bitsfjord'da bulunan balıkçılık endüstrileri, daha önce denize atılan birincil üretim sürecinden balık yemi, protein
ürünleri ve atık malzemeden yağ üretimi gibi, karlı yan ürünler yapma amacı ile, Environmental Process AS
şirketini kurmuşlardır. Bitsfjordbruket AS kalite güvencesi ve kendi üretim tesisinin yönetiminin yanında,
tedarikçilerininkine de odaklanmaktadır. Şirket hem Norveç hem de Rus balıkçı teknelerini hedefleyen başarılı
bir kalite kampanyasını tamamlamıştır.
Van Clewe (Almanya) şirketi kendi atık suyunu temizleyebilmek için yeni bir yöntem geliştirmiştir. Bu
teknolojik yenilik şirketin inanılmaz şekilde su kullanımını azaltmasına ve enerji tüketiminden tasarruf
yapmasına neden olmuştur. Yerel topluma ait kuruldan gelen ve şirketin çevresel performansını düzeltmesini
isteyen baskılar araştırma faaliyetlerine hız verilmesi için neden oluşturmuştur. Yerel toplum daha büyük
kanalizasyon işleme tesisleri temin edememiştir ve bu nedenle endüstriyel atık sular için nispi olarak yüksek
çevresel kirlenme kıstasları uygulanmıştır. Bu dönemde şirket hali hazırda uygulanmakta olan ulusal standartları
yerine getirmektedir. Şirket bu durumun gelecekteki iş başarısı için hayati önem taşıyacağını tahmin etmiştir.
Bunu takiben Van Clewe kendi üretiminden gelen atık suyun yeniden çevirime sokulması için yeni bir yöntem
geliştirmiştir. Şirket su hacmini tekstilin kilogramı başına 2.5 litreye indirgemeyi başarmıştır. Sektörün
ortalaması mevcut halde 100 ile 300 litre arasında bulunmaktadır. Buna ilaveten kullanılan suyun yüzde 70’i
tekrardan çevirime sokulabilmekte ve üretim sürecinde yeniden kullanılabilmektedir. Yeni yöntem şirketin sıcak
atık suyu daha ileri üretimde enerji için kullanmasını mümkün kılmaktadır.
1
REC (Regional Environmental Center-Bölgesel Çevre Merkezi), Merkezi ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi (REC), 1990
yılında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Komisyonu ve Macaristan tarafından kurulmuş bağımsız uluslararası bir kuruluştur. Tarafsız ve
kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak çalışan REC'in hukuki temeli, 28 ülkenin hükümetleri ve Avrupa Komisyonu tarafından imzalanmış
bir tüzüğe dayanmaktadır.
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9.

SONUÇ
Dünyamızın milyarlarca yıllık bir süreç içinde geliştirdiği doğal çevrim, kendi kendisini yenileyen
mükemmel bir sistemdir. Ancak doğanın bu çevrimi bugün ciddi bir tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu
tehlikenin en önemli kaynağı üretim ve tüketim sorumlularının üzerlerine düşeni yeterince yerine
getirmemeleridir.
Sorumsuz bir şekilde üretim yapan ve çevreyi tahrip eden kuruluşların neden olduğu su kirliliği, hammadde
kaynaklarının israfı, yeşil alanların tahrip edilmesi, küresel ısınma gibi çevresel sorunlar dünya yaşam kalitesini
olumsuz yönde etkilemektedir. Gelişmiş teknolojiler nihai olarak insanlığa refah getirmiş ve yaşam kalitesini
yükseltmiştir. Ancak, bu ilerlemenin bir bedeli olduğu bugün daha net olarak görülebilmektedir. İnsan ve insan
eliyle kurulan girişimlerin faaliyetlerinin biyo-çeşitliliğe verdiği zarar yüzünden, eko sistemler değişmekte türler
yok oluşa doğru sürüklenmektedir. Özellikle girişimlerin yeryüzünün sınırlı kaynaklarını hiç
tükenmeyeceklermiş gibi yarını düşünmeden kullanma hakları bulunmamaktadır. Bugün, doğanın yerine yenisini
koyabileceğinden daha hızlı bir tempoyla eskisinden daha fazla kaynak tüketilmekte ve bu tüketim sonucu
doğanın baş etmekte zorlandığı bir hızla atık verilmektedir. Ağırlıklı olarak yenilenemeyen kaynaklara dayanan
tüketim alışkanlıkları dünyayı ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır.
Gelişmesini ve faaliyetlerini sürdürülebilir bir zemine oturtmuş bir topluma ulaşabilmek için sanayi
alanında faaliyet gösteren girişimlerin üzerine düşen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Her üretici şirket,
aynı zamanda kullandığı kaynakların da tüketicisidir. Bu durumun farkında olan birçok sorumlu girişim, kaynak
temininde, üretim süreçlerinde ve ürünlerin yaşam döngülerinde sürdürülebilirliği sağlamanın yollarını
aramaktadır.
Dünyadaki her toplumda ekolojik çevrenin bozulmasına karşı oluşan duyarlılık işletmeleri çevre konusunu
sürekli gündemlerinde tutmaya zorlamaktadır. Küresel ısınmayla ilgili tartışmalar, çevre konusunda bilinçli
tüketicilerin artması ve çevre yönetim sistemlerinin standartlaştırılmasına yönelik uygulamaların sağladığı katkı
nedeniyle, çevresel süreklilik ve çevre savunuculuğu üzerinden fayda sağlama konusuyla giderek daha fazla
ilgilenmeleri sürdürülebilir bir gelecek için önem taşımaktadır. Bu ortamda çevrenin sosyal ve stratejik önemi
giderek artarken sürdürülebilir kalkınmanın önemli unsurları arasında da yerini almıştır. Bu nedenle artık
girişimlerin birçoğunun çevreyle ilgili konuları bir tehdit olarak algılamak yerine sürdürülebilir gelecek için
“yeşil girişim” i amaçlarının bir parçası olarak ele almaları gerekmektedir.
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ÖZET
İşletmeler belli bir amaçla kurulurlar. İster kar isterse sosyal gayeyle yaşama geçirilmiş olsun, amaçsız bir
işletme düşünülemez. Bu iki temel kategoriden kar amaçlı işletmelerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri,
sürdürülebilirlikleri, piyasada rekabet edebilirliklerinin öncelikle mutlaka karlı çalışmalarını elzem kıldığı bir
gerçektir. Özellikle küçüklü büyüklü ulusal girişimlerin küreselleşme sonucu dışa açıldığı günümüzün ödün
vermez koşullarında işletmenin sürdürülebilirliği temelde karlılığı ile doğrudan ilişkili bulunmaktadır. Bu durum
işletmelerin başta işletmede pay sahibi olan kişilere olan sorumluluğunun bir gereği ve (doğal olarak) aynı
zamanda bir sonucu olmaktadır. İşletmeye belli bir sermaye koyan kişiler haklı olarak işletme yönetiminden belli
dönem sonlarında piyasa koşullarında bir kar dönüşü beklentisi içerisinde olmaktadırlar. Bunun yanında
işletmenin çalışanlarının ücretlerini, satın alınan malların bedellerini ve sağlanan gelirlerle devlete vergilerini
ödeyebilmesi de işletmenin karlı çalışma gereğinin belli başlı nedenleri arasındadır.
Ancak işletme yalnızca yukarıda sözü geçen paydaşlarına değil, aynı zamanda içinde yeşerdiği, yaşamını
sürdürdüğü, nemalandığı topluma karşı da sorumlu bulunmaktadır. Sosyal sorumluluğun ekonomik, yasal, etik
ve hayırseverlik boyutları mevcuttur. Günümüzde işletmelerin sosyal sorumluluk üstlenme ve üstlenmeme
gereği bir tartışma konusudur. Burada üzerinde durulması gereken hassas konulardan birisi de işletmenin bu
sorumluluğunu yerine getirirken, diğer işletmelerin bu sorumluluklarını göz ardı ederek yalnızca kar amacı
üzerinde odaklanmaları durumunda karşı karşıya gelebileceği kayıplardır. Şüphesiz ahlaki (moral) kurallara,
yasal düzenlemelere uyulması, hayırseverlik (topluma kaynak aktarımı) işletmenin toplumdaki imajı, görüntüsü
açısından olumlu nitelikte unsurlardır. Girişimlerin bu yöndeki duyarsızlıkları hiç değilse uzun vadede rekabet
şanslarını yitirme ve sürdürülebilirlik olasılıklarını kaybetmeleri sonucu piyasadan silinmeleri ile
sonuçlanabilecektir. Ancak yine de sosyal sorumluluk üstlenme, bir maliyet sorunu olması ve rakiplerle baş
edebilme ve uzun vadede var olabilme bağlamında firmalar açısından bir yönüyle olumsuz nitelikte bir olgudur.
Bu bağlamda, firmaların cesametleri, rakipleri, içinde bulundukları sektörün şartları ve piyasanın koşullarını göz
önüne alarak bu konuda özgün alternatifler geliştirmeleri kaçınılmaz olmaktadır.
Anahtar kelimeler
: Sosyal sorumluluk, Sürdürülebilirlik, Rekabet, Etik, Hayırseverlik.
Jel Kodları
: M13, M14, M31, M39
THE DILEMMA OF THE BUSINESS WORLD IN PROFITABILITY/SUSTAINABILITY CONTEXT:
TO BEAR OR NOT TO BEAR SOCIAL RESPONSIBILITY WITHIN CURRENT CONDITIONS
ABSTRACT
Corporations are created with a certain purpose. Such purpose could be profitability or of social character.
In case a corporation is created with the former purpose it needs to be profitable in order to be sustainable and
compatible. Within the non concessive international market arena of a globalizing world where all enterprises,
small or big, are now a part of, there is a positive correlation between profitability and sustainability factors. This
is an inevitable mission of a business because of its responsibilities to all its stakeholders.
However, businesses are also responsible to the society that they flourish and grow in. Social responsibility
has economic, legal, ethical and philanthropic dimensions. Yet, today to bear or not to bear social responsibility
is a matter of discussion. In reality bearing such responsibility can cause a business to lose ground against
competitors that stand nonchalant to it for concentrating on profitability. While profitability shows to be a must
for the sustainability of an enterprise, bearing social responsibility will highly affect the success and acceptance
of an organization in long terms. Not to bear that will most possibly end with the elimination of a corporation
from the market. Still, social responsibility is a factor that leads to increases in cost thus a disadvantage in
competitiveness. Accordingly, all corporations need to regard their unique, sui generic conditions in the market
when undertaking responsibilities of social character.
Keywords
: Social Responsibility, Competitiveness, Philanthropy, Sustainability, Ethics.
Jel Codes
: M13, M14, M31, M39

1.

Üzerinde Tartışılan Bir Sorun: Kar Amaçlı İşletmelerin Sosyal Sorumluluğunun Bulunup
Bulunmaması
Kar amaçlı işletmelerin başlıca sorumluluğu genelde bir yıl olan belli bir dönem sonunda mevcut
sermayeleri üzerinden piyasada cari faiz ve o dönemde o sektörde geçerli olan ortalama karlılık nispetinde
pozitif bir getiri (kar) elde ederek onu sermaye sahiplerine sermayedeki oranları oranında dağıtmak olmaktadır.
Amaç bu olmakla birlikte birçok durumda da bu karlar şirketin rekabet edebilirlik ve dolayısıyla sürdürülebilirlik
olanaklarını arttırması açısından hiç değilse kısmen sermayeye ilave edilmektedir. Dolayısı ile temelde esas olan
bu tür işletmelerin sermaye sahiplerine olan sorumluluğu ve ister gerçek isterse tüzel olsun bu kişilere hisseleri
düzeyinde hiç değilse piyasa rayicinde belli bir kar payını sağlanmasıdır.
Ancak burada şu soru akla gelmektedir: Acaba şirketlerin bütün sorumluluğu yalnızca, salt olarak kendisine
o sermayeyi tahsis eden sermaye sahiplerine karşı mıdır (veya öyle mi olmalıdır), yoksa o ülkenin, o toplumun
içinde hayat bulan, yeşeren, gelişen bu kuruluşların müşterileri, alıcıları, kendisine mal satan kişiler türünden
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diğer paydaşları yanında öncelikle topluma karşı da bu tür bir sorumlulukları olmalı mıdır? Bu noktada literatüre
baktığımızda bu konunun halen tartışmalı olduğuna şahit olmaktayız. Bir kesim kar amaçlı bir kuruluşun tek
amacının kar etmek, kar sağlamak, kendisine belli oranda bir sermaye tahsis eden kişilerin bu konudaki
beklentilerine cevap vermek olduğunu savunmaktadır. Bu kesimin savunucularına göre kar amaçlı bir kuruluşun
sosyal sorumluluk gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır ve bulunması da onun kuruluş amacına, doğasına
aykırı olmaktadır. Özellikle bu görüş çerçevesinde bir pazar ekonomisinde sosyal sorumluluk kamu tarafından
üstlenilmesi gereken bir yükümlülük niteliğindedir. Bu görüşün taraftarlarına nazaran kar amaçlı işletmeler
(teşebbüsler) zaten devlete her dönem sonu belli oranda vergi vererek, faaliyetleri aşamasında uymaları gereken
yasal zorunlulukları göz ardı etmeyerek bu sorumluluklarını fazlası ile yerine getirmektedirler. Türkiye
bağlamında da karma ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş sonucu bir sistem değişikliğine gidilen 1980’li
yılların başından günümüze devletin küçülmesi amaçlanmış, bu yolla kamu kesiminin ekonomiye asgari
müdahalesi ve yalnızca sistemin işleyişini kontrol etmesi öngörülmüştür. Dolayısı ile sistemimizde hiç değilse
kâğıt üzerinde amaç (bu konuda bu zamana kadar gerçekte başarılı olunduğu söylenilemezse de) devletin
ekonomiden el çekmesi ve yalnızca sistemin faaliyeti sırasında ortaya çıkabilecek birtakım olumsuzlukları
frenleme ve çözüme kavuşturması olarak belirlenmiş bulunmakta, sonuç olarak toplumsal anlamda sosyal
sorumluluk temelde devlet tarafından üstlenilmiş bulunulmaktadır.
Bu konuda bir ikinci görüş ise teşebbüslerin her durumda sosyal sorumluluk üstlenmelerinin gerekli
olduğudur. Yukarıda da değinildiği üzere teşebbüsler toplumun bünyesinde hayat bulmuş, onun ihtiyaçlara
oranla sınırlı kaynakları ile yaşamlarını sürdüren, gelişimlerini gerçekleştiren kuruluşlardır. Sonuçta bu kıt
kaynakların onlara hasredilmesi sonucu varlık kazanmışlardır. Bu durumda aldıklarının karşılığını vermeleri,
dolayısıyla sosyal sorumluluk üstlenmeleri bir zorunluluk olarak görülmektedir.
2.

Teşebbüslerin Sosyal Sorumluluk Üstlenmelerinin Gerekliliği Üzerine Görüşler
Boone ve Kurtz (2000) sosyal sorumluluğu “işletme faaliyetlerinin iş etiği prensipleri temelinde
sürdürülmesi” olarak açıklamışlardır. Zimmerer ve Scarborough (1997) aynı kavramı “firma yöneticilerinin
etkinliklerinin sosyal, çevresel, politik, insani ve finansal sonuçları bağlamındaki duyarlılıkları” biçiminde
tanımlamışlardır. Hatten (1997) ise kültür ve inançlar açısından her bir işletmenin kendine has özellikte
olduğunu, bu kültür ve inanç ortamının yaratıcısının ise kendi sosyal değerlerini işletmeye yansıtan işin kurucusu
kişi olduğunu vurgulamaktadır. İşletmenin sosyal sorumluluk üstlenme veya üstlenmemesinde en etken faktör bu
kişi tarafından işletmeye getirilen değerler olmaktadır. Yine adı geçen düşünürün aynı çalışmasında yer verdiği
Carroll tarafından geliştirilen “sosyal sorumluluk piramidi” çerçevesinde bu sorumluluklar belli kategoriler
halinde düzenlenmiş, piramidin temelinde yer alan ekonomik sorumluluğun “kar amacı temelli” olmasına karşın,
bunun bir üst hiyerarşisinde yer alan yasal sorumluluk “yasalara saygı, oyunu kurallarına göre oynama” şeklinde
belirlenmiştir. Piramidin üçüncü kademesinde ise “etik kurallara uyma, doğru, adil ve dürüst olanı uygulama”
biçiminde yer alan etik sorumluk, bunun da üzerinde son aşama olarak “iyi bir örgüt elemanı olma, topluma
kaynak aktarımı” şeklinde açıklanan hayırseverlik (philantrophic goodwill) yer almaktadır.
Hatta bu sınıflaması çerçevesinde ekonomik sorumluluğun kar amacı güderek bir faaliyette bulunmalarının
girişimler açısından yalnızca temel bir hak değil, aynı zamanda bir yükümlülük olduğunu ortaya koyan bir
argüman olduğunu vurgulamaktadır. Girişimci öncelikle karlılık, rekabet, maliyet gibi temel unsurlar üzerine
odaklanmalıdır. Yine Hatten, Friedman gibi ekonomistlerin “iş sahiplerinin hangi sosyal sorunların öncelikli
olması, bu tür sorunların üstesinden gelebilmek için hangi ve ne kadar kaynağın tahsis edilmesinin onları
ilgilendirmeyeceğinden” bu tür sorunlarla “ilgili kişi ve kamu kurumlarının” ilgilenmesi gereğini dile
getirdiklerini belirtmektedir. (Ancak bu tür bir bakış açısının da kamuoyundan her zaman olumlu bir tepki
almadığı da açıktır.)
Carroll piramidinin ikinci aşamasında yer alan yasal sorumluluk ile ise, toplumun “uygun firma davranışı”
ifadesi çerçevesinde önemli olarak nitelendirdiği öğelere açıklık getirilmektedir (Daft, 1997). Girişimlerden
beklenilen faaliyetlerini düzenleyen kuralların dışına çıkmamaları, onlara uygun hareket etmeleridir.
Piramidin bir üst aşamasında yer alan etik sorumluluk işletmelerin rüşvet, endüstriyel hırsızlık ve casusluk,
vergi kaçırma, yanlış yönlendirici reklâm, kişilerin özel yaşamlarına saygı ve dürüstlük türünden genel tavırlarını
yansıtan bir kavramdır. Bazı araştırmaların etik kurallara uygun hareket eden firmaların finansal bakımdan iyi
durumda olduklarını ortaya koyan bulgularına karşın, diğer bazı araştırmalardan tersine sonuçlar elde edildiği de
bir gerçektir (Megginson, 2000).
Sosyal sorumluluk piramidinin tepe noktasında ise hayırseverlik aşaması bulunmaktadır. Bu kavram temel
yükümlülüğü şirket yapısını güçlendirme ve kar sağlama olan yöneticinin bunun yanında sosyal sorumluluğu
gereği “toplum için yararlı uzun vadeli hedefler belirlemesi” ve topluma gerekli kaynakları aktarması biçiminde
açıklanmaktadır.
Sosyal sorumluluk üstlenme veya üstlenmeme bağlamında karşıt iki görüş çerçevesinde yer alan
argümanlar çeşitlidir. Sosyal sorumluluk üstlenme yaklaşımını destekler nitelikte olanlar [temelde] kamuoyunun
beklentileri, etik sorumluluk üstlenme, uzun vadede kar olasılığını arttırma, kamuoyunda olumlu imaj (görüntü)
bırakma, örgüt çevre kalitesinin yükseltilmesi, kamunun bu alanda yeni yasal düzenlemeler getirmesinin önüne
geçilmesi, gücün sorumlulukla dengelenmesi (dolayısıyla [bu bapta bir oto kontrol mekanizmasının
oluşturularak] işletmenin toplum çıkarlarına aksi yönde faaliyet göstermesinin engellenmesi), güçlü ve zengin
kaynakları elinde bulunduran işletmelerin zaten bu tür sorumluluklarını doğal olarak [her hangi bir zorlamaya
neden kalmaksızın] yerine getirmeleri biçiminde sıralanmaktadır. Diğer taraftan bu tür bir sorumluluk üstlenme
gereği olmadığına ilişkin argümanlar ise yukarıda da dile getirildiği gibi öncelikle kar maksimizasyonu (en
çoklanması) amacından sapılması, işletmenin temel amacının sulandırılması [sonuçta bu bağlamda dolaylı yoldan ceremenin yine toplum tarafından çekilmektedir], sosyal sorumluluğu üstlenmenin belli bir maliyeti olması
sonucu üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarında artış, bu yolla işletmelerin gereğinden fazla güç kazanmaları [ve
bu gücü kendi çıkarları lehine, toplumun çıkarları aleyhine kullanabilmeleri], kar amaçlı birer kuruluş olan
teşebbüslerin genelde bu konuda bilgisiz ve yetersiz olmaları [sonuçta kaynak israfına yol açmaları], iş
adamlarının politikacılar gibi toplumun refahından sorumlu tutulamamaları yanında kamuoyunda da bu
bağlamda gerçek anlamda bir baskının olmadığı inancı tarzında açıklanmaktadırlar (Robbins ve Coulter, 1999).
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3.

Seçenekler: İki Ekstremden Birisini Tercih Veya Ara Bir Çözüm
Günümüzün olağandışı yoğun ve hareketli uluslararası ortamında rekabet edebilme ve sürdürülebilir
olmanın firmalar açısından zorluk ve güçlükleri ortadadır. Yerellik ve ulusallığın artık söz konusu edilemediği ve
edilemeyeceği zamanımız ortamında, dünyanın herhangi bir yerindeki küçük bir firmanın bile planetin üzerinde
başka bir mekânda bir rakibinin bulunduğunun dile getirilmesi abartılı bir açıklama olmamaktadır. Sürekli
değişen ve yenilenen bu ortam ve koşullarda ise ayakta kalabilmek firma için oluşturulan stratejilerin sürekli
gözden geçirilmesi, piyasa şartlarına göre revize edilmesi, bazen de tüm olarak sil baştan yeni stratejiler
geliştirilmesine bağlı bulunmaktadır. Dış çevrede karşılaşılan biteviye, kesintisiz değişim, de facto bir biçimde
girişimlerin iç çevrelerinde de değişimi sine qua non hale getirmektedir.
Bu koşullar çerçevesinde sosyal sorumluluk üstlenme veya üstlenmeme, sonuçta kendi düzey ve
koşullarında mevcut stratejileri çerçevesinde bir değerlendirme yapan firmaların bu konuda alacakları karara
bağlı olmakta, etik kurallara bağlı kalma arzu, istek ve kaygısının bu bağlamda etkin bir rolü bulunmamaktadır.
Diğer bir anlatım şekliyle ekonomik koşul ve faktörler bu tür kararların alınmasında ve stratejilerin
belirlenmesinde başat nedenler olmaktadır. Bu konuda yapılan birtakım araştırmalar da bu görüşü doğrular
niteliktedir. İdeal olanın sosyal sorumluluk öğesinin işletmelerin amaçlar hiyerarşisinde ilk sırada olması
gerekirken gerçekler bunu doğrular nitelikte olmamaktadır. George England’ın araştırması bu konuda iyi bir
örnektir. England 1072 yönetici temelinde yaptığı bir araştırmada şirketlerin amaçlarını aldığı yanıtlar bazında
birinci, ikinci ve üçüncü öncelikli amaçlar olarak kategorize etmiş, bulguların değerlendirilmesi neticesi birincil
amaçların örgütsel verimlilik, yüksek üretkenlik ve kar maksimizasyonu, ikincil amaçların örgütsel büyüme,
endüstride önder durumuna gelme ve örgütsel durağanlık, üçüncül amaçların ise çalışanların refahı ile ilgili
olduğu gibi bir sonuçla karşı karşıya gelmiştir. James Dent de benzer bir araştırmada birincil amacın kar
olmasına karşın, ancak ikinci ve üçüncü amaçların sırasıyla çalışanların gönenci ve üretim yoluyla halka hizmet
unsurlarını içerdiği gibi bir gerçekle yüz yüze gelmiştir. Sonuç itibariyle “toplumsal gönenç ve sorumluluk”
argümanı etkili bir faktör olarak algılanmadığı gibi, örgütsel başarı bağlamında gerekliliği de toplum bireyleri
tarafından açıkça savunulmamaktadır (Can, 2002).
Ancak kısa vadedeki maliyet arttırıcı ve rekabeti olumsuz etkileyici etkisine karşın, firmalar uzun vadede
sosyal sorumluluk üstlenmenin girişime sağlayabileceği artıları da göz ardı etmemek durumundadırlar.
Girişimlerin rekabet şanslarını arttırma olasılıkları ve sürdürülebilirliklerinin büyük çapta paydaşlarının ve
toplumun genelinin onun hakkındaki kanaatine, olumlu veya olumsuz düşüncelerine bağlı bulunduğu gerçeği
gözden ırak tutulmaması gereken önemli bir noktadır. Dolayısıyla sosyal sorumluluk üstlenme günümüzün
uluslar arası piyasasında girişimin olumlu bir imaj sahibi olmasında ve müşterileri açısından güvenilir bir işletme
olarak algılanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Ancak bir taraftan sosyal sorumluluk üstlenildiği gibi bir
görüntü verirken diğer taraftan üstü kapalı ve kamuoyundan gizli olarak bu konuda gereği gibi davranılmaması,
başka bir deyişle resmi ve resmi olmayan deyişlerin farklı olmasının o firma için büyük prestij kaybı ile
sonuçlanacağı da unutulmaması gereken önemli bir husustur. Örneğin Nike firmasının Bangladeş’te bir üretim
biriminde çocuk ve kadın işçileri çok güç ve sağlık yönünden olumsuz koşullar altında istihdamı ve performansı
düşük görülen çalışanların insanlık dışı cezalarla tecziye edilmeleri bu firma hakkında dünya kamuoyunda büyük
tepkilere neden olmuştur. Sonuçta Nike çalışanlarla ilgili olarak hazırladığı etik kod çerçevesinde birçok olumlu
değişime gitmesi ve bir daha bu tür davranışlara yönelen yan firmalarla işbirliğinde bulunmayacağı açıklamasına
karşın uluslar arası düzeyde büyük bir darbe alarak saygınlığından çok şey yitirmiştir. Aksi yöndeki bütün
çabalarına karşın, adı geçen firmanın dünya kamuoyu genelinde tekrar güvenilir hale gelmesi ve eski saygınlığını
elde edebilmesinin uzun bir zaman alacağı şüphesizdir. Nike’ın bu bağlamda dünya pazarında tek firma olmadığı
ortadadır. Bugün çok sayıda isim yapmış ve ünlü firmanın gerek ürünlerinin kalitesi, gerekli müşterilerine
sağladığı servisler açısından menşe ülkeleri ve özellikle gelişmekte olan ülkeler ağırlıklı olmak üzere
lisansiyerleri üzerindeki denetim eksikliği nedeniyle ayrımcılık yaptıkları bir gerçektir. Gelişmekte olan
ülkelerde tüketici kesimin satın aldıkları mallara ilişkin yasal hakları konusunda bilgisizlikleri veya yeteri kadar
bilgi sahibi kılınmamaları nedeni ile satın aldıkları mallar veya hizmetler babında uğradıkları zararların,
mağduriyetlerinin söz konusu kesim açısından bir kader olmaması gerekir. Bu konuda bu tür ülke hükümetlerine,
sivil toplum kuruluşlarına, özel kesimin organize birimlerine düşen pek çok görev ve sorumluluk bulunmaktaysa
da yabancı lisansiye firmaların lisansiyerleri üzerinde onların ürettikleri mallar ve verdikleri hizmetler
konusunda da ciddi ve kayda değer bir denetimlerinin bulunması bir gerekliliktir. Müşteriye satış aşamasında
yapılan açıklamalarla takip eden dönemde gerçekleşen uygulamanın birbirini tutmaması, bakım ve onarım
konusunda yetki verilen birimlerin büyük şehirlerde dahi sayıca yalnızca bir olması, bazen başka şehirlerde ve
mahallinin meçhul bulunması, arızalı malların yasal zorunluluğa karşı iadesinde büyük güçlüklerle karşılaşılması
veya bunların iade edilememesi türünden olumsuzluklar uluslar arası isme sahip bu dev girişimler yönünden
büyük çapta deyim yerinde ise büyük çapta imaj aşınmalarına neden olmaktadır. Etik kod ve sosyal sorumluluk
üstlenmenin gerçekte yalnızca göstermelik olması ve bu konuda firmaların gereği gibi üstlerine düşeni çeşitli
örtülü Saiklerle yapmamaları veya yapmakta acze düşmeleri (ki bu durum yönetim kadrosu ve örgütlenmede bir
zaafın, yetersizliğin görüntüsü olmaktadır) günümüzün etkili yazılı ve sözlü medyasınca sürekli bilgilendirilen
tüketici kesiminin ve daha da önemlisi onun yanında genelde kamuoyunun olumsuz tepkisini geciktirmeyecektir.
Sosyal sorumluluk üstlenme ve üstlenmeme bağlamında firmalar iki uç ekstremden birisini yeğlemek
yerine kendi koşullarına uygun bir ara çözüm üzerinde de odaklanabilir, başka bir deyişle kendi koşullarına
uygun düşen değişik seçenekler ortaya koyabilirler. Girişimlerin bulundukları sektör içerisinde kendi koşul ve
boyutları kapsamında gelir, gider ve dolayısıyla bütçeleri bellidir. Genelde kısıtlı olan bu bütçeden tahsis
olunabilecek sosyal sorumluluk amaçlı fonların da bu bağlamda kısıtlı olacağı açıktır. Bu şartlarda rakiplerin,
girişim bir oligopol piyasasında bulunuyorsa başı çeken lider kuruluşların stratejileri izlenerek mevcut ortamın
koşullarına göre uygun bir orta yolun bulunması, bu şartlarda bir optimalin belirlenmesi genelde isabetli bir
hareket şeklidir. Ancak her koşulda firmaların şartlar ne olursa olsun bir etik kodlarının bulunması, bu kod
kapsamında yer alan kuralların yalnızca kâğıt üzerinde kalmaması için personelin bu çerçevede faaliyet
göstermelerini zorunlu kılan bir politikalarının mevcut olması, her şeyden önce işletmede yönetici konumunda
olan kişinin bu konuda lokomotif görevi görmesi bir önkoşul olmaktadır. Unutulmaması gereken nokta kısır
görüşlerle ve küçük hesaplarla elde edilen kazançlar uğruna karşılaşılabilecek olası sorunların üstesinden
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gelinmesinin maliyetinin firma açısından çok yüksek olabileceğidir. Yukarıda dile getirilen Nike örneğinden
anlaşılabileceği üzere özellikle aşırı kar hırsı ile tüketici, müşteri kitlesinin güveninin yitirilmesi durumunda
bunun tekrar kazanımı oldukça uzun zaman alacaktır. Piyasanın, içinde bulunulan sektörün ve rakiplerin
koşulları sürekli bir değişim içerisinde olduğundan belirlenen bu orta yol stratejisinin, temel alınan optimalin her
dönem revize edilmesi gereği de hatırdan çıkartılmaması gereken bir noktadır.
4.

Sonuç ve Öneriler
Şüphesiz piyasada yer alan bütün ekonomik birimlerin büyük olsun, küçük olsun sosyal sorumluluk
üstlenmeleri, bu çerçevede ekonomik faaliyetlerini aksatmaksızın sağlıklı bir biçimde sürdürmeleri, cari yasalara
ve etik kurallara riayet etmeleri, fonlarının bir bölümünü oluşum aşamasında ondan aldıkları, içerisinde
yeşerdikleri, büyüdükleri topluma geri vermeleri, aktarmaları arzu edilen, bunun da ötesinde olması gereken bir
durumdur. Ancak sosyal sorumluluk üstlenilmesinin bütün olumlu yönleri bir tarafa firmalar açısından bir
yönüyle bir maliyet unsuru olduğu da unutulmamalıdır. Burada vurgulanması, gözden kaçırılmaması gereken
kritik nokta, amacın, bu konuda sorumsuzluğa mazeret oluşturabilecek nedenlerin ortaya konulması değil,
günümüzün yoğun ve acımasız rekabet ortamında kaçınılmaz olarak firmaların kıt fonlarından bu alana
yapılacak tahsislerde göz önüne alınması zorunlu unsurların dile getirilmesi olduğudur. Yukarıdaki satırlarda da
değinildiği gibi her girişimin kendi özgün koşullarına göre kendisi için bu amaçla belli zaman ve zeminde belli
bir fon tahsis etmesi en akılcı yol olmakla birlikte, sosyal sorumluluğuna ilişkin asgari koşulları da yerine
getirmesi etik açıdan olduğu kadar sürdürülebilirliği açısından da en akılcı yol olacaktır.
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Otoriter Yönetimlerden Demokratik Yönetimlere Geçişte Karşılaşılan Sorunlar ve Girişimcilik
ÖZET
Girişimci her alandaki yeniliği başlatan kişi olduğu gibi, yeniliklerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi de onun
karar ve uygulamalarının sonucudur. Ülkedeki ve sektörlerdeki teknolojik gelişmeleri, istihdam olgusunun
yaratılmasını, yerel potansiyellerin değerlendirilmesi ve harekete geçirilmesi ve bir ülkede gelir yetmezliği
olgusunun düzeltilmesinin arkasında girişimcilerin önemli fonksiyonlara sahip olduklarını görmek mümkündür.
Bu manada girişimciler farklı ve yeni ticari fikirler etrafında yeni işler kurma yoluyla pazarın büyümesini ve
çeşitlilik kazanmasını sağlayarak istihdam artışlarının ve gelişmenin yolunu açmaktadırlar. Girişimciliğin
toplumsal, ekonomik ve siyasal olarak toplumların ve yönetimlerin etkinleştirilmesinde önemli bir güç olduğu
görüldüğünde bu stratejik gücü sağlayan unsurun aslında içinde doğup, geliştiği bir toplumsal kültürle ilişkili
olduğu görülecektir. Bu anlamda uzun yıllar planlı ekonomi düşüncesinde şekillendirilmiş bir ekonomik yapıdan
daha demokratik ve piyasa şartlarına yönelmiş bir yapıya geçişin girişimcilik açısından önemli sorunları ve
sonuçları olacağını tahmin etmek mümkündür. . Bu çalışmada planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçişte,
geçiş toplumlarının girişimcilik konusunda yaşadığı sorunlar incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Sosyal Değişim, Girişimcilik, Zihniyet, Demokrasi, Sosyal Yapı
THE PROBLEMS MET DURING THE TRANSITION FROM THE AUTHOTORITARIAN
GOVERNMENTS TO THE DEMOCRATIC GOVERNMENTS AND ENTREPRENEURSHIP
ABSTRACT
The entrepreneur is the person who starts the innovation in all fields , and keeping on the innovation and
developing it is also the result of his decisions and applications. It is possible to see that the entrepreneurs have
important functions on technological developments in the country and sector,developing the employment fact,
eveluating and starting the local potential and putting in order the fact of income insufficiency. In this sense, the
entrepreneurs are the initiators of development and increase on employment by developing and increasing the
variety of the market by foundating new businesses around the new commercial thoughts. When it is understood
that the entrepreneurship is an important power on activating the societies and the management as social,
economic, political , it is going to be understood that the component of the strategical power is related with the
society which has been born and grown up. In this sense, it is possible to guess that to pass from an economy
that is shaped in the planned economy thought to a structure which is more democratic and suitable to the
market has important problems and results from the point of entrepreneurship. In this study, it is tried to examine
the problems of the entrepreneurship that transition societies have during the process of transition from the
planned economy to the market economy.
Key words: Social Change, Entrepreneurship, Thought, Democracy, Social Structure

1.

Giriş

Çağdaş dünyada ekonomik olaylardan sosyal olaylara, sosyal olaylardan politik olaylara, çevreden sağlığa
her şey küresel olguların etkisi altına girmiştir. Evreni saran küreselleşme dalgası, toplumları bilişimin her
alanında yeni kavramlar geliştirmeye ve bilgiyi yeniden tarif etmeye zorlamaktadır. Yeni, dinamik ve hareketli
küresel bir çevrenin ortaya çıkması ile beraber jeopolitik dünya parçalara ayrılmakta ve bununla beraber
ekonomik duvarlar da yıkılmaktadır. Küreselleşen dünyada hiç bir yerel ya da uluslararası bilgi saklı tutulamaz
hale gelmiştir. Hamel, küresel anlamda bir çeşit “gemiyi azıya alan” gelişmeleri şöyle tasvir etmektedir.
“Küresel sermaye akışları köpürmüş bir sel halinde ulusal ekonomik egemenliği aşındırıp duruyor. İnternetin
uçsuz bucaksız erişimi coğrafyayı anlamsız kılıyor. Eldivensiz dövüşen kapitalizm kendisine kafa tutan bütün
ideolojileri yere seriyor; yasal düzenlemeleri kaldırma ve özelleştirme dalgası bir tsunami gibi yeryüzünü silip
süpürüyor” (Hamel, 2000:19)
Yeni küresel düzen, her yerde yeni pazarlar oluşturarak, bu pazarları dünyanın her yerinden katılımın
gerçekleşmesini talep etmektedir. Dünyanın evrensel bir köy olarak nitelendirildiği günümüzde her birey,
kurum, sektör ve devlet ivedi olarak bu sürece ilişkin tepkilerini oluşturmak durumu ile karşı karşıyadır.
Demokratik yönetimlerin değişime uyum süreçleri, otoriter yönetimlere göre daha kolay ve istekli olmaktadır.
Sosyal hareketlilik ve toplumsal farklılaşmanın oldukça fazla olduğu demokratik yönetimler değişim sürecinin
yönetiminde etkili araçlara sahiptir. Bütün bunların ışığı altında SSCB hakimiyetinden yeni kurtulmuş olan Orta
Asya ülkelerinin küreselleşme sürecine daha bir hazırlıksız yakalandığı gözlenmektedir. Bölge ülkeleri, serbest
piyasa ekonomisine geçiş ve uyum başta olmak üzere bir çok sosyoekonomik sorunla karşı karşıyadır. İşsizlik,
yoksulluk,üretimsizlik,ve temel sosyal hizmetlerdeki yetersizlikler toplumsal huzurluksuzları hızlandıran bir
etkiye sahiptir. Sömürge dönemi kalıntılarının tasfiyesi ve demokrasinin inşasının da bölgenin en önemli temel
sorunlarından birisi olduğu bilinmektedir. Herşeyin ötesinde bölgedeki sorunlar kolektif, bütün ve birbirini
*
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tamamlayan karakterde olduğundan herhangi bir ülkenin bu sorunların üstünden tek başına gelmesi mümkün
görünmemektedir.Orta Asya’daki ülkelerin imkanları, kaynakları ve fırsatlarının benzerliği kadar karşılaştıkları
sorunlar da benzerdir. Sorunların çözümü bölge ülkelerinin işbirliğinin ötesinde mekanizmaları üretmeleri
zorunlu kılmaktadır. Bağlılık, tevekkül, normlara uyma, kabullenme, uygunluk ve pasif davranmanın zorunlu
görülen davranış ve düşünce biçimi olduğu yerde, yaratıcılık, demokrasi, hukuk, insan hakkı, bireysel davranış,
girişimcilik, özgüven,yaratıcılık ve hayal etme gibi açık toplum bireylerini tarif eden nitelikleri bulmak ve
geliştirmek oldukça güç olmaktadır. Bu süreçte sosyal, ekonomik, kültürel ve güvenlik konularına ilişkin
istikrarsızlıkların yoğun yaşandığı bu coğrafyada girişimcilik, serbest piyasa, insan hakları ve demokrasi
bilincinin yerleştirilmesi hem zaman ve emek hem de akıllı stratejiler gerektirmektedir.
2.

Değişim Sancısı

Kurumların ve yapıların durumundan tutun da kavramların ve zihniyetin yapısına kadar her şeye dikkati
çeken bir gelişme, başkalaşım ve değişmeden söz edilmektedir. Çağımızda değişimin hızı, başlı başına temel bir
güçtür. Bu hızlanan itme, sosyolojik olduğu kadar kişisel ve psikolojik sonuçlarda doğurmaktadır. Varlık
sürecinin odak sorunu kimliğinde olan değişimi anlayabilmek, neyin ya da nelerin değiştiğine cevap vermekle
mümkün olur. Zira tarihçilere göre uygarlıklar, sosyologlara göre toplumsal sistemler, biyologlara göre
organizmalar, antropologlara göre ise kültürler değişmektedir. Meydana gelen değişmeler, alışılmış olmayan
çözümler isteyen büyük sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Değişim bir anlamda geçmişten kopmak demektir. Düne
ait yöntem, teknik, uygulama, ilişki ve yapıdan vazgeçmek demektir. Paslanmış düşüncelerin paslanmış
makinelerden daha tehlikeli olduğu düşünüldüğünde değişime uyum bir zorunluluk haline dönüşmektedir (
Drucker, 1992:5).
Dostoyevski’nin “yeni bir adım atmak, yeni bir kelime telaffuz etmek, halkın en çok korktuğu şeydir”
derken kastettiği şeyle sınırlı değildir bu. Yeninin en önemsiz şeylerde tecrübe edilmesi bile kolay kolay, kötü
şeyler beklentisine yol açmadan gerçekleşmiyor. Köklü bir değişim söz konusu olduğunda duyulan rahatsızlığın
daha derin ve daha uzun süreli olacağına şüphe yoktur. Bütünüyle yeni olan bir şeye gerçekten hazır olmak asla
mümkün değildir. Her köklü değişim ülkeler, toplumlar ve kültürler açısından bir çeki düzen vermeyi gerektirir
ki her çeki düzen verme de bir öz–saygı bunalımını beraberinde getirmektedir. Köklü değişime maruz kalan bir
toplum bir uyumsuz, dengesiz, patlamaya hazır ve eyleme aç insanlar topluluğudur ( Hoffer, 2000:1-3).
2.1 SSCB’den Devir Alınan Miras ve Türk Dünyasına Yansımaları
Konunun anlaşılabilmesi için temel bazı gerçeklerin açık bir biçimde ortaya konulması gereklidir. Bunları
aşağıdaki biçimde ifade etmek mümkündür.
— SSCB’nin dağılmasının üzerinden geçen yaklaşık 15 yıllık süre geçmiştir ve yüz yıldır toplumcu
düşünmeye alışmış olan insanlardan bir anda bireyci davranış (girişimci) geliştirmeleri beklenemez.
— Bölge halkları bazıları yüz bazıları daha uzun yıldır bağımlı bir ilişki içinde yaşadıktan sonra tamamen
hazırlıksız bir biçimde özgür, bağımsız ve kendi kaderlerine egemen olmuşlardır. Ancak sözü edilen kitlelerin
yeni sisteme uyum sağlama çalışmalarının olanca sıkıntı ve sorunlarıyla baş başa kaldıkları da görülmektedir.
— Sovyetlerden bağımsızlığını kazanan ülkelerde toplumsal alt yapı hazırlanmadan, bireyler yeterince
güçlendirilmeden, üretim araçları ve mülkiyet sorunları çözülmeden gerçekleştirildiği sanılan değişimlerin kısa
zamanda istenilen başarıyı sağlaması da olanaklı görünmemektedir.
— Bütün bu sosyolojik ve siyasal sorunlara dini ve geleneksel kalıplar ile değer yargılarının getirdiği
sıkıntılar eklenmesi ortaya çözülmesi zor karmaşık bir yapı çıkarmıştır.
2.1.1. Sosyal Çözülme
Kitleler geçiş dönemlerine özgü bilinmezlik ve belirsizliklerin beslediği umutsuzluk içindedir. Kitlelerin
sorunlarının çözüldüğünü değil hem biriktiğini hem de yeni sorunlar ürettiğini görerek, mevcut yönetimlerle
yabancılaştığını fark ettiler. Dışa kapalı ve aynı zamanda planlı bir rejimden çok kısa sayılabilecek bir süre
içinde liberal bir sürece girmek bütün değişimlerin neden olduğu uyum sorunlarını gündeme taşımıştır.
Toplumun çok büyük bir bölümü, değişimin ürettiği bunalımın kendilerini köklerinden söktüğünü, yıktığını,
yaraladığını ve yok ettiğini görmüşlerdir. İnsanların olağan yaşayış çizgisi bütünüyle altüst olmuş; alıştıkları
uyarlanımlar bozulmuş; koca koca insan grupları yerinden edilmiş ve uyarlanımları kalmamış olarak suyun
üstünde yüzen bir eşya yığınına dönmüşlerdir. Herkes, bütün bunlar neden oldu? Bütün bunların anlamı nedir?
Sorumlusu kimdir? Nedenleri nelerdir? Bir çıkış yolu var mıdır? Buradan nereye gidiyoruz? Benim, ailemin,
dostlarımın, memleketimin, başlarına neler gelecek? (Sorokin, 1997:13). Türünden soruları kendi kendisine
sormaya başlamıştır.
2.1.2. Alt Yapı Üst Yapı Uyumsuzluğu
Alt yapısı merkezi otorite olan bir sistemin üst yapı kurumlarında yaptığı ya da yapacağı değişimlerle bir
anda yeni bir sisteme entegre olmasını beklemek çok da anlamlı değildir. Planlı ekonomi kalıpları ile düşünen bir
sistemin kapitalist kurumlaşma üretmesi beklemek de tutarlı bir beklenti olamaz. Bağımsızlık ve egemenlik
herhangi bir ulusun kaderine kendisinin egemen olması için tek başına yeterli değildir. Asıl sorun bağımsız
olmanın gerekleri konusunda kendini göstermektedir. SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan ülkelerde
halkın yaşamına etkisi bakımından eski sistemin iyi yanları tasfiye edilmiş onun yerine yeni ve kitlelerin
tamamen yabancı olduğu bir sistemin acımasız ve kötü yanları ikame edilmiştir. İşin; devlet tarafından verildiği,
sosyal güvenliğin devlet tarafından sağlandığı, konutun devlet tarafından yapıldığı, üretimin devlet tarafından
şöyle ya da böyle gerçekleştirildiği bir yapıdan her şeyi bireye yükleyen bir yapıya geçmenin sancısız olacağını
beklemek çok da anlamlı değildir.
2.1.3. Merkezi Planlama Düşüncesinde Demokratik Açılım
SSCB’nin çöküşü ile bağımsızlığına yeni kavuşan ülkelerin bürokrasisi ve yönetimi merkezi planlama
düşüncesinin hakim olduğu kadrolara aitti. Serbest piyasa düşüncesinin yerleşmediği, ona ilişkin bir kültürün
olmadığı bir yönetim yapısında elbette yöneticilerin de kısa zamanda hiç tanımadıkları bir sisteme entegre
olmaları söz konusu değildi. Eğitimin ve kültürün insan ve yönetim hayatında ortaya koyduğu önemli sonuçlar
herkesin üzerinde ittifak edeceği hususlardır. Dolayısıyla serbest piyasa sistemi ile tanışmamış olan Devlet
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kadrolarında bir anda serbest piyasa şartlarına uyabilecek bir dönüşüm de söz konusu değildi. Kaldı ki, yeni
şartların gereklerine uymaya çalışanlarla geçmişe nostalji duyanlar arasında da bir çelişki yaşanması
kaçınılmazdı.
Sosyalist tipi ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçmek ve ağır geçiş dönemini deneme yanılma
yoluyla aşmak büyük bir zaman ve kaynak kaybına neden olmuştu. Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın
SSCB’nin az gelişmiş bölgeleri olması, tek boyutlu ekonomik yapılara sahip olmaları da ayrı birer handikaptı.
Hiyerarşi içinde hareket eden kamucu bürokratik girişimcilikten özel girişimciliğe geçmek yapısal birçok
sorunun çözümünü zorunlu ve gerekli kılmaktaydı.
2.1.4. Merkezi Planlamadan Serbest Piyasa Sistemine Geçiş Sorunları
Merkezi Planlama sisteminde devletin ekonomi içerisindeki ağırlığı büyük öneme sahiptir. Piyasa
kurallarının işlemediği bir ortamda arz ve talebi birbirine yakınlaştırmak çok zordur. Uç beş yıllık planlarla,
toplumda üretimin yönelimini belirlemek mümkündü, ama bu tür planlarla, toplumsal gereksinimlerin ve
bireysel zevklerin anlık değişimiyle aralıksız değişen tüketimin, yani talebin izini sürmek olacak iş değildi.
Toplumsal yarar ilkesi her zaman kârlılıkla örtüşmüyor, bu ise randımansız, rekabet gücü olmayan, teknik olarak
da gelişme motivasyonunu hiç taşımayan bir üretim yapısı ortaya çıkarıyordu (Demirkan, 2008:1).
SSCB’den, bağımsızlığını kazanan yönetimler bir taraftan devletin ekonomideki ağırlığını azaltmaya
çalışırken diğer taraftan da ekonomik kurumları ve kuralları piyasa sistemiyle uyumlaştırma çabalarında önemli
görevler yüklenmişlerdir. Merkezi planlı ekonomik modelden serbest piyasa ekonomisine geçiş kavramı, temel
olarak, ekonomik faaliyetlerin fiyatlar ve piyasa işlemlerinin serbestleştirilmesi, kaynakların en etkin şekilde
kullanılacak şekilde yeniden dağıtılması, makro ekonomik istikrar için piyasa ağırlıklı enstrümanların
geliştirilmesi, özelleştirmeler vasıtasıyla, ekonomik verimlilik ve etkin bir işletme yönetiminin sağlanması, sıkı
bütçe disiplini uygulanarak ekonomik verimliliğin sağlanması, mülkiyet hakları, hukukun üstünlüğü ve şeffaf bir
pazara giriş düzenlemesi içeren kurumsal ve hukuki bir çerçevenin oluşturulması unsurlarını içermektedir
(Acartürk vd, 2008a:1). Ancak serbest piyasa mantığına uygun bir iktisat politikasının uygulanabilirliği piyasa
mantığına uygun sağlam bir alt yapının varlığını gerekli kılmaktadır. Planlı ekonomik modelde her şeyin
merkezi idare tarafından belirlendiği bir yapıdan serbest piyasa mantığına geçmek kolay değildir. Planlı
ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş sürecinde bu ülkeler 1989-1990’dan bu yana devleti dönüştürmek amacı
ile birçok reform uygulamaya çalışmışlardır. Ancak geçen on yıllık sürede edinilen tecrübeler reformların
başarısını etkileyen birçok faktörün olduğu şeklindedir. Özellikle eski sistemin genel özellikleri uygulanan
reformların başarısı üzerinde hala önemli etkilerde bulunmaktadır. Bu özellikler (Altay, 2008:1):
- Sanayi sektöründeki tekelci yapı(her sanayi dalında bir üreticiye izin verilmesi)
- Tüketim mallarında kıtlık olgusu ve ürünlerin kalitesizliği,
- Bastırılmış enflasyon,
- Mali dengesizlikler ve gevşek bütçe kısıtı (gevşek bütçe kısıtı, sanayi, askeri ve tüketici kesimlerinin
yoğun sübvansiyonu sonucunda ortaya çıkan mali disiplinsizliğin meydana getirdiği bir olgu anlamında ifade
edilmektedir),
- Sanayi sektöründe işsizliği teşvik eden sosyal güvenlik tedbirlerinin varlığı olarak sıralanabilir.
Yıllardır sosyalist zihniyete alışan toplumu psikolojik olarak serbest piyasa ekonomisine alıştırmadan,
piyasa ekonomisini işletecek ve yönlendirecek kadro oluşturmadan hazırlıksız olarak ve ani bir kararla Liberal
sisteme geçiş yapılması elbette sistemin uygulanabilirliği açısından bir takım sorunları da beraberinde
getirecektir. Orta Asya'nın en demokratik ülkesi olan Kırgızistan’nın nihai amacı ülkede serbest piyasa
ekonomine geçmektir. Nitekim bu hedefe yönelik çok önemli adımlar da atılmıştır. Ancak bu çabalar yeterli
olmamış, geçiş döneminde ülkede serbest piyasa ekonomisi yerine nomenklatura (oligarşi) kapitalizm tesis
edilmiştir (Yüce,2008:1). Toplum hayatından merkezi otoritenin geri çekilmesi elbette sancısız yaşanan bir süreç
değil. Bu gelişmede en büyük tehlike, devlet aygıtının gereksiz yere işgal edip yönlendirdiği alanların
boşaltılmasıyla, bu alanların, toplumun iç dinamiğiyle ve meşru yollardan oluşturduğu, çıkar gruplarının
koordineli denetimine değil, mafyasal gayrı-meşru gruplaşmaların eline geçmesidir, ki bunun örnekleri Rusya,
Bulgaristan ve Romanya gibi geçmiş dönemde devletin totaliter özelliklerinin en büyük olduğu ülkelerde
yaşanıyor (Demirkan,2008:1). Geçiş ekonomilerinin sözkonusu olduğu ülkelerde bürokratik yapının planlı
ekonomi geleneğinden tam anlamı ile sıyrılamamış olması, girişimci sınıfın sayısal ve nitelik olarak yetersizliği,
yolsuzluk ve rüşvet olgusunun varlığı ve kamu sektörünün ekonomik yapıda hala çok etkin olması ülkelerin
serbest piyasa düzenine geçişini oldukça güçleştirmekte ve geciktirmektedir (Acartürkvd,2008b:1).
3.

Girişimcilik ve Toplumlar Açısından Önemi

Güç, kalkınma, ilerleme, gelişme ve egemen olma ile ilgili ne kadar kavram varsa tamamı şu veya bu
ölçüde bilgi ve girişimcilik ile ilgilidir. Bilgi, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş ile bilimsel devrimin
gerçekleşmesinde dinamo rolü üstlenmiştir. Bilimsel devrim bilgi üretim,yönetim ve geliştirme süreçlerinde
büyük bir dönüşümün gerçekleşmesini sağlamıştır. Üretim ekonomisinden bilgi ekonomisine, kol gücünden
beyin gücüne geçilmesi için küreselleşme sürecinin yaşanması gerekmiştir.
Fiziki kaynaklar yönünden zengin olan birçok ülkenin yoksulluk içinde kıvranmaları tesadüf değildir. Bir
ülkenin kaynakları ne kadar zengin olursa olsun eğer onları çıkaracak, işletecek ya da pazarlayacak bilgi
birikimine ve girişimci bireylere sahip değilse yoksulluğun pençesinde kıvranmaya devam mahkumdur
(Yeniçeri vd., 2005:1).
Günümüzde girişimci ve girişimcilik ile ilgili tanımlara bakıldığında girişimciliğin, ekonomik, sosyal ve
yönetsel boyutları olan bir süreç olduğuna işaret edilir. Böyle bir bakış açısı ile girişimci yönetsel, ekonomik ve
sosyal anlamda yaptığı işlerle refah yaratmaya çalışan kişidir(Titiz, 1994:6). Bu anlamda bir iktisatçı gözüyle
girişimci üretim kaynaklarını bir araya getiren ve daha önceki değerlerin daha fazla değer yaratan bir özellik
taşırken, Psikolog gözüyle bakıldığında ise üretmek, bir şey başarmak, kendini aşmak ve tatmin etmek güdüsü
ile hareket eden kişi olarak tanımlanmaktadır.
Girişimcilik risk ve belirsizlik ortamı altında kazanç elde etme ve büyüme amacı ile yeniliğe dayalı bir
ekonomik yapının oluşturulmasını sağlayan bir süreçtir. Dolayısıyla kavramın yenilik, esneklik, dinamiklik, risk

348
alma, yaratıcılık ve gelişim odaklı olma gibi bir takım eylemlerle yüklü olduğunu ortaya koymak mümkündür
(Arıkan, 2002:3) .
Ulusların refahı, modern endüstrilerin kurulmasından istihdamın sağlanmasından, işsizliğin ve yoksulluğun
giderilmesinden ve onun da ötesinde milli ihtiyaçları karşılayan mal ve hizmetleri sağlayan girişimcilerden ve
onların işletmelerinden kaynaklanmaktadır. Bir yönüyle girişimciliğin önemi hem gerçek bir ekonomik, sosyal,
psikolojik ve teknolojik değişmenin ve gelişmenin getirdiği doğal bir dinamizm olmasından, hem de değişimin
ve yeniliğin gerçek özü ve dinamiği olduğunun yeni fark edilmesinden dolayıdır (Top,2006:3). Bu anlamda
girişimciler sanayiye sürekli kaynak aktaran bireyler olarak değerlendirilmelidir. Endüstriyel yapının yenilik
kazanmasını, ürün çeşitlendirmesi yoluyla toplumsal ihtiyaçların karşılanmasını ve ekonomik anlamda büyüme
yaratarak ülke düzeyinde gelir düzeyinin arttırılmasında önemli bir etkiye sahiptirler. Yapılan araştırmalar G-7
ülkelerinde yani Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Amerika’da girişimciliğin boyutu ile
yıllık ekonomik büyüme arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Yeniçeri vd., 2005:1). Ülkedeki ve
sektörlerdeki teknolojik gelişmeleri, istihdam olgusunun yaratılmasını, yerel potansiyellerin değerlendirilmesi ve
harekete geçirilmesi ve bir ülkede gelir yetmezliği olgusunun düzeltilmesinin arkasında girişimcilerin önemli
fonksiyonlara sahip olduklarını görmek mümkündür (Top, 2006:4).
3.1. Sosyal ve Ekonomik Değişim Aracı Olarak Girişimci Fonksiyonları
3.1.1. Yeni Ekonomik Yapılanmaya Katkı Sağlama
Girişimcilik geri kalmış ekonomilerde yapılanmanın, gelişmekte olan titreşimli ekonomilerde kalkınmanın,
gelişmiş ekonomilerde ise dinamizmin yeni zenginlik ve refah yaratmanın temel taşıdır. Çünkü yeni işletme
kurarak, süreç yenileyerek, sosyal iyileşme yaparak ve iş yaratarak gayri safi milli hasılaya katkıda bulunmak,
ekonomik değer yaratmanın sürükleyici gücüdür (Naktiyok, 2004:11). Girişimler ekonomik yapıya dinamizm
kazandırıp onu kemikleşmekten ve durağanlaşmaktan koruyarak canlılık getirdikleri gibi, aynı zamanda değişim
ve yenilikleri adapte etmede de ayrı bir öneme sahiptirler. Bu sayede toplumların ekonomik yapılarını
yenileştirmek ve sanayileşme sürecine ivme kazandırmak gibi bir fonksiyonu icra ederler. Bu manada
girişimciler farklı ve yeni ticari fikirler etrafında yeni işler kurma yoluyla pazar yapısının büyümesini ve
farklılaşmasını sağlayarak ülkede yeni istihdam alanlarının yaratılmasının ve ekonomik gelişmenin
sağlanmasının yolunu açmaktadırlar. Bu sayede girişimciler sahip oldukları öngörülere dayalı olarak toplumsal
ve ekonomik yapının yenilenmesine katkı sağlamaktadırlar (Müftüoğlu vd., 2004:6-7).
3.1.2. Yeni Ürün ve Hizmet Üretimi
Girişimciler mal ve hizmet üretimini gerçekleştirmek suretiyle sınırsız insan ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklarla
karşılama olarak ifade edilen ekonomik tanımın en temel süvarileridirler. Bu anlamda toplumsal ihtiyaçların
karşılanması yanında yeni mal ve hizmet üretimi yenilik yaratmanın ve global rekabette ülke ekonomisi
açısından girdi sağlamanın da önemli biraracı haline dönüşmektedir (Yeniceri vd., 2005:450)
3.1.3. İstihdam Yaratmak
Toplumlar için en önemli sorunların başında işsizlik olgusu gelmektedir. Çalışma alanlarının sınırlılığı,
ekonomik yapının kırılganlığı, yatırım ve tasarruf bilinci ile sermaye yoğunluğunun bir ülkede bulunmaması
işsizliğin en önemli sebepleri arasında yer almaktadır. Girişimci yeni iş sahalarının ve çalışma alanlarının
açılmasını sağlamak suretiyle toplumlarda ekonomik yapının güçlenmesine ve aynı zamanda yatırım yapılmasına
zemin hazırlamakta ve ülkedeki işsizliğin azaltılmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca bölgesel
kalkınmayı hızlandırarak küçük yerleşim yerlerinden metropollere göçü engellemektedirler.
3.1.4. Toplumsal Çatışmaların Azaltılması ve Önlenmesi
Bir toplumda istihdam sorunu aynı zamanda toplumsal kargaşalıklara ve çatışmalara temel teşkil etme gibi
bir özelliğe sahiptir. Fizyolojik ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan bireylerin hırsızlık, rüşvet, gasp, yaralama ve
benzeri her türlü kanunsuz fiillerin içinde olacağı açıktır. Girişimler İstihdam yaratma kaynağı olmaları
nedeniyle, toplumsal düzenin ve istikrarın garantisi olduklarına olma gibi önemli bir işlevi yerine getirirler.
3.1.5. Endüstrileri Biçimlendirmek
Endüstride yeni firma yaratmanın ötesinde ortaya koydukları yenilikler öyle önemlidir ki yenilik sonucunda
tamamen yeni bir endüstri yapısı oluştururlar. Endüstri oluşturan girişimciler tek bir ürünü değil, onu üretmek
için bütün bir teknolojiyi geliştirirler (Naktiyok, 2004:11).
3.1.6. Yeni Pazarlara Ulaşmak
Yeni pazarlar bularak ülke içi ve dışında mal ve hizmet satışlarının artışını sağlamak girişimcilerin önemli
fonksiyonlarından birisini oluşturur. Bu manada modern iş yaşamında tüketicilerin satın alma güçlerini yükseltici
çabaların desteklenmesi, ekonomik kalkınmaya ve büyümeye katkı sağlamak, gelir dağılımı adaletsizliklerini
önleme ve daha dengeli dağılımların sağlanmasına katkı sağlamak gibi dolaylı bazı uygulamaların içinde yer
almak girişimciler için yeni pazarların yaratılmasını sağlar (Yeniçeri vd., 2005: 451).
3.1.7. Rekabet Kültürü Geliştirmek
Girişimcilik aynı zamanda toplumsal başarı güdüsünü arttıran ve besleyen bir öneme de sahiptir. Başarı
güdüsü, başarılı olmak isteği ve başarısızlıktan korkma duygusunu üreten iki boyutlu bir açıklamaya sahiptir.
Serbest piyasa sistemi içinde hareket eden girişimciler aynı zamanda ortaya koydukları üretim ve hizmet
yenilikleri ile rekabete katkı sağlayarak hem toplumun hem de bireylerin daha kaliteli ve yüksek düzeyli mal ve
hizmet tüketimine neden olmakta ve toplumsal yaşam kalitesinin yükseltilmesine yol açmaktadırlar. Bu yönden
Ekonomide rekabetin yerleşmesi ve sürdürülebilmesi için vazgeçilmez temel ekonomik birimler olma
özelliklerine sahiptirler.
4.

Planlı Ekonomi Düşüncesinden Serbest Piyasa Düşüncesine Dönüşüm Sürecinde Girişimcilik
Sorunları

4.1. Değişime Önderlik Etmek veya Stratejik Liderlik
Geleceği tasarlamak güç bir iştir. Yüzlerce karşılaştırma, bir o kadar analiz ve başı sonu belli olmayan
onlarca tahmin ister. Yeni sorunlar için eski çözümlerle uğraşmak boşuna zaman israfından başka bir şey
değildir. Günümüzde liderlerin bireysel yetenekleri ne olursa olsun yönettikleri toplumların beyin kapasitelerini
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örgütlemeyi beceremedikleri sürece sağlayacakları başarının kısmi ve geçici olması kaçınılmazdır. 23 Asır önce
stratejinin önemine ünlü bilge Sun Tzu şöyle açıklar: “Yüz savaşa girip yüz zafer kazanmış olan kişiler, üstün
yeteneği olan kişiler değillerdir. Üstün yeteneği olan kişiler, savaşa girmeden, strateji kullanarak düşmanlarının
önlerinde dizleri üzerinde çökertmesini bilenlerdir” (Denker, 1991:5). Örgütün, toplumun ve ülkenin geleceğini
sorumluluğunu üstlenen liderlerin her şeyden önce ellerindeki kaynakları en uygun biçimde, en uygun zamanda
ve en gerekli yerde kullanma zorunlulukları vardır. Toplumların fiziki, teknik ve beşeri kapasitesinin tamamını
sistemin geleceğini sürekli geliştirme ve iyileştirme amacına odaklamak başarıları sürekli kılacak en temel
faktördür. Günle değil gelecekle randevusu olan kişiler arasından liderler çıkar. Sıradanlık, rutinlik, vasatlık ve
mevcudu muhafaza biçimindeki bir zihniyetle lider tutum üretemez. Liderlerin kavramları da sıradan değildir
(Yeniçeri vd., 2005:456).
Hele hele günümüzde liderlik “federalizm, ittifak ve yetkiciliğin ayrıca insiyatif kullanımına daha fazla yer
vermenin önemli hale geldiği bir dile sahip olmalıdır. Bu noktada anahtar kelimeler şunlardır: “plan” yerine
“seçenek”, “mükemmel olan” yerine “mümkün olan”, “itaat” yerine “katılım”. Özellikle siyasal rejim ve sosyal
yapı değişimi yaşayan toplumlar açısından demokrasi, serbest piyasa sistemi, insan hakları ve hukukun
üstünlüğü kavramları ilk etapta önemli sorunları beraberinde taşıyabilecektir. Hasarlı toplum psikolojine maruz
kalmış toplumlarda demokratik yapının siyasi, ekonomik ve kültürel boyutuyla olgunlaştırılabilmesi uzun zaman
alabilir. Ancak liderlerin bu konuda kararlılık içinde toplumlarını refaha ve felaha ulaştıracak yol, yöntem ve
stratejileri sahip oldukları vizyon ve toplum adına üstlendikleri misyonu da dikkate alarak oluşturmaları
gerekmektedir. Siyasi perspektiflerin günlük ve haftalık olarak değişmesi, siyasi istikrarsızlıklar, topluma bir
vizyon aşılayamama, yönetimde geleneğinin olmaması, totaliter zihniyetin miras olarak devralınmış olması geçiş
toplumlarının sürece ilişkin en büyük handikaplarını oluşturmaktadır.
4.2. Bireyi Merkeze Koyma Sorunu
Otoriterlik basitleştiricilik demektir. Amaçların, saiklerin, ilgilerin, insan türlerinin ve en önemlisi, güç
kategorileri ve birimlerinin çeşitliliğinde muazzam bir azalma. Otoriter devlette tek bir güç vardır. Yenilgiye
uğramış birey içinse, ne kadar nitelikli bir birey olursa olsun, yeniden kuvvet toplama imkanı yoktur (Hoffer,
2000:86). SSCB gerçeğinde en temel olgu otoriter devlet olgusuydu. Hayatın her alanına son derece doğal olarak
nüfuz edebilen, toplumsal hoşnutsuzluğun ve muhalefetin ulaştığı düzeye bağlı olarak otoriter ve totaliter
yöntemlerinin dozunu da rahatça ayarlayan otoriter devlet, toplumun en önemli ve vazgeçilmez kurumu olarak
değerlendirilmişti. Ekonomi tüm birimleri, üretim, dağıtım ve tüketim ağlarıyla birlikte devletin kontrolündeydi.
Sağlık ve eğitimden, şehirleşme ve spora, medya ve televizyondan park bahçe düzenlenmesine kadar akla
gelebilecek her alanda devletin kurumları ve bürokratları yetkiliydi. Devletçiliğin absürd boyutlara ulaştığı bu
ortam elbette toplumsal hayatta bireye fırsat tanımıyor ve bireylerin özgür iradeleriyle kurdukları toplumsal
oluşumların manevra imkânını neredeyse sıfırlıyordu (Demirkan, 2008:1) Böyle bir yapı içinde bireylerin
özgürlüğü ve düşünceleri ancak devletin talepleri ile örtüştüğü noktada anlamlılık ifade etmeliydi. Bütünüyle
kendi hedeflerini gerçekleştirmeye çalışan ve çoğu zaman bireylere zarar verecek şekilde bireylerle etkileşime
giren bir organik varlık olarak devlet tanımlanmalıydı. Bu yapı piyasa merkezli ekonominin önceliği olan birey
eksenli düşünme ve buna dayalı düzenlemenin yapılmasını güçleştirecektir. Toplumların hayatında bu nevi
dönüşümlerin akşamdan sabaha değişmesi mümkün değildir. Her sistemin bir kültür temeli olduğu
düşünüldüğünde geçiş sürecini yaşayan bu toplumların bireyleri öne alan ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel
düzenlemeleri hemen gerçekleştirmesini beklemekte akılcı değildir. Esasen henüz toplumsal kültür bu yapıya
uygun değildir. Sürekli devletin himmeti ile üretimini, tüketimini, yaşamını ve düşüncelerini oluşturmuş bir
toplumun bireysel hak ve özgürlükler, girişimcilik, serbest rekabet ve demokrasi kültürü konusunda sıkıntıları
olacağı kesindir.
4.3. Kırılgan Siyasi Yapı
Girişimciliğin ve özellikle ülkede yatırım yapma fikrinin oluşmasını sağlayan en temel konulardan birisi
siyasi istikrardır. Günümüz şartlarında sermayenin milliyeti yoktur. Sermaye karı arar ve karlılığı gördüğü yerde
de yatırımını gerçekleştirir (Gürol, 2006:48). Güçlü siyasi yapı bir ülkede siyasi istikrarı beraberinde getiren bir
kavram olarak karşımıza çıkabilir dolayısıyla yapının kırılgan olması siyasal istikrarsızlığı beraberinde getirdiği
için bu durum iktisadi istikrar kavramını da olumsuz etkiler. Bir ülkede yatırım kararları istikrar ile doğru
orantılıdır.
Özellikle bu durum ülkeye gelen yabancı sermaye akışının önündeki en önemli etkiyi oluşturur. Bu nedenle
geçiş sürecini yaşamakta olan ülkelerde özellikle demokratikleşme hareketlerinin güçlü olmaması, siyasal
yapının kurumsallaşma sürecine ihtiyaç hissettirmesi ve ülkelerdeki yasal belirsizlikler siyasi istikrarın
oluşmasındaki en önemli engellerdir (Acartürd vd., 2008a: 1).
4.4. Bürokratik işleyişten Doğan Engeller
Ülke içinde yerli ve yabancı sermayenin ülkede yatırım yapmasını kolaylaştırmak için bürokratik işleyişe
dayalı engellerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Türkiye’de bile girişimcilerin hala şikayet ettikleri
konuların başında bürokrasi ile ilgili sıkıntıları yatmaktadır. Esasen bağımsızlıklarına yeni kavuşmuş hele hele
totaliter bir yönetimin hakimiyetinden kurtulmuş bir toplumda bürokrasinin kendi içindeki çelişkileri ve sahip
olduğu yönetim karmaşasının köklerini de SSCB bürokratik mekanizmasından farklı görmemek gerekmektedir.
Bu yapı içinde merkeziyetçi eğilimlerin artış göstermesi, işlerin yavaşlamasına, maliyetlerin artmasına, yetki
devrinin azalmasına veya tamamen yok olmasına yol açmakta amaca ulaşma derecesini de önemli ölçüde
olumsuz etkilemektedir. Özellikle bürokraside aşırı şekilcilik, kurallara sıkı bağlılık bürokratik yapıyı içinden
çıkılmaz bir hale dönüştürebilmektedir. Aşırı merkeziyetçi ve katı bürokratik yapı bürokrasinin işleyişinde bir
takım sıkıntıların olduğunu göstermektedir (Tortop vd., 2007:331-5).
4.5. Kamu Sektörünün Ekonomi İçinde Varlığı (Öncü Rolü)
Serbest piyasa sistemi içinde sınırlandırılmış devletin en önemli fonksiyonlarından birisi piyasa sisteminin
işlemesini sağlayacak tedbirleri alması ile ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında kamu girişimcilerle rekabet eden
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değil, onların kendi aralarında adil rekabet edebilecekleri bir sahayı oluşturması bakımından önemlidir. Ancak
özellikle Kırgızistan özelinde devletin oldukça yoksul olduğu bir durumda girişimcileri yatırım yapmaya teşvik
edecek alt yapı hizmetlerinin bile henüz tamamlanamadığı bir yapıda devletin öncü olma rolü nasıl karşılık
bulacaktır bu cevabı merakla beklenen bir sorudur.
4.6. Girişimcilik Kültürü Yokluğu
Niçin bazı toplumlar girişimcilikte yüksek başarı gösterirken diğerlerinde aynı başarı görülmemektedir?
Girişimcilikle toplumsal kültür arasında bir ilişki var mıdır? Bilindiği gibi kültür, ait olduğu toplumun tüm ilişki
ve etkileşim süreçlerine, kurumsal yapılarına sirayet ederek, üyelerinin tüm vaziyet alışlarını, çalışma ve üretim
biçimlerini, yönetim ve örgütlenme tarzlarını güçlü bir şekilde etkiler. Girişimci güdüler ve davranış kalıpları da
bu ortamda vücut bulur. Başarı, risk üstlenme, cesaret, birikim yapma vs. gibi girişimci niteliklere ilişkin ilk
telkinler ve uyarımlar kültür tarafından sunulur. Hakim değerler, kişiyi girişimsel davranmanın imkânlarıyla ya
da imkânsızlıklarıyla karşı karşıya getirir. Girişimcilikle toplumsal kültür arasında yakın bir ilişki olduğunu ileri
süren Morrison, kültürün girişimciliğe dönük tutumları önemli ölçüde belirlediğini ileri sürer. Ona göre,
kültürün, girişimciliği başlatan, harekete geçiren itkilere, güdülere bünyesinde yer vermektedir.
Sosyo-kültürel koşullar/etkenler, girişimci güdüler, girişimci birey ve kültür kalıpları üretebilmektedirler.
Zira, bu koşullar/etkenler, kişiye; uzağı görebilme, karar verebilme, atılganlık, kavrayış, riskleri ve
sorumlulukları göze alabilme, biriktirme, sıkı çalışma vb. özellikler kazandırabildiğinden, sonuçta, etkin bir
çalışma kültürü, dinamik girişimciler ve faal bir iktisadi sistem ortaya çıkmaktadır (Aytaç vd.. 2008:1) Bu açıdan
bakıldığında özellikle geçiş toplumlarının bireylerinin geleneksel ve otoriter bir yönetsel iklimden geldiği
düşünüldüğünde kolektivist düşüncenin, bağlılık, tevekkül, pasif tutum, normların referans alınması,
kabullenme, uygunluk, konformist düşünme ve anti girişimci çalışma biçimlerini üretmiş olması ister istemez
bireylerin kişiliklerinin de bu sistem paralelinde geliştirilmesine neden olmuştur. Demokrasi kültürünün
olmadığı bir toplumsal yapıda girişimciliği ve birey kavramını inşa etmek kolay değildir. Ancak demokrasi ve
eğitim süreçleri bile uzun yıllar otoriter yönetim kültürüne alışmış bir toplumu hemen bireyleri girişimci bir
topluma dönüştüremez. Küreselleşen dünyada saldırgan ve acımasız girişimci amaçların karşısında geçiş
toplumları bireylerinin girişimci kültüre sahip olmaları ve bunu hazmetmeleri belirli bir zamana ihtiyaç
göstermektedir. Kültürün bir kıyafet gibi kolay çıkarılıp atılan bir şey olmadığı ve düşünme, davranma algı,
yaşam tarzı, fırsat kollama, korku, cesaret, çalışma ilişkileri ve iş yapma biçimlerini örgütlediği gerçeği
düşünüldüğünde küresel kapitalizm karşısında kolektivist inanç ve zihniyetin etkilediği yeni girişim ve girişimci
adaylarından mükemmel piyasa eksenli sonuçlar beklemek güç gözükmektedir.
4.7. Teknik Bilgi ve Teknolojik Yetersizlik
Günümüzde küreselleşen dünyada rekabet edebilmek bilgi, teknoloji ve insan kaynaklarının mevcut
durumu ile yakından ilgilidir. Ülkelerin ve toplumların gelişmişlik düzeyini belirleyen faktörler de patent sayıları
veya yenilik yaratma kapasiteleridir.
Büyüme sürecinin özündeki ana öğe, bilgidir. Peter Drucker’ın tespiti daha da çarpıcıdır, o şöyle diyor:
“Artık zenginliğin kaynağının spesifik insan bilgisi olduğunu biliyoruz. Bilginin nasıl yapılacağı tam anlamıyla
bilinen işlere uygulanması ‘verimlilik’, yeni ve farklı amaçlar doğrultusunda uygulanması ise ‘yeniliktir. Bu iki
amaca yalnız bilgi sayesinde ulaşabiliriz” (Koenig, 1999:17).
Az gelişmiş ülkelerde kalifiye çalışan sayısının yeterli olmaması ve aynı zamanda eğitim düzeyinin düşük
olması ister istemez yeni teknolojilerin kullanılmasını sınırlandırmaktadır. Özellikle yoksul olan bu ülkelerde ArGe çalışmalarına gereken fon ayrılamaması ve Ar-ge konusunda yeterli bir bilincin oluşmaması, teknoloji
transferi için yeterli kaynağın bulunamaması da önemli bir sorun olarak durmaktadır(Acartürk vd., 2008a: 1).
SONUÇ
Dünyadaki yeni ekonomik ve politik gelişmeler ülkelerin ve toplumların ayakta kalma mücadelelerini daha
keskinleştirmiş ve zorunlu hale getirmiştir. Böyle bir ortamda ülkeler tüm bireyleri, kurumları ve fırsatları
değerlendirme süreci ile karşı karşıyadırlar. Çağdaş dünyada gerek örgütlerde ve toplumlarda gerekse de
yönetimlerde geleneksel hiyerarşik yapıların yerini yetenek, bilgi ve özgünlüğe dayalı fonksiyonel otoritelerin
almış olması içinde yer aldığımız süreci daha anlamlı kılmaktadır. Geçiş toplumları olarak ifade edilen Orta
Asya ülkeleri bu süreci iyi yönetmek yükümlülüğü ve sorumluluğunu taşımaktadırlar. Dünyanın değişen
konjonktürüne ayak uydurulabilmesi için oyunun kurallarına göre oynanması ve ülkenin tüm imkanları
kullanılarak gerekli yapısal değişikliklere vakit kaybetmeden gidilmesi gerekmektedir. Serbest piyasa sisteminin
kuralları, rekabet, demokrasi, birey ve özgürlük temelinde geçiş toplumlarının yeniden örgütlenmeleri beklenti
olmanın ötesinde zorunluluktur.
Rekabetin küresel boyut kazandığı bir süreçte girişimcilik ulusların refahı, modern endüstrilerin kurulması,
istihdamın sağlanması, işsizliğin ve yoksulluğun giderilmesi ve onun da ötesinde milli ihtiyaçları karşılayan
önemli ekonomik ve toplumsal aktör rolü üstlenmektedir. Ancak geçiş toplumları açısından bakıldığında
girişimcilik son derece önemli olmasına rağmen girişimci düşünceye ilişkin bir kültürün oluşmaması, kolektivist
düşüncenin ve merkeziyetçi çalışma anlayışının varlığı süreci sekteye uğratan önemli bir konudur. Serbest piyasa
sistemine uyum ve onun bütün kural ve yöntemlerinin kurumsallaşması öncelikle zihniyet değişimini ve buna
uygun iş yapma ve çalışma ilişkilerini gerektirmektedir. Sürecin uzun olacağı açık olmasına rağmen öncelikle
piyasa mantığına yönelik bir takım reformların yapılması elzemdir.
Serbest piyasa tercihini yapan geçiş ülkelerinde reformların başarısı; ülkenin bağımsız kalması ve buna
bağlı olarak reform yapabilme yeteneğine, gelişmiş ülkelere olan coğrafi yakınlıklarına, başlangıçta sahip olunan
koşullara bağlıdır. Piyasa ekonomisine geçiş, açık toplum olmayı gerektirir. Uygulanacak reformlar halka bütün
açıklığı ile anlatılmalı ve halkın desteği sağlanmalıdır. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, dışa açıklık gibi kurallar
piyasa ekonomisinin olmazsa olmazlarıdır. Uzun yıllar sosyalizm deneyimi yaşamış ülkelerde güncel neoklasik
devlet yapılanmasından çok daha sosyal bir çerçeveye oturtulacak bir devlet yapılanmasının yoksulluk,
istikrarsızlık ve yolsuzluk ile mücadelede en azından belli dengelere ulaşılana dek daha uygun olacağı

351
düşünülebilir. Ayrıca piyasa ekonomisi kurumları ve kuralları oluşturulmadan ve makro iktisadi istikrar
sağlanmadan serbest piyasa ekonomisine geçilmesinin bu ekonomilerde etkin bir büyüme ve istikrar
sağlayamayacağı da vurgulanmalıdır.
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Роль неправительственных организаций в подготовке предпринимательских кадров
Аннотация
В данной статье авторы обращают внимание на экономическое и бизнес образование в Кыргызской
республике в переходный период. Раскрывают роль неправительственной организации в решении
проблем подготовки профессиональных специалистов, основные формы и методы обучения взрослых и
детей, а также представляют основные направления деятельности Общественного объединения
преподавателей экономики (Кыргызстан).
Ключевые слова: Система экономического и бизнес образования, Формы обучения детей и
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The role of Non-government organization of preparation of entrepreneurs (taking as an example Public
Association of Economics Teachers of Kyrgyzstan)
Abstract
In this article authors research inspective on economics and business education in Kyrgyz Republic on
transition period. They show role NGO in problem’s solution of preparation professionals. The article shows
form of technologic for children and adult. It also presents the main directions of activity of Public Association
of Economics Teachers of Kyrgyzstan.
Key Words: Systems of economics and business education, Learning form of children and adult, The main
directions of activity of PAET.

Введение
Согласно точке зрения, принятой в развитых и развивающихся странах, малый и средний бизнес
считаются важным фактором роста экономики и создания стабильных и экономически здоровых рабочих
мест. Предпринимательской деятельностью люди занимаются по собственной инициативе, не всегда
имея при этом достаточно экономических знаний. Поэтому проблема подготовки экономически,
юридически грамотных специалистов в области бизнеса является актуальной для всех стран СНГ.
Понятие экономического образования в Кыргызстане трактуется шире, чем в странах дальнего
зарубежья, включая помимо экономики еще и бизнес – образование. И в этом заключается преимущество
по сравнению с другими странами, где изучение экономики не является обязательным.
ООПЭ - неправительственная, некоммерческая организация, прошедшая регистрацию в
Министерстве Юстиции Кыргызской Республики в 2001 году, концентрирует свое внимание на
первоочередных задачах, которые были определены правительством в области образования и
преодоления бедности населения страны и оказывает помощь в выполнении этих задач. ООПЭ работает
в области экономического и бизнес образования. Деятельность ООПЭ способствует налаживанию более
тесных связей между бизнес - структурами и высшими учебными заведениями, что позволит последним
усовершенствовать подготовку профессиональных специалистов и более динамично отвечать
требованиям современного рынка труда, а также будет способствовать трудоустройству выпускников
вузов в Кыргызстане и по всей Центральной Азии. ООПЭ также поддерживает развитие преподавания
бизнеса и экономики в старших классах школ через подготовку преподавателей. Сотрудничая с такими
международными организациями как Национальный Совет по Экономическому Образованию (NCEE,
USA), Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), г.Вена, Австрия,
Международный Центр Экономического и Бизнес -Образования (МЦЭБО, г.Москва, Россия),
Общественный фонд «Достижения молодых Казахстана», г. Алматы, а также при поддержке
Министерства образования Кыргызской Республики, Национального Банка Кыргызской Республики,
Управления образования Мэрии г. Бишкек деятельность ООПЭ, несомненно, позволит повысить уровень
экономического образования предпринимателей, что очень важно для экономического оздоровления и
политической стабильности в Кыргызстане.
Основные этапы становления и развития экономического и бизнес образования.
Подготовка специалистов в области бизнеса и экономики в современных условиях - актуальная
проблема для всех стран СНГ. Согласно точке зрения, принятой в развитых и развивающихся странах,
малый и средний бизнес считаются важным фактором роста экономики и создания стабильных и
экономически здоровых рабочих мест. Предпринимательской деятельностью люди занимаются по
собственной инициативе, не всегда имея при этом достаточно экономических и правовых знаний.
Формирование экономического и бизнес мышления – это навык, который требует постоянной
практики для дальнейшего развития, подобно занятиям спортом или музыкой. И эти навыки легче,
*
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быстрее воспринимаются со школьного возраста. Поэтому предпринимательские способности можно
развивать и совершенствовать.
В частности, по инициативе Министерства Образования с 1993 года в средних школах был введен
курс «Введение в экономику». Появились программы по прикладной экономике, основам маркетинга,
менеджмента и банковского дела. За последние 17 лет в стране стремительно выросло число
экономических вузов и академий, почти в каждом техническом вузе открылись экономические кафедры
и факультеты. Экономические факультеты превратились в бизнес – школы, где готовят специалистов по
самым распространенным специальностям.
В общепринятом значении экономическое образование представляет собой систему форм и методов
получения экономических знаний и навыков, необходимых для эффективной экономической
деятельности, одно из основных средств формирования экономического мышления. Понятие
экономического образования в Кыргызстане, также как и в других странах СНГ, трактуется шире, чем в
дальнем зарубежье, включая помимо собственно экономики еще и бизнес – образование. Широта и
необходимость экономического образования, заложенные еще в период советской системы образования,
сделали изучение курса экономической теории обязательным во всех учебных заведениях Кыргызстана.
В этом несомненное преимущество по сравнению с другими странами, где изучение экономики не
является обязательным.
Совершенно очевидно, что в определенный момент переходного периода необходимо было сделать
особый акцент на изучение самых основных терминов рыночной экономики западной модели. Это
позволяло продемонстрировать ее преимущества перед советской командно- административной
системой.
Однако быстрый количественный рост системы экономического образования выявил очень
существенные проблемы. Это, прежде всего, разработка и утверждение национальных стандартов
экономического образования, в которых бы определялись его рамки, сложность, последовательность,
системность. Необходимо создать программы, учебники и методическую литературу, адаптированную к
реальным условиям экономического развития республики и потому понятную учителям, учащимся, всем,
кто желает расширить свой экономический кругозор. Сюда же нужно отнести необходимость подготовки
и переподготовки квалифицированных преподавателей, с теоретической подготовкой и опытом
практической работы в переходный период к рынку. Любые реформы в образовании нужно начинать с
педагогов.
Экономическая стагнация, сохраняющаяся в республике последние годы, негативно отражается на
состоянии образования в целом. С одной стороны, все годы независимости Кыргызстан проводил
политику поддержки образования, как главного сектора общественной жизни и необходимого условия
для перехода к рыночным условиям. Правительство утвердило в 1995 году Генеральный план по
образованию и обучению, начало которому положила программа «Билим» (Знание) и как дополнение к
ней программа «Кадры XXI века». Осуществление реформы системы образования невозможно было при
помощи финансового содействия Азиатского Банка развития и Государственного бюджета КР. С другой
стороны, кризисное состояние экономики снизило реальное финансирование системы образования. Доля
расходов на образование от ВВП в 2005 составило 42,0% к итогу, в 2006 году снизилось до 41,5%
(Стат.сборник 2007 -223). На экономическое образование из этой суммы выделяются крохи.
И, тем не менее, даже в такой ситуации велась работа по созданию современной системы
экономического образования, 17 лет становления которой можно условно поделить на следующие
этапы:
¾ 1990 -93 годы – учителя-энтузиасты в школах факультативно проводят занятия по основам
рыночной экономики; в вузах вводятся новые экономические дисциплины по теории рынков,
финансов, менеджмента и маркетинга. На этом этапе Киргизский институт образования (КИО)
осуществляет годичную подготовку и переподготовку школьных учителей экономики .
¾ 1994 -97 годы – на рынке образовательных услуг Кыргызстана появляются международные
неправительственные фонды (Junior Achievement –Inc., фонд «Сорос-Кыргызстан»), которые
занимаются подготовкой учителей и преподавателей техникумов и вузов по прикладной экономике,
микроэкономике, макроэкономике, международной экономике. В тренингах, проводимых этими
фондами на грантовой основе, принимают участие преподаватели школ и ВУЗов из всех областей
республики.
В работе с учителями экономики республике хорошо помогла американская организация НСЭО –
Национальный Совет по Экономическому Образованию. При ее содействии и непосредственном
участии в республике с 1995 года проведены серии недельных семинаров по обучению школьных
предметников новым знаниям, новаторским стратегиям и методикам обучения рыночной
экономике. Часть их проводили профессора из-за океана. За этим последовала программа
«Подготовка тренеров», через которую прошли лучшие преподаватели школ и ВУЗов. И, наконец,
как итог большой работы, появилась ООПЭ.
¾ 1997- по настоящее время – характеризуется появлением местных центров и фондов по
экономическому образованию, которые конкурируют друг с другом в деле подготовки молодежи,
взрослого безработного населения и повышением квалификации учительских кадров. Ряд ВУЗов
Республики присоединился к Болонскому процессу в подготовке специалистов для народного
хозяйства. Наличие разнообразных учебных программ, различные рыночные стоимости обучения
приводят к распылению квалифицированных кадров, слабому контролю за подготовкой учителей и
даже к появлению в этой сфере черт теневой экономики. На третьем этапе происходит
определенное снижение активности НПО в связи с сокращением или отсутствием грантовой
поддержки, а в самом Кыргызстане еще не выросло поколение местных спонсоров, способных
поддержать систему экономического образования и повышения квалификации школьных учителей.
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Именно в этот период, в 2001 году по инициативе самих учителей было создано Общественное
Объединение Преподавателей Экономики (ООПЭ). Сейчас в ней уже более 380 преподавателей
экономики высших и средних учебных заведений почти всех регионов Кыргызстана.
Главные цели этой организации - распространение среди педагогов республики идей современного
экономического мышления и оказание им теоретической и методической помощи. Такой подход
объясняется тем принципом, что любые реформы в образовании нужно начинать с педагогов, а
школьных учителей экономики ни один ВУЗ в Кыргызстане не готовит. В результате, этот курс в
подавляющем большинстве случаев преподается неспециалистами. На начало 2000 года в КР работало
800 учителей -предметников, но в основном это учителя географии, истории, литературы, труда и даже
музыки. За семь лет положение не изменилось, а ведь сегодня в республике действует 2163
общеобразовательных школы, где обучается 1098,2 тыс. школьников, в 80 техникумах обучается 40,2
тыс. учащихся и трудится 3680 преподавателей и мастеров (Стат.сборник.2007 -279).
Для Кыргызстана характерны процессы, проявляющиеся и в других странах СНГ и отражающиеся
на преподавании экономики. В последние годы резко упала доля молодых преподавателей, и это грозит
нарушить нормальный процесс смены поколений преподавателей в будущем. Из занятых ныне в
школьном процессе обучения 73,6 тыс. учителей (Статистический сборник.2007 -274) более 2 тыс.
являются людьми пенсионного возраста, которые с трудом усваивают новые для них понятия. Средний
возраст работающих учителей – 45-50 лет. Из-за хронической нехватки денег подготовка и
переподготовка специалистов для системы образования проводится от случая к случаю и игнорирует
фундаментальную базу.
Основные направления деятельности ООПЭ (Кыргызстан).
В мировой практике существуют разнообразные формы повышения квалификации учителей
экономики. Среди них: обучение по магистерским программам, обучение в аспирантуре и докторантуре,
обучение на краткосрочных курсах и тренингах, проводимых как на платной, так и бесплатной основе,
самостоятельное изучение. Наш семигодичный опыт работы показал, что наиболее эффективной формой
подготовки и переподготовки школьных учителей предметников, являются краткосрочные семинары с
использованием инновационных методов, с раздачей пакета учебно-методических материалов и
последующим проведением консультаций и мониторинга с участниками этих семинаров. К сожалению,
школьные учителя экономики Кыргызстана не всегда могут воспользоваться даже бесплатными
краткосрочными курсами и семинарами, проводимыми в республике.
Из числа наиболее активных участников ООПЭ была подготовлена группа тренеров. Они делятся
навыками и знаниями с учителями на местах, помогают профессиональному и личному росту
специалистов, обучают учителей экономики на семинарах и тренингах различного уровня сложности.
При этом преподавание ведется на кыргызском и русском языках с применением современных методик,
основанных на интерактивных методах обучения, с использованием новейших учебных пособий и
компьютерных программ. Модель обучения преподавателя экономики имеет мультипликативный
эффект. С 2000 года тренерами ООПЭ обучено более 600 учителей нашей республики и Центральной
Азии. В свою очередь, они смогли передать современные знания более чем 300000 школьникам и
студентам.
За семь лет ООПЭ проведено порядка 68-ми недельных семинаров по самым различным аспектам
экономического образования. На них приглашались предметники большинства регионов Кыргызстана
(Бишкека, Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областей). В их числе были тематические семинары,
посвященные различным проблемам содержания предмета и методики его преподавания («Микро- и
макро экономика», «Инновационные подходы к преподаванию экономики», «Компьютерные игры в
школьном курсе экономики» и др.). Объединение интересуется и проблемой преподавания экономики в
различных концентрах общеобразовательной школы. Мировой опыт показывает, что чем раньше
начинается обучение предмету, тем оно результативнее. В Кыргызстане это осознают. Уже сейчас в
республике по одному из вариантов действующего в республике базового учебного плана экономика
может преподаваться с 1 класса. Ряд школ, к примеру, таких как школа-гимназия № 70 и частная школакомплекс «Звездочка» г. Бишкека в полной мере используют эту возможность, и работающие в них
учителя уже накопили заслуживающий внимания методический опыт.
Учитывая требования завтрашнего дня, Общественное Объединение Преподавателей Экономики
проводит семинары по методике преподавания экономики отдельно для учителей начальных, средних и
старших классов. Кроме недельных семинаров ООПЭ широко практикует однодневные встречи для
предметников Бишкека и Чуйской области, а также регулярные взаимопосещения и анализ уроков своих
коллег. Такая форма деятельности позволяет проследить, как на практике используется материал
недельных семинаров, выявить удачные методические находки. ООПЭ стремится помочь своим членам
учебной и методической литературой. Часть материала распространяется через издаваемый
Объединением бюллетень «ЭкономЪ». Ряд изданий присылают родственные организации России
(Международный Центр Экономического и Бизнес - Образования) и Казахстана (фонд «Достижения
Молодых»).
Занимаясь педагогами, ООПЭ не забывает и о детях. В течение трех лет объединение проводило в
республике открытую олимпиаду по экономике. Любая школа могла выставить на нее свою сборную
команду. Все результаты объявлялись немедленно и открыто обсуждаются с учениками. Серия олимпиад
по экономике отдельно для учеников младших и старших классов была проведена и при содействии с
Национальным Банком Кыргызской Республики (НБКР). Одна из них, посвященная 10-й годовщине
введения национальной валюты, прошла в конце 1992 года под девизом: «Сом – лицо Кыргызстана». В
ходе подготовки к ней школьники писали сочинения и стихи, создавали рисунки по теме. НКБР
поместил наиболее удачные рисунки в свой нумизматический музей, а самые удачные использовал для
специально выпущенных открыток. К 125-летию города в Бишкеке была проведена выставка – ярмарка
школьных компаний. На ней дети представили свою продукцию и, реализуя ее, заработали деньги.
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Готовясь к ней, школьники изучали спрос на затребованные потребителем некоторые виды товаров,
составляли бизнес-планы, проводили маркетинговые исследования рынка сбыта. Все это стало для них
первыми шагами на пути к серьезному вхождению в рынок.
Обязательным условием для активной деятельности ООПЭ являются многообразные контакты с
родственными центрами в других регионах планеты. Через них Объединение получает информацию о
современном состоянии экономического образования в мире. В 2001 году делегация Кыргызстана
приняла участие в международной конференции по проблемам преподавания экономики в странах
Восточной Европы и СНГ в Дубровнике (Хорватия). Делегации из 17 стран обменялись мнениями о
конкретных проблемах этой области образования: программах, учебниках, состоянии методической базы
и подготовки учителей. При этом отмечалась польза и необходимость сохранения единого понимания
принципов, целей и задач экономического образования. В 2004 году руководители ООПЭ (Кыргызстан)
приняли участие во II – м Международном симпозиуме по проблемам повышения квалификации
преподавателей экономики, проводившемся в Киеве.
Результаты семилетней деятельности ООПЭ достаточно красноречивы. Полученные участниками
Объединения новые знания и инновационные методические приемы успешно адаптируются к условиям
Кыргызстана и уже сейчас эффективно используются в каждом десятом учебном заведении республики.
Ежегодно около 30 тыс. учащихся и студентов учатся основам современного экономического мышления
в соответствии с методиками, разработанными в США. Практика общения с учениками, занимающимися
экономикой по-новому показывает, что у них высок интерес к различным аспектам хозяйственной
жизни. Без сомнения, они сумеют в дальнейшем не только адаптироваться к экономике переходного
периода, но и развивать ее в направлении рынка.
Показательны результаты контрольной проверки результатов преподавания экономики в школах
Кыргызстана, проведенной по тестам, специально подготовленным НСЭО США. Она показала, что
ученики преподавателей, прошедших переподготовку в рамках семинаров ООПЭ имели результаты на
32% выше, чем школьники учителей, не получивших такой подготовки. Дальнейшие результаты
деятельности ООПЭ во многом зависят от того, насколько работа и организации в целом и ее отдельных
учителей станет поддерживаться государственными и неправительственными организациями, всеми
теми, кому небезразличны судьбы Кыргызстана. Уже в недалеком будущем такая поддержка окупится
сторицей.
Малый и средний бизнес является приемлемым решением многих проблем, наиболее важной из
которых является проблема трудоустройства не только в городах, но и в периферийных районах
Республики. Поскольку, высокий уровень безработицы среди женщин, молодежи, национальных
меньшинств, беженцев, то различные НПО, в том числе ООПЭ, работают с этими категориями
населения, помогая в адаптации к рыночным условиям. ООПЭ предлагает ряд семинаров специально
предназначенных для поддержки женской предпринимательской инициативы, по разработке бизнесплана, по управлению и маркетингу, по бизнес – этике, по вопросам ценообразования. Совместно с
другими НПО проводились курсы по обучению компьютерной грамотности взрослого населения.
Выводы:
На наш взгляд, основными направлениями совершенствования экономического образования как
составной части образования в целом являются следующие:
¾ Организация и разработка национальных стандартов по экономике с учетом преемственности и
последовательности образования школа – вуз. При этом необходимо учитывать не только мировой
опыт рыночной экономики, но и перспективы развития экономики, возможности адаптации
будущих специалистов к реальным условиям. Разработка образовательных стандартов ведется
учебно-методическими объединениями на общественных началах, поэтому за качество никто не
отвечает, работа ведется медленно, годами не утверждается.
¾ Разработка планов подготовки и повышения квалификации учителей экономики на основе
утвержденных стандартов, их экспертиза, и мониторинг выполнения.
¾ Организация и проведение республиканских олимпиад по экономике, что повысит престиж и
значимость изучаемой дисциплины в школьном курсе и статус учителя.
¾ Организация и проведение профессионального конкурса «Учитель года» среди преподавателей
экономики.
¾ Включение экономики в число экзаменов при поступлении на экономические факультеты
университетов.
¾ Дальнейшее сотрудничество с правительством и предприятиями реального сектора экономики.
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Современное состояние подготовки кадров для предпринимательских структур Кыргызской Республики

Аннотация
Современные условия ведения бизнеса Кыргызстана определяют потребности в создании
образовательных программ, в которых особый акцент отводится на деловое обучение с рыночной
ориентацией. Одна из главных проблем нынешней системы профессионального образования заключается
в том, что она все еще не приведена в соответствие с изменившимися условиями рыночной экономики, и
поэтому сегодня не в состоянии обеспечить рынок востребованными профессиями. Сложившаяся
ситуация осложнена и тем, что в системе образования не была четко определена роль профессиональной
подготовки с кругом ее полномочий и сферой ответственности. Поэтому, непременным условием
становления сектора предпринимательства является развитие бизнес образования, что позволит
преодолеть кадровый дефицит.
В данной статье автором приводится анализ качества существующей системы подготовки кадров для
предпринимательских структур с различных позиций: во-первых, наличие учебных заведений, вовторых, специализацию, и в третьих, содержание и спрос программ образовательных учреждений
Кыргызской Республики.
В качестве рекомендации по решению вышеотмеченной проблемы рассматривается объединение
международного и местного опыта через создание совместных обучающих программ;
интернационализацией профессорско-преподавательского состава и усиления связей с бизнес
структурами.
Ключевые слова: Образования, предпринимательство, бизнес
CURRENT CONDITION OF A PROFESSIONAL EDUCATION FOR ENTREPRENEURIAL
STRUCTURES OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Abstract
Modern conditions of business in Kyrgyzstan define needs to create educational programs with special
accent on the business education with market orientation. One of the main problems of professional education
system that it still is not brought into accord with the changed conditions of market economy. Consequently
there is no available condition to provide the market with professionals. The situation is complicated also by an
education system in which the role of professional education with certain powers and responsibility has not been
precisely identified. Definitely, an indispensable condition of business sector development is promotion of
business education that will make possible to overcome personnel deficit.
In given article the author results the analysis of quality of existing education system for entrepreneurial
structures from various positions: firstly, existence of educational institutions, secondly, specialization, and in
the third, the contents and demand of educational institutions programs of the Kyrgyz Republic.
As the recommendation decision on abovementioned problems is considered cooperation of the
international and local experience through creation of joint training programs; internationalisation of the faculty
and strengthening of partnership with business structures.
Keywords: Education, entrepreneurship, business

Современный опыт развития Кыргызской Республики, как и других государств СНГ, показал
необходимость решения узловых экономических проблем, путем создания отлаженного механизма
свободного рыночного хозяйствования и активной роли государственного регулирования экономики. В свете
происходящих экономических реформ одним из стратегических задач развития государства выдвигается
развитие предпринимательства - как приоритетного фактора экономического роста. Для Кыргызстана,
где недостаточно природных ресурсов, низкий уровень жизни населения и неразвитая инфраструктура,
особо актуальным становится ориентация экономики на мобилизацию внутренних ресурсов, путем
развития предпринимательства. В этом смысле, малый и средний бизнес рассматривается как наиболее
реалистичный механизм обеспечения социально-экономической устойчивости.
Реформирование экономики Кыргызстана способствовало образованию новых субъектов
хозяйствования, адекватных требованиям рынка по формированию конкурентной среды. В первую очередь к
ним следует отнести малые и средние фирмы, создаваемые как за счет приватизации и реструктуризации
действующих производств, так и путем создания новых предприятий различных форм собственности за счет
паев негосударственных юридических лиц, личных накоплений граждан или средств иностранных инвесторов.
Отсутствие ограничений на создание новых предприятий, а также ограничений относительно размеров
субъектов частного предпринимательства активизировали институциональные изменения в экономике. Без
сомнения, частные предприятия в Кыргызской Республике признаны реальной движущей силой
экономического роста. Тем не менее, происходят быстрые структурные экономические изменения,
которые имеют значение для образования и рынка труда. Например, мгновенный рост секторов
экономики, ориентированных на предоставление услуг потребителям, таких как упаковка, маркировка
товаров потребления, телекоммуникации, информационные технологии, банковское дело, гостиничное
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дело, оптовая, розничная торговля, требует абсолютно новый багаж навыков и знаний, чем экономика
прошлого, ориентированная преимущественно на производство. Перед учреждениями высшего
образования, а также руководством страны и международными донорскими организациями стала
огромная проблема по обеспечению и подготовке профессиональных кадров, востребованных в условиях
конкурентной экономики, где движущей силой выступают интересы потребителя, знания и рыночная
экономика.
Малые и средние предприятия работают в высоко конкурентной и динамичной среде, где постоянно
сталкиваются с необходимостью принятия стратегически важных решений и поддержания деятельности.
Проблемы, с которыми сталкиваются предприятия малого и среднего бизнеса: быстрые изменения в
бизнес среде, растущая конкуренция, более короткий производственный цикл, сокращение или полное
отсутствие государственной поддержки, более жесткие международная и национальная среда, и высокие
стандарты безопасности. В настоящий момент для малого и среднего бизнеса Кыргызстана характерно
наличие недостаточного управленческого профессионализма, квалифицированной рабочей силы,
неэффективная операционная деятельность и слабый предпринимательский дух. Поэтому, непременным
условием становления сектора предпринимательства, и в целом, прочных рыночных отношений
является развитие бизнес образования, что позволит преодолеть кадровый дефицит.
Современные условия ведения бизнеса Кыргызстана определяют потребности в создании
образовательных программ, в которых особый акцент отводится на деловое обучение с рыночной
ориентацией. Рыночная среда требует от предпринимателя не только способности рисковать и нести
ответственность, но и знаний, навыков и умений в профессиональном осуществлении бизнеса. Массив
знаний, которыми должен обладать будущий или действующий предприниматель, в принципе весьма
велик и разнообразен. Профессионал-предприниматель должен грамотно уметь определить
перспективный бизнес на основе маркетингового изучения рыночной ситуации, эффективно
организовать производство и сбыт, выбрать рациональные источники финансирования, использовать
новейшую технологию. Выполнение управленческих и организационных функций требует от
предпринимателя современных знаний в области менеджмента, маркетинга, финансов, учета и аудита, а
также навыков в принятии ответственных хозяйственных решений. Предлагаемые сегодня система и
программы подготовки специалистов практически никак не соотносятся с текущими проблемами каждого
предприятия, которые приходится решать для реализации стратегических планов.
В целом, существующее образование в сфере бизнеса и специализированные программы обучения
менеджменту были внедрены сравнительно недавно, и на данный момент практически не
предпринимались попытки выйти за рамки удовлетворения коммерческих интересов за счет реализации
деловых программ для студентов, программ получения степени магистра по специальности в сфере
бизнеса либо докторских исследований в коммерческих областях. Более того, даже хорошо образованные
специалисты получили образование с помощью высокоструктурированных теоретических экономических
программ, включавших математические конструкции и социалистические стандарты. Согласно
многочисленным исследованиям, результатом подобного подхода стало наличие рабочей силы, слабо
подготовленной для частного сектора. 1
Для более объективного анализа и оценки качества существующей системы подготовки кадров для
предпринимательских структур следует рассмотреть: во-первых, наличие учебных заведений, во-вторых,
специализацию, и в третьих, содержание и спрос программ образовательных учреждений Кыргызской
Республики.
Система профессионального образования в Кыргызской Республике неоднократно подвергалась
реформированию. Одна из главных проблем нынешней системы профессионального образования
заключается в том, что она все еще не приведена в соответствие с изменившимися условиями рыночной
экономики, и поэтому сегодня не в состоянии обеспечить рынок востребованными профессиями.
Сложившаяся ситуация осложнена и тем, что ни на республиканском, ни на местном уровнях, как и в системе
образования в целом, не была четко определена роль профессиональной подготовки с кругом ее полномочий
и сферой ответственности.
С момента Независимости резко возросло количество высших учебных заведений с 13 до 51.
Расширение сети высших профессиональных учебных заведений (ВПУЗ) произошло в основном за счет
открытия государственных и частных учебных заведений, созданных во всех областях, так и организации
многочисленных филиалов и структурных подразделений ВПУЗов, которые прошли довольно легко
аттестацию Министерства образования. Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1: «Число Высших учебных заведений (1992-2006)» *
1992 - 1999
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Государственные
13
21
23
25
32
42
28
26
Негосударственные
7
12
13
13
13
Всего:
13
21
23
32
44
54
41
39
2000-2006
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Государственные
33
33
33
40
40
40
43
Негосударственные
15
15
15
16
16
16
18
Всего:
48
48
46
46
49
49
51
Источник: Статистический сборник.// Образование и наука в Кыргызской Республике. Бишкек,2006. – с.111

Примечателен тот факт, что появление контрактных форм обучения, повлекло за собой резкое
увеличение числа студентов во всех учебных заведениях республики. Данные приведены в таблице 2.
1
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Таблица 2: «Высшие профессиональные учебные заведения по формам обучения в Кыргызской Республике»*
1992-1999
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Бюджет
53670
48302
38683
38859
333751
33679
33266
33487
Контракт
3959
16546
18352
32935
52919
87120
112509
2001-2006
2001/2002
2002/2002
2003/2004
2004/2005
2005/2006
Бюджет
31835
30065
29072
28575
27911
Контракт
175585
169059
173930
189698
203184
Источник: Статистический сборник.// Образование и наука в КР, Бишкек, 2006. – с.120-123

Соответственно в Кыргызской Республике разразился настоящий бум в образовании. Особым
спросом стали пользоваться специальности экономического и юридического профиля, которые связаны с
предпринимательством. Имея широкие альтернативы в выборе учебных заведений, каждый второй
поступающий в ВПУЗ, хотел стать юристом или экономистом. Однако в дальнейшем тенденция
начинает меняться, стал повышаться интерес к чисто рыночным специализациям, например
менеджменту в противовес юриспруденции. По-прежнему наблюдается увеличение спроса на
экономику. Данные приведены в таблице 3.
Таблица 3: «Распределение студентов Высших учебных заведений по специальностям»*
1995-2000
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
3850
5031
5807
6796
Менеджмент
8346
12272
14815
22002
Экономика
1902
2172
1641
1294
Коммерция
4390
7933
12156
21968
Юриспруденция
2000-2006
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
1603
1339
2152
2553
Менеджмент
8732
6569
8582
10462
Экономика
5930
4339
4798
5551
Юриспруденция
395
158
238
328
Сервис
Источник: Статистический сборник.// Образование и наука в КР, Бишкек, 2006. – С. 123-124

1999/00
7687
29658
1085
26904
2005/06
3221
11481
4906
290

Резкое увеличение количества ВПУЗов и студентов, без улучшения материально-технической,
научно-методической базы, существенно снизило качество образования, включая содержание программ и
преподавания. Предложения от образовательных учреждений по подготовке специалистов для бизнес
структур по-прежнему остались традиционными вузовскими программами высшего образования,
оторванными от реальной действительности и являющиеся теоретизированными, без всякой связи с
реальными бизнес процессами и учета объективного спроса предпринимательских структур. Программы не
в полной мере учитывают реальные внешние и внутренние условия деятельности компании, стоящие перед
ней управленческие и социальные проблемы, не ориентированы на стратегию развития фирмы, не
предусматривают постоянного консультационного сопровождения деятельности, а также в них мало
присутствует ориентация на ценность человеческого капитала, культурная составляющая и национальные
особенности ведения бизнеса, что очень важно для интеграции Кыргызстана в мировую экономику.
Не внушителен потенциал профессорско-преподавательского состава ВПУЗов. Преподаватели
переучиваются и повышают квалификацию, как правило, за рубежом, имеют более или менее свободный
доступ к новейшей литературе и теоретическому международному опыту. Однако из-за
несбалансированности преподавательской нагрузки и возможности проведения собственных исследований,
отсутствия финансирования этих исследований в учреждениях бизнес-образования Кыргызстана
проведение качественного обучения стало весьма проблематичным. При таких условиях, наряду с
модернизацией всей структуры профессионального образования должна быть проведена и реформа в области
учебных программ, образовательных стандартов, а также методики. Очевидным стало, что компании
нуждаются в специалистах, но получить полностью готового к работе специалиста при таких условиях
подготовки оказалось очень сложно. Здесь сыграли роль и специфика образовательных организаций,
несоответствие передаваемых знаний требующейся квалификации предприятия и т.д. Поэтому они стали
перед дилеммой самостоятельной подготовки специалистов. Организации, как правило, сами стали
отправлять на обучение, стажировки и тренинги по интересующим их проблемам, тем самым отходить от
традиционных подходов.
В настоящее время, лидеры деловых кругов страны дают более высокую оценку «нетрадиционным»
образовательным программам, чем общепринятым видам высшего образования. В 2005 году результаты
исследования программы ЮСАИД «Состояние бизнес и экономического образования в странах
Центральной Азии» показали, что нетрадиционные программы обучения, включающие непрерывное
образование, краткосрочное обучение, сертификационные двухлетние программы получения степени
практически отсутствуют в высших учебных заведениях, преимущественно все ресурсы направляются на
нужды традиционных видов получения высшего образования, которое как упоминалось выше не
удовлетворяет потребности. С другой стороны, респонденты в Кыргызстане выразили более высокую
степень неудовлетворенности системой высшего профессионального образования в повышении
эффективности приоритетных бизнес курсов.2 Данные приведены в таблице 4.

2
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Таблица 4: «Степень эффективности системы высшего профессионального образования по приоритетным бизнес
курсам на уровне бакалавриата и магистратуры»*
Оцениваемые курсы
Важность Эффективность Удовлетно или неудовлено
№
Менеджмент маркетинга
4.74
2.99
неуд.
1
Менеджмент качества
4.71
2.49
неуд.
2
Деловая этика
4.46
2.40
неуд.
3
Отношения с потребителями
4.43
2.24
неуд.
4
Предпринима-тельство
4.37
3.00
неуд.
5
Финансовый менеджмент
4.27
3.23
неуд.
6
Деловые связи / связи с правительством
4.27
2.38
неуд.
7
Менеджмент кадров
4.24
2.77
неуд.
8
Поведение и лидерство
4.23
2.56
неуд.
9
Менеджмент проектов
4.22
2.63
неуд.
10
Результаты исследования на предмет состояния бизнес и экономического образования в ВУЗах Центральной
Азии. Бишкек, 2005. – С. 26

Происходящая перестройка в системе образования республики не позволяет быстро изменить
учебные планы и рабочие программы по требуемым дисциплинам. Поэтому получаемые знания в сфере
бизнеса в ВПУЗах, во-первых, это своеобразная смесь советского периода, по некоторым дисциплинам,
которые читаются теми же преподавателями и по тем же учебникам не адаптированным в сегодняшней
ситуации. Во-вторых, наши ВПУЗы не вводят передовые достижения рыночно развитых стран и
используют опыт российских ВПУЗов, и переделывают учебные планы по их образцам. В-третьих,
появление новых дисциплин, которые читаются либо по переводной литературе, либо с подлинников, с
непрофессиональным переводом многих важных терминов и понятий. С другой стороны, освоение
программ разработанных на Западе, позволило сформировать новые теоретико-методологические основы
учебных планов, однако это не позволяет создать качественнее собственные программы, без
соответствующей адаптации к местным условиям и наиболее приемлемой для наших условий бизнеса.
Отсюда возникает сложная проблема для наших учебных заведений американизации или европеизации.
Когда преподаватели читают дисциплины для кыргызстанских студентов о процессах Америки и
Европы, никак не адаптируемой к системам и процессам в Кыргызстане.
Таким образом, система профессионального образования, обладая определенной инертностью,
сохраняет признаки традиционной системы, и введение инноваций идет недостаточными темпами. В
содержательном плане многие наши бизнес программы страдают академичностью, оторванностью от
реальности. Основным препятствием для нововведений являются различия в направленности базисного и
бизнес образования.
При таком раскладе дел в сфере подготовки кадров, для предпринимателя, очевидно, что
необходимо предусмотреть возможность дальнейшего переобучения специалистов, чтобы гарантировать
дальнейшее развитие или же в противном случае, избежать кризиса бизнеса.
На сегодня четко обозначен следующий круг проблем, требующих безотлагательного решения:
1. Усовершенствование учебных программ в сфере экономики и бизнеса;
2. Повышение качества преподавания;
3. Повышение качества контроля над преподаванием и исследовательской работой;
4. Преобразование учебной методологии;
5. Усовершенствование учебных материалов и технической поддержки;
6. Улучшение сотрудничества между ВПУЗами и деловым сообществом;
7. Усиление администрирования ВПУЗов;
8. Повышение возможностей для непрерывного образования и образования для взрослых;
9. Выбор приоритетов для практических программ для студентов и бизнес общины, основанных на
навыках;
10. Внедрения стратегических изменений в сфере высшего образования (реформирование).
Несомненно, что для решения вышеотмеченных проблем в системе подготовки кадров для
предпринимательских структур Кыргызской Республики необходимо в первую очередь усилить связи с
компаниями, что позволит образовательным учреждениям научиться практике и впоследствии
самостоятельно разрабатывать качественные образовательные программы.
В этой связи ВПУЗы должны сами стремиться к работе с компаниями, создавать собственные новые
продукты и разрабатывать рынки, а не следовать уже произошедшим изменениям, не забывая о
стратегическом планировании своей деятельности и реальной оценке имеющихся ресурсов. От
преподавателей требуются не только глубокие теоретические знания по своему предмету, но и знание
бизнес среды, в которой работают предприниматели, наличие определенного практического и
консалтингового опыта, умение конструктивно обсуждать практические ситуации и синтезировать
стратегические решения.
Несомненным является тот факт, что развитие страны во многом зависит от качественного
всеобщего обучения основам бизнеса. Только при всеобщем обучении этим основам будет создан
достаточный ресурс профессионалов-предпринимателей, способных развить малый и средний бизнес до
необходимого уровня. Обучение же должно вестись не только общим понятиям, а конкретным действиям
в каждой области, начиная от государственного управления и управления бизнесом до управления
самим образованием, умению планировать программы на всех уровнях (личных, коллективных,
государственных, общественных). А самое главное, умению поэтапно реализовывать поставленные
программы в соответствии рабочими планами, проводить промежуточные оценки исполнения
программ, развивать способности обучаемых к адекватному восприятию изменений и принятию
решений.
Реализация поставленных задач возможно только при объединении усилий, поддержкой системы
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образования со стороны государства и международных доноров; использованием международного и
регионального опыта через создание совместных обучающих программ; интернационализацией
профессорско-преподавательского состава и студентов; повышением квалификации преподавателей за
счет усиления связей с бизнесом и их непосредственной работы в компаниях и проектах; воспитанием в
нынешних и будущих руководителях осознания необходимости обучения и переобучения.
В результате этих совместных усилий появится возможность создать класс высококвалифицированных
профессионалов в области предпринимательства и ведения бизнеса и подготовить, таким образом,
устойчивую базу для развития малых и средних предприятий, которые смогут вывести страну на уровень
стабильного экономического роста.
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АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
Джипар Айтуганова∗.
Аспекты формирования экономической культуры в предпринимательстве
Тезис
В современных условиях осуществляются трансформационные изменения в бывшей социалистической системе хозяйствования в направлении к рыночным, что, прежде всего, означает развитие
предпринимательства и бизнеса.
В Кыргызстане становление предпринимательства и бизнеса сопряжено с проблемой экономической культуры и этики, т.к. в больших размерах развита теневая экономика, лжепредпринимательство,
коррупция. Следовательно, автор подошел к исследованию очень актуальной проблемы формирования
особенностей экономической культуры и качеств кыргызстанского предпринимателя и бизнесмена, которые зависят от социально-экономических условий и развивающихся рыночных отношений переходного
периода в Кыргызстане, где необходимо перенимать в этом отношении и международный опыт.
Ключевые слова: предпринимательство и бизнес, экономическая культура, кыргызстанский
предприниматель, теневая экономика, национально-психологические качества, инвестиции, образование.
Abstract
In modern conditions are carried out transformation changes in former socialist system of managing in a
direction to market that first of all means development of business and business.
In Kyrgyzstan formation of entrepreneurship and business is interfaced to a problem of economic culture
and ethics since in greater sizes the shadow economy, false entrepreneurship and corruption is developed. Hence,
the author has approached to research of very actual problem of formation of features of economic culture and
qualities Kyrgystan’s entrepreneurs and businessman which depend on social and economic conditions and
developing market attitudes of a transition period in Kyrgyzstan where it is necessary to adopt in this respect the
international experience.
Keywords: entrepreneurship and business, economic culture, Kyrgyzstan’s entrepreneur, shadow
economy, national-psychological qualities, investments, and education.

В современных условиях трансформационные изменения в бывших социалистических странах
осуществляются в тенденции перехода к экономике свободного предпринимательства и бизнеса. В
странах Восточной Европы, СНГ и в др. в т. ч. и в Кыргызстане, теперь осуществляют экономическую
деятельность ради достижения материальных интересов, максимизации прибыли, удовлетворяя тем
самым растущие потребности общества, миллионы предпринимателей, бизнесменов, наемных
работников, собственников.1 В отличие от развитых стран мира в переходных экономиках заново
формируется первоначально предпринимательство, а затем протекает «проторенный» бизнес, успешно
протекающий в мировом хозяйстве.
По данным американской статистики, для которой не нова рыночная система, около 90% новых
предприятий открывают люди в той области деятельности, в которой уже имеют опыт работы или прошли специальное обучение и стажировку или сумели привлечь высококвалифицированных специалистов.2
Целью данного исследования является аспект предпринимательства и формирования
экономической культуры главного фигуранта зарождающейся новой национальной экономики –
кыргызстанского предпринимателя и бизнесмена.
Фундаментальность проблемы предпринимательства в транзитном Кыргызстане- задача как политическая, экономическая, так и социальная; в научной сфере это-подтверждается научно-практическими
исследованиями в форме научных изданий и публикаций академика Т. Койчуева, профессоров С.
Турсуновой, Т. Камчыбекова, Ж. Чубуровой, Г. З. Кудабаевой и многих других; проводятся
международные симпозиумы, конгрессы, чему свидетельствует и данный 2-й Международный конгресс
«Предпринимательство», организовываемый КТУ «Манас», проводятся конференции, круглые столы,
тренинги; защищаются докторские, кандидатские диссертации; по этой проблематике идет регулярное
освещение в СМИ и т.д. Становление отечественного предпринимательства и бизнеса в его различных
организационно-правовых формах, тем не менее, имеет еще многие аспекты и необходимо их
дальнейшее исследование, нужны научно- теоретические аргументы и «рецепты» для эффективного
функционирования возрождающейся молодой национальной экономики Кыргызской Республики.
Архитектонику предпринимательства, как производство товаров и предоставление услуг
составляют его три формы: производственное, финансовое, коммерческо - посредническое. Первое в
Кыргызстане находится на стадии упадка, (мы не имеем в виду рост ВВП за 2007 г.) финансовое и
коммерческо-посредническое имеют относительное развитие, но значительные их размеры находятся в
теневой экономике или осуществляется лжепредпринимательство, что связано и с проблемой низкой
экономической культуры и этики, а также с уровнем бедности в нашей стране.
В этой связи весьма актуальна проблема экономической культуры и этики в сфере
предпринимательства, малого и среднего бизнеса в республике. Следствием снижения былого уровня
∗

кандидат экономических наук, и. о. профессора МАУПФ и Б, г. Бишкек.
В 2005 г. в КР в форме частной собственности находилось 97,6%, в 2006 г.-97,7% от всех форм собственности. (Кыргызстан в
цифрах. Официальное издание. Нацстатком КР, Бишкек 2006, с.54.)
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экономической культуры выступает правовой нигилизм в хозяйственно-экономических связях. Если в
Кыргызстане не выработают в новых рыночных условиях экономическую культуру отношения к
инвесторам, то страна снизит торгово-экономические связи с ближним и дальним зарубежьем. До
развала Советского Союза «культура» экономических связей регламентировалась и регулировалась
центром. Но эйфория независимости прошла, и выявилось, что не стало «культуры» экономических
взаимосвязей. Прошли срывы былых договорных обязательств, своевременных неплатежей и т.п.,
породившие глубокое недоверие и неуверенность партнеров друг к другу. Из-за отсутствия культуры
экономических связей, экономической культуры снижается конкурентоспособность, ухудшается
инвестиционный климат экономик стран СНГ. Таким образом, для Кыргызстана экономическая
культура по большому счету - это главная институциональная основа привлечения инвестиций,
финансовых ресурсов, снижения масштабов теневой экономики и т. п.
На наш взгляд, современное понятие «экономическая культура» вбирает широкий спектр как:
предпринимательская культура, финансовая культура, налоговая культура, культуру потребления или
потребительская культура, информационная культура, инвестиционная культура и т. п. С ними тесно
связаны правовая культура, экологическая культура, культура экономических связей.
Во многих странах СНГ, как в бывшем СССР, «культура» остается внешней, основанной на закрытом типе общества. Кыргызстан избрал путь построения открытого демократического общества, цивилизованной социально- рыночной экономики, поэтому ему необходимо делать упор на развитие внутренней экономической культуры общества, с национально-психологическими особенностями как у американского бизнесмена, как у английского бизнесмена, французского, немецкого, китайского, японского. 3
Как отмечают ученые, кыргызстанский предприниматель, его качества, способности, формируются
в зависимости от геополитических, экономических, идеологических, экологических, правовых, этических, психологических и др. факторов, которые в Кыргызстане имеют свои особенности и специфику.
Важную роль для благоприятного развития предпринимательства играют социальные условия, как менталитет кыргызского народа, религиозные нормы, духовная культура, традиции, обычаи, нравственноморальные качества. Особо следует отметить глубокие исследования тюркской цивилизации, результаты
которых отражаются в проводимых в КТУ «Манас» изданиях на современном этапе (Yчүнчү миң
жылдыктын босогосунда. Түрк цивилизациясы (өтмүшү-учуру-келечеги)-Б.: 2003); II эл аралык түрк
цивилизациясы конгресси. Түрк цивилизациясынын дүйнөлүк цивилизациялар ичиндеги ролу. Бишкек,
2005), где в той или иной степени рассматриваются аспекты культуры духовной и материальной.
Нам представляется, что экономическая культура и ее уровень - связующее звено между культурой
материальной и духовной и она имеет исторические корни. Например, то, что экономическая культура
имеет исторические корни, свидетельствуют события эпохи Шелкового Пути, где проявлялась культура
горного гостеприимства, которая имела экономическое, торговое, коммерческое обоснование. Так, горы,
ущелья всегда были опасны для торговцев и купцов с караванами всевозможных товаров – засаду и
разбой можно было ожидать в любой момент. Чтобы не замерла, не прекращалась торгово-коммерческая
предпринимательская деятельность, а с ней и жизнь, жители горных местностей выработали культуру
горного гостеприимства, где гость – купец или торговец становился персоной важной и неприкосновенной, т.е. он оказывался в полной безопасности со всем своим богатством.
Далее, в кыргызском народе и поныне существует такая традиция как проведение «ашара» совместного кооперированного труда людей по окончательному осуществлению какой – либо
предпринимательской деятельности или работы (н.: в строительстве, земледелии и т. п.), что
заканчивалось праздником – гостеприимством и радушием хозяев.
Можно многое отметить о былой исторически высокой экологической культуре кыргызов, об отношении к природе, о ведении хозяйственной деятельности и производства без каких- либо отходов и т. п.
В современных условиях проблема высокого уровня экономической культуры имеет важнейшее
значение, и еще в связи с тем должна быть реализация так важных, так необходимых для нашей страны
социальных свойств качества рабочей силы: ответственности, честности, порядочности, коммуникабельности, толерантности, умения работать в команде, умения принимать оптимальные решения,
доброжелательности, уважении других, принципиальности, законопослушности, ответственности, патриотизма, твердой гражданской позиции и т.д. Все перечисленное в условиях постепенного вхождения в
цивилизованные рыночные отношения прямо влияют на снижение размеров теневой экономики и коррупции, которые в Кыргызстане, как известно, представлены в максимальных размерах. Следовательно,
для социально-экономического развития Кыргызстана фактор повышения экономической культуры
имеет непреходящее значение и необходимо снижать нижеследующий показатель по республике:
Частота и размеры вымогательства взяток в постсоциалистических странах в конце 1990-х гг. (согласно
исследованиям Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка)4
Страны
Процент фирм, часто Средний процент взяток от
дающих взятки
ежегодного дохода фирм
Азербайджан
59,3
6,6
Армения
40,3
6,8
Беларусь
14,2
3,1
Болгария
23,9
3,5
Венгрия
31,3
3,5
Грузия
36,8
8,1
Казахстан
23,7
4,7
Киргизия
26,9
5,5
Литва
23,2
4,2
3

Щербатых Ю.В. Психология предпринимательства и бизнеса:Учеб. пособие-СПб.: Питер,2008, с.252-253
Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учеб. пособие для вузов/под ред. д.п.н., проф. В.Я. Кикота; д.э.н., проф. Г.М.
Казнахмедова.-М.: Норма, 2006, с. 75.
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Молдова
Польша
Россия
Румыния
Словакия
Словения
Узбекистан
Украина
Чехия
Хорватия
Эстония

33,3
32,7
29,2
50,9
34,6
7,7
46,6
35,3
26,3
17,7
12,9

6,1
2,5
4,1
4,0
3,7
3,4
5,7
6,5
4,5
2,1
2,8

Исходя из исследований, (об авторах, которых указано), по различным источникам можно отметить,
что формирующийся кыргызский предприниматель имеет свои национально-психологические особенности, характеризующие его как с позитивной стороны, так и с негативной стороны: это радушие, гостеприимство, былая советская и современная образованность, толерантность, талантливость, почитание
старших, рациональность, коммуникабельность, небоязнь риска (челноки), легальные трудовые мигранты. Но вместе с тем следует отметить и следующие негативные качества: невысокая правовая культура,
готовность давать (и брать взятки), невысокий уровень патриотизма, невысокая экологическая культура,
малое чувство ответственности, землячество, семейственность, клановость, имеется чувство зависимости, потребительская психология, т. е. еще многие качества бывшего работника «советского типа»
остались от командно-административной системы; качества партнийных, комсомольских функционеров,
которые много чего «прихватизировали» и с успехом дальше проявляют свои негативные качества.
Предпринимательство, можно утверждать, было не «в крови» кыргызов, поэтому переходная
экономика, это сложнейший социально-экономический период, в котором, на взгляд, можно сказать с
чистого листа воспитать талантливую предпринимательскую среду с молодыми кыргызстанскими
предпринимателями. Предприниматели молодые удовлетворяют свой материальный интерес, поднимают
уровень жизни, реализуют свою личность, «сущностные силы», несут социальную нагрузку создавая
товары и услуги для общества и удовлетворяя его потребности, возрождая отечественное производство.
В современных условиях кыргызстанский народ сформировал, можно сказать, в своем менталитете
национальную черту – высоко ценя образованность, он самоотверженно вкладывает инвестиции на
обучение своих детей – в будущий человеческий капитал, невзирая на все тяготы в жизни, на ее низкие
показатели жизненного уровня.
Такой процесс несомненно должен влиять на повышение экономической культуры будущего
кыргызстанского предпринимателя и бизнесмена. Причем международный опыт есть. Есть
характеристики особенностей предпринимателей и бизнесменов американцев, японцев, французов,
англичан, о которых мы указали. Для успешного решения данной проблемы на наш взгляд, следует
внести следующие предложения:
- должна установиться макроэкономическая стабильность, спокойствие и уверенность в деловом
завтрашнем дне;
- банковский кредит в большей степени выдавать в развитие производственого
предпринимательства;
- беспощадно бороться с коррупцией и коррупционерами;
- делать все, чтобы уменьшать масштабы теневой экономики в республике;
- возносить честного предпринимателя, тем более, если он занимается спонсорством,
меценатсвом, гуманитарной помощью;
- усилить, улучшить государственный менеджмент в отношении развития предпринимательства;
- максимально использовать зарубежный опыт развития малого и среднего предпринимательства
и бизнеса;
- необходима устойчивая кадровая политика, а не чувство временности в кресле чиновника
государственной службы;
- прежде всего, развивать устойчивую экономическую культуру и этику государственного
чиновника, находящихся именно в вверхних ветвях власти.
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TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNDE
AVRUPA BİRLİĞİ (AB) HİBE PROJELERİNDEN YARARLANMA DÜZEYİ: BİR
UYGULAMA
Orhan KÜÇÜK*.
Türk Eğitim Sisteminde Girişimcilik ve Girişimcilik Eğitiminde Avrupa Birliği (AB) Hibe Projelerinden Yararlanma Düzeyi: Bir Uygulama

Özet

Girişimcilik eğitimi bireylerin özgüven sahibi ve yenilikçi olabilmelerini sağlaması yanında, sosyal
sermaye anlamında ülkelerin geleceği açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ülkemizde
girişimcilik eğitimi hem örgün eğitim kurumlarında, hem de sürekli eğitim merkezlerinde ders veya konu
düzeyinde verilmektedir. Bu çalışmada Türk Milli Eğitim Sistemi’nde girişimcilik eğitimine değinilmiş, AB hibe
projesi kapsamında gerçekleştirilen bir girişimcilik eğitimi örnek olarak sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Girişimcilik, AB hibe projeleri
Abstract:
Entrepreneurship training has a great significance for the future of countries in the context of social capital,
in addition to ensuring individuals to have self confidence and be innovative. In line with its significance,
entrepreneurship trainings are given in our country both in formal education institutions and in continuous
education centers on a course or topic basis. This study gives a description of entrepreneurship trainings in the
Turkish National Education System, and an entrepreneurship training performed within the scope of EU grant
project is given as an exemplary case.
Key words: entrepreneurship, EU grant projects

1. Giriş
Girişimcilik bilgileri, bu alanda eğitim alan öğrencilere, eğitim sistemi içerisinde ve özellikle yüksek
öğretimde her ne kadar sistematik olarak aktarılsa da, bu bilgiler öğrencilerin iş yaşamında başarılı olmalarını
garanti edememektedir.
Okul eğitiminden sonra özellikle kendi işini kurmak isteyenler, bilgi yanında, cesaret, basiret ve fedakârlık
gibi girişimcilik özellikleri ve iş piyasasının pratik uygulamaları açısından ciddi eksiklikler hissetmektedirler.
Oysa ülkelerin geleceği olan gençlerin, girişimci vizyonu ile iş piyasasındaki uygulamaları da yakından görerek
yetiştirilmeleri, sadece kişisel girişimleri veya kazanımları açısında değil, ülke kalkınması açısından da son
derece önemlidir.
Son yıllarda Türk Milli Eğitim Sistemi’nde girişimcilik eğitimine ayrı bir önem verildiği anlaşılmaktadır.
Çünkü, gerek yüksek öğrenimde gerekse ilk ve orta öğrenimde bu alanda çeşitli dersler açılmakta, öğrenciler
faaliyetlere yönlendirilmektedirler.
Konunun diğer boyutu da, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Eğitim Merkezi ve Halk Eğitim
Merkezi gibi yaygın eğitim kurumlarının girişimcilik eğitimi veya her hangi bir iş alanında uzman personel
yetiştirmek amacıyla ilgili eğitimleri vermeleri, bireyleri girişimciliğe yönlendirmeleri ve bu konuda
üniversitelerden yardım almalarıdır.
Bu konuda bir diğer uygulama da, AB’ye uyum sürecinde Türkiye’nin, 26 Düzey 2 Bölgesi’ne ayrılması ve
AB’nin bu bölgelerde kurulan Kalkınma Ajansları aracılığıyla, bölgesel kalkınma, girişimciliğin geliştirilmesi,
işgücünün niteliğinin iyileştirilmesi ve teknoloji yenileme gibi konularda sunulan projeleri hibelendirmesidir.
Bu çalışmada, Türkiye’de ilk, orta ve yüksek öğrenimde verilen girişimcilik eğitiminin boyutları, sürekli
eğitim kapsamında girişimciliği destekleyen/özendiren Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi
uygulamaları ve tarafımızdan uygulanmış olan bir AB Hibe projesi bağlamında, girişimcilik eğitiminde AB
hibelerinin katkısı sunulmuştur.
2.

Türk Milli Eğitim Sisteminde Girişimcilik Eğitimi

Türk Milli Eğitim Sistemi’nde girişimcilik eğitimi son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Okul öncesinde
birlikte çalışma, paylaşma, kişisel becerilerin iyileştirilmesi, ilköğretimde ise özgüvenin geliştirilmesi,
yeteneklerin doğru kullanılması, çalışmaya istekli olma gibi girişimci özellikleri konularında konu başlıkları
halinde bilgi aktarımı gerçekleştirilmekte, öğrencilerin girişimcilik nitelikleri iyileştirilmeye çalışılmaktadır.
Girişimcilik bu çerçevede, Ticaret Meslek Liseleri, Endüstri Meslek Liseleri ve Kız Meslek Liseleri gibi meslek
liselerinde Girişimcilik adıyla 2 saatlik ders olarak okutulmaya başlamıştır.
Yükseköğrenim düzeyinde ise MEB-YÖK Programı kapsamındaki meslek yüksekokullarında ve
fakültelerin başta iktisadi ve idari programları olmak üzere mühendislik birimlerinde de Girişimcilik dersi
okutulmaktadır. Meslek Yüksekokullarında İnşaat, Bilgisayar Teknolojisi ve Endüstriyel Elektronik gibi teknik
ve İşletme ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik gibi iktisadi ve idari program bölümlerinde Girişimcilik ve Küçük
İşletme Yönetimi adıyla okutulan ders, haftalık 2 veya 4 kredi ve dönemlik olarak sunulmaktadır.
Girişimcilik adıyla verilen ders, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nde 3, Mühendislik fakültelerinde ise
2 kredi ve yine bir dönemlik ders olarak sunulmaktadır.
Lise ve yükseköğrenim düzeyindeki Girişimcilik derslerinde, girişimcinin taşıması gereken özellikler,
girişimcilikte başarı ve başarısızlık faktörleri, küçük işletmelerin güçlü ve zayıf yönleri, ekonomik ve sosyal
sisteme katkıları, sorunları ve çözüm yolları gibi konular işlenmektedir.
*
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3.

Sürekli Eğitim Merkezleri

Sürekli Eğitim Merkezleri, Türk Milli Eğitim Sistemi’nde önemli bir yere sahip eğitim kurumlarıdır.
Bunların başlıcaları Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri’dir.
3.1. Halk Eğitim Merkezleri
Halk Eğitim Merkezleri, örgün eğitimin dışında kalmış veya örgün eğitimin herhangi bir kademesinde
bulunmakta olup kendisini yetiştirmek isteyen bireylere yeni meslek edindirmek ve girişimciliğe yönlendirmek
üzere ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan
eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümüdür (3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu).
Halk Eğitim Merkezlerinde girişimcilik dersi, tüm kurslarda kültür dersi olarak verilmektedir. Ayrıca
Girişimcilik konusunda seminerler düzenlenmekte ve konunun benimsetilmesine çalışılmaktadır.
3.2. Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri
En az ilköğretim mezunu olup örgün eğitime devam etmeyenlerden, bir işyerinde çalışarak meslek
öğrenmek isteyenlerin, kanun kapsamındaki herhangi bir meslek dalında, kayıt yaptırmak suretiyle mesleki
eğitim aldıkları eğitim kuruluşlarıdır. Bu merkezlerde aday çırak, çırak ve usta öğrenciler için, işyerinde
çalışmalarını sürdürmelerinin yanında eğitim verilmektedir (2841 ve 2089 sayılı Kanunlar).
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri’nde girişimcilik, ders içeriklerinde konu başlığı olarak paylaşılmakta
ve bireyler girişimciliğe yönlendirilmektedir.
4.

AB Hibe Projeleri

AB Hibeleri, Düzey II Bölgelerinde bölgesel kalkınmaya yönelik olarak hazırlanan projelerin
desteklenmesini içermektedir. Bölgesel düzeyde uygulanan hibe programları, ekonomik kalkınmanın bölgesel
yaklaşımlarla ele alınmasını destekleyen araçlar olarak görülebilir. Bölgesel Kalkınma Programının temel
hedefleri;
* Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi ve
* Yerel önceliklere uygun, AB eş-finansmanlı hibe programlarının yürütülmesinde bölgesel düzeyde
deneyim sağlanmasıdır (MFİBa, 2005: 4).
AB Hibe projeleri üç farklı bileşende sunulmuş ve kabul edilenler hibelendirilmiştir. Bunlar; Küçük ve Orta
Boy İşleme (KOBİ), küçük ölçekli alt yapı ve yerel kalkınma girişimleri bileşenleridir.
KOBİ: KOBİ Programı, tarım, imalat ve hizmet sektörlerinde, özellikle küçük ve mikro işletmeler olmak
üzere özel sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hazırlanmıştır. Program, hedef bölgelerdeki işletmelere
yönetim ve teknoloji konularında danışmanlık ve yatırım desteği sağlanarak, bu işletmelerin piyasa koşulları ile
başarılı şekilde rekabet edebilmelerine yöneliktir. Bu şekilde; yenilik, modernizasyon, girişimcilik ve ticaret
kültürünün desteklenmesi yoluyla, yerel işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve bölgelerde istihdamın ve
gelirin artması beklenmektedir (MFİB, 2005a, 3).
Küçük Ölçekli Alt Yapı: Bu bileşenin genel hedefi, yaşam koşullarını iyileştiren ve özel yatırımları
kolaylaştıran küçük ölçekli alt yapı projelerini destekleyerek hedef bölgelerde ekonomik ve sosyal kalkınmayı
teşvik etmektir (MFİB, 2005b, 4).
Yerel Kalkınma Girişimleri: Bu bileşenin amacı, insan kaynakları potansiyelini güçlendiren ve
bölgelerdeki dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerin kalitesini ve erişimini iyileştiren ve bu şekilde yerel
olarak tanımlanan ihtiyaçlara karşılık veren ve kamu kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversiteler
arasında ortaklıkları destekleyen toplu hizmetlerin geliştirilmesi ve sunulması için yerelden gelen proje
tekliflerini desteklemektir (MFİB,2005c:4).
5.

KODEM Girişimciliği Geliştirme Projesi

Proje, 2005 yılında Samsun, Kastamonu, Erzurum Düzey II Bölgelerinde on ilde KOBİ, küçük ölçekli alt
yapı ve yerel kalkınma girişimleri bileşenlerinde açıklanan hibe planında, yerel kalkınma girişimleri bileşeninden
sunulmuştur. Hibe almaya hak kazanan projeler 2006 Nisan’ında duyurularak Mayıs sonuna kadar proje
sahipleri ile sözleşmeler imzalanmış ve projeler 1 Haziran 2006’dan itibaren hibeleri aktarılarak uygulanmaya
başlanmıştır.
Projenin adı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) Destek, Danışma ve Koordinasyon Merkezi
(KODEM) Girişimciliği Geliştirme Projesi”dir. Projenin uygulama yeri, Bayburt-Merkez/Türkiye’dir. Atatürk
Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu adına sunulan ve 12 ay süreli olan proje, 1 Haziran 2006 tarihinde
başlamış ve 31 Mayıs 2007 tarihinde öngörülen sürede başarıyla tamamlanmıştır.
Projenin Toplam Uygun Maliyeti 65.231,69 Avro olup, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nden talep edilen
tutar, proje toplam maliyetinin % 90’ı olan 58.708,52 Avro ve uygulayıcı tarafından taahhüt edilen miktar ise
kalan %10’luk tutar olan 6.523,17 Avro’dur.
5.1. Projenin Amacı
Bu projenin temel amaçları;
Kendi işini kurmak isteyen 20 katılımcı seçerek kendi işlerini kurabilecekleri bilgi birikimini sağlayacak
şekilde temel işletmecilik konularında eğitmek, ilgi duydukları konuda her birine ayrı fizibilite çalışması
hazırlatmak suretiyle proje sonunda bu alanda işlerini kurmalarına yol göstermek, kendi işlerini kuramayanların
istihdam edilebilirliklerini artırmak,
Bayburt’taki her sektörden KOBİ’lerin insan kaynakları bakımından gelişimini sağlamak, bilgi
eksikliklerini gidermek ve kurumsallaşma ve işbirliği konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak
suretiyle rekabet güçlerini artırmak ve
İstihdam altında olanları eğiterek mevcut istihdamı korumaktır.
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5.2. Hedef Kitle/ler
Proje ile üç farklı hedef kitleye, farklı hizmet biçimleri ile ulaşılması düşünülmüş olup birinci hedef kitle;
işsiz ve öncellikle kendi işini kurmak isteyen 20 kişidir.
İkinci hedef kitle Bayburt’ta faaliyet gösteren tüm KOBİ’lerdir
Üçüncü hedef kitle ise istihdamda bulunan tüm çalışanlardır.
5.3. Ana Faaliyetler
1. Faaliyet (Ekibin Kurulması): Proje Koordinatörü, Koordinatör Yardımcısı ve Teknik (Bilgisayar)
Asistandan oluşan bir Proje Ekibi oluşturulması. Bu kapsamda eğitimleri verecek olan akademik personel de
belirlenmiştir.
2. Faaliyet (KODEM’in kurulması): Yüksekokul bünyesinde 20 kişilik donanımlı bir derslik ve bir de
ekipmanı hazırlanmış ofisi ile KODEM’in kurulması.
3. Faaliyet: Tabela, afiş, ilan ve broşürlerin hazırlatılması.
4. Faaliyet: Tanıtım toplantısının yapılması.
5. Faaliyet: 20 katılımcının seçimi.
6. Faaliyet: Girişimcilik, Muhasebe-Finansman, Pazarlama, Bilgisayar Eğitimleri Verilmesi: Katılımcılara
4 ay boyunca haftada dört gün üçer saat olacak şekilde, Girişimcilik, Pazarlama, Muhasebe-Finansman ve
Bilgisayar konularında ders verilmesi
7. Faaliyet (Hukuk danışmanlığı): Hukuk alanında haftada üç saate denk gelecek şekilde, danışmanlık
hizmeti sunulması.
8. Faaliyet: Web sayfasının hazırlanması ve güncellenmesi.
9. Faaliyet (20 adet seminer verilmesi): Genel katılıma açık seminerler vermek üzere konunun uzmanları
davet edilerek KOSGEB destekleri, Banka kredileri, Hibe projeleri, AB, KOBİ’lerin sorunları, Vergi
uygulamaları, Toplam Kalite Yönetimi ve İletişim gibi konularda, iş arayanlar, istihdam altındakiler ve
girişimcilerin bilgilendirilmeleri.
10. Faaliyet (KOBİ’lere danışmanlık hizmeti verilmesi): Projenin hazırlık çalışmalarından itibaren,
Bayburt’ta faaliyet gösteren tüm KOBİ’lere gerek işyerinde gerekse KODEM’de her türlü danışmanlık hizmeti
verilmesi.
11. Faaliyet: Eğitim sonu değerlendirmelerinin yapılması ve ilanı.
12. Faaliyet: Erzurum ve Trabzon KOSGEB, Serbest Bölge, İhracatçılar Birliği, Liman ve OSB Ziyareti.
13. Faaliyet (Fizibilite çalışmalarının yapılması): Katılımcılara, dört aylık süre sonunda girişimde
bulunmayı düşündükleri konuda fizibilite çalışması yaptırılarak, proje sonuna kadar bu çalışmaların
sonuçlandırılıp düşüncelerin eyleme dönüştürülmesine yol gösterilmesi.
14. Faaliyet: Kursiyerlere staj yaptırılması.
15. Faaliyet: Tören Düzenlenerek Katılımcılara Katılım Belgesi Verilmesi.
16. Faaliyet: Alan Araştırması ve Analizi.
17. Faaliyet: Proje Sonuç Raporu’nun Hazırlanması.
5.4. Proje Hedefleri
A. Genel Hedefler
Bu proje ile hedeflenen, her faaliyetin devletten beklendiği bir toplum yapısı içerisinde girişimciliği
özendirmek, girişimcide var olması gereken özgüven, risk alma ve risk altında çalışabilme gibi bir takım
özellikleri, işletmecilik, pazarlama, Toplam Kalite Yönetimi, hukuk, muhasebe-finansman alanlarında gerekli
bilgi ve becerileri, ayrıca yeni teknoloji ve gelişmelere uyum sağlayabilme yeteneği gibi değerleri katılımcılara
kazandırarak, kendi işlerini kurmalarında gerekli alt yapıya sahip olmalarına katkı sağlamaktır. Bu kazanımlar
katılımcıların kendi işlerini kuramasalar bile işe girmelerini/istihdam edilebilirliklerini kolaylaştıracak, işsizlik
risklerini azaltacaktır.
AB’ye uyum sürecinde gerek KOBİ’lere gerekse tarım kesimi ve diğer sektörlere yönelik olarak farklı
mercilerce destek ve teşvik programları hazırlanmaktadır. Yeni Fırsatlar Programı Aktif İşgücü Projesi,
Özelleştirme ve Sosyal Destek Projeleri (ÖSDP) ve AB Hibe Projeleri (NUTS II) ve mesleki eğitime yönelik
Erasmus türü projeler, bu desteklerin proje ayağını oluşturmaktadır. Kişi başına geliri yıllık 1500 doların altında
olan illerde 2003 Ekim’inden itibaren yapılacak yatırımlara verilecek destekleri hükme bağlayan 5084 sayılı yasa
ve KOSGEB destekleri de diğer desteklerdir. Önerilen projenin kabul edilmesi halinde, sıralanan bu özendirme
ve destekler ile proje sürecinde ortaya çıkacak yeni düzenleme ve uygulamalardan girişimciler haberdar
edilecek, proje hazırlanması ve diğer desteklere müracaat edebilmelerine yardımcı olunacaktır.
Bazı yatırımlar bu yörede alt yapısı veya yan sanayii olmadığı için, teşvik ve özendirmelere rağmen başka
bölgelere kayabilmektedir. Proje kapsamında oluşturulacak Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) Destek,
Danışma ve Koordinasyon Merkezi (bundan sonra KODEM olarak yazılacaktır), KOBİ’lerin koordinasyon ve
iletişimini sağlayarak, ortak girişimlerde bulunmalarına katkı sağlayacaktır.
Kurulacak KODEM’de, aynı zamanda hali hazırda çalışan fakat, işini kaybetme riski altında olanlar da,
girişimcilerle birlikte genel katılma açık seminerlere davet edileceklerdir. Bir ödemenin yapılmayacağı, mevcut
sunulan eğitimden belli ölçüde yararlanmaları sağlanacak olan bu kişilerin, işlerini kaybetme riski ile karşı
karşıya olmaları özellikle göz önünde bulundurulacaktır. Bu risk, kişilerin okul sonrası işyerinde hizmet içi
eğitimlerle kendisini yenileyememiş, mevcudun üzerine değer katamamış olmalarından ve tüketici davranış,
beklenti ve tercihlerinde, buna bağlı olarak da pazarlama anlayışında meydana gelen değişmeler ve teknolojinin
hızla demode olmasına neden olan gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Böylece istihdamda olmakla birlikte
işlerini kaybetme riski altında olan kısıtlı sayıda da olsa çalışanın, verimliliği artırılmak suretiyle işlerini
sürdürmelerine katkı sağlanacaktır.
Son olarak bu proje bölge açısından son derece önemlidir. Çünkü böyle bir merkez ilk olacaktır. Bilgi
eksikliği tüm yatırımcılarca kabul edilen temel bir problemdir. Normal eğitim sürecinde bireylerin ezberciliğe
alıştırıldığı, yeteneklerinin gelişmediği, ancak böyle birimler aracılığıyla girişimciliğin geliştirilebileceği
yönünde yaygın bir kanaat vardır. Bizim düşüncemizde bu yöndedir ve bu merkezin projelendirilmesinin temel
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nedenlerinden biri de budur.
Bunların yanında;
* Yeni kurulacak işletme/ler ile bölgesel kalkınmaya,
* İstihdam olanakları yaratılmasına ve işsizliğin azaltılmasına,
* Yeni iş sahalarının açılmasına katkı sağlama da genel hedefler olarak sayılabilir.
B. Özel Hedefler
* Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) Destek, Danışma ve Koordinasyon Merkezi (KODEM)
kurulması,
* Önerilen projede öngörülen süre sona erdiğinde de, mevcut şartlarda acilen ihtiyaç duyulan, özellikle
bilgiye ulaşma ve bu doğrultuda kısa dönemde harekete geçebilme açısından büyük önem taşıyacak KODEM’in
sürdürülebilirliğinin sağlanması,
* KODEM’de, iş piyasasının değişen ihtiyaçları doğrultusunda eğitim alan ve becerileri geliştirilen
katılımcıların, kısa dönemde sermaye gibi dışsal faktörlerin etkisiyle kendi işlerini kuramasalar bile, iş
bulmalarına katkı sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle zihninde iş düşüncesi olan 20 kursiyer
seçilecek ve bu kişilerin girişimcinin sahip olması gereken temel bilgilere kavuşturulmasına çaba gösterilecektir.
* Hukuk alanında haftada bir gün yaklaşık 3 saat olacak şekilde hukuk danışmanlığı verilmesi,
* Düzenli aralıklarla bölgedeki yatırımcıların, üniversite öğretim üyelerinin, reel ve finans sektörü
temsilcilerinin ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin sunacakları eğitim seminerlerinin düzenlenmesi,
* AB’ye uyum sürecinde yerel işletmelerin gelişmelerden haberdar edilmelerine katkıda bulunulması,
* Yararlanıcıların yerel iş piyasasında aranan niteliklere sahip olabilmeleri için geliştirilmelerine ve
becerilerinin arttırılmasına katkıda bulunulması,
* Girişimcilik ruhunu geliştirmek ve mentaliteyi iyileştirmek için, eğitim ve bilgiye dayalı eşitsizliği
olabildiğince azaltacak yenilikçi faaliyetlerin düzenlenmesi,
* Katılımcılar için faydalı olacak iş ve istihdam olanaklarının araştırılması.
5.5. Gerekçelendirme
Projede bu başlık altında, aşağıdaki konu başlıkları açıklanmıştır.
a) Projenin program hedefleri ile ilgisi
b) Projenin programın öncelikleri ile ilgisi
c) Hedef ülkelerde/bölgelerde belirlenen ihtiyaç ve sınırlamaların tanımlanması
d) Hedef grupların listesi ile doğrudan ve dolaylı faydalanıcıların tahmini sayısı
e) Hedef grupların ve faaliyetlerin seçilme nedenleri
f) Projenin hedef gruplarla ilgisi
5.6. Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması
Projede bu başlık altında, gerçekleştirilecek olan faaliyetler ayrıntılı biçimde yazılmıştır.
5.7. Metodoloji
a-b) Uygulama yöntemleri ve teklif edilen metodolojinin nedenleri
Kursiyerlere yönelik düzenli eğitimler, hukuk danışmanlığı, genel katılıma açık bilgilendirme toplantıları,
KOBİ Danışmanlığı, Web tasarımı, Ziyaretler, Fizibilite Çalışması ve staj gibi uygulamalar hakkında bilgi
verilmiştir.
c) Projenin daha önceki bir projenin (eğer varsa) üzerine nasıl kurulacağı
d) İç değerlendirme usulleri (Ön değerlendirme, ara ve nihai değerlendirme)
e) Projedeki diğer kurumların (ortaklar veya diğerleri) katılım düzeyi ve faaliyeti
f) Her bir ortağın rolüne ilişkin nedenler
g) Projenin uygulanması için teklif edilen ekip
5.8. Proje Plan ve Süresi
Proje süresi 12 ay olup, aylara göre gerçekleştirilecek faaliyetler proje planında gösterilmiştir. Proje planı
ekte sunulmuştur.
5.9. Beklenen Sonuçlar
Bu başlık altında projenin uygulanmasından beklenen sonuçlar tartışılmıştır.
A. Hedef Gruplar Üzerinde Beklenen Etki
a) Proje hedef grupların durumunu nasıl geliştirecektir
b) Proje hedef grupların veya ortakların teknik ve idari kapasitelerini nasıl geliştirecektir.
B. Yayınlar ve Diğer Çıktılar
Eğitimlerde yararlanılacak kitaplar, internet sayfası, toplantı tutanakları, seminer dokümanları, afişler,
KODEM Tanıtım kitapçığı, tanıtıcı broşür ve Proje Sonuç Raporu
C. Çarpan Etkisi
D. Kısa ve Uzun Vadeli Etkiler
a) Mali yönü (hibe sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecektir?)
b) Kurumsal düzey (faaliyetlerin devamlılığını sağlayan yapılar projenin sona ermesinden sonra da
sürekliliklerini koruyacaklar mıdır? Proje sonuçlarına yerel düzeyde sahip çıkılacak mıdır?)
c) Politika düzeyi (Projenin yapısal etkisi ne olacaktır – örneğin, iyileştirilmiş mevzuat, yasalar bütünü,
yöntemler, vb. sonuçlar doğuracak mıdır?)
5.10. Proje (Faaliyet) Bütçesi
A. Maliyetlerin Dökümü
B. Maliyetlerin Doğrulanması

368
5.11. Beklenen Finansman Kaynakları
Proje bütçesinin %90’ının AB Komisyonu, %10’unun ise teklif sahibi tarafından karşılanacağı
belirtilmiştir.
5.12. Başvuru Sahibi Bilgileri
A. Kuruluşunuz ne zaman kuruldu ve faaliyetlerine ne zaman başladı?
B. Kuruluşunuzun günümüzdeki temel faaliyetleri nelerdir?
C. Kuruluşunuzun yönetim kurulu / komitesinin listesi
D. Proje Yönetme ve Uygulama Kapasitesi
a) Benzer projelerdeki deneyim
E. Kaynaklar
a) Uygunsa her bir yıl için başlıca mali katkıda bulunanların adlarını ve bunların yıllık katkı paylarını
belirterek son üç yılda elde edilen yıllık gelir.
b) Kategorileri itibariyle tam ve kısmi zamanlı personel sayısı (örneğin, proje müdürü, muhasebeci sayısı,
vb.) ve bunların çalışma yerleri.
c) Donanım ve ofisler.
d) İlgili diğer kaynaklar (örneğin gönüllüler, iştirakçi kuruluşlar, uygulamaya katkıda bulunabilecek ağlar).
5.13. Avrupa Kurumları, Avrupa Kalkınma Fonu (AKF) ve AB Üye Ülkelerine yapılan diğer başvurular
A. Avrupa Kurumları, AKF ve AB Üye Ülkelerinden son üç yılda alınan hibe, sözleşme ve krediler
B. İçinde bulunduğumuz yılda Avrupa Kurumları, AKF ve AB Üye Ülkelerine yapılan (veya
yapılmak üzere olan) hibe başvuruları
5.14. Ortaklarla İlgili Bilgiler
A. Ortaklık beyannamesi
B. Başvuru Sahibinin Beyannamesi
6.

Sonuç ve Öneriler

KODEM Girişimciliği Geliştirme Projesi kapsamında, Proje Koordinatörü, Koordinatör Yardımcısı ve
Teknik (Bilgisayar) Asistandan oluşan bir proje ekibi oluşturulmuş, Bayburt Meslek Yüksekokulu bünyesinde 20
kişilik donanımlı bir derslik ve bir de ekipmanı hazırlanmış ofisi ile KODEM kurulmuştur.
KODEM’i ve faaliyetleri tanıtıcı tabela, afiş, ilan ve broşürler hazırlatılmış, tanıtım toplantısı yapılmış,
ilana çıkılarak girişimcilik eğitimi vermek amacıyla yoğun istek üzerine 27 katılımcı seçilmiştir. Bu
katılımcılara, 4 ay boyunca haftada dört gün üçer saat olacak şekilde, Girişimcilik, Pazarlama, MuhasebeFinansman ve Bilgisayar konularında eğitim verilmiştir. Eğitim sonu değerlendirmeleri yapılmış ve ilan
edilmiştir.
Web sayfası hazırlatılmış ve proje süresince güncellenmesi sağlanmıştır.
Konunun uzmanları davet edilerek KOSGEB destekleri, Banka kredileri, Hibe projeleri, AB, KOBİ’lerin
sorunları, Vergi uygulamaları, Toplam Kalite Yönetimi, Zaman Yönetimi ve İletişim gibi konularda genel
katılıma açık seminerler verilmiştir.
Kursiyerlere ve tüm girişimcilere, hukuk alanında haftada üç saate denk gelecek şekilde, danışmanlık
hizmeti sunulmuş, Bayburt’ta faaliyet gösteren tüm KOBİ’lere gerek işyerinde gerekse KODEM’de danışmanlık
hizmeti verilmiştir. Bunlardan bir kaçı, fizibilite çalışmaları, Özelleştirme Sosyal Destek Projesi hazırlama,
KOSGEB desteklerinde yol gösterme hizmetleri olarak sıralanabilir.
Kursiyerlerle Erzurum ve Trabzon KOSGEB, Serbest Bölge, İhracatçılar Birliği, Liman ve OSB Ziyareti
düzenlenmiş, ilgilerle görüşülerek bilgi alınmıştır.
Kursiyerlere fizibilite çalışmaları ve staj yaptırılmış, projenin sonunda da tören düzenlenerek katılım
belgesi verilmiştir.
Proje sonunda bir alan araştırması yapılarak, proje hakkında bilgi sahibi olma ve yararlanma düzeyi,
bırakılan izlenim, girişimcilerin ve diğer yararlanıcıların memnuniyet düzeyi ölçülmeye çalışılmıştır. Gerek
kursiyerler ve proje hizmetlerinden yararlanan kursiyerler dışındaki katılımcılar, gerekse proje hizmetlerinden
yararlanamamış olan diğer kesimler, proje uygulamalarından memnuniyetlerini belirtmişler, yine açılsa benzer
programlara katılmak veya proje yapmak istediklerini ifade etmişlerdir.
Proje ile Bayburt Meslek Yüksekokulu’na, 11 bilgisayar, 11 masa, 21 şef koltuğu, fotokopi makinesi, fax,
tarayıcı, yazıcı ve projeksiyon cihazı donanımlı bir derslik ve 1 dizüstü bilgisayar, yazıcı, masa, koltuk, kitaplık
vb. ile donanımlı bir ofis kazandırılmıştır.
Bu gerçekleşmelere göre Proje Sonuç Raporu hazırlanmış ve proje boyunca gerçekleştirilen tüm
uygulamalara ilişkin yazılı, görsel, sesli tüm dokümanlarla birlikte, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa
Birliği Türkiye Delegasyonu’na da sunulacak şekilde çoğaltılarak dört nüsha halinde Erzurum, Erzincan ve
Bayburt illeri Kalkınma Birliği’ne teslim edilmiştir.
Proje süresince katılımcılar, eğitim, konferans, fizibilite çalışmaları, iş gezileri vb. proje faaliyetlerinde
sıralanan etkinliklerden yararlanmışlar, proje sonunda yapılan alan araştırması sonucuna göre bunların haricinde
yaklaşık bin kişi, projenin genel katılıma açık konferans, seminer, danışmanlık vb. hizmetlerinden yararlanmıştır.
Gerek katılımcılar ve gerekse diğer yararlanıcılar, proje çalışmaları sonunda bilgilendiklerini, çevre edindiklerini
ve görgülerini artırdıklarını ifade etmişlerdir. Proje etkinliklerinden yararlanamayanlar da, yararlananlar gibi,
yine bu tür bir etkinlik olsa katılmaya istekli olacaklarını belirtmişlerdir.
Bunun haricinde önceden seçim yapılarak belirlenen ve tüm etkinliklerden yararlanarak başarılı olup
sertifika almaya hak kazanan 27 katılımcı, bu sertifikaları da önemsediklerini, bunu da ayrıca bir kazanım olarak
değerlendirdiklerini belirtmişlerdir.
Katılımcılardan biri yaptığı fizibilite çalışması doğrultusunda kendi işini kurmuş, biri işyerini geliştirmiştir.
Yaklaşık onbeş kişi proje ekibinin yönlendirmesi dışında kendi girişimleriyle bir işe yerleşmiş, kalan onu ise
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örgün eğitimlerine devam etmektedir.
AB projesi sunmayı düşünenler için bazı tavsiyelerin sunulması da yararlı olacaktır. Sunulacak projelerde
konu, öncelikle programla uyumlu olarak tercih edilmeli, uygun görevliler yeterli teknik kapasite ile birlikte
mevcut olmalı ve bu durum somut verilerle ispat edilmelidir. Bütçe piyasa araştırması yapılarak sağlıklı bir
biçimde belirlenmeli, projeyi sunan kuruluş taahhüdünü yazılı hale getirmeli, görevliler takım çalışması
yürütebilecek kişilerden seçilmeli, görevlilerden bu süre ve iş için ilgili ücret düzeyinden taahhüt alınmalı,
gerçekleştirilebilecek faaliyetler için söz verilmeli ve projenin kabulü halinde de söz verildiği gibi tüm faaliyetler
gerçekleştirilmelidir. AB’nin taahhüt ettiği hibenin %20’lik kısmını proje tamamlanıp nihai rapor onaylandıktan
sonra hesaba yatıracağı da unutulmamalıdır.
Proje, süresi olan 1 ayda tamamlanmış ve hibe aktarımı da sona ermiştir. Fakat sürdürülebilirlik açısından
KODEM, Proje Koordinatörü, Koordinatör yardımcısı ile proje ofisinde varlığını sürdürmektedir. Hibe katkısı
ortadan kalktığından ve kurumsal kaynakların kısıtlı oluşundan dolayı, sadece sınırlı düzeyde danışmanlık
hizmetleri yürütülmektedir.
Yapılan tespitler sonucunda, girişimcilik eğitimi ile ilgili olarak da, ülkemizin geleceği ve milli
menfaatlerimiz açısından, girişimciliğin, milli ülkü gibi genç dimağlara benimsetilmesi gerektiği söylenebilir.
Okul öncesi dönem ve ilköğretim çağlarındaki öğrencilere üretmenin, çalışmanın ve katma değer oluşturmanın
önemi aktarılmalıdır. Lise düzeyinde bütün okullarda girişimcilik bilgisi öğrencilere verilmeli, konu sadece
mesleki eğitimin bir parçası gibi düşünülmekten çıkarılmalıdır. Nihayet yüksek öğrenim düzeyinde ise,
uygulamaları da içeren bir öğretim sistemi ile geleceğin emanet edileceği gençler, girişimciliğe yönlendirilmeli,
iş hayatına hazırlanmalıdırlar.
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MESLEKTAŞ GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE VE YÖNETİMİ:
TÜRK ÜNİVERSİTELERİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
Yavuz ODABAŞI*.
Meslektaş Girişimci Üniversite ve Yönetimi: Türk Üniversiteleri İçin Bir Model Önerisi
ÖZET
Bilindiği gibi, küreselleşme ve uluslararasılaşma, ülkelerin sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarını
etkilemektedir. Ülkemiz üniversitelerinde de gerek küresel baskıların, gerekse ulusal ve kurumsal faktörlerin
etkisiyle değişim ve gelişim gereksinimi yoğun biçimde hissedilmektedir. Bu gereksinime karşı bir seçenek
olarak son yıllarda ortaya çıkan Girişimci Üniversite modeli, başta A.B.D. olmak üzere tüm gelişmiş ülkelerce
önemi anlaşılmış bir model olarak uygulanmaya çalışılmaktadır.
Geleneksel üniversite misyonları olan eğitim ve araştırmaya ekonomik kalkınmaya katkıyı da ekleyerek
bunları gerçekleştirmeye yönelen girişimci üniversite anlayışı, girişimcilikteki yeni yönelimleri de içerecek
biçimde gelişmektedir. Kar amacı gütmenin bir zorunluluk olmadığı ve çeşitli girişimci üniversite modellerinin
bir karması olan “Meslektaş Girişimci Üniversite” modeli, Türkiye için önerilebilecek bir modeldir. Hiç
şüphesiz ki, bu tür bir değişim ve dönüşüme yönelik olarak birtakım kişisel, örgütsel ve yönetsel engel ve
dirençler ortaya çıkabilecektir. Bunların üstesinden gelebilmek için, bu modele uygun bir yönetim ve örgütlenme
biçiminin uygulanması kaçınılmazdır. Böyle bir yaklaşım, bürokratik yönetim ve örgütlenmeye, tamamen
meslektaş odaklılığa ve devlet kontrolüne dayanan geleneksel üniversite yapısından ayrılmayı; bununla birlikte,
mütevelli heyetinin etkili olmasını ve bürokrasi ve meslektaş odaklılıktan kısmen uzaklaşmayı içerecektir.
Bu boyutta ele alınan bu çalışma, kuramsal bir değerlendirme sonucu kavramsal bir model önerisine
dayanmaktadır. Bunun için, yoğun bir alanyazını taraması gerçekleştirilmiş ve güncel kaynaklar aracılığıyla tüm
ülkelerdeki gelişmeler incelenmeye çalışılmıştır. Meslektaş Girişimci Üniversite modeli ve bunun yönetim ve
örgütlenme biçimi, taşıması gereken özelliklerle birlikte özet olarak açıklanmıştır.
Çalışmanın yapısı da açıklanan model doğrultusunda oluşturulmuş ve gelecekte gerçekleştirilmesi önerilen
araştırma alanlarının bulunduğu sonuç bölümüyle çalışma tamamlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, girişimci üniversite, meslektaş girişimci üniversite
Collegial Entrepreneurial University and Its Management: A Model Proposal for Turkish Universities
ABSTRACT
Globalization and internationalization influence the social, economic and cultural structures of the
countries. As a result of global pressures along with national and institutional variables, Turkish universities feel
the need for development and change. The entrepreneurial university model has appeared as a cure for the need
of development and change, and has been implemented in the USA and several developed countries as a
fundamental model.
The concept of the entrepreneurial university adds the dimension of economic contribution to universities’
existing responsibilities and missions, which are education and research. This concept is being developed
involving new approaches in entrepreneurship as well. The Collegial Entrepreneurial University model, which
does not necessarily have a profit-oriented objective and which is a combination of several entrepreneurial
university models, can be considered as a good alternative for Turkey. However, several personal, organizational
and managerial barriers and resistances towards such developments and change can be observed. In order to
deal with these barriers, it is indispensable to implement a management and organization approach which is
compatible with this model. Such an approach involves separation from traditional university structure, which is
based on bureaucratic management and organization, collegiate endeavors, and state ownership. On the other
hand, this approach requires the dominance of the board of trustees and separation from collegiate endeavors to
some extent.
The current study proposes a theoretical model based on a comprehensive literature review trying to cover
most updated research and review endeavors throughout the world. In addition, the Collegial Entrepreneurial
University Model is explained with a focus on its management, organizational structure and primary
characteristics. The structure of the paper is organized in accordance with the nature of the proposed model
followed by a conclusion section involving recommendations for further review and research endeavors.
Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurial university, collegial entrepreneurial university

GİRİŞ
Geçtiğimiz 25-30 yıl içerisinde Amerika üniversitelerinde başlayan ve Avrupa’nın bazı önemli üniversitelerinde gözlenmekte olan değişim, hiç şüphesiz ülkemizdeki yükseköğretim sistemini de etkilemektedir. Büyük
ve radikal bir değişim rüzgarı yaratan küreselleşme, uluslararası bu değişim ve dönüşümün en büyük faktörü
olarak kabul edilebilir. Dünya ölçeğinde gözlenen daha iyi ve daha etkin bir yükseköğretim sistemi oluşturma
çabaları, özellikle üniversitelerin yeni rolleri, misyonları ve işlevleri üzerinde yoğunlukla hissedilmektedir.
Dünyadaki büyük dönüşümün etkileri Türkiye’nin yükseköğretim sistemini de etkilemektedir.
Söz konusu değişim ve dönüşümün etkilerini küresel, ulusal ve kurumsal düzeyde incelemek olanaklıdır.
Ortaya çıkan uluslararası standartlar, bilgi çağının etkileri, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve uluslararası
işbirliği kurma zorunlulukları küresel düzeydeki etkiler olarak gösterilebilir. Ulusal düzeydeki etkilerin başında
*
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genç nüfusumuzun yükseköğretim taleplerindeki artış gelmektedir. Hükümet politikaları, kamu kaynaklarındaki
sınırlamalar, endüstrinin daha nitelikli mezunları istemesi gibi faktörler de ulusal düzeydeki etkiler olarak
sıralanabilir. Kurumsal etkiler ise daha çok üniversitelerin iç dinamiklerinde oluşan değişim ve dönüşüm
baskılarıdır. Daha gelişmiş eğitim ve öğretim ortamlarının yaratılması, öğrencilerin daha nitelikli bir eğitim
istemeleri, araştırma ve geliştirmenin yeniçağın gereklerine uydurulması, rekabet edebilirlik, ücretlerin
iyileştirilmesi ve daha fazla özerklik ve özgürlük talepleri bunlar arasında sayılabilir. Tüm bu etkenlerin
birbirleriyle karşılıklı etkileşim içinde ve bağlantılı olmasının, değişim ve dönüşüm sürecinin sancılı olmasını ve
yavaş ilerlemesini de beraberinde getirdiği söylenebilir.
Bu arayışlara cevap verebilecek bir yaklaşım olarak girişimci üniversite modeli, ülkemiz açısından da büyük bir potansiyel taşımaktadır. Bütünüyle kar amacı gütmeyen karma bir girişimci üniversite modeli geliştirilmesi ve bunun ülkemizde uygulanması olanaklı görülmektedir. Meslektaş ağırlıklı bir girişimci üniversite
modeli ve böyle bir model için gerekli yönetim ve örgütlenme de karma nitelikli ve çok boyutlu olabilecektir.
GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Günümüzde sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal açıdan yapılan değerlendirmeler, girişimcilik ile ilgili
kavramları ve uygulamaları yeni ve farklı boyutlara taşımıştır. Girişimcilik kavramında olduğu gibi, girişimci
üniversite konusunda da herkesin kabul ettiği çok iyi ve açık biçimde ortaya konmuş bir tanım bulmak oldukça
zordur. Tek tip bir girişimcilikten söz edilemeyeceği gibi, tek tip bir girişimci üniversiteden de söz edilemez. Kar
amacının ötesinde, içinde yaşadığı topluma karşı en üst düzeyde açıklık ve etkileşim sorumluluğunda olan bir
üniversite anlayışına doğru dönüşüm tüm ülkelerde gözlemlenmektedir.
Girişimci üniversiteyi açıklamaya çalışan tanımlarda öne çıkan farklıkları içeren bir açıklama, iyi ve
kapsayıcı bir tanım oluşturmaya yardımcı olabilir. Bu amaçla yapılan bir tanıma göre, girişimci üniversite:
yenilik üretebilen, fırsatları fark edip değerlendirebilen, takım halinde çalışabilen, risk alıp zorluklara kendi
inisiyatifiyle yanıt verebilen ve gelecekte daha başarılı olabilmek amacıyla örgütsel yapısını önemli ölçüde
değiştirebilen üniversitedir (Cano, 2006). Böyle bir üniversitenin, akademisyenler ve öğrencilerin zihinsel ve
ticari girişimleri için destek mekanizmaları sağlayan bir yapı, diğer bir değişle doğal bir kuvöz olduğu
söylenebilir.
Yapılan açıklamalar ve yukarıda ifade edilen tanım başta olmak üzere, girişimci üniversitenin diğer
tanımlarla bağlantılı olarak taşıması gereken özellikler şöyle sıralanabilir (Mohar ve Jain, 2007: 5):
•
Alt yapı ve araştırmalar için devlet yardımından bağımsızlaşarak farklı kaynaklar arar.
•
Yenilikçilik konusunda, hem lisans düzeyinde hem de sürekli eğitimde öğreticidir. Endüstriyel
yenilikçilikte, bilgi üretmede ve yaymada daha büyük rol oynar.
•
Araştırma ve eğitimin yanında, üçüncü misyon olarak ekonomik kalkınmaya katkıyı benimser.
•
Bilgi temelli ekonomide, üniversite hem insan sermayesinin hem de yeni şirketlerin yaratıldığı bir yuva
olarak yenilikçilikte ana unsur haline gelmiştir.
•
Teknoloji aktarma ofislerinin, endüstri işbirliği merkezlerinin ve üniversitelerin alt yapısının endüstri,
devlet ve toplum tarafından kullanımını yaygınlaştırır.
•
Aşırı bireyselleştirilmiş liderlik, otoriterlik bu yapıya uygun değildir. Meslektaş yaklaşımı yönetimde daha
fonksiyoneldir.
•
Girişimci üniversite kültürü, kurumsal kültürü oluşturmada çok önemlidir. Düşünce ile uygulama
arasındaki etkileşimi teşvik eden kültürdür.
•
Esnek yapıya sahip katılımcı karar verme süreçlerini ve girişimci faaliyetleri destekleyen ve kolaylaştıran
yönetim süreçleri vardır.
Girişimci üniversitenin tanımı ve bununla bağlantılı özellikleri göz önünde tutulduğunda, sadece kar elde
etmek, risk almak ve ticari faaliyette bulunmak ana özellikleri oluşturmamaktadır. Çok geniş anlamda girişimci
üniversiteye dönüşme; kendi kendine yeterli olmakla, topluma hesap verebilirliğin teşvik edilmesiyle ve
ekonomik kalkınmaya katkıda bulunma ile bağlantılıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, girişimci
üniversitelerde görülebilecek girişimcilik faaliyetlerinin çok çeşitli ve çok yönlü olduğu söylenebilir.
Yukarıda açıklanmaya çalışılan boyutlarıyla girişimci üniversitelerin, içinde bulunduğumuz bilgi
toplumuna ve ekonomisine, bilimden yenilikler üretme düşüncesi biçiminde verilen bir tepki olduğu söylenebilir.
Endüstriyelleşmiş toplumu bilgi temelli topluma dönüştürme yolunda, yeni bilgi üreterek bunu uygulanabilir
yararlara dönüştürme ve kullanıma sunma açısından kilit rol oynayan kurumun modern üniversiteler olduğuna
hiç şüphe yoktur. Bu açıklamalar ışığında, girişimci üniversitelerin üç özelliğe sahip olması gerektiği öne
sürülebilir (Röpke, 1998). Öncelikle, üniversitenin kendisi bir kuruluş olarak girişimci olmalıdır. Bu özelliği,
üniversite üyelerinin (akademik personel, öğrenciler, çalışanlar) kendilerini birer girişimciye dönüştürmesi izler.
Son olarak da, üniversite ile çevre etkileşiminin (üniversite ile bölge arasında oluşan ikili birliktelik) girişimci
yapılanmalar şeklinde olması gerekmektedir. Girişimci üniversite olabilmek için, bu üç özelliğin varlığı zorunlu
koşulları oluşturmaktadır. İkincinin olabilmesi birinciye, üçüncünün olabilmesi ise ikincinin varlığına ve
gerçekleşmesine bağlıdır.
Girişimci üniversitenin en önemli ayırt edici özelliklerinden birisi de, her biri birbirinden bağımsız ve
önemli ölçüde farklı, ancak birbirine muhtaç olan üniversite, devlet ve iş dünyası arasında üçgensel bir alanda
etkileşim, birliktelik ve ortaklık kurma becerisini öngörmesidir. Üniversite-devlet-sanayi (iş dünyası) arasında
kurulacak üçgensel ilişki sonucu ara yüzler oluşturan ortak anlayış ve uygulamalara, aynı zamanda ortaklıklara
dayanan girişimci üniversite kavramı ve uygulaması; akademik yapıların ve işlevlerin genişletilerek, ulusalbölgesel kalkınma ve dolayısıyla refah yaratımı ile bağlar kurulmasını öngörmektedir (Odabaşı, 2007: 120). Bu
üçlü işbirliğinin başarılı olabilmesi için, her birinin kendi içsel dönüşümünü gerçekleştirmesi, bunu
gerçekleştirirken birbirlerini olumlu biçimde etkilemeleri ve ortaklaşa yeni örgüt yapıları oluşturmaları
gerekmektedir. Oluşturulacak bu yeni yapılar da geniş anlamda topluma katkı sağlamalıdır. Girişimci
üniversitelerin bu dönüşümü gerçekleştirmeleri için mutlaka ticarileşmeleri gerekmemektedir (Etzkowitz, 2003:
333). Ancak, üniversitelerin eğitim ve araştırmaların bütünleştirilmesini olduğu kadar, yenilikçiliği destekleyen
ve bunlar için bilginin üretilmesi ile aktarılmasını da sağlayan bir yapıya sahip olmaları gereklidir.
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Üniversiteler, geleneksel işlevleri olan eğitim sunma ve bilimsel bilgi yaratmaya ek olarak daha karmaşık
bir yapıya sahip olan, bilginin ticarileştirilmesini ve ekonomik büyümeye aktif katılımı içeren girişimci
üniversitelere dönüşmekteler. Bu üç işlevin yanına özellikle gelişmekte olan ülkeler için dördüncü bir misyon ya
da işlev olarak “yabancı yeteneğin cezbedilmesinin” eklenmesi önerilerine de rastlanmaktadır (Wong vd., 2007:
942). Bu durum gelişmiş ülkelerdekinden biraz farklıdır. Çünkü bu ülkelerde yetenekli öğrenci ve
araştırmacıların katkıları yüksek olabilmektedir. Ülkemizdeki beyin göçünün tersine çevrilmesinin yanında, yeni
ve yetenekli yabancı öğrenci ve araştırmacıların da ülkemize kazandırılması bu açıdan önemlidir. Ayrıca, geç
sanayileşmiş ülkelerde, girişimcilik hem üniversite eğitimine, hem de üniversite kültürüne eklemlenebilmeli ve
üniversitelerin geleneksel işlevlerinin başında gelen eğitim ve öğretim bu bakış açısıyla yeniden
değerlendirilebilmelidir. Görüldüğü gibi, her ülkenin ve her üniversitenin farklı özelliklere sahip olması,
birbirinin kopyasıymış gibi benzerlikler gösteren tek tip bir girişimci üniversite modeli oluşturmayı ve önermeyi
zorlaştırmaktadır. Örgütsel reform düzeyleri, girişimcilik faaliyetlerinin yapısı ve çeşitliliği ile misyonu,
gelenekleri, değerleri ve normları içeren kültür farklılıkları tek tip bir girişimcilik modeli önerilmesini
engellemektedir. Bu farklılıklara karşın bazı kavramsal girişimci üniversite modellerinden söz edilebilir. Bu
konuyla ilgili çalışmalardan birinde üç tür girişimci üniversite modeli açıklanmaya çalışılmıştır (de Zilwa, 2005:
391). Bunlar, “Tam Girişimci Oluşum”, “Yarı Girişimci Oluşum” ve “Kamunun Fonladığı Oluşumlar”
şeklindedir. Örgütsel dönüşümler göz önüne alınarak yapılan bir başka çalışmada ise beş tür girişimci üniversite
modelinden söz edilmektedir (Yokomaya, 2006: 527). “Prototip Üniversite”, “Girişimciliğe Yönelik Üniversite”,
“Acemi Girişimci Üniversite”, “Uyumlu Girişimci Üniversite”, “İdeal Tip Üniversite” olarak yapılan bu
sınıflandırmada girişimciliğe yönelik yapısal, kültürel ve zihniyet gibi değişkenler temel alınmıştır. Öte yandan,
ülkelerin gelişmişlik düzeyleri göz önüne alındığında üçlü bir modelden söz edilebilir (Lazzeretti ve Tavoletti,
2005: 484). “Pazar Odaklı” üniversiteler daha çok A.B.D.’de görülmektedir. İsveç’te görülen “Devletin
Gerçekleştirdiği Koordinasyon”un geçerli olduğu üniversite modeli ikinci modeldir. Üçüncü model olarak ise,
İtalya’da görülen ve “Akademik Oligarşi” kuralına dayalı koordinasyon biçiminin egemen olduğu üniversite
modeli gösterilebilir.
Bu modeller dışında, çok kapsamlı bir açıklamayı içeren bir başka modelde ise, yatay ve dikey eksenler
üzerinde girişimci üniversite model türlerinin açıklamaları yapılmaya çalışılmıştır (Barnett, 2005: 57).
Eksenlerden biri “yumuşak-katı” girişimcilik, diğeri ise “güçlü devlet-güçlü piyasalar” olarak belirlenmiştir.
Ortaya çıkan dört alanın her biri ise girişimcilik türleri olarak adlandırılmıştır. Bunlar; “Toplumcul Girişimcilik”,
“Temkinli Girişimcilik”, “Sınırlandırılmamış Girişimcilik” ve son olarak da “Sınırlandırılmış Girişimcilik”
olarak belirlenmiştir. Her üniversite bu alanların hangisinde kendine uygun bir yapılanma olanağı görüyorsa,
buna göre kendi girişimcilik uygulamasını da gerçekleştirmektedir.
Türkiye’de de benzer model arayışları ve konumlandırma çalışmaları yükseköğretim sistemimiz açısından
söz konusudur. Girişimciliğin günümüzde önem kazanmasıyla ön plana çıkan gerçekleri göz önünde
bulundurarak yapılacak bir “karma model” çalışması daha doğru kararlar alınmasına olanak sağlayacaktır
(Odabaşı, 2006: 96).
Şekil 1. Girişimci Üniversite İçin Karma Model

Kamu / Devlet
Girişimciliği

Sosyal
Girişimcilik

Girişimci Üniversite
Akademik Girişimcilik
Öğrenci Girişimciliği

Kurumsal
Girişimcilik

İç Girişimcilik

Ülkemizdeki yükseköğretimin; devlet üniversitesi geleneğine sahip olduğu, üniversite eğitiminin kamusal
ya da yarı kamusal olma özelliği taşıdığı, kar amacının öncelikli olmadığı göz önüne alındığında, “karma
girişimcilik modeli” bir başka deyişle “meslektaş girişimci üniversite modelinin” ülkemiz açısından uygun
olacağı ileri sürülebilir. Bir taraftan devlet/kamu girişimciliğinin, diğer taraftan kurumsal girişimciliğin, sosyal
girişimciliğin ve de iç girişimciliğin olumlu ve uygulanabilir olan özelliklerini taşıyacak bu modelde, akademik
girişimcilik meslektaşlar tarafından gerçekleştirildiği gibi öğrencilerin de hem kendi girişimciliklerini
başlatabilmeleri, hem de çalışma hayatında profesyonelce birer iç girişimci olmaları söz konusudur. Kısaca
özetlenecek olursa;
• Seçilecek girişimci üniversite modeli; kalitenin, değişimin, uyumun ve girişimciliğin varolduğu bir kültüre
yönelik vizyona sahip olmalıdır. Böyle bir kültür; eğitim, araştırma ve topluma katkıdan oluşan yeni
misyonun geliştirilmesini sağlayacak, ayrıca yenilikçilik ile değişim aktörleri (akademisyenler, teknoloji
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aktarma ofisleri, yönetim) arasında olumlu bir anlayış yaratabilecektir.
Araştırma ve teknolojiye yapılan yatırımlar ile entelektüel sermayenin (patentler, telif hakları, üretim
hakları, lisanslar gibi) tamamen piyasa koşullarında kar amacı korunarak, katma değer yaratmaya uygun
biçimde geri dönüşlerinin sağlanmasını gerçekleştiren, araştırma sonuçlarını hızlı biçimde ilgili taraflara
aktaran bir model olma özelliğini taşımalıdır. Bunların yanı sıra, kar amacı gütmeyen, dış destekli ve
problem çözücü nitelikteki disiplinler arası araştırma projeleri için sağlanabilecek bağış, destek ya da burs
gibi katkılar da modelin ayrılmaz parçalarıdır.
Her üniversitenin, fırsatlar ve yararları gözetecek biçimde kendi sınırlarını ve ortaklık alanlarını
belirleyebildiği çoklu ve karma bir yaklaşım söz konusudur.
Performans ve başarı odaklılığın, dışa dönüklüğün, sosyal değerlerin ve ekonomik kalkınmaya katkının
önem kazandığı, hesap verebilirlik, saydamlık ve verimlilik gibi konuların öne çıktığı bir model
uygulanmalıdır.

BAŞARI KOŞULLARI, DİRENÇLER VE ENGELLER
Girişimci üniversite olabilmek için gerçekleşmesi gereken yapısal dönüşümler ile misyon ve vizyon
değişikliği konularında ortaya çıkabilecek gerilim ve çatışma noktalarının giderilmesi, bazı politikaları ve
uygulamaları zorunlu kılmaktadır. Bu konuda Avrupa’dan seçilmiş beş üniversitede yapılan bir araştırmada
hangi unsurların dönüşüm için başarı getirebileceği incelenmiş ve beş ana unsur belirlenmiştir (Clark, 1998: 6).
Bunlar; “Güçlendirilmiş yönetim özü”, “genişletilmiş gelişme çevresi”, “çeşitlendirilmiş fon kaynakları”, “ivme
kazandırılmış merkezi alan” ve “girişimcilik kültürü”dür. Bu beş önemli unsur incelendiğinde, ilk üç unsurun
yapısal özellikler, kültür ve kapsam unsurlarının ise daha çok yapısal olmayan bir anlayış veya tavır türünde
sembolik bir özellik taşıdığı görülmektedir. Özellikle, kültür ve iklim içeren en son unsurun en önemli nokta
olduğu açıktır. Çünkü diğer unsurlar gerçekleşmiş olsa bile, pasif tutumlar ve dirençler ortaya çıkabilecektir.
Araştırmanın yıllar sonra yapılan yeni uygulamalarında ise, “girişimci üniversitelere dönüşmeye adanmışlığın
sürdürülebilirliği” unsuru da önemli bulunarak eklenmiştir (Clark, 2004: 357).
Yapılan çalışmaların sonucunda, girişimci üniversite oluşumunda etkili olan unsurların iki ana grupta
toplanabileceği ileri sürülebilir. Bunlardan birincisi yapısal ve somut unsurlardır. Bunlar, misyon, vizyon, örgüt
yapısı, yönetim, kaynaklar ve destekler gibi konuları içerir. İkinci gruptaki unsurlar ise, daha sembolik ve
kültürel nitelikler taşır. Örneğin; girişimcilik ruhu, kültürel iklim, değerler, normlar, gelenekler, tutumlar ve rol
modelleri gibi. Birbirleriyle etkileşim içindeki bu unsurlar, girişimci üniversite oluşumunda ve bu yöndeki
dönüşümde, örgütsel öğrenmeyi ve kültürel değişimleri başarı için temel koşullar olarak önümüze getirmektedir.
Dönüşüm ve değişimin önünde ortaya çıkabilecek olan engelleri ise şu başlıklar altında toplamak
olanaklıdır (Gjerding vd., 2006: 96).
• Yönetimin esnek olmaması: Açıklık, merkezi karar alma, insan kaynakları yönetimi, düşük düzeydeki
yönetim desteği ve proje bazlı olmayı planlama gibi konularda çok katı olunması gibi.
• Risk karşıtı kültür: Yeni girişimlerde kaynakların kullanımı ve var olan kaynağın yeni kullananlara
verilmesi, örgütsel değişim gibi konularda gösterilen direnç.
• Dış kullanıcıların isteksizliği: Dış paydaşların çoğunun bilgisinin ya da üniversite ile işbirliği yapma
isteğinin olmaması.
• Uzun dönemli adanmışlık eksikliği: Tüm değişim ve dönüşümün gerçekleşmesinde uzun dönemli bakış
açısının ve adanmışlığın olmaması.
• Yayılma için sistem eksikliği: Kurulacak şirketler için sermaye yetersizliği, akademik personel ve
öğrencilerin şirket kavramlarındaki eksiklikler.
Geleneksel yapıları ve kültürleri çok katı olan üniversitelerin girişimci üniversitelere doğru değişimleri ve
dönüşmeleri zor ve sancılı olabilmektedir. Akademik personelin girişimci rolleri ve görevleri üstlenip
uygulamaya geçmeleriyle yeni rollerin benimsenmesi sonucu araştırma performansının azalacağına inanan
yöneticilerin var olması, en büyük engellerden biri olarak gösterilebilir (Kirby, 2006: 399). Değişim ve
dönüşüme direnç gösterme ve karşı koyma, kişisel, örgütsel ve kültürel nedenlerden kaynaklanabilir. Akademik
değerlerde, kültürde, etik duyarlılıklarda ve örgüt yapılarındaki değişimler sonucu çalışanlar arasında çıkar
çatışması, adanmışlıklarda çelişki, endişe, güvensizlik, şüphe ve suçluluk duygusu yaratan bir ortam söz konusu
olabilmektedir. Zaman kullanımı, kurumsal rahatlık, eğitim ve öğretimdeki yeni yaklaşımların öğrenciler ve
akademisyenler üzerindeki etkileri ile değişim baskıları, direnç yaratan unsurlar olarak görülebilir. Üniversitenin
yerel ve bölgesel ekonomiye katkısını en üst düzeye çıkartabilmesi için, sürecin başından itibaren
akademisyenlerin süreci anlaması, desteklemesi ve sürece katkıları karşılığında elde edecekleri kazançlarını
güvence altına alması konularında karşılıklı etkileşimde olmak gerekmektedir (Renault, 2006: 238).
İş yüklerinin farklılığı, derslerin yoğunluğu, alanlar arası işbirliği zorunluluğu, yayın konuları, hakemlikler,
jüri üyelikleri, bildiriler, danışmanlıklar ve proje hazırlıkları gibi nedenlerle yoğun bir performans baskısı altında
kalan akademisyenlerin etkin katkısı olmadan başarılı bir dönüşüm yaşanamayacağı çok açıktır. Özellikle yeni
oluşacak girişimci üniversite içinde üstlenilecek roller ve yeni kimlikler arasında sınırların ne olacağı konusunda
gerilim ve belirsizlikler söz konusu olabilmektedir. Kamu ve özel ayrımı, araştırma ile ticarileştirme ve
araştırmacı ile girişimci olma arasındaki bakış farklılıkları, rol farklılıklarından doğabilecek sorun alanlarıdır
(Vestergaard, 2007: 509). Bu durum, örgütsel ve yönetim koşulları ile akademik ihtiyaçlar, roller ve değerler
arasında bir denge ve uyumun çok boyutlu biçimde oluşturulması ihtiyacını ön plana çıkarmaktadır. Kısaca
özetlemek gerekirse;
•
Meslektaş girişimci role ve kimliğe karşı bir direncin olması doğaldır. Kamu araştırmalarının, kamusal
bilim, ticari çıkarlar ve destekler, sponsorluklar ile olduğu kaygısı; araştırma ile ticarileştirme, piyasa
değerleri ile akademik değerler ve öncelikler, araştırmacılık ile girişimcilik arasındaki kavram ve anlayış
farkları, çatışmaların kaynaklarını oluşturabilmektedir.
•
Üniversiteleri kar amacı gütmeyen örgütler olarak organize etmek, üniversitenin temel birimleri ile özel
sektör birlikteliğiyle ortak araştırmaya girebilmek, girişimcilik ve ticarileştirme konusunda özenli
davranmak, çatışma noktalarını azaltma etkisi yaratabilecek bir yaklaşım olarak görülebilir.
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Gerek üniversite-devlet-iş dünyası arasındaki güç çatışmalarından, gerekse kişisel niteliklerden
kaynaklanan, ya da yönetsel ve örgütsel içerikli direnç ve engellerin ortadan kaldırılmasında iletişim, karar
verme süreçlerine katılımı sağlama, işbirliği, profesyonel kültür ve gelişme kültürünün varlığı gibi unsurlar
katkıda bulunurlar.
Misyon ve vizyonun açık ve net biçimde iletilmesi sonucu meslektaşların katılımı ve ortaklığı
sağlanabilmekte, böylece çatışma yerine sinerji yaratılabilmektedir. Dönüşümün ortak bir anlayış ve eylem
sonucu oluşabileceğini hiçbir şekilde unutmamak gerekir.

YÖNETİM VE ÖRGÜTLENME ÖZELLİKLERİ
Girişimci üniversiteler, bilgi çağının önemli bir kurumu olarak gelişim ve değişime yanıt verebilecek
yönetim ve örgütlenme biçimleri ile modellerine ihtiyaç duymaktadır. Yeni kaynak yaratma süreçleri,
akreditasyon, performans göstergeleri, ölçülebilirlik ve hesap verebilirlik, kalite, yenilikçilik, yaratıcılık ve
devlet-sanayi işbirliği, yeni oluşacak olan Meslektaş Girişimci Üniversite kültürünün unsurlarından birkaçı
olarak gösterilebilir. Devlet kontrolündeki bir üniversiteden, devletin gözetiminde bir üniversiteye dönüşümden
söz etmek kaçınılmaz bir zorunluluktur. Devletin sıkı biçimde kontrol etmediği, sürekli kısıtlayıcı kurallar
koymadığı, ancak yönlendirdiği, kendi kendini oluşturulan kurullarla yönetilen yapı belli bir özerkliğe sahip
olacaktır. Yetkilerin devredilmesi, özerkliğin tanınması ve esnek hareket edebilme yeteneğinin geliştirilmesi,
girişimci üniversitelerin yapılanmasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir.
Hiç şüphesiz, girişimci üniversite için iki önemli yapısal faktörün etkisinin görülmesi ve bu faktörlerin
oluşturulacak modele yansıtılması kaçınılmazdır. Bunlardan birincisi, çok farklı yapıları, değerleri, öncelikleri ve
beklentileri olan bölümlerin, alanların, ortak çalışma yapmaları konusunda örgütsel dönüşümü
gerçekleştirmektir. Buna belki, akademisyen-öğrenci-çalışan halkasını etkin biçimde oluşturmak da diyebiliriz.
İkincisi ise, buna paralel olarak oluşturulacak üniversite-devlet-sanayi (iş dünyası) işbirliği ve bu tür stratejik
ortaklıkların örgütsel yapı ve yönetim üzerindeki etkileridir. Girişimci üniversitenin ayırt edici bir özelliği olan
bu üçgensel ilişkiye bir dördüncü unsur olarak sivil toplum, iş gücü gibi yapıların eklenmesi önerileri de
bulunmaktadır. Bu ve benzeri gelişmeler, toplum ve bilim arasındaki sınırların kalkmaya başlaması ve yeniden
yapılanması, toplum ve bilim arasındaki ilişkinin değişmeye başlaması sonucunda oluşmaktadır (Etzkowitz ve
Zhou, 2006: 79). Sınırların, eski katılıkların yok olmaya başladığı bilgi çağında her şey çok hızlı değişmekte ve
gelişmektedir. Yeni süreçlerin, yapıların ve kaynakların bulunması, örgüt kültürünün ve insanların daha fazla
girişimci olmasını gerektirmektedir. Bu durum, üniversite yönetiminin daha profesyonelce düşünmesini ve daha
fazla yönetsel beceriye sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. İdari ve mali sorumluluklar daha çok profesyonelden
oluşan kurullara bırakılırken, kurumsal özerkliği sürdürecek akademik uğraşların tümü üniversite öğretim
üyelerine bırakılabilmelidir.
Geleneksel olarak meslektaş yönetim biçimi ve kültürü; akademik özgürlük, özerklik ve aidiyet gibi olumlu
niteliklere sahiptir. Bunların yanında; izolasyon, otoriter yapı, mücadeleci olmama ve riskten kaçınma gibi
olumsuz yönlerinden de söz edilebilir. Meslektaş yönetim biçiminde ortak karar alma ve ortak sorumlulukların
varlığı temeldir. Akademisyenler arasında eşitlik ve topluluk duygusu desteklenir, teşvik edilir ve geliştirilir.
Böyle bir yönetim biçiminde, kurumsal ve bireysel ihtiyaçların örtüştüğü söylenebilir. Başarılı bir uygulama için,
katılım hakkı, ortak destek ve eşitlik kaçınılmaz önceliklerdir. Öte yandan, çok sayıda komisyonun varlığı ve
ortak bir fikre, sonuca ulaşmanın çok uzun zaman alabilmesi ile sıkça dar boğazlara girilmesi olumsuz yönler
olarak belirtilebilir. Öğrenciler de dahil olmak üzere sürecin diğer paydaşlarını çok fazla dikkate almamak gibi
durumlarla karşılaşılabilir. Mevcut durumun devamını isteyen, kurulmuş olan dengeleri gözeten bir içe
dönüklük, risk almayan bir anlayış ve uygulamaya da rastlamak olanaklıdır. Ayrıca, meslektaş yönetim
biçiminde, yönetimde yer alma olanağı bulunanların profesyonelliğe fazlaca özendiklerine ve bu durumun
meslektaşlar arasında gerginlik yaratmasına da sıkça rastlanabilmektedir. Bu açıdan, bütünüyle meslektaş
yönetimi, büyüyen örgütler haline gelen üniversiteler için geçerli bir sistem olma özelliğini kaybetmektedir.
Bürokratik yönetim ve hiyerarşik yapılanma biçiminde ise; bireyin fazla öneminin olmadığı, rasyonalitenin
koşulsuz ve tartışmamız kabul edildiği ve bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak ulaşılmaya çalışılan resmi biçimde
oluşturulmuş amaçlardan söz edilebilir. Hiyerarşik kontrol, koordinasyon ve iletişim, resmi biçimde belirlenmiş
olan amaçlara ulaşmada kullanılır. En büyük zayıflık ise, içe dönüklük ve dışa kapalı olan sistemdir. Dışarıda
neler olduğundan çok, içeride neler olduğu ile ilgilenme temel odak noktasıdır. Doğal olarak, bürokratik işler,
akademisyenleri ve onların zamanlarını olumsuz biçimde etkiler. Ancak, bürokratik bir yönetim tarzı olsa bile
artık gözetleyen, gereksiz yerlerde denetimler yapan, komutlar veren yapılardan yönlendiren ve teşvik eden
yapılara doğru dönüş hızlanmaktadır. Özellikle, üniversiteleri var olan tek tip üniversite anlayışından
uzaklaştırmak kaçınılmaz bir zorunluluktur (TÜSİAD, 2003: 50). Üniversite yönetimini bekleyen tehlikelerden
biri olarak, katı bir “bürokratik yönetim” modeliyle yönetilen üniversitenin, üniversite niteliğini kaybetmesi ve
dönüşümün girişimci üniversiteye doğru olması gösterilebilir. Böyle bir yönetim biçiminin ve buna bağlı olarak
merkezden gelen tek yönlü iletişimin yenilikçiliği ve yaratıcılığı olumsuz etkilediği bir gerçektir.
Yükseköğretimin kar amaçlı olup olmadığına bakılmaksızın onun bir iş alanı olduğu konusunda görüş
belirtenler, “yönetsel model”, “işletme modeli” olarak bir yönetim anlayışını ve yükseköğretime iş gözlükleriyle
bakılmasını öne sürerler. Amaca odaklanma, sınırlı ve daha az hiyerarşik yapılar, etkinlik ve iletişim kolaylığı
gibi unsurların yanında daha dışa dönük olma en önemli özellikler olarak ortaya çıkar. Mütevelli heyeti
biçimindeki bir örgütlenme türü bu anlayışın temsil edildiği bir uygulamadır. Yönetim Kurulu/Mütevelli Heyeti
biçiminde bir yapıya sahip olan ve “iş yönetimi” olarak da bilinen bu yönetim modelinde, akademik kurulların
karar yetkileri oldukça sınırlı kalabilmektedir (YÖK, 2007: 23). Bu model, girişimci üniversitelerin önemli bir
özelliği olan üniversite-devlet–sanayi işbirliğindeki anlayışının getireceği yeni yapılanmalarda ve benzeri
koşullarda, yönetimde dışarıdan üyelerin bulunmasına ve bunların karar süreçlerine katılmasına olanak
sağlayabilmektedir.
Üniversitelerin, “bilgi ve teknoloji üreten ticari işletme” olarak görülüp şirket ya da fabrika gibi
yönetilmesi, piyasayla koşulsuz biçimde bütünleşmesi, piyasa koşullarına teslim olması çok da arzulanan bir
durum değildir. Üniversitelerin bütünüyle bir işletme gibi yönetilmeleri söz konusu olamaz. Üniversiteler büyük
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ve karmaşık bir örgüt yapısına sahiptirler ve küresel rekabette önemli kararları özerk biçimde alabilmelidirler
(Sortirakou, 2004; 360). Elbette ki, yeni iş yönetim teknikleri, süreçleri daha fazla kullanılmalıdır; ancak bu
yaklaşımın belli bir noktaya kadar kullanılabileceğini ve bundan sonra olumlu etkilerinin gittikçe azalacağını da
unutmamak gerekir. Bu konuda; akademik kültürün, akademik özgürlüğün, akademik alanların çok farklı
nitelikler taşıdığı; eğitim, araştırma ve hizmetler gibi konularda çoklu çıkarların olduğu dikkate alınmalıdır
(Mora, 2001; 107). Ancak, elleri kolları bürokrasiyle, merkezi yönetim ile bağlı üniversitelerin “profesyonel
yöneticilerin amatör yönetim” yerleri olarak düşünülmesi de kabul görebilecek bir yaklaşım olamaz. Yaşanan
gelişmeler sonucu amatör yöneticiliklerden profesyonel yöneticilere doğru bir dönüşüm gerçekleştiği
söylenebilir. Bu konuda, tamamen ya da aşırı derecede bir profesyonelleşme tehlikesinden de söz edilebilir.
Özellikle de, kar amacını öne çıkartmayan ya da bütünüyle kar amacı gütmeyen girişimci üniversite karma
modelinde, işletme ve ticari yaklaşım çok da anlamlı olmamaktadır. Bunun bir türü olan meslektaş yönetiminin
ağırlıklı olduğu bir yapılanmadan söz etmek daha anlamlı görünmektedir. Böylece; sorumlu özerklik anlayışı
içerisinde tüm akademik kurullar meslektaş ağırlıklı kurullar olarak oluşturulur.
Böyle bir dönüşümün içinde, Türkiye’nin yükseköğretim yapısı, geleneği ve kültürü, ayrıca iç ve dış
paydaşlarla ilişki kurmak için nasıl örgütlenileceği ve buna bağlı değerleri nelerin oluşturacağı göz önüne
alındığında “meslektaş girişimci üniversite” yönetim biçimi ve modeli önerilebilir. Bu model, ülkemizin yeni
tanıştığı yaklaşımları, yapısal değişimleri ve süreçleri içerecek bir yeniden yapılanma modeli olarak
düşünülebilir.
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İki eksen üzerinde dört alandan oluşan böyle bir karma modelde önerilen yönetim modeli; tamamen
meslektaş yönetim modelinden uzaklaşan, bürokratik yapıdan kısmen arınmış, mütevelli heyet anlayışındaki bir
iş yönetim modelinin önemli özelliklerini taşıyan bir yapıdadır. Aşırı devlet kontrolüne dayalı bürokratik
yapıdaki üniversiteler günümüz ihtiyaçlarına yanıt veremez duruma gelmişlerdir. Buna çözümler yaratacak yeni
arayışlar çerçevesinde öne sürülen üç tür üniversite önerisi bu konudaki esnekliğe ve karma yapıya uygun
olabilecektir. Öneriye göre, birinci grup üniversiteler az sayıda ve özel statüde olan üniversitelerden oluşabilir.
O.D.T.Ü.’nün Mütevelli Heyete sahip olduğu dönemlerdeki durumu buna örnek verilebilir. İkinci grup, özel
statü dışında kalan, ancak araştırmaları üst düzeyde olan ve mali olanaklarla desteklenen üniversitelerdir.
Üçüncü grup ise, daha çok ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim ve öğretime ağırlık veren üniversitelerden oluşur.
Bu üç gruptan hangisine girerse girsin üniversitelerin tarihi, kültürü, iklimi, risk alabilme yetenekleri, uygulamalı
araştırmayı gerçekleştirebilecek bir temel araştırma alt yapısı ve geleneği, örgüt kültürünün esnekliği gibi
özellikler girişimci olabilme düzeylerini belirleyebilecek unsurlardır. Her üniversite türü, hatta bölümü önerilen
yönetim modelinde kendi yerini belirleyebilecek ve girişimcilik düzeyine göre uygun yönetim ve örgüt yapısını
oluşturabilecektir (Doğramacı, 2007: 56). Sonuç olarak:
•
Hiyerarşinin katı ve uzun olduğu bürokratik yapılar, anlayışlar ve uygulamalar, önerilen böylesi bir
girişimci üniversite anlayışının başarılı olması açısından uygun değildir.
•
Girişimci üniversitenin olmazsa olmaz koşulları, entelektüel sermayenin korunması ve ekonomik bir değer
olarak kabul görmesi, buna bağlı olarak da finansal kaynakların yatay koordinasyonunu sağlayabilen daha
etkin ve verimli bir yapılanma biçimidir.
•
Daha katılımcı, demokratik ve eşitlikçi, daha az hiyerarşik yapılar yönetim uygulamalarında ve karar verme
süreçlerinde çok daha fazla etkinlik yaratabilecektir. Özellikle devletle ve endüstriyle daha fazla ve verimli
düzeyde işbirliği yaratılabilecektir.
•
Mütevelli heyetinin ve benzeri kurulların oluşturulması ile kısmen ve yeterli düzeyde profesyonelleşmenin
ve tam zamanlı yöneticiler çalıştırmanın, girişimci üniversitede etkinlik, verimlilik, esneklik, dış çevre ile
iletişim ve işbirliği konularında daha fazla olumlu etki yaratabileceği öne sürülebilir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Girişimci üniversite, değerleri ve misyonları yaygın biçimde kabul edilmeye başlayan akademik bir biçim
olarak tüm dünya ülkelerinin yüksek öğretim sisteminde ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin yüksek öğretim sistemi
de küresel, ulusal ve kurumsal düzeydeki etkiler sonucu bir arayış içine girmiştir. Girişimci üniversiteyi farklı
kılan özellikler olan eğitim, araştırma ve ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunma, içinde
bulunduğumuz çağın ve bilgi toplumu olma gereğinin bir sonucu olarak düşünülebilir.
Girişimcilik konusunun içeriği ve kapsamı konusunda bir uzlaşı olmasa bile, girişimcilik modelinin
işletmelerden kamu ve eğitim sektörüne doğru yayılmasında bireysel olmaktan çok kolektif olma, kar
amaçlılıktan çok toplumsal amaçlara önem verme yönünde bir genişleme olduğu görülmektedir. Bu gelişmeler
çerçevesinde, yapılan alanyazın taramasında bu çalışmaya ve önerilen modele uygun bir tanım yapılmıştır. Bu
tanımın en önemli özelliği, üniversitelerin öğretim üyeleri ile öğrencilerin yeni girişimci şirketler kurmalarına ve
teknolojinin hızla yayılmasına olanak sağlayacak bir kuvöz görevi üstlenmesidir. Girişimci üniversite modelinin
önemli özellikleri arasında, üniversite-devlet-sanayi (iş dünyası) ilişkisine dayalı farklı ve yeni kaynakların
yaratılması, bu amaca yönelik olarak da öğretim üyeleri ile öğrencilerin birlikte girişimci adımlar atmaları
sayılabilir.
Girişimci üniversite ve özelliklerinin açıklanmasından sonra, öne sürülen değişik modeller ele alınmış ve
incelenmiştir. Türkiye’ye özgün bir model olarak, genel alanlardaki girişimcilik modellerinin uygun ve üstün
yönleri ele alınarak bir karma model önerilmiştir. Bu karma modele “Meslektaş Girişimci Üniversite” adı
verilebilir. Taşıyacağı birçok nitelikle ülkemiz için geçerli olabilecek bir model olarak düşünülebilir.
Hiç şüphesiz ki, girişimci üniversitelere doğru dönüşüm ve değişim bazı zorluklarla, engellerle ve
dirençlerle karşılaşacaktır. Örgütsel, yönetsel ve kişisel düzeylerde ortaya çıkabilecek bu sorunların üstesinden
gelebilmek için, paydaşların tüm iletişim ve karar alma süreçlerine katılımıyla örgütsel öğrenmeyi
gerçekleştirmek bir yöntem olarak önerilebilir. Bu yapılanmaya bağlı olarak oluşturulacak yönetim ve yönetim
biçimi; meslektaş yönetim biçimi ile desteklenen bir mütevelli heyetinin olduğu, demokratik ve katılımcı karar
alma süreçlerini de içeren çok boyutlu bir yönetim sistemidir.
Gelecekteki çalışmalar, öne sürülen konulardaki uygulamalı araştırmalarla desteklenmeli ve özgün
bulgulara dayalı politikalar üretmek ve uygulamak yönünde olmalıdır. Özgün politikalar üretebilmek ve
uygulayabilmek için her şeyden önce gerekli olan araştırmaların neler olduğu ve nasıl yapılması gerektiği
konusunda düşünceler üretilmelidir. Üniversitelerimizin mevcut durumlarının belirlenebilmesi için evrensel
ölçütlere göre geliştirilmiş değerlendirme süreçlerinin organize edilmesi, bu süreçler bağlamında eksik
yönlerimizin tüm paydaşların görüşlerine başvurularak belirlenmesi, yine paydaşların katkısıyla girişimci
üniversite yolunda atılması gereken adımların belirlenerek eyleme dönüştürülmesi gerekmektedir.
Üniversitelerin farklılıklarına bağlı olarak girişimcilikle ilgili yeni değişkenler sisteme girmekte ve standart
uygulamaları gerçekleştirmek zorlaşabilmektedir. Bu açıdan her üniversitenin özel koşullarını belirleyecek
niceliksel ve niteliksel araştırmalar ve özellikle karşılaştırmalı araştırmalar uygulama için yol gösterici
olabilecektir. Önemli olan, her üniversitenin faklılıklar göstermesinin doğal olduğunun sistem tarafından
algılanıp benimsenmesi, üniversiteler arasındaki bireysel farklılıkların zenginlik olarak algılanması yolunda
adımlar atılmasıdır.
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ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDEKİ GİRİŞİMCİLİK ADINA YAPTIKLARININ
İNCELENMESİ
İlham YILMAZ*,
Sezen ÖZEK**.
Eğitimde Girışimcilik ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin Üniversite Eğitimindeki Girişimcilik Adına Yaptıklarının İncelenmesi

ÖZET
Günümüzün gelişen ve değişen iş dünyası, işletmeleri büyük bir rekabet pazarının içine itmektedir. İster
mal ister hizmet üreten işletmeler olsun, rakipleri ile baş edebilmek, varlıklarını sürdürebilmek için farklı olmak
ve sürekli yenilik yapmak zorundadırlar. Bir yandan tüketicilerin hızlı değişen beklentilerine cevap vermek,
diğer yandan da yaratıcı olmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra da farklı mal ve hizmetler sunarak hem kalite
hem de fiyat olarak farklılığın fark edilmesini sağlamak gerekmektedir.
Gelişmekte olan bölgelerin gelişmiş olanlarla arasındaki farkı kapatmaları, modern girişimcilik anlayışının
geliştirilmesi ve işletmeciliğin öğrenilmesiyle sağlanabilir. Etkin bir girişimcilik, insanların bu alanda eğitilmesi,
bilgiye ulaşıp onu kullanabilme yeteneğinin kazandırılması ve yaratıcılıklarının desteklenmesiyle mümkün
olabilir.
Hizmet üreten ve toplumda büyük bir yere sahip olan üniversiteler, içinde bulundukları topluma eğitim
hizmeti sunmak, kaliteli ve gerekli bilgi-becerilerle dolu bireyler yetiştirmek misyonunu üstlenmişlerdir.
Topluma örnek olmak ve yetiştirdiği öğrencilerle ve çalıştırdığı personeli ve yarattığı iş ortamı ile Kırgızistan –
Manas Üniversitesi eğitim alanında bir girişimcilik örneği olma konumundadır.
Modern girişimcilik anlayışının önemli yanlarından birisi de, yalnızca var olan fırsatların değerlendirilmesi
değil aynı zamanda fırsatların yaratılması ve tehditlerin fırsatlara dönüştürülmesidir. Bu çalışmada; yaşanılan
çevreden kaynaklanan fırsatları sezerek, bu sezgilerden hareketle, düşünceler üreten ve bu düşünceleri proje
haline getirerek, projeleri pratiğe dökme ve bu sayede insanların yaşamlarını kolaylaştırma olarak tanımlanan
girişimcilik (Yıldız,2006,1) adına Kırgızistan-Manas Üniversitesi’nin incelenmesi gerçekleştirilmiş ve birinci ve
ikinci elden verilerle durum değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Girişimci olma adına neler yapılması gerektiği
üzerinde durularak, önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimci, Üniversite-Hizmet işletmeleri-Fırsatlar-tehditler
JEL Classification: I 21, I 28, L 44, L 26

GİRİŞ
Günümüz işletmeleri bir yandan mal ve hizmet üretirlerken diğer yandan da teknolojik gelişmelerle ayak
uydurmaya ve rakipleri ile baş etmeye çalışırlar. Bunu gerçekleştiremeyen işletmeler için devamlığı sağlamak
mümkün değildir. Bu koşullar hizmet üreten işletmeler için de geçerlidir.
İşletmelerin içinde bulunduğu rekabetçi ortamı şekillendiren ve rekabetçi ortama yön veren özellikler şu
şekledir (Kaygusuz, 2005,s;83).
•
Global Boyutta rekabet
•
Üretim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler
•
İletişim Teknolojilerindeki hızlı değişmeler
•
Müşteriye odaklanma
•
Sosyal, kültürel ve politik değişiklikler
•
Yeni yönetim anlayışları
Bu noktalara işletmelerin dikkat etmeleri gerekmektedir.
Günümüz işletmelerinin başarısı, fiziksel koşulların yanı sıra bilgi ve teknolojiye açık olma ile yakından
ilgilidir. Özellikle ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirlemede, kaliteli iş gücü yetiştirmede çok önemli bir yeri
olan üniversiteler için bu konu çok daha büyük öneme sahiptir. Üniversiteler iç ve dış çevrede meydana gelen
değişiklikleri takip ederek, öğretim elemanları, diğer çalışanlar ve öğrencilerini de memnun ederek toplumsal
gelişmeye katkıda bulunurlar.
1.

GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖNEMİ

Yenilik yapmak, her tür işletme ve içinde bulunduğu ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmenin temel
kaynaklarından birini oluşturur. Girişimcilik, girişimde bulunma, işletmeleri bir yandan gelişip büyüme içine
sokar, yeni iş imkânları sağlar, diğer yandan da toplumda yeni hizmet ve mallar üreterek insanların ihtiyaçlarını
karşılama ve onlara iş imkânları verir.
1800’li yıllarda ilk kez Fransız bilim adamı J. Say tarafından ortaya konan “girişimci” terimi ;”ekonomik
kaynakları alt düzlemden bir üst düzleme kaydıran birey” olarak kullanılmaktadır .Girişimci;çevresine bakmasını
ve gereksinimleri görmesini bilen,bunları bir iş fikrine çevirebilen,risk alabilen,yaratıcı düşünebilen,iş
yapabilmek için yeteri kadar kaynağa sahip olamasa da bunları bir araya getirmesini becerebilen kişidir (Öktem
v.d.,2003,s;171) .
Girişimciler,başkalarının kaos yada karmaşa olarak gördükleri ortamlarda,fırsatlar belirleyen,bunları
pazarlanabilir iş fikrine dönüştürerek rekabet ortamında uygulayabilen,,risk alan,zaman,çaba ve becerilerini
kullanarak kurduğu iş ile değer yaratan ,engelleri aşan ,farklı becerileri dengeleyerek yöneten ve organize eden
*
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kişi yada kuruluşlardır.Belirtilen girişimcilik niteliğini taşıyan bireysel,kurumsal ,ticari ve sosyal amaçlı tüm
etkinlikler “girişimcilik” kapsamında ele alınmaktadır (Sakarya v.d.,2006,s;101).
Gelişmekte olan ülkeler açısından iktisadi gelişme özellikle bilginin emtialaştırılması, başka bir deyişle;
ticari mal ve hizmete dönüştürülmesi konusunda girişimcilik ayrı bir öneme sahiptir. Diğer taraftan yeni bir
girişimde bulunma ya da mevcut girişimleri büyütme aşamasında yatırım yapılan ya da faaliyette bulunulan
ülkenin sosyo-kültürel ve siyasi ve ekonomik yapısı, vergi sistemi, sahip olunan varlıklar ve fonları, faiz oranları,
eğitimi büyük önem arz etmektedir (Karasioğlu. vd,2006,s:148).
2.

ORTAK GİRİŞİMCİLİK

Girişimcilik faaliyetleri genel olarak yerel, bölgesel ve uluslar arası olmak üzere üç boyutlu olarak
incelenebilir (Tekin,1999,s;2)
Küreselleşmenin her sektörde yaşandığı günümüz iş dünyasında uluslar arası girişimcilik ve ortak girişim
örneklerini çok sayıda görmekteyiz.
Ortak girişim; iki veya daha fazla sayıda gerçek ve tüzel kişinin, uygulamada büyük iş yapma gücüne sahip
olan iki firmanın, emek ve inşaatın bulunduğu yerdeki şartları bilen bir firmanın da aralarında bulunması ile bir
birliktelik meydana getirerek kurmuş oldukları yeni bir ortaklıktır (Öztürk,2001,s;4).
Bu ortak girişimcilik hizmet ve mal üreten işletmeler arası olabileceği gibi uluslar arası boyutlarda da
olabilir. Kırgızistan ile Türkiye arasında karşılıklı antlaşmalar çerçevesinde kurulmuş olan Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi ortak girişimciliğin en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır.
3.

KIRGIZİSTAN VE KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

199,9 km2lik bir toprak alanına sahip olan Kırgızistan’da son nüfus verilerine göre 5,5 milyon kişi
yaşamaktadır. Başkenti Bişkek’tir. Nüfusun %65 i kırsal alanda yaşamakta ve nüfusun %46 sı 20 yaş ve altı
gençlerden oluşmaktadır.
1991 yılında bağımsızlığın kazanılması ile Kırgızistan’ın önünde yepyeni ancak belirsiz bir dönem
başlamıştır. Kırgızistan’ın Eski Sovyetler birliğinden miras aldığı en büyük ve anlamlı zenginlik, yüksek seviyeli
eğitim sistemidir. Nüfusun okur-yazarlık oranı %98,7 dir (Human devolopment Report 2005). Kırgızistan’da 53
üniversite bulunmaktadır (КРУCК., Бишкек 2006). Bu üniversitelerin çoğunluğunun bir ya da birkaç binadan
oluşan fakülte veya enstitü yapısında olduğu görülmektedir. ÜlkedeKırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
dışında gelişmiş bir kampüs üniversitesi bulunmamaktadır.
Kırgızistan, Birlikten ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ülkeler içinde Dünya Ticaret Örgütüne üye olan ilk
ülkedir. 2 Mart 1992 de de Birleşmiş Milletlere üye olmuştur. Bu gün 135 ülke tarafından tanınmaktadır.
Kırgızistan’da ilk büyükelçilik açan ülke 1 Şubat 1992 de Amerika Birleşik Devletleri, ardından da 28 Şubat
1992 de de Türkiye olmuştur (Demir,2005,s;10). Bu gelişmelere paralel olarak Kırgızistan’a yabancı sermayeyi
çekebilmek için bir dizi girişimlerde bulunulmuştur. Dünyanın çeşitli ülkelerinden iş adamları ve kuruluşlar,
Kırgızistan’da çeşitli sektörlerde yatırımlar yapmışlardır. Türkiye bu alanda en çok yatırım yapan ülkelerin
başında gelmektedir. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi iki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkılarda
bulunan, bu alanda da girişimcilik misyonunu üstlenen çok önemli bir eğitim kurumudur.
3.1. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin Kuruluşu
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti
Hükümetleri arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgızistan Türkiye-Manas Üniversitesinin kurulmasına
dair 30/09/1995 tarihinde İzmir’de imzalanan anlaşmanın her iki ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını
takiben kurulmuştur. Bişkek’in Manas Caddesindeki kiralık küçük bir binada faaliyete başlayan üniversite, halen
eğitim öğretim ve idari hizmetlerini 11.800 m² kapalı alana sahip 1200 öğrenci kapasiteli Rektörlük Merkez
Binası (Tınçtık Cad. 56-Bişkek) ile Cal’da bulunan yaklaşık 1200 öğrenci kapasiteli 12.445 m² kapalı alana
sahip İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve 600 öğrenci kapasiteli 9.965 m² kapalı alana sahip İletişim Fakültesi
binalarında sürdürmektedir.
3.2. Üniversitenin Statüsü
Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yetkilileri arasında Kırgızistan- Türkiye Manas
Üniversitesi Tüzüğü metni konusunda mutabakat zaptının 17/12/1995 tarihinde imzalanması ve her iki ülke
yetkili organlarınca onaylanmasını takiben yürürlüğe girmiş bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Tüzüğü hazırlanmıştır. Diplomalar her iki ülke tarafından da tanınmaktadır.
3.3. Üniversitenin Misyonu
Üniversitenin Misyonu; Kırgız ve Türk gençleri ile diğer Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarındaki
gençlerin birlikte öğrenim görmelerini, ortak anlayış ve işbirliğini geliştirmelerini ve üniversitenin dünya
bilimine katkı yapmasını sağlayarak Türk uygarlığının rönesansına destek vermektir. Üniversitenin bu misyon
çerçevesindeki amaçları şunlardır:
• Modern eğitim standart ve yöntemleri ile çağdaş üniversite yönetim modeli kullanarak Kırgızistan
Cumhuriyeti yüksek öğretim sistemi için bir örnek oluşturmak ve dünya ile entegrasyonda öncü rol oynamak,
• Çağdaş, demokratik ve laik devlet esaslarına inanmış, insan haklarına saygılı, millî kimlik bilincine sahip,
manevi değerlerine bağlı, beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli, sağlıklı, toplumsal sorumluluk
anlayışına sahip, yapıcı ve yaratıcı kuşaklar yetiştirmek,
• Gelişmiş ülkelerin demokrasi ve piyasa ekonomisi deneyimlerinden yararlanarak, Kırgızistan
Cumhuriyetindeki demokratikleşme ve piyasa ekonomisine geçiş süreçlerinin güçlenmesine katkıda bulunmak,
• Araştırma geliştirme, yayın ve bilgi teknolojileri yatırımlarıyla, dünya bilim literatürünün geliştirilmesine
ve dünyadaki bilginin paylaşımına katkıda bulunmak,
• Türk dünyası gençlerini, ulusal değerlerine bağlı kalarak evrensel görüş ve değerlerle donanmış bireyler
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olarak yetiştirmek ve uluslararası toplumun seçkin üyeleri haline getirmek,
• Gelecek kuşakları, her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve eleştirel düşünce yeteneği ile
donanmış, sürekli gelişen, topluma uyum sağlayabilen, demokratik yaşamın gerektirdiği kurallara saygılı,
katılımcı, risk alabilen, işbirliğine açık, hoşgörülü, özgür düşünceli, yaratıcı, araştırmacı, sanatsal duyarlılığı
gelişmiş, öğrenmeyi öğrenen bireyler olarak yetiştirmek,
• Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, lisans veya lisansüstü derecelere sahip uzmanlar yetiştirmektir.
Bu amaçlara ulaşabilmek için 2007 yılında ÖSYM temsilciliğini alan üniversitede, Manas ÖSYM
organizayonunda düzenlenen objektif bir merkezi sınav ile öğrenci seçimi gerçekleştirilmekte, sınavda başarılı
olan ve dereceye giren öğrenciler için kontenjan ayrılmaktadır. Arıca ÖSYM ile işbirliği içinde 2008 yılında
ÜDS ve ALES sınavları da gerçekleştirilmektedir.
3.4. Üniversitenin Arsa, Yapı ve Tesisleri Yapı ve Tesisler
Üniversite, eğitim öğretim ve idari hizmetlerini Rektörlük Merkez Binası ile Cal Kampüsünde bulunan
binalarında sürdürmektedir.
Merkez Rektörlük Binası
Üniversiteye Kırgızistan Hükümeti tarafından 1995 yılında tahsis edilen bu binanın restorasyon ve onarımı
1998 yılında tamamlanmıştır. Bu işle ilgili olarak 14 milyon ABD Doları harcanmış ve bina 13 Kasım 1998
tarihinde her iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından hizmete açılmıştır.
11.800 m² kapalı alana sahip olan bu binada rektörük,ve bazı fakülte,yüksek okul ve çeşitli idari bilimler
vardır;
Cal Kampüsü
1. 600 öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurtları.
2. 2 Dairesi misafirhane, 22 dairesi konut olarak kullanılmakta olan lojman binası.
3. T.C. İlköğretim Okulu ve Anadolu Lisesi.
4. Matbaa Binası (3.220 m² kapalı alana sahiptir).
5. Spor Kompleksi (Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis Kortu, Çekiç Atma, Koşu Parkuru vb. spor
alanları bulunmaktadır.)
6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası (2005 yılının Mart ayında kesin kabulü yapılarak kullanıma
açılmıştır. Bu binada İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığı, Masaüstü Yayıncılık Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Merkezi bulunmaktadır.)
7. İletişim Fakültesi Binası (2005 yılının Nisan ayında kesin kabulü yapılarak her iki ülke Başbakanları
tarafından kullanıma açılmıştır. (Bu binada İletişim Fakültesi, Beden Eğitim ve Spor Koordinatörlüğü, Yapı
İşleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Güzel Sanatlar, Müzik Koordinatörlüğü ve
Radyo Manas FM Yayın Merkezi bulunmaktadır.)
Tablo 1. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin kuruluş tarihinden bugüne kadar yapımı
hizmetleri
İşin Adı
Alanı
Tutar KDV Dahil ABD $
Merkez Bina
11800 m²
14 788 240
Mevcut Öğrenci Yurtları ve Lojmanlar
6697 m²
1 240 00
Mevcut Matbaa Binası, TC İlköğretim
1675,5 m²
1 735 567
Okulu ve Anadolu Lisesi
3220,65 m²
Açık Spor Tesisleri
6.832 m²
66 000
İletişim Fakültesi
9964,9 m²
5 571 937
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile
12445,4 m²
5 505 065
Açık Spor Tes. Kaplamaları
Kampüs Altyapı İnşaatları
4 507 295
Tablo 2. Yapımı devam eden inşaatlar hakkında bazı bilgiler
İşin Adı
Alanı
Tutar KDV
Dahil $
Öğrenci Yurdu,
11.997 M² +
Yemekhane ve Spor
4.066 m² +
9 700 000
Salonu İnşaatı
2.995 m²

tamamlanan binaları ve altyapı
Son Durumu
Tamamlandı, Kullanımda
Tamamlandı, Kullanımda
Tamamlandı, Kullanımda
Tamamlandı, Kullanımda
Tamamlandı, Kullanımda
Tamamlandı, Kullanımda
Yapımı devam ediyor

Son
Durumu
Yapımı
devam
ediyor

Yapımı tamamlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde; Derslikler, Bilgisayar laboratuvarları 100
kişilik anfi, 300 kişilik anfi, Kantin, Okuma salonu, İnternet ve bilgisayar salonu bulunmaktadır.
İletişim Fakültesinde ise, derslikler, bilgisayar laboratuvarları, anfi, 2 adet tv stüdyosu, sinema salonu, okuma
salonu internet ve bilgisayar salonu bulunmaktadır.
4.-EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ
Eğitim-öğretim dili Kırgızca ve Türkçe olan üniversitede öğrencilere, Rusça ve İngilizce öğrenme imkânı
da sunulmaktadır. Böylece aynı anda dört dil öğrenme fırsatı veren Bişkek’te tek üniversite olma özelliğini
taşımaktadır.
4.1. Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Programları
Üniversitede ders programlarını yürüten Fakülte ve Yüksek Okullar:
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Fen-Edebiyat Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
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-

İletişim Fakültesi
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu
Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu
Meslek Yüksek Okulu
Yabancı Diller Yüksek Okulu

4.2. Lisanüstü Eğitim Çalışmaları
4.2.1. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2007 yılında; Türkoloji, Tarih,
İktisat, İşletme, Maliye ve İletişim Ana Bilim Dallarındaki tezli yüksek lisans programlarında ve Eğitim
Bilimleri Ana Bilim Dalında da tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında eğitim-öğretim faaliyetleri
yürütülmüştür. Enstitünün temel amacı çağdaş eğitim sistemine uygun şekilde Kırgızistan, Türkiye ve diğer
ülkelerde çalışabilecek araştırmacı ve akademisyenler yetiştirmektir.
Enstitüde, 2007–2008 eğitim öğretim yılı itibariyle 47 Tezsiz Yüksek Lisans, 181 Tezli Yüksek Lisans ve
51 Doktora öğrencisi öğrenim görmektedir. Öğrencilerin sayısı, 129’u T.C. vatandaşı, 145’i Kırgızistan
vatandaşı, 5’i de diğer ülkelerden olmak üzere toplam 279’dur. Enstitü, mevcut durumuyla Kırgızistan ve Orta
Asya’daki diğer üniversiteler için öğretim üyesi yetiştiren bir kurum haline gelmiştir. Bunun için doktora
programlarına Türkçe, Kırgızca ve Rusçanın dışında İngilizce de bilen yetenekli öğrenciler alınmaktadır.
Enstitü araştırma görevliliği kadroları 01.12.2007 tarihinde tahsis edilmiştir. Eğitimlerinin desteklenmesi
amacıyla 23 araştırma görevlisi ODTÜ ve Yeditepe Üniversitelerinde yükseklisans ve doktora programlarına
devam etmektedir. Ana Bilim Dallarında 2007–2008 eğitim öğretim yılında görev yapmış olan “burslu
öğrencilerin” sayısı 5’i Doktora ve 30’u Yüksek Lisans olmak üzere toplam 35’dir. Burslu öğrenciler, lisansüstü
sınavlardaki başarı sıralamalarına göre ve Lisansüstü Burs Yönergesi çerçevesinde alınmaktadır. Yüksek Lisans
programlarında olan “burslu öğrencilere” 50 ABD Doları, doktora programında olanlara 70 ABD Doları
ödenmektedir.
Bu zamana kadar kadar 36 Tezsiz Yüksek Lisans, 109 Yüksek Lisans ve 7 Doktora öğrencisi Enstitüden
mezun olmuştur. 2007–2008 Eğitim öğretim yılında muhtemelen 88 öğrenci (1 Doktora, 65 Tezli Yüksek Lisans
ve 21 Tezsiz Yüksek Lisans) mezun olacaktır.
4.3. Öğrenci İşleri ve Öğrenci Sayıları
Üniversitede bütün falieyetler, öğrenci merkezli olarak planlanmakta ve yürütülmektedir. Öğrencilerin
üniversiteye kayıttan mezuniyete kadarki bütün işlemleri belgelendirilerek, Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği, mevcut diğer yönetmelik ve yönerge hükümleri ile senato kararlarına uygun olarak
yürütülmektedir. Bütün işlemler, bilgisayar ortamında, T.C. Sakaraya Üniversitesi ile birlikte geliştirilen modern
bir otomasyon programı kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 2007 yılında da Üniversitenin kuruluşunu,
statüsünü, yönetim organlarını, yönetmeliklerini ve öğrencilere faydalı olacak bilgileri içeren bir ‘Öğrenci
Kılavuzu’ iki dilde (Kırgızca ve Türkçe) bastırılarak öğretim yılı başında tüm öğrencilere ulaştırılmıştır.
Yarı yıl ders kayıtlarının üniversite web sitesi üzerinden online yapılabilmesi için gerekli olan teknik
çalışmalar tamamlanmış olup 2007 -2008 öğretim yılının bahar yarı yılından itibaren İİBF de pilot uygulamaya
başlanılmıştır.
Üniversite, 2007 Temmuz ayında altıncı dönem mezunlarını vermiştir.
Tablo 3. Sınıflarına Göre Öğrenci Dağılımı
TABLO: 3
HAZ.
1. SINIF
35
30
TÜRKİYE
284
362
KIRGIZİSTAN
50
86
DİĞER
TOPLAM
369
478

2. SINIF
28
225
40
293

3. SINIF
28
191
23
242

4. SINIF
88
255
28
371

TOPLAM
209
1317
227
1753

KTMÜ, çift yandal programı uygulayan bu konuda girişimci olan üniversite konumundadır.
4.3.1. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Birlikleri
Üniversite Senatosu’nun 01/03/2001 tarih ve 2001-34 sayılı kararıyla ‘Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ çıkarılarak öğrencilerimizin eğitim ve öğretim
konularında ilgili kurul ve platformlarda temsil edilmeleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine üniversite
desteği sağlanmıştır. Öğrenci Konseyi bünyesinde 2006–2007 Eğitim Öğretim yılında açılan ve faaliyet gösteren
çeşitli öğrenci kulüpleri vardır. Öğrenci Kulüpleri: Yönetim ve Ekonomi Kulübü, PR Kulübü, Genç Yayıncılar
Kulübü, BBB Kulübü, İSİPU Kulübü, SİFE Kulübü, Debate Kulübü, Orta Asya Tarih Kulübü, Turizm Kulübü,
Bengüsu Kulübü olarak sıralanabir.
4.3.2. Öğrenci Staj Çalışmaları
Öğrencilerin öğrenim süresince kazandıkları bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir iş ortamı
içinde kullanabilme yeterliliğini kazanmalarını sağlamak amacıyla 4 adet Staj Yönergesi çıkarılmıştır. 2007
yılında 107 öğrencinin Türkiye’de staj yapmaları sağlanmıştır.
4.3.3.Üniversite Öğrencilerine Sağlanan Burslar ve Kolaylıklar
Eğitim-öğretimin ücretsiz olduğu üniversitede öğrencilere, ‘Burs Yönetmeliği’ne uygun olarak tablo 3’de
belirtilen burslar düzenli olarak verilmektedir.
Tablo 3. Burslar
ÖNLİSANS
ve LİSANS

Giriş
Kontenjanı
Bursu
Akademik
Başarı Bursu

Üniversite programlarına ilk sıralarda yerleşen adaylara sağlanan burstur. Hangi
programlar için kaç öğrenciye, ne kadar aylık maddi ve diğer desteklerin sağlanacağı her
yıl giriş sınavlarından önce ilan edilir.
İkinci yıldan itibaren her öğretim yılının sonunda öğrencilerin akademik performanslarına
göre sağlanan burstur. Bu bursun miktarı genel not ortalamasına göre yapılır. 3.00-3.99 ve
4.00-5.00 dereceleri arasında başarılı olanlar olmak üzere iki kategoride değerlendirilir.
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LİSANSÜSTÜ

Gereksinim
Bursu

Hazırlık sınıfı ve birinci yıl öğrencilerinin tamamına sağlanan aylık maddi destektir. Bu
destek öğrencilerin zorunlu giderlerinin bir kısmını karşılamaya yöneliktir.
Üniversitenin, kendi yurtları veya sağlayacağı diğer yurtlar aracılığıyla öğrencilere
Yurt Yardımı sunduğu barınma hizmeti desteğidir. Giriş kontenjanı burslusu öğrenciler yurtlardan
öncelikli yararlanır. İkinci öncelikliler akademik başarı bursuna hak kazananlardır.
ders kitaplarının tamamı üniversite yönetimi tarafından “ödünç kitap”
Kitap Yardımı Öğrencilerin
yöntemiyle sağlanır.
Üniversitede lisansüstü öğrenimi gören öğrencilere sağlanan maddi katkıdır. Hangi
programlar için kaç öğrenciye, ne kadar aylık maddi destek sağlanacağı Mütevelli Heyeti
Öğrenim
tarafından belirlenir ve lisansüstü öğrenim için verilecek ilanda bu husus duyurulur.
Bursu
Öğrenim bursunun verilmesinde Türk Topluluklarından gelen öğrencilere, Enstitünün
teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile öncelik tanınabilir.
Rektörlükçe üniversite mevzuatının öngördüğü şartlar çerçevesinde üniversite
Barınma
misafirhanelerinde öğrencilerin ücretsiz barınmalarını sağlamak amacıyla yapılan
Yardımı
yardımdır. Bu yardımın yapılmasında diğer Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarından
gelenlere öncelik tanınır.
ihtiyacı olup müdürlüklerin teklifi üzerine Rektörlükçe temin edilen
Kitap Yardımı Öğrencilerin
kitaplardan Öğrenciye verilecek olan ’’Ödünç Kitap’’ yardımıdır.

4.3.4. Öğrencilere İş İmkânı
Üniversitede öğrencilere Radyo Müdürlüğünde ve İdari İşlerde saat ücretli olarak iş imkânı sağlanmaktadır.
4.4. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
PDR Merkezinde, 2007 yılının Ağustos ayından itibaren oryantasyon programı hazırlıkları yapılmış olup,
Eylül ayından itibaren (01.09.2007-31.12.2007 tarihleri arasında) toplam 824 kişiye hizmet sunulmuştur.
4.4.3.Oryantasyon Programı
2007–2008 eğitim öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite, yurt ve şehir hayatına
uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen Oryantasyon Programında Kırgızistan dışından gelen
toplam 165 öğrenciye ulaşılmıştır. Kırgız ve Türkiye Cumhuriyeti ile diğer Türk topluluklarından gelen
öğrenciler için ayrı ayrı bilgi verilmiştir. Belirtilen tarihlerden daha sonra gelen öğrencilere yönelik oryantasyon
faaliyetleri ise daha küçük gruplarla merkezde devam ettirilmiştir.
4.4.4. Sınıf Görüşmeleri
Hazırlık sınıflarıyla her yıl düzenli olarak yapılan sınıf görüşmeleri Kasım-Aralık aylarında
gerçekleştirilmiştir. Sınıf görüşmelerinde öğrencilere ihtiyaç duydukları bilgiler verilmiştir. Sorunları olduğunda
Merkeze başvurmaları yönünde teşvik edilmişlerdir.
4.5. Sağlık Hizmetleri
Üniversitedeki sağlık hizmetleri‘Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Personeli ve Öğrencilerinin
Tedavi Masraflarına Yardım Yönetmeliği’ doğrultusunda, öğrenci ve çalışanlara verilmektedir. Sağlık
merkezindeki faaliyetlerin tamamı Kırgızistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Mevzuatlarına uygun
olarak yürütülmektedir.
4.6. Spor Hizmetleri
Yükseköğrenim gençliğinin spor ihtiyaçlarının karşılanması, spor faaliyetlerin düzenlenmesi ve boş
zamanların değerlendirilmesi düşüncesiyle 2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılı başından itibaren çağdaş eğitimin
vazgeçilmez bir unsuru olan spor etkinliklerine ayrı bir önem verilmektedir.
Bu amaçla içerisinde yaklaşık 550 öğrencinin yer aldığı muhtelif spor branşlarında çeşitli takımlar
kurulmuştur.
4.7. Sosyal Yardım Fonu
Üniversite akademik ve idari personelinin tamamen gönüllü olarak verdikleri maddi desteklerle oluşturan
fondan öğrencilerin beslenme, sağlık ve acil durumlardaki diğer ihtiyaçları için 7 aylık süre içinde çeşitli
yardımlar yapılmıştır. Yardım miktarına bağlı olarak yemek kartı sayısı da değişmektedir. Fakülte ve Yüksek
Okullardaki öğrenci danışmanları, Yurt Müdürlüğü ve PDRM tarafından ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen
öğrencilere yemek yardımı, Sağlık ve Tedavi Yardımı Yönergesi hükümlerince üniversite tarafından ödeme
yapılamayan durumlarda da öğrencilere maddi yardımda bulunmaktadır. Ayrıca, yaz döneminde ülkesine yol
parası temin edemediği için gidemeyen bazı öğrencilere de yardım yapılmıştır.
Tablo 4. Sosyal Yardım Fonu Aylık Yemek Kartı Dağılımı
Aylar
Bağış Yapılan Yemek Kartı sayısı Ödenen para (Som)
Ekim-2007
116
19140
Kasım-2007
118
37170
Aralık-2007
118
38940
Ocak-2007
115
32775
Şubat-2007
117
35100
Mart-2007
117
36855
Nisan-2007
117
35100
Mayıs-2007
114
32490
TOPLAM
267. 570 som

4.8. Barınma Hizmetleri
Cal Kampüs Bölgesi Bezimanya Caddesi – 30. Mikrorayonda, kaba inşaatının %25 i tamamlanmış toplam
6006 m² kapalı alana sahip 6 katlı 64 daire ve 4 Blok’tan oluşan binanın da üzerinde bulunduğu arsa 292.500
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ABD Doları ödenerek 30/04/1999 tarihinde Bişkek İnşaat A.Ş.’den satın alınmıştır. 4 Blok’un inşaatının
tamamlanması işi aynı kuruluşa 810.000 ABD Dolarına ihale edilmiş, inşaat tamamlanarak 2 Blok Kız ve Erkek
Öğrenci Yurdu olarak 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılı başında hizmet vermeye başlamıştır.(20/09/2000)
Hâlihazırda kız ve erkek öğrencilere barınma hizmeti veren yurt binaları ile ilgili bilgiler özetle şöyledir:
-Yatak kapasitesi 600,Oda sayısı 102
-Mevcut öğrenci sayısı (300 Erkek, 300 Kız)
-Erkek Öğrenci Yurdu odaları 4, 6, 8 ve 10 kişiliktir.
-Kız Öğrenci Yurdu odaları dörder kişiliktir. Odalarda tuvalet ve banyo vardır.
-Yurtlarda öğrenciler, 2 ABD Doları ücret ödeyerek kalmaktadırlar.
-150 kişi kapasiteli okuma salonu hafta içi 08:30/24:00 saatleri arası hizmet vermektedir. Yurt Binası
yanındaki mevcut spor kompleksi tamamlanmış ve hizmet verir hale getirilmiştir. Yurt kütüphanesi içinde
bulunan 15 bilgisayar kapasiteli bir internet kafe öğrencilere ücretsiz hizmet vermektedir. Öğrencilerin wireless
internet erişimine sahip olması için de çalışmalar yürütülmektedir. Yurtta bulunan çamaşırhanede hem
öğrencilerin özel çamaşırları (yaklaşık ayda 1100-1200 kg) kilosu 10 Som’dan yıkanmakta, hem de nevresimler
10 günde bir olmak üzere değiştirilmektedir. Yurt Sağlık Merkezinde hafta içi saat 18.00-23.00 arası bir doktor
ve hemşire, gece 23.00-08.00 arası sadece hemşire görev yapmakta, gerekli durumlarda hastalara müdahale
etmekte veya ambulans hizmeti talep ederek öğrencileri hastaneye yönlendirmektedir. Yurtta kalan öğrencilere
hafta içinde ücretsiz kahvaltı verilmektedir.
-2007-2008 eğitim öğretim yılında artan öğrenci sayısı dikkate alınarak Politek Üniversitesinin
yatakhanesinden 78 kişilik yer kiralanmıştır.
4.9. Kütüphane Hizmetleri
1998 yılında faaliyetlerine başlamıştır.Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programıyla, kütüphanenin tüm
bölümlerine (Ödünç Verme, Referans, Sağlama, Kataloglama, Sınıflandırma bölümleri) otomasyon hizmeti
verilmektedir. Kaynakların korunması amacıyla elektronik uyarı sistemi yerleştirilmiştir. Eğitim-öğretimi
destekleyecek altmışbinin üzerinde yazılı ve görsel materyal bulunmaktadır. Mevcut Web sayfası
(http://library.manas.kg) 10 Aralık 2007 tarihi itibariyle yenilenmiştir.
5.

KTMÜ ÇALIŞANLARI

Kuruluşundan bugüne kadar üniversitede görev yapan akademik ve idari personel sayıları aşağıda
belirtilmiştir.
Tablo 5. Yıllar İtibariyle Akademik Personel
YILI
TÜRK KIRGIZ TOPLAM
1997 – 1998 21
17
38
1999
41
54
95
2000
51
94
145
2001
76
82
158
2002
71
85
156
2003
83
100
183
2004
71
121
192
2005
72
128
200
2006
78
113
191
2007
91
153
246
Tablo 6. Yıllar İtibariyle İdari Personel
YILI
TÜRK KIRGIZ TOPLAM
1997 – 1998 10
79
89
1999
27
134
161
2000
33
148
181
2001
38
156
194
2002
37
148
185
2003
40
165
205
2004
35
201
236
2005
29
201
230
2006
33
218
251
2007
32
226
258

13

KC

TOPLAM

TC

20
18

DİĞER

8
9

KC

Profesör
Doçent
Yardımcı
Doçent

KC

ÜNVANI

TC

Tablo 7. 2007-2008 eğitim-öğretim yılı güz dönemi akademik personelin ünvana göre sayısal dağılımı
TAM ZAMANLI
YARI
DSÜ
ZAMANLI

5
8

4
5

37
40
13
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Öğretim
Görevlisi
Okutman
Araştırma
Görevlisi
Öğr.Elem.
(Uzman)
TOPLAM

27
33

41
35

1

34

91

5
153

1
1

1

11
26

1
12

82
107
35

2

1

50

22

5
319

Tablolardan da görüldüğü gibi girişimci üniversite, Kırgızistan’da iş gücü yaratma ve çalışanlarına iyi ücret
ödeme açısından önemli bir şanstır.
6.

SWOT ANALİZİ

Bir yönetim danışmanlığı tekniği olan SWOT Analizi, bir kuruluşun mevcut ve gelecekteki amaçlarını
gerçekleştirebilmesi için stratejik yönelimleri tanımlamak ve uygulanmasını sağlamak amacıyla geliştirilen
sistematik bir yaklaşım ve planlama tekniğidir. SWOT Analizi, örgüte dışarıdan gelen bir uzmanın
moderatörlüğünde örgüt yöneticilerinin kendi kendilerine örgütün amaçlarını ve bunlara ulaşmada karşılaşılan
sorunları saptamalarını ve bunları çözebilme yeteneği kazanmalarını sağlar. Bu çalışmaya katılan yöneticiler,
beyin fırtınası olarak tanımlanan grup tartışmaları yolu ile sorunlarına kendi aralarında çözüm ararlar. Ancak bu
çalışmadan sonra eylem planları ve faaliyet programları sağlıklı olarak geliştirilebilir.
Üniversitede gerçekleştirilen çalışmada katılımcı sayısının fazlalığı, çoğunluğu akademisyen olan
katılımcıların iş yoğunluğu nedeniyle analizin “Fırsatlar ve Tehditler” bölümü, kapsamdan çıkarılmış, yalnızca
kurumun amaçlarını gerçekleştirebilmesi ve başarıya ulaşabilmesi için mevcut yapıdaki güçlü ve zayıf yönler
(destekleyici ve engelleyici güçler) analiz edilerek elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.
6.1 Destekleyici Güçlerin (Güçlü Yanların) Analizi
Bu oturumda toplam 75 adet düşünce üretilmiştir. Üretilen bu düşünceler sınıflandırılarak 6 grup
oluşturulmuştur. Güçlü yanların bu gruplara göre sınıflandırılmış durumu aşağıda verilmektedir.
1. ALT YAPI ( FİZİKSEL)
1.1. Yeni teknolojilerin kullanılması (Radyo, Video Klüp, Akıllı sınıf, CİSCO, Bilgi İşlem Lab. )
1.2. Destek birimleri (araç parkı, basımevi, elk., marangoz, metal atölyeleri, sıhhi tesisat)
1.3. Kampüs üniversitesi olması, fiziksel mekânların modern olması, yerleşim yeri, ulaşım kolaylığı
1.4. Beslenme, barınma, sağlık hizmetleri (yurt öğrenci yemekhanesi, kafeterya, lojman, spor
kompleksleri, sağlık merkezi, PDRM)
1.5. Kütüphane hizmetleri ve dokümantasyon düzeyinin iyi olması
2. EKONOMİK ve MALİ YAPI
2.1. Her iki devletin mali desteği
2.2. Ücretsiz eğitim ve öğrencilere maddi katkı
2.3. Bütçe esnekliği
3. YÖNETİM ve ORGANİZASYON YAPISI
3.1. Mevzuatın belirliliği ve esnekliği
3.2. Demokratiklik ve açıklık
3.3. Yönetici, personel ve öğrenci ilişkilerinde uyum
3.4. Ortak yönetim
3.5. Öğrencilerin yönetime katılması
4. EĞİTİM-ÖĞRETİM-ARAŞTIRMA-YAYIN
4.1. Akademik temizlik (rüşvet veya illegal olayların olmaması, öğrencinin ancak çalışarak başarılı
olabilmesi)
4.2. Dört dil öğrenme fırsatı
4.3. Diplomaların eşdeğerliliği
4.4. Burslu lisansüstü eğitimin olması
4.5. Çağdaş eğitim modeli
4.6. Tercih edilen bölümlere sahip olması
4.7. Araştırma ve yayın yapma imkânlarının fazlalığı
4.8. Uluslararası özellikte konferans, seminer, panel düzenlenmesi
4.9. Objektif bir öğrenci seçme ve sınav merkezine sahip olması
4.10. Mezunlara iş bulma fırsatları
4.11. Yurt dışı staj imkânları
4.12. Türk dünyası öğrencilerine açık olması
4.13. Sosyal etkinlikler (spor, folklor, dağcılık, tiyatro, müzik vb. faaliyetler)
5. SİYASİ DESTEK
5.1. İki ülke yönetiminin en üst düzeydeki desteği
5.2. İki ülke arasındaki ortak uluslar arası anlaşma
5.3. İki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi hedeflerin ortak olması
6. İNSAN KAYNAKLARI
6.1. Akademik ve idari personelin deneyimi
6.2. Akademik ve idari personelin seçimle alınması
6.3. Akademik ve idari personel için cazip olma, tercih edilir olma
6.4. Personele dil öğretimi ve hizmet içi eğitim olanakları
6.5. Kendi akademik personelini yetiştirmesi
6.6. Türkiye’de öğrenim görmüş kişilere istihdam imkânı yaratması
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6.2 Engelleyici Güçlerin (Zayıf Yanların) Analizi
Bu oturumda üretilen toplam 109 adet düşünce, sınıflandırılarak 6 grup oluşturulmuştur. Bu sınıflamanın
amacı örgütün hedeflerine ulaşmasını engelleyen güçleri ortadan kaldırabilmek için geliştirilecek çözüm
önerilerinin örgüt içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği, kimi ilgilendirdiği, çözümün olup olmadığı,
çözümün olması durumunda bu çözümün örgütsel veya teknik olduğunun ayrımının yapılmasıdır. Engelleyici
güçlere ilişkin olarak üretilen düşüncelerin sınıflandırılması ile oluşturulan 6 ana grup ve toplam 52 zayıf yön,
sorun sınıflama kriterlerine göre değerlendirilerek aşağıda verilmektedir.
1. PERSONEL SORUNLARI
1.1. Akademik ve idari personelde nicelik ve yetersizliği
A1 B1+B2 C2 D1
1.2. Sosyal güvence yetersizliği
A1 B2 C2 D2 E
1.3. Müktesep haklarının geri alınması
A1B1C2D1
1.4. Aile birliğinin sağlanamaması
A1 B1+B2 C2 D2
1.5. Görev sürelerinin kısa olması
A1 B1 C2 D1
1.6. Ders yükü tespitinde akademik standart yokluğu
A2 B1 C2 D1
2. ÜST YÖNETİM İLE İLGİLİ SORUNLAR
2.1. Üniversitenin yasama, yürütme ve denetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarının uyumlu
olmaması
A1 B1 C2 D1
2.2. Üniversite Yön. ile Üst yönetim arasında iletişimsizlik
A1 B1 C2 D1
2.3. Üniversite üst yönetiminin üye fazlalığı
A1 B1+B2 C2 D1
2.4. Üniversite üst yönetiminin toplantı yapma zorluğu
A1 B1 C2 D1
3. ÇEVRESEL FAKTÖRLER (Sosyal, Ekonomik, Hukuki)
3.1. Can ve mal güvenliğinin azlığı
A1 B2 C2 D2 E
3.2. Mahrumiyet (ulaşım, sağlık, uzaklık, vb)
A1 B2 C1 D2 E
3.3. Mal ve hizmet temininde güçlük
A1 B2 C1 D2 E
3.4. Hayat pahalılığı
A1 B2 C1 D2 E
3.5. Hukuki altyapı farklılığı
A1 B2 C1 D2 E
3.6. Eğitim ve kültür farklılığı
A1 B2 C2 D2 E
3.7. Banka hizmetlerinin yetersizliği
A1 B2 C1 D2 E
3.8. Vize ve ikamet sorunları
A1 B2 C2 D2 E
3.9. Askerlik muafiyetinin bulunmaması
A1 B2 C2 D2 E
3.10. Türkiye’deki ekonomik krizler
A1 B2 D2 E
4. ORGANİZASYON SORUNLARI
4.1. Yetersiz ücret düzeyi
A1 B1 C2 D1
4.2. Orta ve uzun vadede planlama yapma zorluğu
A1 B1 C2 D1
4.3. Hukuk Müşavirliğinin olmaması
A1 B1 C2 D1
4.4. Döner sermaye ve vakıf işletmesinin yokluğu
A1 B1 C2 D1
4.5. İhale ve satın alma yönetmeliğinin yetersizliği
A2 B1 C2 D1
4.6. Terfi sisteminin yetersizliği
A2 B1 C2 D1
4.7. İş ve süreç tanımlarının eksikliği
A1 B1 C2 D1
4.8. İş yükü dengesizliği
A1 B1 C2 D1
4.9. Norm kadrolardaki unvan ve sayı yetersizliği
A1 B1 C2 D1
4.10. Ücretlendirme sisteminin yetersizliği
A1 B1 C2 D1
4.11. Kendi güvenlik sisteminin olmaması
A1 B1 C1 D1
4.12. Bütçenin akademik birimler bazında olmayışı
A1 B1 C2 D1
4.13. Mevzuattaki istikrarsızlık ve yetersizlik
A1 B1 C2 D1
4.14. Oryantasyon ve iş eğitiminin yapılmaması
A1 B1 C2 D1
4.15. Fakülte ve yüksek okulların idari birimlerinin yetersizliği A1 B1 C2D1
4.16. Üç dilde doküman üretme zorunluluğu
A2 B1 C1 D1
4.17. Öğrenci işlerinin tam otomasyona geçememesi
A1 B1 C1 D1
4.18. Profesyonel tercüme bürosu eksikliği
A1 B1 C2 D1
4.19. Ders araç ve gereçleri bölümünün olmayışı
A1 B1 C2 D1
4.20. Bilimsel ve idari geleneklerin oluşmamış olması
A1 B1 C2 D1
4.21. Basın ve halkla ilişkiler biriminin yetersizliği
A2 B1 C2 D1
4.22. Basım ve yayın müdürlüğünün olmayışı
A2 B1 C2 D1
5. EĞİTİM ÖĞRETİM ARAŞTIRMA YAYIN İLE İLGİLİ SORUNLAR
5.1. Araştırmaya öğretimden daha az önem verilmesi
A2 B1 C2 D1
5.2. Uygulama derslerinin azlığı
A2 B1 C2 D1
5.3. Öğrenci danışmanlığı sistemlerinin yetersizliği
A2 B1 C2 D1
5.4. Ders kitaplarının teminindeki güçlük
A2 B1 C1 D1
5.5. Öğrenci- eğitimci diyalogunun azlığı
A2 B1 C2 D1
5.6. Kütüphanedeki ders kitapları ve süreli yayınların azlığı
A2 B1 C1 D1
6. ALT YAPI VE TEKNOLOJİ İLE İLGİLİ SORUNLAR
6.1. Fiziksel mekân yetersizliği
A1 B2 C1 D2
6.2. Sosyal tesislerin olmayışı (lokal, spor tesisleri)
A1 B2 C1 D2
6.3. Bilgisayar ve internet ağının rehabilitasyon gereksinimi
A1 B1 C1 D1
6.4. Hizmet aracı azlığı
A1 B1 C1 D1
6.5. YBS’ye olan gereksinim
A1 B1 C1 D1
SORUN SINIFLAMA KRİTERLERİ
A1: Kuruluşun tümünü ilgilendiren bir sorun
A2: Kuruluşun birimlerini ilgilendiren bir sorun
B1: Sorunun çözümü kurum içinde
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B2: Sorunun çözümü kurum dışında
C1: Teknik bir sorun
C2: Örgütsel bir sorun
D1: Yönetim teknikleri ile çözülebilir bir sorun
D2: Yönetim teknikleri ile çözülemeyecek bir sorun
E: Çok yönlü bir sorun
6.2.1Engelleyici Güçlerin Sorun Sınıflama Kriterlerine Göre Yorumu
Katılımcıların, engelleyici güçlerin belirlenmesi amacıyla yapılan oturumda 6 ana başlık altında
değerlendirdikleri toplam 53 adet sorunun, kriterlere göre dağılımı aşağıda verilmektedir.
A1: % 75 Kuruluşun tümünü ilgilendiren sorunlar
A2: % 25 Kuruluşun bölümlerini ilgilendiren sorunlar
B1: % 71 Kuruluş içinde çözülebilecek sorunlar
B1+B2: % 6 Kısmen kuruluş içinde çözülebilir sorunlar
B2: % 23 Kuruluş içinde çözülemeyecek sorunlar
C1: % 39 Teknik sorunlar
C2: % 61 Örgütsel sorunlar
D1: % 75 Yönetim teknikleri ile çözülebilir sorunlar
D2: % 25 Yönetim teknikleri ile çözülemeyecek sorunlar
E: % 19 Çok boyutlu sorunlar
Elde edilen bu sonuçlara göre zayıf noktaların % 75’i kurumun tümünü, % 25’i ise bölümlerini
ilgilendirmektedir. Sorunların % 71’inin çözümü kurumun kendi içindedir. Çözümü hem kurum içinde hem de
dışında olduğu ifade edilen gruba ait (B1+B2 grubu) % 6’lık payın ilave edilmesiyle engelleyici güçlerin yaklaşık
% 80’inin çözümünün, kurumun kendi içinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonucun, benzer çalışmalardan elde
edilen ortalama sonuçlara uygun olduğu ve söz konusu zayıf noktaların iyi bir planlama süreci ile
giderilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca sorunların % 75’i yönetim teknikleri ile çözülebilir olarak
algılanmıştır.% 25’i ise, kısa ve orta dönemde çözümü yönetim teknikleri ile mümkün olmayan sorunlardan
oluşmaktadır.
6.3 Kuvvet (Güç) Analizi
Uygulama sırasında engelleyici ve destekleyici güçlerin her bir ana başlığı için 1’den 5’e kadar
düşünülebilecek bir kuvvet skalası içinde bir kuvvet derecesi verilmiştir. Bu kuvvet derecelerinin toplamları
kuruluş yönetiminin, sorunlarını çözme gücüne sahip olup olmadıklarını göstermeye yarar. Eğer kuvvet
dereceleri birbirine çok yakın ya da eşit çıkarsa kuruluş dengede demektir.
KUVVET ANALİZİ
Kuvvet Derecesi

Destekleyici Güçler (Güçlü Yanlar)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Altyapı (Fiziksel)
Ekonomik ve Mali Yapı
Yönetim ve Organizasyon Yapısı
Eğitim-Öğretim-Araştırma
Siyasi Destek
İnsan Kaynakları
Toplam

Kuvvet Derecesi

Engelleyici Güçler (Zayıf Yanlar)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4
5
4
5
4
4
+26

Personel Sorunları
Üst Yönetim İle İlgili Sorunlar
Çevresel Faktörler
Organizasyon Yapısı
Eğitim-Öğretim Sorunları
Altyapı ve Teknoloji Sorunları
Toplam

5
5
5
4
4
4
-27

KUVVET ANALİZİ DİYAGRAMI
Engelleyici Güçler
Personel
Üst Yönetim
Çevresel Faktörler
Organizasyon
Eğitim-Öğretim
Altyapı ve Teknoloji
5 4 3 2 1
Ş i d d et
(- 27)

Destekleyici Güçler
Altyapı
Ekonomik ve Mali
Yönetim Organizasyon Yapısı
Eğitim-Öğretim- Araş.-Yayın
İnsan Kaynakları
Siyasi Destek
0 1 2 3 4 5
D e r e c e le r i
(+26)
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Destekleyici ve engelleyici özelliklerin analizi sırasında güçlü yanlar (+26) zayıf yanlar (-27) şiddetinde
yani hemen hemen birbirine eşit çıkmıştır. Kuvvet derecelerinin birbirine eşit ya da çok yakın çıkması kuruluşun
dengede olduğunu gösterir. Bu durum aynı zamanda örgütün statükocu bir yapıya sahip olduğunun da bir
göstergesidir. Ancak, yönetim güçlü yanlarını kullanarak atılım yapmak istiyorsa engelleyici güçleri ortadan
kaldırmaya yönelik hedefler belirleyerek bunların gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.
Destekleyici güçlerin rasyonel kullanılması, engelleyici yanların şiddetinin azaltılması veya ortadan
kaldırılması için eylem planlarına gereksinimi vardır. SWOT Analizi sonucunda yönetim grubunun, çözümü
örgüt dışında olan ve yönetim teknikleri ile çözülemez olanlar dışındaki tüm zayıf yönleri ortadan kaldırabileceği
izlenimi edinilmiştir.
Bunun gerçekleştirilmesi için şu çıkış yolları kullanılabilir: Güçlü yanların geliştirilmesi için plan ve
programlar yapılmalıdır. Ancak deneyimler güçlü yanların geliştirilmesinin uzun zaman aldığını göstermektedir.
Bu nedenle stratejik vizyonun, örgütü hedeflerine taşıyacak orta ve uzun vadeli stratejik planların oluşturulması
ve stratejik planlama sürecinin uygulanması gerekmektedir.
Ayrıca kurumun belirlenmiş bir misyonu olmasına karşın bunun örgüt genelinde paylaşılmadığı
gözlenmiştir. Misyonun her kademedeki çalışan tarafından bilinmesi ve benimsenmesi bir vizyon oluşturulması
için ön koşuldur.
SONUÇ
Girişimci; çevresine bakmasını ve gereksinmeleri görmesini bilen, bunları iş fikrine çevirebilen, risk
alabilen, yaratıcı düşünebilen, iş yapabilmek için gerekli kaynaklara sahip olmasa da bir araya getirmesini
becerebilen kişidir (Öktem v.d.2003,s;17). Bu tanımlamadan hareketle,kurum olarak girişimcilik adına
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, yüklenmiş olduğu misyonu en iyi şekilde yerine getirme çabası
içindedir.
•
Öğrencilerine, öğretim elemalarına sağlamış olduğu yaşam ve eğitim standartlarının kalitesi açısından
Kırgızistan’da model üniversite seçilmiştir.
•
Ortak yönetim, temsil ve denetim anlayışıyla, eğitim tarzı ve yapılanma farklılığıyla yüksek öğretim
kurumlarına örnek teşkil etmektedir.
•
Bu yıl Rektörü Kırgızistan’ın en başarılı rektörü seçilmiş, Rektör Vekiline Kırgızistan Sağlık
Bakanlığı tarafından Fahri Profösörlük ünvanı verilmiştir. Öğrencileri de çeşitli alanlarda ulusal ve uluslararası
ödüller almışlardır.
•
Telekonferans yöntemi ile Türkiye’nin sayılı üniversiteleri ile bağlantı sağlanmakta, akıllı sınıflarda
bazı dersler gerçekleştirilmektedir. Düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyum ve konferanslarla, pek çok
bilim ve sanat insanı üniversiteye davet edilmektedir.
•
Yükseklisans öğrencilerine sağlanan burslar, lisans öğrencilerine Türkiye’nin ve Kırgızistan’ın seçkin
kurum ve kuruluşlarında staj imkânı açısından oldukça iyi düzeydedir.
•
Kırgızistan’ın ve Türkiye’nin politik dalgalanmaları nedeniyle zaman zaman risk üstlenmesine
rağmen hepsinden de başarıyla çıkmasını bilmiştir.
•
Öğrenciler sadece derslerindeki başarıları ile değerlendirilmekte, başka hiçbir kriter başarı ölçütü
olmamaktadır.
•
Maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere burslu eğitim olanağı sağlayarak onları yarının iş
dünyasına eşit fırsatlarla hazırlamaktadır.
•
Düzenlemiş olduğu maliye, girişimcilik gibi çeşitli sempozyumlarla her iki ülkenin sayılı bilim
adamlarını ve iş adamlarını okula getirme ve öğrencilere tanıştırma fırsatı yaratmıştır.
•
Çift dal ve çift diploma verme fırsatı ile Kırgızistan’da tek üniversitedir.
•
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kampüsü, Bişkek şehrinin Cal mikrorayonunda tahsis edilmiş
85 hektarlık arazi üzerinde 10 yıllık bir sürede tamamlanmak üzere projelendirilmiştir. Avrupa standartlarına
sahip üniversitenin kampüs projesi içinde 11 adet fakülte binası, öğrenci yurtları, stadyum ve açık spor tesisleri,
öğretim elemanı lojmanları, matbaa, rektörlük, sosyal tesisler, lise, kongre merkezi, uygulama oteli, alışveriş
merkezi, kreş, depolar, ısı merkezleri, parklar, yeşil alanlar ve otoparklar bulunmaktadır. Kampüs inşaatı
tamamlandığında 490,000 m² kapalı inşaat alanı elde edilmiş olacak ve yaklaşık 8000 öğrenciye hizmet
verebilecektir. 2007 yılı içinde spor salonu, yemekhane ve 520 öğrenci kapasiteli yurt binasının inşaatına
başlanmıştır. Fakat üniversitenin girişimcilik adına yapacakları daha henüz bitmemiştir. Girişimci üniversite
olma adına alınacak çok yolu olduğunun bilincindedir.
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Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitiminin “Girişimsel Öz Yetkinlik” Algısı Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma

ÖZET1
Girişimci davranışın günümüz iş dünyasındaki önemi artmaktadır. Üretim faktörleri dünya geneline
yayıldıkça, faktörlere sahip olanlar arasında rekabet şiddetlenmekte ve rekabeti kazanmada girişimci davranış
belirleyici bir konuma gelmektedir. Girişimciliğin, genetik bir özellik olmanın yanında eğitim ve öğrenme
sonucunda edinilen bir davranış değişikliği olduğu birçok araştırmacı tarafından ifade edilmektedir. Bu
varsayımla, girişimcilik eğitimi almamış bireylerin girişimsel öz yetkinliklerinin farkında olmaları her zaman
mümkün olmayabilir. Bu farkındalığı sağlamak için girişimcilik eğitimi önemlidir. Okullarda verilen girişimcilik
eğitimi, bireylerin bu öz yeteneklerinin farkına olmalarına ve bu girişimcilik potansiyelin ekonomik katma
değere dönüştürmede fırsatlar sunabileceği araştırılmalıdır. Eğer “girişimcilik eğitimi”, girişimsel öz yetenekler
konusunda farkındalık yaratabiliyorsa ve girişimcilik eğilimlerini tetikleyebiliyorsa eğitimin girişimciliği
belirleyen bir etken olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Bu bağlamda, girişimcilik eğitiminin girişimcilik
yeteneklerini desteklediği ve girişimcilik hislerini olumlu etkilediği varsayımıyla, girişimcilik dersi alan
öğrenciler ile girişimcilik dersi almamış öğrencilerin girişimsel öz yetkinlik algıları arasında bir farklılık olup
olmadığı bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Girişimcilik dersi almış öğrenciler ile girişimcilik dersi
almamış öğrenciler arasındaki söz konusu farklılığı araştırmak, girişimcilik eğitiminin yarattığı davranış
değişikliğini ölçmek ve verilen girişimcilik eğitiminin yeterliliği konusunda yorum yapabilmek bu çalışmanın
amacını oluşturmaktadır. Bu araştırma için uygun iki yöntem kullanılabilir. Birincisi boylamsal araştırma
yöntemi, ikincisi ise kesitsel araştırma yöntemidir. Bu araştırmadaki zaman kısıtı nedeniyle kesitsel araştırma
yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak, eğitim sürecinde öğrencilere
girişimsel davranışkazandırmaya yönelik verilen eğitimin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma evreni
Selçuk Üniversitelerindeki öğrencilerden oluşmaktadır. Toplanan veriler, istatistiksel paket programlar
aracılığıyla analiz edilerek sonuçlar öneri ve yorumlarla birlikte sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Girişimci, girişimsel öz yetkinlik, girişimsel yetenekler, girişimcilik eğitimi,
girişimsel eğilim, Girişimsel farkındalık.
JEL kodları: L26 (Entrepreneurship), A22 (Undergraduate), A23 (Graduate)
EFFECT OF ENTREPRENEURSHIP EDUCATIONS AT UNIVERSITIES ON ENTREPRENEURSHIP
SELF ADEQUACY PERCEPTION: A RESEARCH
ABSTRACT
In today, the importance of entrepreneurial attitudes is increasing in the business world. As the costs of
factors overspreads the world, the competition among the ones having these factors becomes violent and
entrepreneurial attitudes have a determinative position on winning the competition. It has been expressed by
many researchers that entrepreneurship is not only a genetic characteristic but also a behavior change which is
gained as a result of education and learning. From the point of this conjecture, it isn’t always possible for the
individuals who haven’t taken entrepreneurship education to be aware of their entrepreneurial self-perfection. To
ensure this awareness, entrepreneurship education is very important. It should be researched that
entrepreneurship education which is carried out in the schools may offer opportunities for the individuals to
become aware of their self entrepreneurial skills and to turn this entrepreneurship potential into economical value
added. If the entrepreneurship education which is given create awareness on self entrepreneurial skills and
trigger entrepreneurship tendencies, it will be possible to say that education is a factor which determines the
entrepreneurship. In this sense, with the conjecture that entrepreneurship education supports entrepreneurial
skills and affects entrepreneurship emotions, it constitutes the problem of this research that if there is a
difference between entrepreneurial self-perfection perceptions of the students who are having entrepreneurship
lesson and the students who haven’t had entrepreneurship lesson. To research the difference in question between
the students who have had entrepreneurship lesson and the students who haven’t had entrepreneurship lesson, to
measure the behavioral change which entrepreneurship education has created and to comment on the sufficiency
of the entrepreneurship education constitute the aim of this study. Two suitable methods can be used for this
research. First one is longitudinal research method; second one is cross sectional research method. Cross
sectional research method has used because of the limited time in this study. Based on the findings in the end of
this study, the evaluation of the given education intended for gaining the students Entrepreneurial behaviors
during the education is aimed. The universe of the research consists of the students in the University of Selcuk.
The data which is gathered will be analyzed using statistical packaged software and the results will be introduced
with suggestions and comments.
Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurial self-perfection, Entrepreneurial skills, Entrepreneurship
education, Entrepreneurial tendencies, Entrepreneurial awareness.
JEL codes: L26 (Entrepreneurship), A22 (Undergraduate), A23 (Graduate)
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1.

GİRİŞ

Girişimciliğin bir disiplin olarak değerlendirilmesiyle birlikte, girişimciliğin doğuştan geldiği konusunda
ortaya çıkan görüş zaman içerisinde değişim göstermiştir. Bunun sonucunda girişimciliğin öğrenilemeyeceği
miti aşılarak, girişimcilik eğitimi yapılabileceği görüşü kabul görmeye başlamıştır. Günümüzde girişimcilik
konusunda ortaya çıkan gerçek, girişimciliğin değişik yönleriyle öğretilebileceğidir. Drucker, girişimciliği
tanımlarken “Girişimcilik mistik bir durum mudur? Girişimcilik bir sihir değildir, gizem değildir. Girişimcilik
bir disiplindir ve herhangi bir disiplinde olduğu gibi öğrenilebilir” (Kuratko:2005) sözünü kullanmaktadır.
Girişimcilik konusunda ulaşılan bu yargı, bakış açısını değiştirmiş ve girişimcilik eğitimi yapılabileceği görüşleri
belirmiştir. Gelecekte bu konudaki ilginin artarak devam edeceği ve girişimcilik eğitiminin öneminin daha da
artacağı düşünülmektedir (Tchouvakhina:2004). Artan ilgi işletmedeki finans, pazarlama, yönetim gibi
profesyonel eğitim gereksinimini girişimcilik için de ortaya çıkarmıştır. Ancak bu eğitim alanı hala çok yenidir.
Girişimcilik eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda ortak bir çatı oluşturulamamış ve üzerinde uzlaşılan
başarılı bir model elde edilememiştir (Rasmussen ve Sorheim : 2006). Buna rağmen farklı ülkelerde ve
bölgelerde ortaya çıkan başarılı girişimcilik eğitimi programları uzun vadede uygun modelin oluşturulmasına
yardımcı olacaktır (Volkmann : 2004).
Girişimcilik eğitimi başlangıçta teorik olarak gerçekleştirilmiştir. Çoğunlukla üniversitelerde yapılan bu
eğitim programlarına daha sonra üniversite dışı kurumlar da katkıda bulunmuşlardır. Teorik olarak yapılan bu
eğitim programları zaman içerisinde yeterli görülmeyerek çeşitli uygulama programları ile teorik çerçeve
desteklenmiştir. Bunun sonucunda uygulama ağırlıklı girişimcilik eğitim programları yürürlüğe konulmuştur.
Girişimcilik eğitimi konusunda oluşturulan teorik programlar eğitimin etkinliği açısından tek başına yeterli
olamayacağından, üniversite ve mesleki eğitim merkezlerinin günümüz iş dünyası için daha fazla sayıda
uygulamalı program oluşturmaları gerekmektedir, çünkü üniversitelerin teorik girişimcilik eğitimi öğrenciye
bilgiyi aktarmada yetersiz kalmaktadır (Binks ve diğ., 2006). Diğer taraftan teorik eğitim süreci uygulama ile
desteklenmelidir çünkü elde edilen bilgi ve becerilerin nasıl uygulanacağı bilinmez ise yetersiz kalacaktır
(Kruger, Jr., 2007). Dolayısıyla teorik eğitimin uygulama programlarla desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir.
2.

GİRİŞİMSEL ÖZ YETENEKLER VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

2.1. Girişimsel Öz Yetenekler
Girişimcilerin sahip oldukları öz yetenekleri onları sıradan insanlardan ayırmaktadır. Bireylerin sahip
olduğu bazı kişisel özellikler girişimci olmak için anahtar özellik taşımaktadır. Bu özellikler değerlendirildiğinde
farklı yaklaşımlar olduğu görülmektedir. Pek çok başarılı girişimci kendi özel işini kurma ve risk almaktan
hoşlandığı görülmektedir. Girişimsel öz yetenek olarak, girişimcilerin bağımsız davranma arzusu ve yatıcılık
ifadesi olarak işe kendi başına sahip olduğu ve kendi başına faaliyetlerini sürdürdüğü görülmektedir. Bu
çerçevede pek çok girişimcinin kendi işini kurduğu ve risk almaktan hoşlandığı görülmektedir (Griffin, Ebert:
2002,226). Belirsizlikle başa çıkabilme, belirsizliğin doğurduğu riski doğru şekilde algılama ve bununla baş
edebilecek gerekli beceriyi sergileyebilmeden geçmektedir. Yapılan çalışmalarda girişimci öz yetenekleri
tanımlanırken sürekli vurgulanan, girişimcilerin risk alma arzularının yüksekliğidir(Li,Dr Jun., 2006:149),
Kamalanabhan ve diğ, 2006), (Palmer, 1971), (Martin, 1984), (Lee, Peterson, 2000), (Price, Robert W.,
2004:17).Rsik alma neredeyse girişimcilik kavramıyla özdeş hale gelmiştir. Bir işin varlığının farkında olma ve
uygun risk almayı girişimcilik öz yeteneği olarak ifade edildiği görülmektedir(Lunnan ve diğ, 2006), (Zimmerer
ve Scarborough: 1998,6). Benzer şekilde Dickson ve Gigilierano ise risk almanın girişimciliğin doğası olduğunu
belirtilmektedir(Dicson ve Gigilierano, 1986).
Risk alma girişimci öz yeteneklerini açısından tek başına değerlendirilmemesi gereken bir konudur. Bunun
yanı sıra dikkate alınması gereken diğer bir özellik ise bağımsız davranma arzusudur. Kent, Vesper ve Stoner,
Sexton ve Freeman risk almayla birlikte bağımsız davranış biçimine de vurgu yapmaktadır. Girişimcinin fiziksel
profili olarak, bağımsız davranma, başarı ve başarının tanınması, kontrol yeteneği ve risk alma eğilimi,
belirtilmektedir(Kent, Sexton ve Vesper:1982), (Stoner ve Freeman: 1992, 166), (Ufuk, Özgen, 2001). Risk alma
eğilimi yanında girişimci öz yeteneklerini tanımlamada kullanılan bağımsız davranma arzusu araştırmacılar
tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Lumpkin ve Dess(1996) risk alma ile birlikte bağımsız davranışa vurgu
yapmakta, Robbin ve Coulter(1996) benzer şekilde girişimcilerin bağımsız davranma arzusunu belirtmektedir.
Bu çerçevede girişimci öz yetenekleri tanımlanırken, risk alma ile birlikte başka insanlara bağlı olarak
çalışmama arzusu ve kendi geleceğine karar verme tercihini de beraberinde getirmektedir.
Keskin ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada girişimci öz yetenekleri ortaya koyarken risk alma
ve bağımsız davranma arzusu ve kontrol yeteneği girişimcilik potansiyelini belirleyen bağımsız değişkenler
olarak ele almaktadırlar (Keskin, Alpkan ve Zehir, 2002). Buna göre kontrol edebilme duygusu bir bireyin
hayatındaki ödülleri ve cezaları değerlendirirken kendisinin buna ne kadar müdahale edebildiğine ilişkin
değerlendirmeyi ifade etmektedir (Pervin, 1998). Kendini merkezde gören, olayların üstüne gitmede ısrarcı ve
içsel bir kontrol hissine sahip bireyler, kendi hayatlarının gidişatını kendilerinin kontrol edebilme yeteneğine
sahip olduklarına inanmaktayken, dışsal kontrol hissine sahip bireyler de hayatın olaylarının dışsal faktörlerin
(şans, talih, kader, kısmet v.b.) sonuçları olduğuna inanmaktadırlar (Rotter, 1966). Başarı güdüsü yüksek olan
içsel kontrol hissine sahip insanların dışsal kontrole sahip olanlarla mukayese edildiğinde muhtemelen başarı için
daha fazla çaba gösterecekleri ileri sürülebilir (Keskin, Alpkan ve Zehir, 2002). Daha ileri bir adım atarak
kontrol hissinin başarılı ve başarısız girişimcileri birbirinden ayırt ettiğini ileri sürmüştür. Genellikle girişimciler,
alacağı kararları dışsal faktörlere bırakmak yerine yönetimi kendi eline almayı tercih etmektedirler (Mitton,
1989, s. 9–15). Deneysel bulgular içsel kontrol hissinin literatürde de belirtildiği üzere bir girişimcilik karakteri
olduğunu ortaya koymaktadır (Keskin, Alpkan ve Zehir, 2002)
2.2. Girişimcilik Eğitimi
Girişimcilik eğitiminde karşılaşılan temel sorun, eğitiminin tanımlanma sorunu olarak görülmektedir.
Girişimcilik eğitimine başlanılan ilk dönemlerde girişimcilik eğitimi küçük işletme faaliyetlerinin bir süreci
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olarak değerlendirilmiştir (Sexton ve Bowman, 1984).
Günümüzde, eğitimin genel kitle üzerinde veya girişimci üzerinde yoğunlaşmasının girişimcilik anlayışını
etkileyip etkilemediği tartışılmaktadır (Mc. Mullan ve Gillin, 1988). Çünkü girişimcilik eğitimi konusunda
yapılan ilk araştırmalarda girişimcilik, küçük işletme kavramı etkisiyle “bir iş yeri satın alma” , “yenilik ihtiyacı
ve büyüme ihtiyacı” gibi imajlarla değerlendirilmiştir. Daha sonra girişimcilik kavramının “küçük işletme”
kavramından uzaklaşarak gerçek anlamında kullanılmaya başlanmasıyla girişimciliğe bakışta ortaya çıkan
farklılık, girişimciliğin bağımsız bir disiplin olarak fark edilmesini sağlamıştır (Plaschka ve Welsch, 1990).
Girişimciliğe bakıştaki bu değişim aynı zamanda girişimcilik eğitimi konusundaki çalışmaların gündeme
gelmesine zemin oluşturmuştur. Girişimciliğin öğrenilebilir olduğun yöndeki düşüncelere paralel olarak,
girişimcilik eğitimi konusunda araştırma ve çalışmalar da başlamıştır. Girişimcilik eğitimi başladığında sadece
teorik çerçevede bir eğitim sürecine yoğunlaşıldığı görülmektedir. Bu süreçte girişimcilik eğitiminin nasıl
yapılması gerektiği konusunda da üç sorun ile karşı karşıya kalınmıştır (Sexton ve Upton, 1987): 1-Girişimcilik
öğretilebilir mi? 2-Eğitimde hangi malzeme ve doküman kullanılmalıdır? 3-Sınıf eğitimi nasıl olmalıdır?
Girişimcilik eğitimi konusunda ortaya konan bu bakış bize girişimcilik eğitiminin gerçekleştirilmesi sürecinde
girişimcilik eğitiminin teorik bir çerçeve içinde verilmesinin düşünüldüğünü de göstermektedir.
1980’li yıllarda girişimcilik eğitimi konusunda farklı bakış açılarının ortaya çıktığı görülmektedir.
Girişimcilik eğitimine bakış iki farklı açıda şekillenmiştir. Birinci bakış açısında, bireyler girişimciliği
geleneksel eğitim programları içerisinde görmeyip ömür boyu devam etmesi gereken bir eğitim süreci olarak
görmektedir. Bu açıdan iş hayatında olan personelin girişimcilik eğitimini, sahip oldukları bilgileri günün
koşullarına göre yenilediği ve geliştirdiği bir eğitim süreci olarak değerlendirdiği söylenebilir(Scranton, 1986).
İkinci grup bireyler ise öğrencilerdir. Öğrenciler açısında girişimcilik eğitimi yönetim eğitimini tamamlayan bir
eğitim süreci olarak ele alınmıştır. Bakış açılarında ortaya çıkan bu farklılık girişimcilik eğitimi programlarından
beklentilerin de birbirinden farklı olduğunu ortaya koymaktadır ( Soloman ve Fernald, Jr., 1991). Öğrenciler
yönetim eğitim programlarının bir parçası olarak girişimcilik eğitimi ile ilgilenirken, çalışma hayatı içinde olan
personel ise girişimcilik eğitimini bir gelişim programı olarak değerlendirmektedir.
Üniversitelerde oluşturulan eğitim programları girişimcilik eğitimi konusunda teori ağırlıklı olarak
oluşturulmuştur. Üniversite eğitimine ilave olarak çeşitli kurslar, enstitü programları ile teorik verilen eğitim
programlarına uygulama programları da dâhil edilmiştir. Uygulamalı girişimcilik eğitimi programlarında amaç,
eğitim programına katılanların teorik olarak aldıkları eğitim bilgisini destekleyecek uygulama programları ile
girişimcilik becerisini ortaya çıkarılmasıdır (Raichaudhuri, 2005). Teorik verilen girişimcilik eğitimine ilave
olarak verilen uygulama programlarının girişimcilik davranışı kazanmada önemi oldukça yüksektir. Öğrenciler,
öğrenme sürecinde örnek olay çalışarak tecrübeler ve gözlemler yoluyla teorik süreçte elde edilen bilgileri
özümser ve çalışmalarına yansıtır (Tjan, 2004). Teorik çerçeve ve uygulama süreçleri girişimcilik eğitiminde
birbirini tamamlamaktadır. Teorik olarak verilen bilgilerin hızla değişen pazar koşullarıyla uyarlanması
girişimcilik eğitiminin uygulama ile desteklenmesiyle gerçekleşebilir.
Girişimcilik eğitimi sürecinde verilen uygulama programlarında öğrencilerin eğitim süreçlerine daha fazla
aktif olarak katılması sağlanır. Öğrencilerin girişimcilik eğitimi sürecinde daha fazla proaktif olması için;
problem çözme yeteneği geliştirilip esnek yaklaşımlar sergileyebilme becerisi kazandırılırken katı ve pasif
tepkici içerikli teori ortaya koyan fonksiyonel yaklaşımlar tercih edilmemelidir. Kaotik ve farklı problemler
çözümü için gerek duyulan farklı beceriler ve bilgi ortaya çıkarılmalıdır. Şayet eğitime katılanlar girişimcilik
eğitiminin tam bir parçası olursa, girişimcilik düşüncesinin oluşması daha kolay olabilir (Plaschka ve Welsch,
1990). Böylelikle öğrencilerin girişimci davranışı göstermede daha başarılı olacağı düşünülebilir. Pek çok
işletme okulundaki girişimcilik programları ve kursları öğrencileri bir işe başlama, bir işe sahip olma veya
işletme yönetim davranışı göstermede cesaretlendirmektedir (Levenburg ve diğ., 2006). Girişimcilik eğitiminin
aslında modern manada yüklendiği önemli bir görev de başarabilme konusundaki cesaretlendirici etkisidir.
Girişimcilik öğretilebilir denirken aslında bir açıdan da bireyleri girişimci davranış gösterebilmede
cesaretlendirilmesi de önemli bir etki olarak değerlendirilebilir.
Girişimcilik konusunda teorik çalışmaya ilave olarak uygulamalı eğitim verilmesi dar bir alandaki
faaliyetlerle ilgilenmekten öte, aynı zamanda daha geniş bir alanda problemleri tanımaya, analiz etmeye ve
çözümüne olanak vermektedir. Kullanılan metot, içerik ve işleyiş biçimi öğrenciye bağlı olarak çok farklı
tarzlarda olabilir. Girişimcilik eğitiminde odaklanılan teorik ve kavramsal çerçeve girişimciliği desteklemelidir.
Uygulama eğitimi beceri geliştirme üzerine odaklanmalı, nitelik geliştirmeli ve davranış değiştirmelidir (Hynes,
1996). Girişimcilik eğitiminde teorik eğitim sürecinde verilen kavramsal çerçevenin uygulama süreci ile
şekillendirilmesi bireylerin hedeflenen sonuçlara ulaşmasında etkili olmaktadır. Artık günümüzdeki girişimcilik
eğitimi pek çok mesleki eğitim gibi değerlendirilmektedir. Bu yüzden uygulama olmadan girişimciliği öğretme
düşüncesi tıp veya mühendislik eğitimini laboratuar eğitimi olmaksızın yapmaya benzemektedir (Zeithaml ve
Rice, Jr., 1987). Bu tür bir eğitimin istenen etkiyi sağlamayacağı açıktır. Bu sebeple teorik olarak verilen
girişimcilik eğitiminin de diğer disiplinler gibi uygulama süreci ile pekiştirilmesi ve günlük hayata uydurulması
gerekmektedir. Girişimcilik eğitimi sürecinde karşımıza çıkan önemli bir sorun, girişimcilik eğitimi
programlarına katılan öğrencilerde eğitim başında ortaya çıkan girişimciliğe karşı oluşan ilginin, kurs sonun da
niyet düzeyini aşarak uygulama sürecine girmemesidir (Souitaris ve diğ., 2006). Bu çalışma ile bu durumun
varlığı denetlenecektir.
Girişimcilik eğitimi tek başına işletme yönetim becerilerinin öğretilmesi ile sınırlı olmadığı görülmektedir.
Girişimcilik eğitimi öğrencinin kendinin farkında olma düzeyini artıran bir yönünü de bulunmaktadır (Kaplan ve
McFarlane, 1981). Girişimcilik eğitiminin bireyde gerçekleştirdiği kendini tanıma duygusu, girişimci
tanımlarında sıklıkla kullanılan cesaret, kararlılık ve zorluklardan yılmama gibi davranış özelliklerinin ortaya
çıkmasını da etkilediği söylenebilir.
Bu öngörüye rağmen hâlihazırda üniversitelerin birçoğunda girişimcilik eğitimi sadece teorik olarak
verilmekte ve bu eğitimin girişimciliğe bakışa ne ölçüde etkide bulunduğu da tam olarak belirlenememektedir.
Bu perspektif doğrultusunda yapılan bu araştırmada, girişimcilik dersi alan öğrenciler ile girişimcilik dersi
alamayan öğrenciler arasında girişimcilik özellikleri açısından herhangi bir fark oluşup oluşmadığı belirlenmeye
çalışılmıştır.

391
3.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN “GİRİŞİMSEL ÖZ YETKİNLİK” ALGISINA ETKİSİ ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA: AMAÇ, KAPSAM VE KISITLAR
Literatür incelendiğinde girişimcilik konusunda yapılan çalışmaların 1970li yılların ortasından itibaren
yoğunlaştığı görülmektedir. Girişimcilik konusundaki yapılan araştırmalardaki artış sonucu, önemli
değerlendirilmelere yapılabilmiştir ve daha önceleri girişimciliğin doğuştan geldiğine olan inanç değişerek
girişimcilik özelliklerinin de verilecek eğitim programları ile kazanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Buradan hareketle, araştırmanın temel amacı, verilen teorik düzeydeki girişimcilik eğitiminin, girişimci öz
yeteneklerinin algılanmasını teşvik edip etmeyeceğini belirleyebilmektir. Diğer bir ifadeyle teorik olarak verilen
girişimcilik eğitiminin girişimci öz yeteneklerini açığa çıkarmada yeterli olup olmayacağını ortaya koymaktır.
Girişimci öz yetkinlik göstermede alınan girişimcilik eğitiminin yeterli olup olmadığının tespit edilmesi
amacıyla yapılan bu çalışmanın kapsamı Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu’nda girişimcilik dersi
alan ve almayan öğrencilerden oluşmaktadır. Kapsamımız aynı zamanda sonuçların sadece bahsi geçen meslek
yüksek okullar için geçerli olacağı kısıtını da ortaya koymaktadır. Bu durum araştırmanın kısıtlarından birini
oluşturmaktadır. Araştırmanın diğer bir kısıtı ise literatürde varlığı kabul edilmiş olan “girişimci öz yetkinliğinin
eğitimle kazanılacağı” varsayımının kabulüdür.
Bu kısıtlara rağmen araştırma sonuçlarının meslek yüksekokullarında hızla artan şekilde verilmeye
başlanan girişimcilik derslerinin nasıl verileceğine ilişkin ilgili kişilere ışık tutacağı ve akademisyenlere önemli
katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Girişimcilik dersinin, öğrencilerin girişimci öz yetkinliklerini algılamada etkinliğini test etmeye yönelik
olarak hazırlanan bu aştırmada veri ve bilgilerin toplanmasında yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anket
formu hazırlanmadan önce konu ile ilgili olarak literatür taraması yapılmış ve girişimcilik özelliklerini temsil
eden değişkenleri ortaya koyacak ifadeler ankette dahil edilmiştir.
Analizde kullanılacak verilerin elde edilmesi için öğrencilerin girişimcilik özelliklerini ortaya koyabilecek
5’li Likert ölçeği ile hazırlanmış (1=asla katılmıyorum, 2=Nadiren katılıyorum, 3=Bazen katılıyorum,
4=Genellikle katılıyorum ve 5=Tamamen katılıyorum) sorular kullanılmıştır.
Anket uygulamadan önce, soruların anlaşılırlığını ve cevap verme süresini test edebilmek amacıyla 50
kişilik bir sınıfa ön anket uygulanmıştır. Ön anket sonuçlarına göre anket formunda gerekli düzeltme ve
sadeleştirme yapıldıktan sonra anket uygulamasına geçilmiştir. Anket uygulaması Selçuk Üniversitesi Akşehir
Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilmiştir.
İki farklı bölümde yürütülen araştırma kapsamına 200 öğrenci dâhil edilmiştir. Anket uygulaması
sonrasında elde edilen anketler değerlendirilmiş ve eksik cevaplardan kaynaklanan anketler çıkartılarak 196
geçerli anket üzerinde analiz yapılmıştır. Anketin güvenirliği 0.91 olarak bulunmuştur.
4.

ARAŞTIRMA VERİLERİNİN ANALİZİ

Teorik düzeydeki girişimcilik eğitiminin öğrencilerdeki girişimci öz yetkinliklerini algılamada etkili olup
olmadığını incelemek için test ettiğimiz araştırma hipotezimiz aşağıdaki gibidir:
H1: Teorik girişimcilik eğitimi alan öğrencilerle teorik girişimcilik eğitimi almayan öğrenciler arasında
girişimcilik öz yetkinliklerini algılama açısından fark yoktur.
Üniversitelerde teorik olarak girişimcilik dersi alan öğrenciler ile almayan öğrenciler arasında eğitimden
sonra girişimcilik özellikleri açısından fark oluşup oluşmadığını ortaya koyabilmek için ayırma (diskriminant)
analizi yapılmıştır.
Ayırma analizi, çok değişkenli bir analiz türü olup, önceden sınıflandırılmış iki ya da daha fazla grubu
(kümeyi) birbirinden ayıran faktörleri tespit etmeye ve grup dışından alınan bir gözlemin hangi gruba
atanabileceğini gösteren analiz türüdür (Nakip, 2003:461). Araştırmamızın bu bölümünde uygulanan ayırma
analizinin amacı, analiz öncesi tanımlanmış iki grubun ortalama nitelikleri arasında anlamlı bir farklılığın olup
olmadığını tespit etmektir, yani; teorik olarak verilen girişimcilik eğitiminin girişimci özellik göstermede fark
yaratıp yaratmadığını belirlemektir. Bu amaçla kademeli ayırma analizi uygulanmıştır. Kademeli ayırma analizi
çok sayıda değişken olduğunda etkilidir ve değişkenler ayırma güçlerine göre sırayla analize dâhil edilirler
(Nakip, 2003: 478).
Tablo 1: Kanonikal Diskriminant Fonksiyonu Özeti
Varyans Kümülatif Kanonikal
Fonksiyon Özdeğer
Yüzdesi
Yüzde
Korelasyon
1
,110(a) 100,0
100,0
,315

Tabloda görüldüğü gibi kanonikal diskriminant fonksiyonu toplam varyansın %100’ünü açıklamaktadır.
Fonksiyonun kanonikal korelesyonu 0,315 ve özdeğeri 0,110 olarak gerçekleşmiştir. Wilks’ Lambda ile yapılan
denetimde fonksiyonun Wilks’ Lambda değerinin 0,901 olduğu tespit edilmiştir. Wilks’ Lambda 0 ile 1 arasında
bir değer alır. Wilks’Lambda değerinin bire yakın olması grup ortalamalarının farklı olmadığını, sıfıra yakın
olması ise, grup ortalamalarının farklı olduğunu gösterir.
Tablo 2: Fonksiyonun Wilks' Lambda Değeri
Fonksiyonun
Wilks'
KiSerbestlik Anlamlık
Testi
Lambda
Kare
Derecesi
Düzeyi
1
,901
19,879
3
,000

Ki-kare değerlerinin anlamlık düzeyleri 0,00 olduğundan oluşturulan model üzerinden yorum yapılabilir.
Dolayısıyla ayırma analizi geçerlidir ve girişimcilik dersi alan (n=97) ve girişimcilik dersi almayan (n=97)
öğrenciler arasında farklılık mevcuttur.
Kademeli ayırma analizinin kademeleri ve her kademenin anlamlılık düzeyi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Tablo 3: Çözüme Giren Değişkenler
KADEME
DEĞİŞKEN
1
Canım bir şeyi isterse, bana ikram
edilmesini beklemem, gider alırım.
2
İlerde kurmayı amaçladığım iş
konusunda tecrübe sahibiyim.
3
Bir akşam yemeğine çıkarken, nereye
gidileceğini arkadaşlarıma bırakırım.

Wilks' Lambda F DEĞERİ ANLAMLILIK
,947

10,797

,001

,924

7,863

,001

,901

6,966

,000

Analize 3 değişkenin dâhil edildiği anlaşılmaktadır. İlk kademede “canım bir şeyi isterse, bana ikram
edilmesini beklemem, gider alırım” ikinci kademede “ilerde kurmayı amaçladığım iş konusunda tecrübe
sahibiyim” ve üçüncü değişken “bir akşam yemeğine çıkarken, nereye gidileceğini arkadaşlarıma
bırakırım” değişkenleri analize dâhil edilmiştir. Analizdeki her kademenin geçerli olduğu anlamlılık
değerlerinin sırasıyla 0,01, 0,01 ve 0,00 hesaplanması ile ortaya konmuştur. Dolayısıyla girişimcilik dersi alan ve
almayan öğrencilerin ayrımında etkili olan değişkenler bu üç kademede analize katılan değişkenlerdir ve diğer
değişkenlerin (girişimsel öz yetkinliği temsil eden değişkenlerin) ayırmada etkisi yoktur. Girişimcilik dersi alan
ve girişimcilik dersi almayan öğrenciler arasında girişimcilik öz yetkinliği açısından anlamlı bir fark
bulunamamıştır.
Ayırma öncesi tanımlanmış olan iki grubun birbirinden farklılıklarını belirlemek amacıyla uygulanan
ayırma analizi sonucunda elde edilen yapı matrisi Tablo-4’de gösterilmiştir.
Yapı matrisi tablosu, girişimcilik dersi alan öğrenciler ile girişimcilik dersi almayan öğrencilerin arasında
ayrıma neden olan değişkenlerin ayrımına katkıdaki etkilerinin, mutlak değerlerine göre sıralandığı bir tablodur.
Bir başka ifadeyle, analiz öncesi tanımlanmış olan iki grubun farklı olmasında etkili olabilecek değişkenler bu
farklılığa etki derecesine ve yoğunluğuna göre sıralanmıştır.
Tablo 4: Yapı matrisi
Canım bir şeyi isterse, bana ikram edilmesini beklemem, gider alırım.
İlerde kurmayı amaçladığım iş konusunda tecrübe sahibiyim.
Bir akşam yemeğine çıkarken, nereye gidileceğini arkadaşlarıma bırakırım.
Ucuz ve kaliteli hammadde satıcılarını tanıyorum.
İlk yılki faaliyet giderleri için bana destek olabilecek yakınlarım var.
Kuruluş yatırımı için yeterli bir mali kaynak bulabilirim.
Farklı olmaktan çekinirim.
Son altı ayda bazı riskler aldım.
Finans ve pazarlama becerilerim çok iyi olduğuna inanıyorum.
İnsanlar benim fikirlerimi anlamakta zorlanmazlar.
İnsanlarla iyi iletişim kurarım ve onları ikna ederim.
Bir şeyi daha önce başkaları denememişse ben de denemem.
Hedeflediğim pazardaki rakip firmaları çok başarılı buluyorum.
Başkalarının onay vermesini önemserim.
İşler iyi gidince bunun sebebi genellikle iyi şanstır.
Yeni yemekler, yeni yerler ve yeni tecrübelerin peşinde koşarım.
Düşündüğüm işim için çok uygun bir kuruluş yeri belirleyebilirim.
Soruyu sormadan önce cevabı bilmeye ihtiyaç duyarım.
İnsanlarla görüşmeyi ve onlarla uğraşmayı severim.
Ekonomik olarak kimseye bağlı olmak istemem.
Kasıtlı olarak hiç bilmediğim bir yola sapabilirim.
İş başında olmayı ve sorumluluk almayı severim.
Bir projeyi başlatıp her türlü engele rağmen sonuna kadar giderim.
Yeni şeyleri denemek ürkütücü olsa da, denemekten vazgeçmem.
Herkes bir iş için yapılamaz dese de, ben yapmanın yollarını ararım
Kendimi sağlıklı ve iyi hissediyorum.
Korkunca korkunun üstüne giderim.
Eğer bir şey yapmaya karar verirsem, bunu yapmamı kimse engelleyemez.
İlişki içinde olduğum insanlar bana güvenir ve saygı duyarlar.
Hiç tanımadığım birine gidip sohbete başlayabilirim.
Zayıf olduğum konularda danışabileceğim yetenek ve bilgi sahibi kişileri tanıyorum.
Kimse beğenmese de ben doğru bildiğimi savunurum.
Bir iş kurmayı her şeyden çok istiyorum.
Çevremdeki olayları etkilemem pek mümkün değildir.
Kariyerimle ilgili karar verirken yakınlarımın dediğini yaparım.

,715
,589
-,416
,342
,188
,164
-,151
,147
,128
,124
,115
-,113
,105
,098
-,091
-,087
,086
-,085
-,084
-,082
,074
-,070
-,069
,065
,059
,058
,052
,048
-,022
,021
-,013
-,012
,008
-,006
,004

Yapı matrisi incelenerek ayırmada etkili olan değişkenler doğrulanabilir. Bu doğrultuda yapı matrisi
incelenecek olursa “Canım bir şeyi isterse, bana ikram edilmesini beklemem, gider alırım”, “İlerde
kurmayı amaçladığım iş konusunda tecrübe sahibiyim” ve “Bir akşam yemeğine çıkarken, nereye
gidileceğini arkadaşlarıma bırakırım” değişkenleri dışındaki diğer değişkenlerin değerleri % 30’dan düşük
olduğu için ayırmada etkili olmamışlardır.
Görüldüğü gibi girişimcilik eğitimi alan ve almayan öğrenciler arasında fark bulunmuştur, ancak bu fark
kapsamlı ve yeterli bir fark değildir. Farka yol açan değişkenlerden biri bir şeyi istemesi durumunda ikram
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edilmesini beklemeden doğrudan alınmasına dönük davranışsal bir tutumdur. Sergilenen davranış
girişimcilik eğitimi ile kazanılan bir davranış olmasa da, öğrencinin bağımsız davranma eğilimini gösteren
girişimci öz yetkinliği olarak değerlendirilebilir. Diğer değişken de yine girişimci öz yetkinliği olarak
değerlendirilebilecek bir özellik olarak kontrol yeteneğini açığa çıkaran bir davranış olarak ilerde kurmayı
amaçladığım iş konusunda tecrübe sahibi olma şeklindedir. Diğer bir değişken ise yine girişimci öz
yetkinliği ortaya koyan bir davranış olarak kontrol yeteneğini ortaya koyan, akşam yemeğine çıkarken,
nereye gidileceğini arkadaşlarıma bırakırım davranışıdır. Davranış biçimi olarak kontrolsüz davranış
sergilememe eğilimi karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla girişimcilik eğitiminin girişimcilik öz yetkinliği
oluşturmada bir ilişkisi görülmediğinden “H1: Teorik girişimcilik eğitimi alan öğrencilerle teorik girişimcilik
eğitimi almayan öğrenciler arasında girişimcilik öz yetkinliklerini algılama açısından fark yoktur”
hipotezimiz kabul edilmiştir. Yani teorik olarak verilen girişimcilik dersi öğrenciler arasında girişimcilik öz
yetkinlik algısı açısından fark yaratmamaktadır. Dolayısıyla eğitimin fark yaratacağına dair öğrencinin beklentisi
mevcutken ve dersi alan öğrencilerle almayan öğrenciler arasında bu beklentiler fark yaratırken bu durum
beklentiden öteye gitmemektedir.
Analizler sonunda girişimcilik dersi alan öğrencilerle alamayan öğrenciler arasında girişimcilik öz
yetkinlikleri bakımından farkın olmadığı görülmektedir.
Gruplar arası farkı tespit için uygulanan ayırma analizi sonucunda iki grubun birbirinden farklılaşmasına
katkıda bulunan 3 değişken tespit edilmiştir. Bunlar “canım bir şeyi isterse, bana ikram edilmesini beklemem,
gider alırım”, “ilerde kurmayı amaçladığım iş konusunda tecrübe sahibiyim” ve “bir akşam yemeğine çıkarken,
nereye gidileceğini arkadaşlarıma bırakırım” değişkenleridir. Fark yaratan değişkenler bağımsız davranma
eğilimi ve kontrol yeteneği girişimcilik öz yetkinliğini belirtmekte ve girişimcilik eğitiminin bu öz yetkinliğe
etkisini yansıtmadığından ötürü iki grup arasında girişimcilik eğitiminin girişimcilik öz yetkinliğine etkisi
açısından fark bulunmamaktadır. Bu iki tespitin bizi ulaştırdığı sonuç ise; girişimcilik eğitiminden algısal olarak
bir beklenti olduğu ancak bu beklentinin verilen derse rağmen girişimcilik öz yetkinliği özelliklerinin oluşumu
açısından sonuca yansımadığıdır.
5.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırma sonuçlarına göre girişimcilik eğitimi alan öğrencilerin, girişimcilik eğitimi almayan öğrencilere
göre girişimcilik öz yetkinliği açısından bir fark oluşmamıştır. Girişimcilik eğitiminin, girişimcilik öz yetkinliğin
farkına varılması açısından farklılık yaratmasa da, “Vangelis Souitaris, Stefania Zerbinati and Andreas AlLaham” (Souitaris ve diğ., 2006)’un çalışmalarında olduğu gibi öğrencilerin girişimcilik eğitimini konusundaki
tutumlarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Verilen girişimcilik eğitiminin öğrencilerin girişimciliğe bakış
açılarını olumlu etkilediği söylenebilir. Ancak, öğrencilerde algı düzeyinde girişimcilik düşüncesi oluşmasına
karşın, girişimcilik özellikleri yansıtan tutumların oluşmadığı görülmektedir. Dolayısıyla girişimcilik
eğitiminden beklenti, girişimcilik özelliği olarak öğrenciye yansımamıştır.
Girişimcilik eğitimi uygulama konusunda farklı yöntemler kullanabilir (Rasmussen, 2006). Dolayısıyla
“girişimcilik eğitimini sonuca ulaştıracak ve keşfedici amaçları gerçekleştirebilmek için örnek olay
değerlendirilmesi yapılması, işletme ziyaretleri, beyin fırtınası yapılması, takım çalışması ve simülasyondan
faydalanılabilir”(Hynes, 1996) görüşü yaygınlaşması doğal bir sonuçtur. Teorik verilen girişimcilik eğitimine
ilave geçmiş dönemlerde gerçekleşmiş başarılı örnekleri eğitim sürecine katmak yani uygulama sonuçlarını
incelemek oldukça önemlidir(Cope, 2005). Uygulanan bu yöntemler teori yoluyla öğrenilen bilgileri uygulamayı
ve gerçek hayatla birleştirmeyi sağlayacaktır. Uygulamalı girişimcilik eğitimi programına katılanlarda, bir işe
başlama eğiliminin arttığı görülmektedir (Peterman ve Kennedy, 2003). Uygulama boyutu olmayan ve sadece
teorik olarak verilen girişimcilik eğitimi, girişimci öz yetkinliği artırmada yeterli olmadığı söylenebilir.
Hipotezin doğrulanmasında da görüldüğü gibi, girişimcilik özelliklerinin eğitim alanlarla almayanlar arasında
fark yaratmasına neden olamıyor.
Girişimcilik eğitimi verilirken teorik eğitimin uygulama ile desteklenmesinin, hem teoriyi pekiştirici bir
etki ortaya koyacağı hem de girişimci düşüncenin uygulamaya geçmesine ve öz yetkinliği algısına katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Pek çok deneysel çalışmada girişimcilik eğitimi “yaparak öğrenme” ifadesi
kullanmaktadır. Bazı bilgiler eğitimle öğrenilebilse bile, açıklanması gereken pek çok bilgi ve yenilik eğilimleri
sadece uygulama yapılarak öğrenilebilir (Polits, 2005).
Gelecekte yapılacak araştırmalarda girişimcilik eğitiminin, girimcilik öz yetkinliğine etkisini ortaya
koyabilmek için, uygulamaya dönük çalışmaların da bu sürece dahil edilmesi daha uygun olabilir. Ancak hangi
çalışma yapılacak olursa olsun girişimcilik öz yetkinliğinin sadece doğuştan gelen değil, daha sonradan da
kazanılabilen bir vasıf olduğu varsayımı altında değerlendirme yapılmalıdır.
6.
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Otel İşletmelerinin Menü Planlamasında Yaratıcılık, Yenilikçilik, Girişimcilik Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma

Özet

Otel işletmeciliğine bağlı yiyecek-içecek endüstrisinin, her geçen gün büyümesi ve kârlılığın yüksek olması
bu alanda sürekli yeniliklere ve bu alana yatırım yapan girişimcilerin artmasına, dolayısıyla rekabet koşullarının
yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Hizmet sektörü içerisinde yer alan otel ve yiyecek-içecek işletmelerinde
sürekli değişim söz konusudur. Yeni çıkan veya diğer ülkelerden gelen yiyecekleri takip etmek, yeni geliştirilen
pişirme ve hazırlama ekipmanlarını izlemek ve modernleşmeye gitmek gerek işletme açısından gerekse müşteri
memnuniyeti açısından önemli katkılar sağlayacaktır. Başarılı bir yiyecek ve içecek işletmesinin temel
noktalarından biri doğru menü planlaması yapmaktır. Menü Planlaması; hammadde seçiminde ve satın alımında
kolaylık sağlaması ve hammaddenin doğru şekilde değerlendirilmesi, kalitenin ve standardizasyonun
sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Menü planlamasında menünün amacı, mevsimsel özellikleri, pişirme
özellikleri, yemeklerin besin değeri, ekonomik, bölgesel ve kültürel özellikleri, işletmenin imkân ve büyüklüğü
önem taşımaktadır. Özelikle otel işletmeleri açısından menüde yaratıcılık ve yenilikçilik sunmanın amacı ise;
satın almadan üretime, üretimden sunuma kadar geçen süreç içinde hammadde seçimi ve kullanım miktarı, farklı
müşteri ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilme konusunda işletmeye yarar sağlamaktır. Bu beklentilere cevap
verebilmek için yemekler kendi aralarında gruplandırılarak çeşitlendirilmiştir. Bu çalışma, menü planlamasında
yapılan yenilikler ve yaratıcılık üzerinedir. Çalışma 3-4-5 yıldızlı otellerin menü planlaması ile ilgili olarak
karşılaştırmalı bir analizi içermektedir. Araştırmanın ilk bölümünde menü ile ilgili olarak yapılan pazar
araştırmaları ve yenilikçilik çalışmalarına, ikinci bölümde ise SPSS ortamında Konya yöresinde faaliyet gösteren
3-4-5 yıldızlı otel işletmelerinde menü planlamasında yaratıcılık ve yenilikçilik üzerine yapılan anket çalışması
sonuçlarına yer verilmiştir. Çalışmalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda menü planlamasında yaratıcılık ve
yenilikçiliğin önemine değinilip otel işletmelerinde ortaya çıkan eğilimlere uygun olarak yapılması gerekenler
karşılaştırmalı bir analiz şeklinde özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yiyecek içecek sektörü, Menü planlaması, Yenilikçilik ve Yaratıcılık
Abstract
Because of the high growth and profitability rates of food and beverage industry which is linked to the
accommodation industry, the number of investors engaged in this industry and innovations are increasing
steadily resulting in increased competition. Accommodation and F&B industry which are located under the
service industry are subject to continuous change. Monitoring the new food products invented or transferred
from other countries, recently developed equipments and cooking techniques and modernization will contribute
to the customer satisfaction and to the establishment as a whole. One of the major points for a successful food
and beverage establishment is the proper menu planning. Menu planning plays an important role about the ease
of finding and purchasing suitable ingredients, their processing and providing quality and standardization. The
aim of menu, seasonal features, cooking features, nutritional values of dishes, food costs, local and cultural
features, the capacity and size of establishment are important with respect to menu planning. Especially from the
perspective of hotels the aim of creativity and providing innovations is beneficial for the establishment regarding
to the materials usage and their usage amounts and meeting the expectations of customers from the process of
purchasing to production and from production to service. Dishes are grouped and diversified in order to meet
these expectations. This study focuses on menu planning innovations and creativity. This paper contains a
comparative analysis related to the menu plans of 3-4-5 star hotels. First part of the study mentions to the market
researches of menu plans and innovation efforts and the second part mention to the results of a questionnaire
which is based on the menu plans and innovativeness of 3-4-5 star hotels. Analysis is carried out by SPSS
software. The importance of innovativeness and creativity in menu planning is mentioned and the modifications
that are necessary to be done in the accommodation establishments are summarized as a comparative analysis.
Key words: Food and Beverage Sector, Menu Planning, Innovation and Creativeness
JEL Classification: L-66, L-83.

GİRİŞ
Otel işletmeleri turizm işletmeciliği anlayışında giderek önem kazanan bir yapıdadır. Turistik mal ve
hizmet üretiminin özellikleri ve turizm sektörün yapısal bütünleşmesine hâkim olan emek-yoğun üretim tarzı
nedeniyle makineleşme ve otomasyona gidilmesi sınırlıyken, otel işletmeciliğinde üretim olarak bazı istisnalar
dışında “insan” faktörü ön plana çıkmaktadır. Bu unsurun otel işletmelerinde giderek önem kazanması; rekabet
avantajını yakalamak isteyen işletmelerde en önemli unsur olarak yiyecek ve içecek departmanının görülmesine
neden olmuştur.
Otel işletmeciliğine bağlı yiyecek-içecek endüstrisinin, her geçen gün büyümesi ve kârlılığın yüksek olması
bu alanda sürekli yeniliklere ve bu alana yatırım yapan girişimcilerin artmasına, dolayısıyla rekabet koşullarının
yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Hizmet sektörü içerisinde yer alan otel ve yiyecek-içecek işletmelerinde
sürekli değişim söz konusudur. Yeni çıkan veya diğer ülkelerden gelen yiyecekleri takip etmek, yeni geliştirilen
pişirme ve hazırlama ekipmanlarını izlemek ve modernleşmeye gitmek gerek işletme açısından gerekse müşteri
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memnuniyeti açısından önemli katkılar sağlayacaktır. Başarılı bir yiyecek ve içecek işletmesinin temel
noktalarından biri doğru menü planlaması yapmaktır.
Otel İşletmeleri İçin Menü ve Menü Planlaması
Yiyecek içecek işletme ve üniteleri açısından hazırlanan menü, çeşitli zamanlarda otele gelen müşterilerin
enerji ve besin öğeleri ihtiyacına cevap verirken, diğer taraftan da müşterinin sosyal, psikolojik, ekonomik
ihtiyaçlarına da cevap verebilen nitelikte olmalıdır. Bunun bir sonucu olarak da menü planlama yiyecek içecek
işletme ve ünitelerinde birçok etkeni bir arada düşünmeyi ve uygulamayı gerektiren ayrı bir deneyim ve ihtisas
işi olarak yiyecek içecek işletme ve ünitelerindeki yöneticilerin karşısına çıkmaktadır. Bu durum ise menü
planlama işinin son derece dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu göz önüne koymaktadır. Çünkü yiyecek
içecek işletme ve üniteleri açısından menü planlama, gerçekten üst düzey bilgi ve beceri gerektiren bir faaliyettir.
Otel işletmeleri oda satışlarından sonra en çok geliri yiyecek içecek satışından elde etmektedir. Bu nedenle bir
otel açısından yiyecek satışlarının başarısı ise planlanan menüler ve bunların servisinin etkinliğiyle yakından
ilgilidir. Yiyecek içecek işletmelerinde sunulan temel hizmetin yiyecek ve içecek olması nedeniyle, müşterilere
sunulacak menülerin planlanma işi yiyecek içecek işletmesi açısından da hayati derecede önemli bir
konudur(Hacıoğlu ve Giritlioğlu, 2007:63).
Menü planlama toplu beslenme sisteminde önemli aşamalardan biridir. Bu aşamalar, hizmet verilen grubun
enerji ve besin öğeleri ihtiyacı, özel durumu, beslenme alışkanlıkları, mutfak harcamaları için ayrılan bütçe,
yemek yiyen kişi sayısı, mutfakta bulunan araç gereç, çalışan personel sayısı, bölgenin iklimi ve coğrafi
özellikleri, planlamaya etki eden temel faktörler olarak sıralanabilir(Bulduk 2002:169).
Menü planlama bir yeme içme işletmesinin hangi yiyecek ve içecekleri üretip pazarlayacağını sağlamaya
yönelik eylemleri içeren bir süreçtir. Menü geliştirme ise iki konuda araştırma ve biçimlendirme ile ilgili teknik
çabaları kapsar. Bunlardan biri yiyecek ve içeceklerin yer aldığı menünün boyutları, rengi menü için kullanılan
malzeme, yiyecek ve içeceklerin menüye yerleştirilmesi, menüde kullanılan yazı stili ve tanımlar, menünün
basılması, sunulması, saklanması ve dağıtılması gibi araştırma ve biçimlendirmeyle ilgili teknik çalışmalardır.
Diğeri ise yiyecek ve içeceklerin rengi, şekli, estetik görünümü, adı, tadı, dayanıklılığı, saklanabilirliği ve
yiyeceklerin geliştirilmesi ile ilgili araştırma çalışmalarıdır(Aktaş, 1995: 68).
Menü planlamasına etki eden bu faktörler yiyecek içecek yöneticilerinin dikkate alması gereken
unsurlardır. Bu nedenle menü planlaması oldukça karışık ve zor bir süreçtir. Hatta günümüzde bilgisayar
hayatımızın pek çok süreçlerine etki etmesine rağmen menü oluşturmada tam anlamıyla işlevini yerine
getirememektedir. Bu konuda Spears, bilgisayar tabanlı menü planlaması, lezzet, renk ve yumuşaklık gibi menü
planlamasının içerisindeki pek çok değişkenin ölçülmesinin zorluğu nedeniyle yaygın olarak kullanılamadığını
ifade etmektedir(Sterling ve diğ, 1996: 301).
Yiyecek-içecek maliyet kontrol süreci, menü kontrolüyle başlar. Menü, sadece önemli bir kontrol aracı
değil, aynı zamanda satış, reklâm, satış teşvik planı ve pazarlama aracıdır. Menünün bu çok fonksiyonlu
özelliklerinden dolayı, işletmelerin maliyet kontrolüne başlamadan önce menülerini planlı ve uyumlu bir şekilde
hazırlamaları gerekmektedir. Menünün planlanmasından sonra “yiyecek-içecek maliyet kontrol süreci”ni
oluşturan unsurların kontrolünün yapılması gerekmektedir. Bu unsurlar, satın alma, teslim alma, depolama,
depodan mal verme, üretim ve satış kontrolü şeklinde sıralanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli
bir unsur vardır. İşletme hangi maliyet kontrol yöntemini uygularsa uygulasın, yiyecek-içecek malzemelerinin
depolara girişlerinde stok kartlarına alım fiyatları üzerinden kaydedilirken, depodan üretime gönderilmelerinde
farklı yöntemler kullanılmaktadır. Yiyecek içecek işletme ve üniteleri açısından iyi bir şekilde organize edilen
menü ise söz konusu işletme ve ünitelerde şu tarz görevleri yerine getirmektedir(Çiftçi ve Köroğlu, 2008:34).
• Ne tarz yiyecek maddelerinin satın alınması gerektiğinin belirlenmesi,
• Servisi yapılan yiyeceklerin beslenme içeriği,
• Ne kadar personelin istihdam edilmesi gerektiğinin belirlenmesi,
• Yiyecek içecek işletme ve üniteleri için donatım gereklerinin belirlenmesi,
• Sunulacak hizmetlerin ön hizmet gereklerinin belirlenmesi,
• İşletmenin tesis planı ve yer gereklerinin belirlenmesi,
• Yiyecek içecek isletmesinin dekorasyonunu ve dizaynının nasıl olması gerektiğinin belirlenmesi,
• Maliyet kontrol işlemlerinin belirlenmesi,
• Üretim gereklerinin belirlenmesi,
• Servis gereklerinin belirlenmesi,
• Yiyecek içecek işletme ve üniteleri açısından pazarlama planını belirlemek gibi işlevleri
bulunmaktadır(Ninemeier, 1995: 110).
Yaratıcılık, Yenilikçilik, Girişimcilik
Literatürde “yenilik” ve “yaratıcılık” kavramlarına yönelik pek çok tanım mevcuttur. Bazı kaynakların bu
terimleri birbirinin yerine kullandığı da görülmektedir. Fakat farklı anlamlar taşımaktadırlar. Yaratıcılık kavramı
Latince “Creativitöt”, İngilizce “Creativity” ve Fransızca “Créer” fiilinden türetilen “Créativité” kelimelerin
karşılığı olarak dilimize çevrilmiştir(Akat, ve diğ, 1994: 365). Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme Webster’s
sözlüğünde; yaratıcılık, yaratma yeteneği, yaratmak; varlık kazandırmak, yeni bir biçim vermek; bir şeyin
olmasını sağlamak, neden olmak, yapmak; hayal gücünü kullanarak üretmek; tasarlamak olarak tanımlanmıştır.
Yaratıcı düşünme ise; yeni fikirler ortaya çıkarmak için zihnini kullanma; zihnine yeni bir biçim verme; zihnini
kullanarak, yeni bir şeyin olmasını sağlama; yeni bir şeye neden olma, yeni bir şey yapma; hayal gücünü
kullanarak yeni fikirler üretme; yeni bir şey tasarlama; yeni bir şey icat etme. Bu tanımlamada yeni ve yenilik
kavramları öne çıkmaktadır(Weiss, 1993:46). Yaratıcılık, mevcut kavramların aralarındaki ilişkilerden yeni
kavramlar veya düşünceler üretmek olarak tanımlanabilir(Yıldırım, 1998:22). O halde bir düşünce sistemi veya
zihinsel bir süreç olarak kabul edilen yaratıcılık, gerçeklik ve değişimdeki sadeliği ortaya koyabilmede sahip
olunan zihinsel kabiliyet olarak tanımlanabilir.
Yaratıcılık 21. yüzyılında artan bir öneme sahip olmuştur. Bugünün iş dünyasında örgütsel başarının varlığı
yenilik ve yaratıcılığın hızlı değişimi yönetebilmesiyle gerçekleşmiştir. Yaratıcılık ve onu destekleyen yenilik
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uzun dönemli bir başarı için gereklidir. Özellikle otel endüstrisinde örgütsel yaratıcılığın ortaya çıkarılmasında
ürün yenilikleri, standartların belirlenmesi ve müşteri hizmetlerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir.
Günümüzde hızlıca değişen iş iklimi, örgütsel başarıda yaratıcılık ve yenilik çalışmalarına daha çok bağlıdır.
Ayrıca yaratıcılık çalışanların motivasyonu üzerinde de etkili olduğu görülmektedir(Wong ve Pang, 2003:552).
Sonuç olarak yaratıcılık yeni fikirlerin sentezi olarak görülürken, yenilik yaratıcılık çalışmalarının
uygulamasıdır. Diğer bir ifade ile yaratıcılığı fikir üretmek, yeniliği ise bu fikirleri elemek, arıtmak ve
uygulamak yoluyla gerçekleştirilen eylem olarak nitelendirebiliriz. Ayrıca yaratıcılığın farklı düşünmeyi
içerdiğine ancak yeniliğin bir noktada birleşen düşüncelere ihtiyaç duyulduğunu da belirtmek gerekir.
Amabile (1983) yaratıcılığın yeniliğin konuya özel ve subjektif bir yargısı ve de bireysel veya ortak
davranışın bir sonucu olduğunu varsaymaktadır.
“Yenilik” fikir üretmeden uygulamaya farklı aşamaları içeren bir süreç olarak varsayılmıştır. Yaratıcılık ise
yenilik sürecinde bir fikir üretme aşaması olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlama şekil 1’de gösterildiği gibi
Majaro’nun (1988) yenilik süreci ile tutarlıdır.
Şekil 1. Yenilik Süreci

Fikir üretme

Eleme

1. Fikir geliştir

2. Şirket amaçları ile uyumluluğunu
kontrol et

Uygulanabilirlik

Yürütme

3. Ticari ve uygulanabilirliğini
kontrol et
4. Ticarileştir

Kaynak: Majaro, S., 1988. Managing Ideas for Profit. McGraw–Hill, Maidenhead.

Girişimcilik, bir iş fikrine sahip olarak pazardaki fırsatlar değerlendirerek mal ve hizmet üretmek amacıyla
sermaye, doğal kaynak, emek gibi üretim faktörlerinin bir araya getirilerek işletilmesi ile ilgili faaliyetler olarak
tanımlanabilir(Tekin, 2004:4). Bir kişinin girişimci olarak kabul edilebilmesi için yaratıcı düşünceyi hayal
aşamasından sistemli, mantıklı ve uygulanabilir bir hale getirmesi gerekmektedir. Yaratıcı olmak ve yenilik
yapmak bir girişimcinin en temel özellikleri arasında yer almaktadır(İraz, 2005:164-165).
Menü Planlamasında Yaratıcılık, Yenilikçilik, Girişimcilik
Yukarıda değinilen yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik kavramları ışığında, otel işletmelerinin menü
planlamasında yeni fikirleri ortaya koyması, bu fikirlerin değerlendirilmesi, uygulanması önem taşımaktadır.
Çünkü yiyecek ve içecek işletmelerinde, yenilik ve yaratıcılık müşteri memnuniyetinde ön plandadır. Turizm
hizmetlerin doğası gereği müşterilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda sürekli hizmet motiflerinin yenilenmesi
gerekmektedir. Örneğin, iyi bir aşçı sanatsal çalışmasıyla bir yemeği dikkat çeken bir ürün haline getirebilir.
Aşçı, yaratıcılığını ürün üzerinde gösterir ve başta misafirler olmak işletmeyi de memnun edebilir.
Dünya lüks restoran pazarının %47 sine sahip olan Fransa’da yaratıcılık ve yenilik bizzat girişimciler
tarafından desteklenmektedir. Fransa’da büyük restoran yöneticileri yaratıcı, lider, girişimci, işadamı, gösteri
yapmakta ve Fransa kültürünü ve bu konudaki mükemmelliği ortaya koymaktadırlar. Bu şef pozisyonundaki
yöneticilerin çoğu ya kurucu ya da işletmelerin sahibidirler. Bu büyük şefler ve diğer çalışma arkadaşları
zamanlarının çoğunu yaratıcı bir süreç oluşturarak mutfaktaki yemek sunumları ve müşteri ile iletişimlerine
harcarlar(Balazs, 2002:248).
Başarılı bir yiyecek ve içecek işletmesinin temel noktalarından biri doğru menü planlaması yapmaktır.
Menü planlaması; hammadde seçiminde ve satın alımında kolaylık sağlaması ve hammaddenin doğru şekilde
değerlendirilmesi, zamandan tasarruf, yiyecek sarfiyatının azaltılması, maliyet hesaplamalarının doğru şekilde
yapılması gibi üretim kriterleri oluşturan alt detayların kontrolünde, kalitenin ve standardizasyonun
sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bunun için planlama yapmadan önce doğru bir menü analizi yapılması
gerekmektedir.
Menü planlamasında, potansiyel ve mevcut müşteriler, lokasyon, ekipman, üretim ve sunum alanları,
gerekli personel ve verim düzeyleri, restoran çeşidi ve servis sistemi ve son olarak da bu aşamaların
gerçekleşmesinde dikkate alınacak finansal kaynaklar ve planlama önem kazanmaktadır.
Menü planlamasında yenilikçilik ve yaratıcılık düşünülürken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
1.Menüyü Hangi Amaçla Hazırlayacağımız: Hazırlayacağımız menü öğlen ya da akşam yemeği için mi, özel bir
anlamı ( bayram, iftar vb. ) var mı? Gibi amaçlar değerlendirilerek planlayarak menü planlamasına başlanılması
gerekir.
2.Mevsimsel Özellikler: Menü hazırlanırken mevsimsel özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. Yemeklerin
insan bünyesine etkileri mevsimlere göre değişmektedir. Yazın sıcak günlerinde kızartmalar, bol baharatlı ve
soslu yemekler, yağlı ve unlu yiyecekler sağlığa zararlıdır. Bu yiyecekler müşteriler tarafından çok fazla ilgi
çekmez, hem de işletme için maliyet artırıcı bir unsurdur. Menüde mevsimde bol bulunan yiyecekler
sunulmalıdır. Çünkü;
• Her yiyecek kendi mevsiminde daha tazedir.

399
• Her yiyecek kendi mevsiminde daha besleyicidir.
• Lezzetleri kendi mevsimlerinde daha fazladır.
• Yiyecekler kendi mevsimlerinde daha ucuzdur.
3. Yemeklerin Besin Değerleri: Menüdeki yemekler insanların yağ, karbonhidrat, protein, mineral maddeler ve
vitamin ihtiyacını karşılamalıdır. Menüde aynı cins besin maddelerini içeren yemekler bulunmamalıdır. Aynı
cins besin maddelerinden oluşan menüler karın doyururlar ancak dengeli beslenme sağlamazlar. Restoranda
sunulan menüler geniş bir müşteri kitlesine hitap etmelidir.
4. Ekonomik Yönden Uygunluğu: Menüyü hazırlarken unutulmaması gereken bir diğer konuda en iyi menü, en
güzel ve pahalı yemeklerden oluşan menü değildir. Her yemek herkes tarafından sevilmeyebilir. Menü hem
müşteriler açısından hem de işletme açısından değerlendirilmelidir. Hazırlanacak menü müşterileri maddi açıdan
da sıkıntıya sokmamalıdır. Bunun için hedef kitle çok iyi şekilde analiz edilerek genel yapısı (sosyo-ekonomik
ve demografik), ihtiyaç ve beklentileri belirlenmelidir.
5.Bölgesel ve Kültürel Özellikler: Menü hazırlanırken seçilen yemekler o bölgede yaşayan insanların damak
tadına hitap etmeli ve kültürel özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin: Bol baharatlı ve acılı yemekler
Gaziantep restoranında ilgi görürken aynı yemekler İzmit restoranında ilgi görmeyebilir. Ancak yemek seçimi
yapılırken spesiyal olarak yöresel yemeklere yer verilebilir.
6. İşletmenin Olanakları: Menü hazırlarken işletmenin teknik olanakları ve personel durumu göz önünde
bulundurulmalıdır. Mutfağın donanımı, fırınların ve ocakların kapasitesi, saklama ve muhafaza olanakları gibi.
Personelin bilgi, becerisi ve sayısı da dikkate alınması gereken önemli noktalardan biridir(
http://www.turizmgazetesi.com/articles/article.aspx?id=36967).
Menü, işletmenin bu faaliyetlerindeki en önemli elemanıdır. Çünkü menü, tüketici istek ve ihtiyaçlarının
direkt olarak yansıdığı bir pazarlama aracıdır, Menü işletmenin nasıl organize edilip yönetileceğini, işletme
amaçlarına ne ölçüde ulaşılabileceğini, hatta işletmenin nasıl inşa edilmesi gerektiğini belirtir(Özgen, 2000:65).
Bu nedenle otel işletmeciliğinde menü planlaması son derece önemlidir. Menü planlamasının girişimci bir tarzda
yaratıcılık ve yenilik unsurlarıyla donatılarak yapılması önerilir. Rekabetin küresel boyuta taşındığı günümüzde
bu kavramları dikkate almadan yapılan çalışmaların beraberinde pek çok sorunları doğuracağı unutulmamalıdır.
Araştırmanın Konusu
Araştırmanın temel konusu otel işletmelerine bağlı yiyecek içecek işletmelerinde (veya departmanlarında)
menü planlamasına yönelik yapılan yenilikçi girişimci ve yaratıcı çabaları araştırmaktır. Ayrıca 2007 Mevlana
yılı olması sebebiyle otel işletmelerinin konuya yaklaşımı, menü planlamalarının nasıl yapıldığı ve sektörün
demografik özelikler açısından ne tür özelliklere sahip olduğunu ortaya koymak araştırmanın diğer konuları
içerisindedir.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın temel amacı, Konya’da bulunan otel işletmelerine bağlı yiyecek içecek işletmelerinin menü
planlaması çalışmalarını ne ölçüde yaptığı, bu planlamada kullandığı yenilikler ve girişimci ruhu tespit etmeye
yönelik bir çalışmadır.
Konya yöresinin seçilmesinin önemi; hem Anadolu’da özel yemek kültürünü yansıtması hem de Mevlana
yılı sebebi ile menü düzenlemelerinin yansımalarının görmek açısındandır.
Otel işletmelerine bağlı yiyecek içecek işletmelerinin seçilmesinin sebebi ise; işletmelerin iş yapma
ciddiyeti, yerli ve yabancı turistleri ağırlamada öncelikli bir yapıya sahip olmalarından kaynaklanmaktadır.
Özellikle son yıllarda yerli ve yabancı pek çok turiste ev sahipliği yapan Konya turistik destinasyonu,
mevcut otel işletmelerinin menü planlamasında gerekli önemi göstermeleri ve sektörde ön plana çıkmaları
açısından dikkat çekici bir noktadır.
Araştırmanın Sınırları ve Metodu
Araştırma Konya’da bulunan turizm işletme belgeli 3-4-5 yıldızlı otel işletmelerinin 14 tanesinde
gerçekleşmiştir. Bunun nedeni turizm sektöründe işlevlerinin daha fazla olması ve sektörü tam anlamı ile temsil
etmeleridir. Aralık 2007 itibari ile Konya Kültür ve turizm müdürlüğü verilerine göre Konya’da 20 adet turizm
işletme belgeli otel olup, üç yıldızlı 8, dört yıldızlı 4, beş yıldızlı 2 olmak üzere toplam 14 adet otel
bulunmaktadır.
Bu işletmelerin tümüne yüz yüze şekilde yapılmış olup, hepsi araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma
sırasında özelikle yiyecek içecek departmanı ile ilgili yöneticilerin ankete cevap vermekte gönüllü olmamaları ve
bazı yöneticilerin bilgi eksikliği karşılaşılan başlıca sorunlar arasındadır. Otel işletme sayılarının belirlenmesinde
Konya İl Kültür ve Turizm müdürlüğünün verileri esas alınmıştır.
Aralık 2007 ve Ocak 2008 tarihlerinde yapılan çalışma Ocak ayı içerisinde bitirilmiştir. Araştırmada yüz
yüze görüşmeler ve yazılı soru tekniği kullanılmıştır. Anketler çoğunlukla üst düzey yöneticilerle ve yiyecek
içecek departmanı yöneticilerine yöneltilerek sorulmuştur.
Anket formu iki bölümden oluşmuştur. Anket sorularının tasarımında Sağlık ve Karaman’ın (2006)
“Yiyecek içecek işletmelerinde menü kartlarının tanzimi ve bir uygulama” isimli çalışmalarından
faydalanılmıştır.
Birinci bölümdeki soruların amacı sektörün demografik yapısını yorumlamaya yönelik veriler elde
etmektir. İkinci bölüm ise menü planlamasına yönelik hazırlanmıştır. Birinci bölümde 6 ikinci bölüm de 25
olmak üzere toplam 31 soru bulunmaktadır. Anket sonuçları SSPS istatistik programı kullanılarak frekans analizi
ve yüzde dağılımları istatistikî değerlendirme yapılmıştır.
Araştırmanın Bulguları
Araştırma bulguları iki başlık altında incelenecektir. Birincisi demografik bulgular ikincisi ise menü
planlamasının yansıdığı menü kartları analiz edilerek girişimcilik yenilikçilik ve yaratıcılık üzerine yönelik
bulgular elde edilmeye çalışılmıştır.
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Demografik bulgular
Otel işletmelerine yönelik sorular yukarıda belirtildiği şekilde gruplandırılarak düzenlenmiştir. Aynı
kapsamda araştırma bulguları ve değerlendirmeleri de aşağıdaki şekilde gruplandırmalarla yapılmıştır.
Tablo 1: Demografik Bulgular
İşletmelerin Faaliyet Süreleri (yıl)
Minimum
1,00
Maksimum
50,00
Ortalama
10,45
İşletmelerde Çalışan Personel Sayısı
Minimum
2,00
Maksimum
150,00
Ortalama
19,57
Unvanlarına Göre Dağılımı
Unvanlar
Kişi
Yüzde
5,00
35.7
İşletme Müdürü
Yiyecek içecek veya
Restoran müd.
9,00
64,3
Toplam
14
100,00
Eğitim Durumları
Kişi
Yüzde
İlköğretim
1,00
7,1
Lise
7,00
50
Üniversite
4,00
28,6
Lisans Üstü
2,00
14,4
Toplam
14,00
100,00
Cinsiyet
Kişi
Yüzde
Erkek
13
92,9
Bayan
1
7,1
Toplam
14,00
100,00
Görüşülen kişinin hizmet süresi
Kişi
Yüzde
1-5 yıl
1
7,1
6-10 yıl
5
35,7
11-15 yıl
6
42,8
16 ve yukarısı
2
14,4
Toplam
14,00
100,00

Araştırmaya katılan işletmelerin kuruluş yılı dikkate alınarak, faaliyet süreleri değerlendirilmiştir.
İşletmelerin minimum ve maksimum faaliyet süreleri yukarıda tablo 1’de görüldüğü gibidir. Bu süre ortalama ise
10,45 yıldır. Çıkan ortalama ile işletmelerin deneyimli işletmeler oldukları söylenebilir. İşletmelerde çalışan
personel sayısı tabloda verilmiştir.
Konya’da anket yapılan turizm işletmelerinde ortalama yaklaşık 20 personel çalışmaktadır. İşletmelerde
görüşme yapılan yetkililerin unvanlarına göre dağılımına bakıldığında işletme müdürleri yaklaşık %35.7,
yiyecek ve içecek müdürleri ve ya restoran müdürleri %64,3’dir. Bu oran menü planlaması ile çalışmaları
yapanların sorumlulukları açısından önem taşımaktadır.
İşletmelerde görüşme yapılan yetkililerin eğitim durumlarına göre ayırımında ise; yaklaşık %28,6’ü
üniversite mezunudur. Oranın yüksek olması anketi anlama ve cevaplama açısından önem taşımaktadır. %50 ise
lise mezunudur.
Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğun erkek olduğu görülmektedir. Çalışma sürelerinde 11-15 yıl
arasında olanların oranı %42,8’dir. Bu oran sektörde çalışma süreleri ortalamaları dikkate alındığında
çalışanların tecrübeli olduğunu söyleyebiliriz.
Menü Planlamasına İlişkin Bulgular
Menü planlaması ile ilgili sorular menü kartı, şekil ve içerik, fiziksel özellikler, yenilikler ve yaratıcılık,
pazarlama ve sağlık koşulları düşünülerek hazırlanmıştır. Menü planlamasına ilişkin elde edilen veriler tablo
2’de düzenlenmiştir.
Ankete katılan işletmelerin %16,66’sında menü kartı bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu işletmelerin menü
planlaması yapmasında ciddi sorun olacağı düşünülmektedir. Menü kartı bulunduran işletmeler ise %83,33 tür.
Bu açıdan çalışma alanında 14 örneklem varken değerlendirme 12 örneklem üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Kapağında işletmenin ismi ve logosu yer alması (%25), alışılmış olmayan özgün bir tasarım uygulanmış
olması(%16,66) yaratıcı bir tasarımın yapılmadığını daha çok birbirine benzer, hatta sponsorlara yaptırıldığı
izlenimini vermektedir. Ayrıca “menü kartınızda şekil, boyut, renk, vb. bir değişiklik yapmayı düşünüyor
musunuz?” sorusuna (%41,66) evet cevaplarının alınmış olması yenilik yapma düşüncesinin henüz oluşmaması
adına önem taşıdığı söylenebilir.
Menü kartlarının %66,66’sının birden fazla dille yazılmış olması dikkat çekicidir. Özellikle Konya’ya gelen
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yabancı turist profili düşünüldüğünde anlamlı bir sonuçtur. Bu satışları artırmaya yönelik olarak algılanırsa
girişimci bir özellik taşıdığı söylenebilir.
Tablo 2: Menü Kartlarının Değerlendirme Ait Sonuçları Tablosu
İfadeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Yazılı bir menü kartı bulunmaktadır.
Menü kartının kapağında işletmenin ismi ve logosu yer almaktadır
Alışılmış olmayan özgün bir tasarım uygulanmıştır.
Menü kartınızda şekil, boyut, renk, vb. bir değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz?
Menü birden fazla dille yazılmıştır.
Menüde yiyecek içecek fiyatları bulunmaktadır.
Menüde aynı lezzet, cins ve renkteki yiyeceklerin bulunmamasına özen gösterilmektedir.
Menüde yiyecek ve içecekler hakkında açıklama bulunmaktadır.
Menüde işletme dışına yapılan hizmetler yazılıdır.
Menü kartında yeterli düzeyde yemek çeşidi bulunmaktadır.
Daha etkin bir menü planlaması yapılabilmesi için menüye seçilecek yemeklerin
sınırlandırılması (az oranda seçilmesi) gerekmektedir
Özel günlerde özel menüler hazırlanmaktadır.
Menüde yöresel yemekler yeterli sayıda yer almıştır.
Menü işletmenin önemli bir tanıtım aracı olarak görülmektedir. (adres, telefon, açık olunan
saatler vb. bilgiler)
Menü mevsimsel olarak değiştirilmektedir. (maliyet, iklim şartları vb.)
Menüde kendimize has özel yemeklerimiz bulunmakta ve menü de dikkat çekici bir şekilde yer
almaktadır.
Menü hazırlıkları işbirliği (aşçı-işletme müdürü-garson vb.) içerisinde yapılmaktadır
Menü kartında diyet yemekleri bulunmaktadır.
Menüde satışları artırmak için promosyonların (ikram) neler olduğu özellikle yazılıdır.
Menü planlanırken menüyü oluşturan yiyeceklerin fiyatlarının düzenli olarak takip edilmesi
gerekmektedir
Menü planlaması yapılırken az kar sağlayan yiyecek ve içeceklerin menüden çıkarılması
gerekmektedir
İşletmelerde menünün maliyet kontrolü periyodik olarak bağımsız bir kişi yâda departman
tarafından yapılmalıdır
Menüyü talep edecek konukların yiyecek kültürlerinin dikkate alınması gerekmektedir
Yiyeceklerin hazırlanması, pişirilmesi ve servisine kadar geçen sürenin hesaplanması
gerekmektedir.
Mutfak yöneticisi yenileştirilmiş ve iyileştirilmiş menülerdeki yeni ürünler için standartlaşmış
tarifler oluşturmalıdır

n
12
3
2
5
8
6
10
2
1
8
10

Evet
%
85.7
25,00
16,66
41,66
66,66
50,00
83,33
16,66
8,33
66,66
83,33

Hayır
n
%
2 14.3
9 75,00
10 83,33
7 58,33
4 33,33
6 50,00
2 16,66
10 83,33
11 91,66
4 33,33
2 16,66

4
9
2

33,33 8 66,66
75,00 3 25,00
16,66 10 83,33

8
7

66,66
58,33

4
5

33,33
41,66

8
3
3
10

66,66
25,00
25,00
83,33

4
9
9
2

33,33
75,00
75,00
16,66

7

58,33

5

41,66

3

25,00

9

75,00

8
8

66,66
66,66

4
4

33,33
33,33

9

75,00

3

25,00

Menüde yiyecek içecek fiyatlarının bulunması (%50), aynı lezzet cins ve renkteki yiyecek ve içeceklerin
bulunmamasına özen gösterilmektedir (%88,33) şeklinde analiz edilmiştir. Bu ikinci durumda menü
planlamasında yaratıcılığın önemli olduğunu düşünülebilir.
Otel işletmelerinin yiyecek içecek menülerinde yeterli açıklamaların bulunmadığı bu yüzden müşterilerin
yeterince bilgilendirilmediği söylenebilir. Bu işletmeler menü kartındaki yiyecek içecek çeşitlerinin yeterli
olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca yine menüde işletme dışına yapılan hizmetler yazılır şeklindeki soruda %91,66
hayır cevabı verildiği görülmektedir.
Menü üzerinde yeterli düzeyde yemek çeşidi bulunmaktadır (%66,66), daha etkin bir menü planlaması için
menüye seçilecek yemeklerin sınırlandırılması gerekliği büyük oranda desteklenen bir fikirdir(%83,33).
Araştırmaya katılan işletmeler, özel günlerde özel menüler hazırlamayanların oranı %66,66’dır. Bu durum
iki şekilde düşünülebilir. Özel menü yaratıcılığının olmaması veya genel olarak Konya yemeklerinin de
sunulduğundan dolayı ihtiyaç duyulmaması. Bu ikinci olasılığı da bir sonraki soru açıklamaktadır. Menüde
yöresel yemeklerin yeterli sayıda yer alması %75 şeklindedir.
Cevaplayıcıların %16.66’sı menü kartını tanıtım aracı olarak görmektedirler. Bu durumda menülerin
işletmelerin önemli bir tanıtım amacı olarak görülmediği söylenebilir. Menülerin mevsimsel olarak değişmesi
(%66,66) söz konusudur. Bu anlamda menü planlamasında yenilikler olabilecektir.
Menüde kendimize has özel yemeklerimiz bulunmakta ve menü de dikkat çekici bir şekilde yer
almaktadır(%58,33). Bu soru yine menü planlamasında girişimcilik açısından önem taşımaktadır.
Menü hazırlıklarının işbirliği içinde yapıldığı görülmektedir(%66,66). Menü kartında diyet yemeklerinin
bulunmadığı görülmektedir(%75). Menüde satışları artırmak için promosyonların (ikram) neler olduğu özellikle
yazılı olmadığı görülmektedir(%75). Bu durum girişimcilik ruhu açısından araştırma yapılan yiyecek içecek
işletmelerinde dezavantaj olarak görülebilir.
Menü planlanırken menüyü oluşturan yiyeceklerin fiyatlarının düzenli olarak takip edilmesi
gerekmektedir(%83,33). Mutfak yöneticisi yenileştirilmiş ve iyileştirilmiş menülerdeki yeni ürünler için
standartlaşmış tarifler oluşturmalıdır(%75).
Menüyü talep edecek konukların yiyecek kültürlerinin dikkate alınması ve yiyeceklerin hazırlanması,
pişirilmesi ve servisine kadar geçen sürenin hesaplanması gerekmektedir şeklinde soruya %66,66 evet denmiştir.
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Sonuç ve Öneriler
Otel işletmelerine bağlı yiyecek içecek işletmelerinde menü planlaması hem yerli hem yabancı turistler
açısından önem taşımaktadır. Özellikle işletme, bölge, uluslararası arena düşünüldüğünde rekabet edebilmek ve
farklılık yaratabilme anlamında markalaşma ve yenileşme çabaları birçok işletme açısından önem taşımaktadır.
Bu bağlamda yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasından sunumuna kadar her aşamayı ilgilendiren menü
planlaması önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yapılan araştırma sonuçlarında demografik açıdan veriler incelendiğinde sektörde girişimci veya yönetici
olarak çalışan bayan sayısı oldukça düşüktür. Menü planlaması çalışmaları yapanların konuyla ilgili
yetkinliklerin göz önünde bulundurulması gerekir. Konya turistik destinasyonu bu anlamda şanslı
gözükmektedir.
Menü planlanmasında ise pazarlama açısından pek çok sorun görülmüştür. Özelikle otel işletmeleri
açısından menüde yaratıcılık ve yenilikçilik sunmanın amacı satın almadan üretime, üretimden sunuma kadar
geçen süreç içinde hammadde seçimi ve kullanım miktarı, farklı müşteri ihtiyaç ve beklentilerine cevap
verebilme konusunda işletmeye yarar sağlamaktır. Bunun önemli bir göstergesi olan menü kartı hazırlama çok
büyük önem taşımaktadır. İşletmenin faaliyetleri, müşteriye bakışı, çalışma anlayışı, ürünleri vb. pek çok konuyu
müşteriye sunmada kullanılan menü kartı tasarımı yanı sıra, yemek isimleri ile yaratıcılık, sunumun ortaya
konulmasıyla yenilik, içeriği ve işlevselliği ile bir girişimcilik unsuru taşıdığını hissettirmelidir. Yaratıcılıktan
beslenen, yenilikle ayakta kalan, girişimcilerle varolan otel işletmeciliği menü planlamasını iyi yapabilirse
rekabetin en önemli aracı olarak kullanabilir.
Yiyecek içecek işletmelerinde görev alan tüm paydaşların kendilerini birer iş ortağı olarak görmeleri
sağlanmalı, bilinçlendirilmeli ve gerekli eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Bu eğitim çalışmaları içerinde
yaratıcılık, yenilik ve girişimcilik kavramlarının önemi vurgulanmalıdır. Sonuç olarak yukarıda elde edilen
veriler doğrultusunda belirttiğimiz öneriler yiyecek içecek işletmelerinin menü planlamasında dikkate alması
gereken unsurlar olarak görülmelidir.
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İÇSEL BÜYÜMEDE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ VE
GİRİŞİMCİLİĞİN ETKİSİNE YÖNELİK EKONOMETRİK BİR ARAŞTIRMA
Soner TASLAK∗,
İbrahim DOĞAN∗∗.
İçsel Büyümede Araştırma Geliştirme Faaliyetleri ve Girişimciliğin Etkisine Yönelik Ekonometrik Bir Araştırma

Özet

Geçtiğimiz iki yüzyıla bakıldığında endüstrileşme ile paralel olarak her ülkenin farklı oranlarda büyüdüğü
gözlemlenmektedir (Romer, 1996). Bu büyümede büyük oranda etkisi olan beşeri sermaye, son yıllarda
geliştirilen içsel büyüme modelleri ile ölçülebilmektedir. 1990’larda içsel büyüme modellerindeki gelişmeler,
özellikle ülkeler arasındaki büyüme farklılıkları ve ekonomik büyümenin altında yatan nedenler üzerindeki
tartışmayı yeniden canlandırmıştır. Bu canlanmanın tetikleyicisi, bilgi birikimini temel alan Romer (1982)’in
içsel büyüme teorisi ile beşeri sermayeyi temel alan Lucas (1988)’ın içsel büyüme teorisidir. Konunun önem
kazanmasında Asya mucizesi olarak gündeme gelen ve 1990’lardaki Doğu Asya ülkelerinin beşeri sermaye ve
araştırma-geliştirme faaliyetlerine önem vererek hızlı bir şekilde büyümelerinin de etkisi vardır. Kalkınmada,
ulusların refahı ve modern endüstrilerin gelişiminde, istihdamın artışında işsizliğin ve yoksulluğun
giderilmesinde büyük rol oynayan beşeri sermayenin en önemli unsuru ise girişimcilerdir. Bunun farkında olan
ülkeler, artan nüfusun beraberinde getirdiği birçok sorunun (artan ihtiyaçların karşılanamaması, göç ve çevresel
sorunlar gibi) çözümlenebilmesi için, bölgesel kalkınma politikalarına, özel girişimciliğin teşvik edilmesine ve
girişimci adaylarının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik bir dizi tedbirleri gecikmeden uygulamaya
yönelmişlerdir. Bununla birlikte araştırma ve geliştirmeye verilen önem sayesinde yaratıcı düşünce harekete
geçirilmiş ve sonuç olarak teknolojik yeniliklerin hayata geçirildiği birçok çevreye duyarlı ürün ile insan
ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanması sağlanmıştır. Kremer (1993), içsel bilgi birikimi modellerinin uzun
dönem için önemli çıkarsamaları içerdiğini ifade etmiştir. Buna göre bilgi içsel büyümeye dair tüm modellerde
teknolojik ilerlemenin ve nüfus hacminin bir fonksiyonu olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışma, içsel büyüme
ile girişimcilik ve araştırma-geliştirme faaliyetleri ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Büyümeyi
açıklamakta kullanılan değişkenler geleneksel olarak fiziki sermaye ve emek arzı şeklinde olup, son yıllarda
araştırma geliştirme faaliyetleri ile beşeri sermaye ve girişimciliğin de bu fonksiyonun içerisine dahil edildiği
görülmektedir. Bu kapsamda VAR yöntemi kullanılarak sermaye stoğu, emek arzı, dış ticaret hacmi ve beşeri
sermayenin (araştırma geliştirme, girişimcilik vb.) büyüme üzerindeki etkileri son 50 gözlem dikkate alınarak
ölçülmüştür. Sonuç olarak, GDP’nin varyans ayrıştırması sonucu modelde değişken olarak kullanılan BS beşeri
sermaye (araştırma geliştirme, girişimcilik) değişkeni 3. gecikme itibariyle GDP’deki bir şokun %31,16’sını
açıklamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, AR-GE, İçsel Büyüme, VAR Modeli
JEL Classification: O 32, E 01, D 83
AN ECONOMETRIC STUDY ON THE RESEARCH AND DEVELOPMENT FACILITIES ON
ENDOGENOUS GROWTH AND THE EFFECT OF ENTREPRENEURSHIP
Abstract
Considering last two centuries, it has been observed that all of the countries have developed in different
rates (Romer, 1996). Human capital affecting economic growth can be measured by the modern growth models
which have been developed recently. In 90’s, new developments on endogenous growth models aroused the
discussions especially on the differences of growth between countries and basic reasons of economic growth. At
first Romer (1982)’s endogenous growth Lucas’ (1988) endogenous theory which is based on human capital,
leaded these discussions. Because of the rapid development of Eastern Asian countries as attaching importance
to human capital and R&D, this subject became much more important than it was before. Human capital plays a
very important role in development, improvement of modern industries and decreasing of unemployment and
poverty. The most important component of human capital is entrepreneurship. The countries which are aware of
this fact, has quickly started to support entrepreneurship in order to solve several problems (immigration, lack of
resources, environmental problems) which are brought by increasing population. İn addition to these supporting
efforts, high numbers of environmentally-conscious products has put into service of the people as supporting
D&R and arousing creativity in those countries. Kremmer (1993) states that an endogenous knowledge model
includes important inferences for long term. According to this statement, information is considered as a function
of technological development and population capacity in all of the models. This paper aims to introduce the
relationship between endogenous growth with entrepreneurship and D&R activities. Physical capital and labor
supply are usually used to explain the growth as classical variables but in recent years has revealed that D&R
activities, human capital and entrepreneurship are also counted as variables about this subject. In this paper,
effects of capital stock, labor supply, foreign trade capacity and human capital (D&R, Entrepreneurship etc.) on
growth are measured by VAR method and as considering latest 50 observations. In conclusion, as a result of
GDP’s variance analyses, the human capital (D&R, entrepreneurship etc.) variable is explaining 31.16% of a
shock in GDP as of the third delay.
Key Words: Entrepreneurship, R&D, Endogenous Growth, VAR Modal
JEL Classification: O 32, E 01, D 83
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Büyüme Modelleri
Modern ekonomik büyüme teorileri, tarihsel bir pespektiften bakıldığında ilk olarak Frank Ramsey’in 1928
tarihli, “A Mathematical Theory of Saving” isimli çalışmasıyla başlamıştır. Ramsey (1928), hanehalkının
dönemlerarası optimizasyon kararlarını, büyüme teorisine uygulamaktadır. Romer (2001), 1930’larda Keynes’in
etkisiyle 1950’lerin başlarına kadar yoğun olarak tartışılan, aslında Ricardo ile temel bulan, Marx’la alternatif
yaklaşımlar getirilen büyüme modelleri, 1980’lere kadar yaklaşık otuz yıl boyunca ekonomi literatüründe geri
plana itildiğini ifade etmiştir. Bu tarihten sonra ise, farklı yaklaşımlar (içsel büyüme modelleri) geliştirilmeye
başlamıştır. Tam anlamıyla bir genel modele ulaşılmamışsa da yeni ekonomik faktörlerin büyümeye katılması bu
döneme rastlamaktadır.
Romer (2001), klasik büyüme teorilerine başlangıç niteliğinde en önemli katkıyı Ricardo’nun yaptığını ileri
sürmüş, Ricardo Büyüme modelinin, iki ilkeye dayandığını ifade etmiştir. Birinci ilke, toprak sahiplerinin toplam
hasıladan aldıkları payın (rant payının) açıklanmasına yardım eder. İkinci ilke ise, toplam hasıladan geri kalan
kısmın ücret ve kar olarak nasıl dağıtılacağını belirtir. Büyümeyi durdurup ekonomiyi durgunluğa sokacak
mekanizma toplumdaki üç sınıfın (emekçi, girişimci, toprak sahibi) gelir dağılımından aldıkları payların
değişimidir. Bu açıdan bakıldığında Ricardo modeli bir makro ekonomik gelir dağılımı modeli olarak ta bilinir.
Diğer bir model de 1950’lerin sonlarına doğru ortaya konan Harrod-Domar büyüme modelidir. Büyüme en
açık şekilde milli gelirdeki artışlarla ölçülebilmektedir. Milli gelir seviyesi Y, milli gelirdeki değişmeyi ∆Y ile
gösterilecek olursa, büyüme hızı (Y), Y=∆Y/Y ifadesi ile belirtilir. Harrod-Domar modelinde sermayenin
verimliliği yerine onun tersi olan sermaye/hâsıla oranı kullanılmaktadır. Yatırım oranı ile varılan fiili büyüme
hızının, istikrarlı ve dengeli bir büyümeyi sağlaması için gerekli büyüme hızına eşit olması gerekir. Yani,
büyüme süreci boyunca her dönemde yaratılan mal ve hizmetlerin tümünün arz ve talep fazlalığı yaratmadan
absorbe edilmesi gerekecektir. Böyle bir dengenin sağlanması için gerekli ve yeter şart, yatırım tasarruf
eşitliğidir.
Daha sonra Solow modeli ortaya atılmıştır. Solow modeli dört temel değişken üzerine kurulmuştur. t
anındaki üretim fonksiyonu;
Y( t ) = F K (t ) , A( t ) , L( t )
(1)
Burada hâsıla (Y), sermaye (K), emek (L) ve emeğin etkinliği (A) ile gösterilmiştir. Bu modelde emek gücünün
ve etkin emeğin sırasıyla n ve g oranında dışsal büyüdüğü varsayılmıştır. Üç girdiden ikisi dışsal olarak
alınmıştır. Bu modelde hâsıla tüketim ve yatırıma ayrılmıştır. Bir birim hâsıla bir birim yeni sermaye anlamına
gelmektedir. Solow modelinde tasarruf oranındaki bir artış seviye etkisine sahip ancak büyüme etkisine sahip
değildir. Bu yüzden modelde sadece teknolojik gelişimin yani emeğin etkinliğinin büyüme etkisi vardır. Solow
modelinin temel denklemi (Romer, 2001);

[

]

•

k (t ) = sf (k ( t ) ) − (n + g + δ )k (t )

(2)
δ sermayenin yıpranma payını ifade etmektedir. (2) nolu eşitliğin sağındaki birinci terim, etkin emek başına
düşen gerçek yatırımı ikinci terim ise başa baş yatırım, k’nın varolan seviyesinin korunması için yapılan yatırım
miktarıdır.
Romer (2001), Solow modelinden sonra, Ramsey, Cass ve Koopmans tarafından RCK modeli olarak
bilinen bir büyüme modelinin geliştirdiğini belirtmiştir. Model, Solow modeline alternatif olarak tasarrufları,
sınırsız zaman boyutunda yaşadıkları kabul edilen hanehalkının, kuşaklararası tüketim ve tasarruf kararlarına
dayalı olarak içselleştirmektedir.
∞

U=

∫e

t =0

− ρt

(C ( t ) )

L( t )
H

∞

d (t ) =

∫e

t =0

− ρt

C(t )

1−θ

1−θ

L( t )
H

dt

(3)

Burada C(t), t anındaki tüketim düzeyi; u(.), anlık fayda fonksiyonu; L(t), ekonomideki toplam nüfusu. H,
hanehalkının sayısı; θ, dönemler arasında hane halkının tüketimini farklı dönemler arasında kaydırma isteğidir.
ρ, indirim oranı ρ ne kadar büyük olursa, hane halkı gelecekteki tüketimi bugünkü tüketime daha çok tercih
edeceklerdir. Bu tür fayda fonksiyonu literatürde, sabit ikame esneklikli riskten kaçınan fayda fonksiyonu
(CRRA) olarak tanımlanmaktadır. θ ne kadar küçük olursa, tüketim artışı karşısında marjinal fayda o ölçüde
yavaş azalır ve buna bağlı olarak hane halkı tüketimini daha geniş dönemlere yayar. θ sıfıra çok yaklaşırsa, fayda
fonksiyonu doğrusallaşır, yani hane halkı öznel indirgeme oranı ve sermaye piyasasının getiri oranına göre
tüketimini dönemler arasında daha oynak hale getirir. Solow modelindeki temel denklemdeki gibi gerçek yatırım
ve başa baş yatırım arasındaki ilişki; (Romer, 2001)
•

k (t ) = sf (k ( t ) ) − c( t ) − (n + g + δ )k ( t )

(4)

Burada f(k(t))-c(t), gerçek yatırımları; (n+g)k(t) başa baş yatırımları göstermektedir (sermayenin yıpranmaya
•

uğramadığı varsayılmıştır). Veri bir k düzeyinde, k = 0 c(t)=f(k(t))−(n+g)k(t) fonksiyonu ile tanımlanmaktadır.
Bu fonksiyonu sağlayan tüm k değerlerinin geometrik yeri, ekonominin durağan durum etkin işgücü başına
sermaye donanımını verecektir.
Romer (1990), Neo-Klasik teorinin iki temel öngörüsü olduğunu ileri sürmüştür. İlki, bu modelde tasarruf
oranı ile durağan olan sermaye işgücü ve kişi başına gelir değerleri doğru orantılıdır. Yani göreli olarak daha çok
tasarruf eden bir ülke daha az tasarruf edene oranla durağan halde sermaye yoğun ve daha zengin olacaktır.
Ancak tasarruf oranındaki artış durağan haldeki büyüme hızına etki etmemektedir. Model, azalan verimlerle
ifade edildiğinden, model durağan hale geldiğinde ekonomik büyümeyi belirleyen temel unsur teknolojideki
değişme ve nüfus artış hızıdır. Diğer taraftan, bu iki unsur model içerisinde belirlenmemekte ve dışsal olarak
katılmaktadır. Diğeri ise, uzun dönemde ülkelerin kişi başına düşen milli gelir seviyelerinin birbirlerine
yaklaşacağı dolayısıyla gelişmişlik farklarının kendiliğinden ortadan kalkacağı şeklindedir. Bu öngörüye
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“yakınsama hipotezi” (convergence hypothesis) ve gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeleri yakalamaları da
“yakalama süreci” (catchingup process) olarak adlandırılmaktadır. Burada farklı ülkeler arasındaki gelişmişlik
farkları ülkeler arasındaki faktör donanımlarının farklı olması ve sermayenin azalan marjinal verimliliğiyle ifade
edilmektedir. Yakınsama hipotezinde zengin ülkelerden (gelişmiş ülkeler) sermayenin getirisinin yüksek olduğu
fakir ülkelere (gelişmekte olan ülkeler) doğru bir sermaye akışının olduğu ima edilmektedir. Hipoteze göre
sermayenin işgücünden daha hızlı arttığı bir ekonomide teknoloji dışsal ve sabitken faiz hadlerinin düşeceği ve
fakir ülkelerin zengin ülkelerden daha hızlı büyüyüp onları eninde sonunda yakalayacağı öngörülmektedir.
Neo-Klasik Büyüme Modelinin asıl çıkış noktasını tam istihdama ulaşmada gerekli olan dinamik şartların
oluşturulmasıdır. Romer (2001), Neo-Klasik Büyüme Teorisinin çıkış noktasını Solow ve Swan’ın çalışmalarına
dayandırmakta ve teorinin şu varsayımları içerdiğini açıklamıştır:
• Modelde ölçeğe göre getiriler sabittir (azalan verimlere dayalı)
• Sermayenin marjinal verimliliği azalmaktadır
• Bağımsız bir yatırım fonksiyonu bulunmaktadır
• Faktörler arası ikame olanaklıdır
• Nüfus dışsal olarak belirlenen sabit bir hızla büyümektedir
• Devlete ekonomik hayatta sınırlı bir rol verilmiştir.
Ancak Neo-Klasiklerin bu varsayımlarıyla birlikte yakınsama hipotezinin temel öngörülerinin dünya
ekonomileriyle ilgili gözlemlere uymadığı ve teknolojinin dışsal ve sabit olduğu varsayımının gerçekçi olmadığı
ortaya çıkmıştır. Barro (1991)’ya göre sadece koşullu bir yakınsama söz konusudur. Yani, kişi başına reel gelir
düzeylerinin uluslararası düzeydeki yakınsaması ancak benzer kurumsal koşullara sahip ülke grupları içinde
gerçekleşebilir.
Bu süreçte, zengin ülkeden yoksul ülkelere yapılan sermaye transferlerinin yakınlaştırıcı etkisi, gelişmiş
ülkelerdeki teknolojik gelişmelerle tümüyle bertaraf edilecektir. Bu noktada teknolojik gelişmenin dışsal
olmaktan çıkartılıp, iktisatçılarla incelenmesi kaçınılmaz olmuştur. Tüm bu gelişmeler, yeni büyüme
modellerinin oluşturulması için birer çıkış noktası olmuştur.
Sala-i Martin (2002)’e göre büyüme literatüründe eski ve yeni literatür arasındaki1 en önemli farklardan
biri, çalışmaların zaman çerçevesidir. Büyüme konusu ile ilgilenen iktisatçılar ampirik çalışmalarla daha ciddi
şekilde ilgilendikleri için yeni ve daha faydalı veri setleri bulmak zorunda kalmışlardır. Yeni literatürün ikinci
önemli farkı ampirik çalışmaların iktisat teorisi tahminlerinde daha fazla bir şekilde kullanılmaya başlanmasıdır.
Ancak günümüzdeki çalışmalar, daha kusursuz ekonometrik modeller türetmeye çalışmakta ve modellerdeki
ilişkiler veri setlerinden elde edilmektedir.
Toplumların ekonomik gelişmesini tarihsel bir yaklaşımla açıklamaya çalışan görüşler arasında W.Rostow
modelinin bir ayrıcalığı vardır. Özellikle kalkış (take-off) aşamasındaki azgelişmiş ülkelerin kalkınma sorununa
değinilmesi bu modelin önem kazanmasına neden olmuştur. Bu kurama göre, her toplum ekonomik bakımdan
geleneksel toplum, kalkışa (take-off) geçiş aşaması, kalkış aşaması, olgunluk aşaması ve kütle tüketim çağı
aşamalarını geçirir.
Romer (1990a)’ya göre üzerinde önemle durulması gereken ve yeni geliştirilen modellere bir geçiş aşaması
özelliği taşıyan diğer bir model de Schumpeter’in “Yenilik Modeli”dir. J.Schumpeter kapitalist sistemin
dinamiği gereği ekonomik bunalımla karşılaşacağı yerde, devamlı gelişeceğini savunmuştur. Sistemin yarattığı
hâsıla artışı istismara değil, işçi sınıfın refahının yükselmesine yol açacaktır. Aslında kapitalist sistemin sonunu
getirecek olan ekonomik bunalımlar değil, bu refah artışı olabilir.
Schumpeter, kapitalist sistemin büyümesinde girişimcilerin rolünü ve teknik ilerlemelerin girişimciler
tarafından üretime uygulanmasına, yani kendi deyimi ile yenilikleri (innovations) en önemli etken olarak
görmüştür. Yazar, beş tür yenilik olduğunu söylemektedir.
• Piyasaya yeni bir malın, yeni bir tipin veya kalitenin sürülmesi
• Üretime yeni bir tekniğin uygulanması
• Yeni piyasaların keşfedilmesi ve yaratılması
• Yeni bir hammadde veya yarı mamul kaynağının bulunması
• Endüstrinin yeniden organizasyonu.
İçsel Büyüme Modelleri
Neoklasik büyüme modeli, büyüme sürecinde fiziksel sermaye birikimi ve işgücünün önemi
vurgulamaktadır. Toplam faktör verimliliğinin tek kaynağı da dışsal teknolojik gelişmedir. Ancak 1960’lı
yıllarda bazı iktisatçılar (Arrow, 1962; Kaldor ve Mirrlees, 1962; Uzawa, 1965) Solow büyüme modelinin dışsal
teknoloji varsayımını terk ederek, teknolojik gelişmenin iktisadi etmenlere dayanarak içsel biçimde
açıklanabileceği karşıt tezini ortaya koymuşlardır. 1980’lerin ikinci yarısında Romer’in (1986 ve 1990)
makaleleri içsel büyüme teorilerinin (endogenous growth theories) gelişmesini tetiklemiştir.
Bu düşünceyi günümüze taşıyan Romer (1986), içsel teknoloji tezini, artan getiri ile de destekleyerek,
1980’li yılların ortalarından sonra hızla çoğalan yeni içsel büyüme modelleri ortaya çıkmıştır. Bu tarihten
sonraki çalışmalar, büyümenin asıl kaynağını şu dört alanda toplanmıştır:
• Kâr arayışındaki AR-GE sektörünün bilgi (ya da yeni teknolojik tasarımlar) üretmesi (Romer, 1990;
Grossman ve Helpman, 1991; Aghion ve Howitt, 1992)
• Arrow’un yaparak-öğrenme modelleri (Romer, 1986; Rebelo, 1991; d’Autume ve Michel, 1993)
• Beşeri sermaye birikimi (Lucas, 1988)
• Kamu yatırımları (Barro, 1990).
Bu modellerdeki ortak nokta, sermaye tanımının geniş anlamda yeniden yorumlanması, artan getiri ve sabit getiri
olarak gösterilebilir.
İçsel büyüme modellerinin temel özelliği, azalan getirinin olmayışıdır. Ak tipi içsel büyüme modeli
(Rebelo, 1991), bu temel özelliğe sahiptir ve basit bir yapısı vardır. Bu fonksiyonu şöyle ifade edebiliriz.
1
Romer’in 1986 “Artan Getiriler ve Uzun Dönemli Büyümeler” makalesinden önceki büyüme literatürü eski literatür olarak
adlandırılmaktadır.
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Y = AK
(5)
Burada A, teknolojik düzeyi; K, fiziksel sermayeyi, beşeri sermayeyi, yaparak öğrenmeyi (bunlardan birini ya da
bir kaçını aynı anda) göstermektedir.
Jones ve Manuelli (1990), içsel büyüme üreten, AK tipi içsel modelle neoklasik modeli harmanlayan bir
yaklaşım geliştirmişlerdir. Basit olarak bu fonksiyon;
(6)
Y = F ( K , L) = AK + BK α L1−α
Bu üretim fonksiyonu, sermaye miktarı sonsuza giderken, sermayenin marjinal verimliliği sıfıra
yaklaşmadığından, Inada koşullarını2 sağlamamaktadır. AK tipi modelde sermayeye göre getiri sabittir.
Bu sabitlik, Neo Klasik büyümenin düşündüğü anlamdaki dar sermaye tanımını aşmaktadır. Yani modelde
yer alan K değişkeni, yalnızca fiziksel sermayeyi değil, beşeri sermayeyi de içeren geniş sermaye tanımına
karşılık gelmektedir.
Diğer bir olanaklı durum da K değişkeni, bu değişkenin Arrow (1962) ya da Romer (1986) anlamında
yaparak-öğrenme sürecini yaratan fiziksel sermaye yatırımları olarak dikkate alınmasıdır. Bu modellerde fiziksel
sermaye yatırımları yoluyla ortaya çıkan öğrenme süreci, ekonomide üreticiler arasında yayılarak, tüm
ekonominin bundan yararlanmasını (pozitif dışsallık) ve verimlilik artışını sağlar. Yani fiziksel sermayeden
kaynaklanan azalan getiri, bu yolla sabit getiriye dönüşmektedir. Daha çok fiziksel sermaye yatırımı, dışsal
yararları artırarak, tüm üreticilerin teknolojik düzeyin gelişmesini sağlar. Bu anlamda fiziksel sermaye,
büyümenin asıl itici gücü olarak görülmektedir. Solow büyüme modelinde yatırımların büyüme etkisi yoktur.
Yeni içsel büyüme modellerinde yaparak öğrenmenin şekillenişini Romer (1986) çerçevesinde görebiliriz. Bu
modelde üretim fonksiyonu şöyle tanımlanmaktadır:
Y = AK α + β L1−α
(7)
Grossman ve Helpman (1991), yatırım oranı ile büyüme arasındaki ilişkiyi, AR-GE sektöründeki teknoloji
üretimine bağlamaktadır. Onların içsel büyüme modelinde sermaye birikimi, büyüme ve yeni teknolojilerin
üretimi bağlantısı şöyle kurulmuştur:
∗

αγ Y
K
=
Y r +γY

(8)

Burada γ Y , AR-GE’ye tahsis edilen kaynakların (araştırmacı sayısı, harcamalar) düzeyiyle belirlenen ulusal
gelir büyüme oranını; α , fiziksel sermaye-ulusal gelir esnekliğini; r, indirim oranını (discount rate)
göstermektedir. Modelin sonucuna göre, fiziksel sermaye büyümeyi uzun dönemde etkileyebilmektedir.
Ülkeler arası regresyon literatürü oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Çalışmaların büyük bir bölümünde
büyüme ile ilişkili bir veya birden fazla değişken bulunmuştur. Bunlardan bazıları beşeri sermaye ve ar-ge
yatırımları, enflasyon ve kamu açıkları gibi politika değişkenleri, ülkenin dışa açıklık dereceleri vb. dir.
Değişkenlerin bu kadar çeşitli olmasına rağmen, hangi değişkenin kesin olarak büyümenin belirleyicisi olduğu
pek açık değildir. Yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki genel bulgulara ulaşılmıştır:
• Büyümenin basit bir belirleyicisi yoktur
• Başlangıç gelir seviyesi en önemli ve kesin değişkendir
• Kamu sektörünün büyüklüğü önem arz etmektedir. Önemli olan kamunun etkinliğidir
• Yapılan analizlerin büyük bir bölümünde beşeri sermaye-büyüme ilişkisi zayıftır
• Kurumlar (serbest piyasalar, servet hakları, hukuk kuralları vb.) büyüme için önemlidir
• Dışa açıklık derecesi fazla olan ekonomiler daha hızlı büyümektedir. (Sala-i Martin, 2002).
Barro ve Lee (1994), ampirik çalışmasında, yatırım oranındaki %1’lik artışın, büyüme oranını %0.12 kadar
artırdığını belirlemiştir. Buna karşın Levine ve Renelt (1992), bu türden bir ilişkin regresyondaki açıklama
gücünün çok düşük olduğunu öne sürmüşlerdir.
Literatürde büyüme sürecini etkileyen bir önemli unsur olarak da, beşeri sermaye tartışılmaktadır. Lucas
(1988), uzun dönemli büyüme sürecinin belirlenmesinde beşeri sermayenin, fiziksel sermayeden daha önemli
olduğu tezini öne sürmüştür.
GDP’deki büyüme pek çok başka faktörden etkilense de, araştırmalar, girişimciliğin ekonomik büyümeye
en fazla katkıda bulunan faktör olduğunu göstermektedir. Girişimcilik, kalkınmada geri kalmış bölgelerde
toplumsal ve ekonomik uyumun güçlendirilmesine, ekonomik faaliyetlerin canlanmasına ve iş yaratılmasına ya
da işsiz veya engelli kişilerin iş yaşamıyla entegrasyonuna da katkıda bulunabilmektedir.
Uygulama ve Yöntem
İktisadi ilişkilerin karmaşıklığı, birçok iktisadi olayın tek denklemli modeller yerine, eşanlı denklemler
yardımıyla incelenmesine yol açmıştır. İktisadi hayatta, makro ekonomik değişkenlerin karşılıklı olarak
birbirlerinden etkilendikleri gözlenmektedir. Bu nedenle verileri sadece içsel ya da dışsal değişken olarak
ayırmak zorlaşmaktadır.
VAR modeli, seçilen bütün ekonomik büyüklükleri bir bütün olarak ele almaktadır. Daha açık bir ifadeyle,
söz konusu model yardımıyla yapılan ekonometrik çalışmalardaki değişkenler ya da büyüklükler eşanlı olarak
incelenmektedir. Bazı modellerde değişkenler içsel bazıları da dışsal ya da önceden belirlenmiş olarak alınır.
Vektör otoregresyon (VAR) sistemi içerisinde yer alan değişkenler içseldir. Böyle modelleri tahmin etmeden
önce modeldeki denklemlerin belirlenmiş olması gerekir. Sims’e göre, bir değişken takımı arasında gerçekten
eşanlılık varsa, hepsi eşit biçimde ele alınmalıdır; içsel ve dışsal değişkenler arasında bir ayırım yapılmamalıdır
(Şenesen, 1999).
Denklem 9’da gösterildiği gibi, modeldeki her değişkenin kendi gecikme değerleri ve diğer değişkenlere ait
gecikme değerlerinin doğrusal bir fonksiyonudur.
2
İnada Koşulu: Sermaye azaldıkça sermayenin marjinal ürününün artması, sermaye arttıkça sermayenin marjinal ürününün azalması
anlamına gelir.

407
(9)

X t = A0 + A1 X t −1 + A2 X t − 2 + ...... + A p X t − p + ε t

Xt
A0
Ai

→

Modele dahil edilen değişkenleri kapsayan vektör ( n × 1) .

→

Sabit terimleri kapsayan vektör ( n × 1) .

→

Parametreleri kapsayan matris ( n × p ) .

εt

→
Hata terimlerini kapsayan vektör ( n × 1) .
Modeldeki içsel değişken
ya da denklem sayısı (n) ile, gecikme sayısı ise, (p) ile gösterilmektedir. Bu
2
yüzden modelde ( n + pn ) kadar parametre tahmin edilmektedir. X t matrisindeki tüm değişkenler içseldir ve
denklem 9’un sağ tarafındaki değişkenler daha önce belirlenmiş değişkenlerdir. Hata terimleri kendi aralarında
bir korelasyona sahip iken, gecikmelere ait hata terimleri ile ve X t −1 ile bir korelasyona sahip değildir (Bilgili,
2002).
VAR modelleri ile işlem yapabilmek için öncelikle serilerin durağan olmaları gerekmektedir. Zaman içinde
serilerin ortalaması ve varyansının sabit olmasını ifade eden durağanlık kavramı, bu amaçla en yaygın olarak
kullanılan, ADF (Augmented Dickey-Fuller) testleri ile incelenmiştir.
Daha sonra VAR analizinde önce içsel değişkenlere ait en uygun gecikme sayısının belirlenmesi
gerekmektedir. Gecikme sayısı çok düşük olduğunda model yanlış tanımlanabilmekte, çok yüksek olduğunda ise
modele ait serbestlik derecesi azalmaktadır. En uygun gecikme sayısının bulunabilmesi amacıyla Likelihood
(LR) testi Sims testi, Akaike Bilgi kriteri (AIC) ve Schwarz kriterine (SC) başvurulabilir (Bilgili, 2002).
Analizimizde kullanacağımız model aşağıdaki gibidir;
GDP = α 1t + α 11 GDP t −1 + α 12 GDP t − 2 + α 1n GDP t − n + α 2 t + α 21 K t −1 + α 22 K t − 2 + α 2 n K t − n

α 3 t + α 31 L t −1 + α 32 L t − 2 + α 3 n L t − n + α 4 t NX t −1 + α 42 NX t − 2 + α 4 n NX t − n + α 5 t +
α 51 BS t −1 + α 52 BS t − 2 + α 5 n BS t − n

GDP
K
L
NX
BS

→
Gayri safi milli hasıla (üretim yaklaşımı ile)
→
Gayri safi sabit sermaye oluşumu
→
İstihdam edilenlerin miktarı
→
Dış ticaret hacmi
→
Beşeri sermaye olarak eğitim ve kültür harcamaları alınmıştır.
Analizimize geçmeden önce bu değişkenlerin ham serilerinin grafiğine bakılmıştır ve bu EK 1’de
sunulmuştur. Analizdeki değişkenler 1993:2007 dönemi verileridir.
Modelde kullanılan değişkenlerin VAR yönteminin uygulanabilmesi için durağan hale getirilmeleri gerekir.
Bunun için serilerin farkları alınarak ek 2’de durağan grafikleri verilmiştir.
Aşağıdaki Tablo 1, modele ilişkin en uygun gecikme verilerini göstermektedir. Buna göre 3. gecikmenin en
uygun gecikme olduğu görülmektedir. Bu analizde Log likelihood, Akaike AIC ve Schwarz SC kriterlerine göre
en düşük değerler 3. gecikmede elde edildiğinden bu gecikme sayısı en uygun olarak seçilmiştir.
Tablo 1: En uygun gecikme tablosu
VAR Gecikme Kriterinin Seçimi
Gecikme
LogL
LR
Sayısı
0
-4348.353
NA
1
-4300.540
85.19444
2
-4180.204
192.5371
3
-4128.591
73.19648*

FPE

AIC

SC

HQ

3.87e+62
1.70e+62
5.42e+60
2.19e+60*

158.3037
157.4742
154.0074
153.0397*

158.4862
158.5691
156.0147
155.9594*

158.3743
157.8976
154.7837
154.1688*

En uygun gecikme belirlendikten sonra bu gecikmeye ait VAR uygulaması yapılmıştır. Bu VAR
uygulamasının çıktısı aşağıdaki tablodaki gibidir.
Varyans ayrıştırması, VAR sistemi içinde meydana gelen şokların doğurduğu değişimler her bir içsel
değişken için ayrı ayrı ifade edilerek tablo oluşturulmasını sağlamaktadır. İlk sütun, varyans dönemini; ikinci
sütun ise gelecek dönemdeki değişkenlerin gelecek tahmin hatalarını ifade etmektedir. Kalan diğer sütunlar her
şoka ait tahmin varyansını yüzde olarak göstermektedir. Her satırın toplamı %100’ü bulması gerekmektedir.
Varyans Ayrıştırma Tablosu şokların göreceli önemlerini ifade eder. Bu nedenle VAR analizi, değişkenlerin
herhangi bir şoka ait tahmin varyansını yüzde olarak görmemize imkan sağlamaktadır.
Tablo 2: Varyans Ayrışma Tablosu
Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S.E.
96825035
1.32E+08
1.63E+08
2.05E+08
2.43E+08
2.87E+08
3.59E+08
5.25E+08
6.12E+08
6.52E+08

DGDP
100.0000
57.60430
45.21886
30.71658
30.65185
22.81646
15.56687
9.569186
9.514403
8.386893

DGDP’nin Varyans Ayrıştırması :
DK
DL
0.000000
0.000000
24.14862
1.062255
16.81740
0.700665
10.63370
1.799725
7.591036
1.929737
5.656289
1.435806
8.354004
1.858588
4.038461
1.410510
5.092264
3.832018
4.600935
5.552579

DNX
0.000000
0.051297
6.099638
14.19494
10.78594
8.006845
25.81768
27.66644
39.11490
36.89302

DBS
0.000000
17.13352
31.16344
42.65506
49.04144
62.08460
48.40286
57.31540
42.44641
44.56657
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Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S.E.
782506.3
1614136.
1756006.
2511284.
2854619.
3125323.
3993459.
4319932.
4365793.
4687997.

DGDP
21.91266
6.684015
7.190103
3.575926
3.301818
2.862513
1.780761
2.399295
2.565439
3.000591

Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S.E.
80482986
1.44E+08
1.85E+08
2.06E+08
2.28E+08
2.39E+08
2.64E+08
2.95E+08
2.97E+08
2.99E+08

DGDP
3.411837
1.363829
3.319096
2.801262
2.598693
2.395738
3.397198
2.729921
2.697200
2.754833

Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S.E.
1493.192
2442.953
4478.319
5115.671
7015.308
8371.740
9853.215
12610.72
16134.97
19447.59

DGDP
1.685422
0.630283
0.250835
0.391326
1.662658
1.290521
1.376812
1.074606
1.676317
1.523809

Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S.E.
118121.9
162513.4
236441.8
280037.8
301329.3
347375.9
403737.0
471369.9
512606.8
530570.2

DGDP
1.149207
1.672154
1.780836
1.434676
1.592613
1.319780
1.547050
1.490722
1.527134
1.436500

DK’nın Varyans Ayrıştırması :
DK
DL
78.08734
0.000000
18.76917
0.052626
19.69987
2.296785
20.19876
1.143421
15.91242
2.374003
13.35270
5.840076
8.280469
4.493983
8.636466
5.540095
8.886742
6.836353
7.846442
6.291561
DL’nin Varyans Ayrıştırması:
DK
DL
6.900631
89.68753
2.213437
34.78318
8.519234
27.06144
6.937360
22.72830
8.423661
19.36850
12.45015
18.23726
10.37231
15.00444
11.37848
13.93075
11.24606
14.55959
11.15778
14.54749
DNX’in Varyans Ayrıştırması:
DK
DL
2.557948
0.017751
1.739410
4.736324
3.260570
2.523631
9.931290
2.602980
6.194621
2.030873
8.880958
4.147230
6.411143
4.036477
7.248328
3.931940
5.042812
3.960587
6.394364
5.084808
DBS’nin Varyans Ayrıştırması:
DK
DL
0.291568
0.054592
8.211428
2.547962
3.919495
2.911127
5.997506
6.129178
5.257644
6.775666
5.845272
6.223039
5.463506
5.676924
5.910957
5.867207
5.526599
7.043327
5.862868
7.928018

DNX
0.000000
11.32131
9.998835
23.38149
29.34201
33.27905
24.29287
28.96662
28.38795
26.06614

DBS
0.000000
63.17288
60.81441
51.70040
49.06974
44.66566
61.15192
54.45752
53.32352
56.79526

DNX
0.000000
12.06393
25.80238
22.04186
19.29978
19.55941
19.09823
26.60778
26.27557
26.01024

DBS
0.000000
49.57562
35.29785
45.49122
50.30937
47.35744
52.12783
45.35307
45.22158
45.52966

DNX
95.73888
51.19999
15.28858
26.58397
17.85467
33.57249
29.33326
43.81295
39.85389
48.84876

DBS
0.000000
41.69399
78.67638
60.49043
72.25718
52.10880
58.84231
43.93217
49.46639
38.14826

DNX
19.91814
37.26793
34.76987
43.41097
43.70564
48.62917
47.90104
51.74513
51.94520
52.83168

DBS
78.58649
50.30053
56.61867
43.02767
42.66844
37.98274
39.41148
34.98598
33.95774
31.94093

Sonuç
Bu çalışmada öncelikle ele alınan değişkenlerin durağan olmaları sağlanmış, daha sonra bu değişkenlerin
uygun gecikme sayısı belirlenerek VAR analizine tabi tutulmuştur. Gecikme, bağımlı değişkenin bağımsız
değişkenlere bağımlılığına göre ender olarak eşanlı gerçekleşir. Çoğu zaman bağımlı değişken, bağımsız
değişkene bir süre sonra tepki vermektedir. Bu nedenle, GDP’nin varyans ayrıştırması sonucunda üçüncü
gecikmeye baktığımızda, GDP’deki şokların %45,21’i kendi şoklarından meydana gelirken %31,16’sı da beşeri
sermaye şokundan meydana gelmektedir. Dolayısıyla beşeri sermayenin (ar-ge faaliyetleri, girişimcilik) GDP
üzerindeki etkisi azımsanmayacak boyutlardadır. Yine beşeri sermayenin kendi varyans ayrıştırmasına
baktığımızda, şokların (3. gecikmede) %56,61’i beşeri sermayenin kendi şoklarından meydana gelmekte %1,78’i
GDP’nin şoklarından meydana gelmektedir. Büyüme şoklarını en fazla etkileyen değişkenler, sermaye stoğu ve
beşeri sermayedir. Bu iki değişkene bakarak emeğin (L) şoklara çok fazla etkisi bulunmadığı söylenebilir. Bunun
sebebi, emeğin “eğitilmiş etkin emek” olarak görülmesi şeklinde ifade edilebilir. Kaldı ki ekonomik büyümede
sadece emek gücünün varlığı yeterli ve önemli değil; eğitimle geliştirilmiş ve verimliliği artırılmış bir emek
gücüne sahip olmak çok daha önemli hale gelmiştir.
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EK 2: Modeldeki Değişkenlerin Durağanlık Grafikleri
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YÜKSEKÖĞRETİMDE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN İNOVATİF İŞ FİKİRLERİNE
ULAŞMADAKİ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Salim ŞENGEL∗.
Yükseköğretimde Girişimcilik Eğitiminin İnovatif İş Fikirlerine Ulaşmadaki Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Özet

Girişimciler diğer üretim faktörlerini de harekete geçiren aktörlerdir. Bir ülkenin kalkınması, rekabet
gücünün arttırılması, istihdamın sağlanması ekonomik gücünün arttırılması, istihdamın sağlanması için
girişimciliğin teşvik edilmesi gerekmektedir.Bunun için girişimcilere inovatif iş fikirlerine ulaşmak için
girişimcilik eğitim desteğinin verilmesi önemlidir.
Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi ve Bilecik Üniversiteleri’ndeki akademik birimlerde önlisans ve lisans
düzeyinde verilen girişimcilik dersinin, öğrencilerin inovatif iş fikrine ulaşmadaki etkisi ölçülmeye çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Girişimcilik, İnovasyon, Eğitim
Jel Kodu: O310, L260
Abstract
Entrepreneurs are actors who evoke other production agents. In order to develop a country, increase its
competitive power, expand its area of employment, raise its economic power entrepreneurship should be
exhorted. So it is important to give entrepreneurship training support to entrepreneurs to help them attain
innovative business ideas.
The aim of this study is to determine the effect of the entrepreneurship course, given at academic units at
Anadolu and Bilecik Universities on associate and bachelor's degree level, while students find innovative
business ideas.
Key words: Entrepreneurship, Innovation, Education

1.

Giriş

Bir ülkenin kalkınması, ekonomik gücünün arttırılması, istihdamın sağlanması, toplumun refah seviyesinin
arttırılması, inanların asgari gereksinimlerinin karşılanabilmesi için bireyleri iş kurmaya özendirmek, motive
etmek ve bunun için finansal ve eğitim desteğini vermeyi gerektirir. Son yıllarda girişim sayısı giderek artığı
gözlenmektedir. Bu artış ekonomik gelişmeye paralel olarak yeniş iş fırsatlarının çıkması yanında, girişimcilik
konusundaki eğitim, destek ve teşviklerinde önemli rolü vardır.
Diğer yandan girişimciler diğer üretim faktörlerini de harekete geçiren aktörlerdir. Bu nedenle
girişimcilerin inovatif iş fikirlerine sahip olmaları, diğer üretim faktörlerinin etkin ve verimli kullanılması
açısından da önemlidir. Verimliliği arttırmanın en önemli sonuç verici öznesi insandır (Eyüboğlu, 2007: 7) Bu
bağlamda inovatif iş fikirlerine ulaşma ve verimliliği arttırabilme açısından girişimcilerin eğitimi önemlidir.
Bunun için girişimcilerin bilgi ve beceriyle donatılmaları, bunu sağlayacak eğitim verilmesini gerektirir.
Her şeyden önce girişimcilik eğitiminin hedef kitlesi belirlenmelidir. Girişimcilik eğitimi lise düzeyinde
verilmektedir. Son yıllarda öğrencilerin yaratılıcılığı geliştirme ve inovatif düşünmelerini sağlama amaçlı olarak
ilköğretim okullarında teknoloji ve tasarım derleri konmuştur. Diğer yandan yüksek öğretimde gittikçe
yaygınlaşan bir düzeyde girişimcilik eğitimi ders programlarında yer almaktadır. Özellikle YÖK mesleki eğitim
programlarında girişimcilik eğitimini ders programlarına koymuş, lisans ve yüksek lisans düzeyinde de bir çok
üniversitede girişimcilik dersi verilmektedir. Diğer yandan KOSGEB genç girişimci yetiştirme programları
çerçevesinde üniversite öğrencileri girişimcilik eğitimi vermektedir.
Bu araştırmada girişimcilik eğitiminin öğrencilerin inovatif iş fikirlerine ulaşmadaki etkisi incelenecektir.
Araştırmanın amacı girişimcilik eğitimi alan öğrencilerinin inovatif iş fikirlerine ulaşma durumunun
belirlenmesidir. Bu amaçları gerçekleştirmede var olan durumun ortaya konması amacıyla betimsel araştırma
modelinden yararlanılmıştır.
2.

Girişimcilik Tanımı ve Önemi

Girişimcilik son yıllarda üzerinde çok durulan ve ilgi çeken bir konu haline gelmiştir. Özellikle girişimcilik
konusu çeşitli araştırmalara konu olmakta, kamu ve üniversitelerde ders konusu haline gelmektedir. Girişimcilik,
Fransızca “entreprendre” ve Almanca “unternehmen” kelimelerinden türemiştir. Kelime anlamı olarak, bir şey
yapmak anlamına gelmektedir.
Girişimciliğin son yıllarda bu kadar ilgi çekmesinin nedenlerinden birisi, küresel dünyada rekabet
edebilmek, refah ve toplumsal gelişmeyi sağlayabilmenin yolu artık ülkelerin girişimcilik potansiyelini ne kadar
değerlendirdiklerine bağlıdır. Girişimcilik konusu bu nedenle geçmişten bu yana ilgilenilen bir konu olmuştur.
Girişimcilik kavramını ilk defa 1755 yılında Richard Cantillon tarafından kullanılmış ve tanımı yapılmıştır.
Buna göre girişimci, gelirleri tam olarak belirlenemeyen bir ortamda mal ve hizmet satmak üzere üretim
girdilerini alan ve üretim yapan kişidir. Daha sonra Avrupa’da Say (1767-1832) girişimciyi tanımlamıştır. Bu
tanıma göre ise girişimci üretim faktörlerini koordine eden ve birleştiren, çeşitli Pazar ortamlarında etkili olan
kişidir (Sakarya vd., 2007: 99). Schumpeter ise girişimcilik teorisinin en önemli kişilerinden birisidir.
Schumpeter’in(1964:100-101) girişimci tanımında yenilik vardır ve 5 girişimci davranışını belirtmiştir;
-Yeni bir ürünün üretilmesi ya da var olan ürünün kalitesinin iyileştirilmesi,
-Yeni bir üretim metodu
∗
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-Yeni pazar bulma,
-Yeni hammadde, yarı mamul kaynaklarının elde edilmesi
-Yeni organizasyon oluşturulması
Diğer yandan Hisrich ve Peters(1998: 6-8) girişimciliğe tarihsel bir bakış açısıyla bakarak erken
dönemlerden ortaçağ ve bugüne kadar uzanan bir süreçte girişimciliği ele almışlardır. Girişimcilik,
girişimcilerin risk alma fırsatları kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tümüne verilen addır,
denilebilir. (Tüsiad, 2002: 34)
Girişimcilik konusu son yıllarda yoğun bir şekilde gündemde olmasına rağmen, gerçekte kapitalizmin
başladığı dönemden itibaren etkindir. Ancak 1980 yıllarından sonra popülerlik kazanmış ve birçok ülke girişimci
ekonomi oluşturmak için devlet programları hazırlayarak altyapılarını güçlendirmeye ve girişimci sayılarını
arttırmaya çalışmışlardır. Bu noktada, girişimci ekonomiyi en başarılı bir şekilde uygulayan ülke olarak kabul
edilen ABD, diğer ülkeler için ulaşılmak istenen model olmaktadır. Girişimciliğin son dönemlerde bu kadar
popüler olmasının başlıca sebepleri arasında aşağıdaki üç önemli gelişmeyi sayabilir (Tusiad, 2002: 40);
-İstihdam sorunun artması,
-Yeni ekonominin gittikçe gelişmesiyle değişen ekonomik yapı,
-Ekonomi ve işletme alanında teorik gelişmeler ve girişimciliğin genel kabulü,
Bu gelişmelere paralel olarak girişimcilik ekonomik büyüme sürecinin önemli bir unsurudur. Girişimciler
tarafından gerçekleştirilecek yenilik faaliyetleri ve artan rekabet ekonomik büyüme açısından çok önemlidir.
Girişimciliğin önemi, girişimcilerin toplum ihtiyaçlarını belirleyip, bunu yatırıma, sonucunda da toplumsal
refaha dönüştürmelerinde yatmaktadır(Arıkan, 2002: 41). Diğer yandan ülkede yaşanan ve önemli bir sorun olan
istihdam sorunun çözümünde girişimciliğin önemi büyüktür.
3.

Girişimcilik Eğitimi ve Önemi

Ülkelerin kalkınması ve gelişmesi, kaynakların etkin kullanılması, zenginliğin ve refahın sağlanması ülkede
yapılacak girişime bağlıdır. Girişimciler ülke kaynaklarını harekete geçirerek, verimliliği artırarak hızla ülkenin
refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulunurlar. Ancak bunları yapacak girişimcilerin bilgi, bilinç ve beceri
düzeyleri, yapılacak girişimlerden elde edilecek sonuçları yakından etkilemektedir. Bu bağlamda girimcilere bu
özellikleri katacak, verecek bir eğitim sürecinden geçirilmeleri önemli katkılar sağlayacaktır.
Eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme
süreci olarak tanımlanmaktadır(Ertürk,1993:12).Girişimci bireylere, girişime başlamadan önce girişimcilik
eğitiminin verilmesinin önemi yadsınamaz. Bireylere öğrenim hayatları içinde girişimcilik eğitimi verilerek,
gelecekte yapacakları girişimlerin başarı şansını arttırmak olanaklı olabilecektir.
Girişimcilik eğitimi Amerika’da ikinci dünya savaşından sonraki yıllardan başlayarak verilmeye
başlanmıştır. Ancak akademik olarak üniversitelerde verilmeye başlanması 1970 yıllara rastlamaktadır. Ancak
ülkemizde girişimcilik eğitiminin önemi 1990 yıllarda fark edilmiştir. 1990’lı yıllarda bazı üniversiteler
girişimciliği bir ders olarak eğitim programlarının dahil etmişlerdir. Örneğin Anadolu Üniversitesi.
Diğer yandan girişimcilik eğitimi YÖK- MEB Meslek Yüksek Okulları Ders programlarının yeniden
yapılandırılması üzerine yapılan çalışmalarda bir çok programa girişimcilik dersi konulmuştur. Ancak bu da tüm
meslek yüksek okulları ders programlarını kapsamaktan uzaktır. Ayrıca henüz yüksek öğretimde lisans ve
yüksek lisans düzeyinde girişimcilik eğitiminin yaygın olarak verildiğini söylemek güçtür.
Girişimciliğin eğitim yoluyla geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yalnızca ekonomik boyutta değil;
toplumsal, kültürel ve hatta siyasal boyutta olumlu yönde etkiler yaratmaktadır. Girişimciliğin geliştirilmesi
amacıyla girişimcilerin eğitilmeleri, temelde insan gücü potansiyelinin değerlendirilmesi demektir. Bu bakımdan
girişimcilik eğitiminin örgün eğitim programlarında yer almasına gereksinim vardır. Bu programlarda
girişimcilik akademik bir disiplin olarak ele alınmalıdır. Diğer yandan, girişimcilik eğitiminin kimlere
yöneleceği ve bu eğitimin nasıl yapılacağı sorularının yanıtı açık biçimde verilmelidir. Her şeyden önce
girişimcilik eğitiminin hedef kitlesi kimlerdir ya da kimler olmalıdır sorusu gündeme gelir. Hedef kitlenin
belirlenmesi eğitim içeriğinin oluşturulmasına da büyük ölçüde yardımcı olacaktır (Eyüboğlu, 2007: 28).
Girişimcilik eğitimleri akademik düzeyde 1960’lı yıllardan beri yürütülmektedir. Girişimcilik eğitiminin
amacı iki şekilde belirlenebilir. Bunlardan birisi, kuruluş sonrası bir işletmenin geliştirilmesi ve
kurumsallaştırılmasına kadar süreç, diğeri ise orijinal iş fikrinden girişimin kuruluş aşamasına kadar olan
kısımdır (Top, 2006:188). Girişimcilik eğitimi her iki süreci kapsayacak şekillendirilmesi yaralı olacaktır. Ancak
günümüzde ekonomilerin rekabette üstünlük sağlayacak ve değişimin ve gelişimin dayanağı inovasyondur. Bu
sebeple inovasyon yapabilecek şekilde girişimcilik eğitim programları yenilik ve yaratıcılığa ayrı bir önem
verecek şekilde yapılandırılmalıdır. Bugünkü inovatif girişimcilik anlayışının kurucusu Schumpeterdir.
Schumpeter girişimciyi inovatif bir iş fikrini hayata geçiren kişi olarak görür. Girişimci eskinin yerine yeniyi
getiren, geleneği yıkarak yeniyi yaratan kişidir. Bu değişim zordur, ancak bu zoru yenmek için girişimci
zorlukları aşacak çabalar göstermek zorundadır. Girişimci bağımsız düşünebilen esnek yaratıcı, kendine
güvenen, dayanıklı ve ısrarcı olmalıdır.(Tüsiad, 2002: 34-35)
Ancak üniversiteler girişimcilik eğitimine önem verirken diğer bir yandan da kendileri girişimci bir
üniversite olabilirler. Girişimci bir üniversite olabilmek için şu koşulları varlığı ileri sürülebilir(Odabaşı, 2008);
-Üniversitenin kendisi bir kuruluş olarak girişimci olur,
-Üniversitenin üyeleri (akademik personel, öğrenciler, çalışanlar) kendilerini birer girişimciye dönüştürür,
-Üniversite ile çevrenin etkileşimi (üniversite ile bölge arasında oluşan ikili birlikteliği) girişimci
yapılanmalar oluşturur.
4.

İnovasyon ve Girişimcilik

İnovasyon, Latince bir sözcük olan “innovatus”tan türetilmiştir.toplumsal, kültürel ve idari ortamlarda yeni
yöntemlerin kullanılmaya başlaması anlamına gelir (Elçi, 2007:1). OECD ise inovasyonı bir süreç olarak, “bir
fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir imalat yahut dağıtım yöntemine, ya da yeni
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bir toplumsal hizmete dönüştürmektir” şeklinde tanımlamaktadır.
Son zamanlarda, inovasyonun kalkınma ve rekabet açısından önemi anlaşıldıkça ‘inovasyon ekonomisi’
kavramı da çokça tartışılmaktadır. Ülkelerin geleneksel ekonomilerini inovasyon ekonomisine dönüştürmedeki
başarıları, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal gelişme performanslarını belirlemektedir. İnovasyon
ekonomisi kendini, nitelikli işgücü; bu işgücü için yüksek getiriler vadeden iş olanakları ve bu iş olanaklarını
yaratan hızla büyüyen firmalar ve çok sayıda yeni kurulan işletmelerle gösterir(Elçi,2008).
Her şeyden önce, inovasyonun ne olduğu ve inovasyon sürecinin nasıl işlediğini eğitim yoluyla bireylere
kazandırmak gerekmektedir. İnovasyon sürecini aşağıda görülen yenilik hunisi yoluyla açıklamak yararlı
olacaktır. İnovasyon süreci, Şekil 1’de görüldüğü gibi birbirinden farklı ve çok sayıda fikir yenilik hunisine
birinci alandan giriş yapar. Beşinci alan uygulama alanıdır. Fikirlerin önemli bir kısmı bu aşamaya gelmeden
elenmektedir. Önemli olan çok sayıda fikrin huniye girmesini sağlamaktır. Bunun içinde yüksek öğretimde
girişimcilik eğitim programlarında inovasyona ağırlık vermek yerinde olacaktır.
Şekil 1- Yenilik Hunisi
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Kapı 4

(Ulusal İnovasyon Sistemi; 2003)

Ancak inovasyon için çok sayıda ve farklı fikrin ortaya çıkabilmesi aynı zamanda girişimcilik
programlarında yaratıcılık eğitimine de yer verilmesine bağlıdır. Yaratıcılık ve yenilik bir birinin devamı
niteliğindedir. Yaratıcılık hayal gücünün kullanıldığı ve fikirlerin çoğaltıldığı aşamadır. Kişileri girişimcilikle
buluşturan ortak nokta yeniliktir. Farklı kişiliklere sahip girişimcilerin ortak yönleri kendilerini sistematik olarak
yeniliğe adamış olmalarıdır. Yenilik konusunda farkları yoktur( Müftüoğlu vd., 2004: 44).
Girişimcilik ve yenilik (inovasyon ) modelleri incelendiğinde, gerçekleştirme süreçlerinin iç içe geçtikleri
ve birbirlerinden güç aldıkları görülmektedir. Rekabetçilik girişimciliğin hayata geçirilmesinde önemli bir
etkendir.Yaratıcılık ise bütün bu olgularda ortak özelliktir. Dolayısıyla yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik ve
rekabetçilik oluşumları birbiriyle yakın ilişki içindedirler ve dinamik olarak etkileşirler ( UİG, 2006:30)
Şekil 2 Dinamik Etkileşimler

(Ulusal İnovasyon Girişimi Taslak,2006)
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Girişimcilik ve yaratıcılık sadece iş yaşamında değil, toplumsal ve özel hayatta da iç içedir. Toplumlarda
yaratıcılığın özendirilmesi ve geliştirilmesi, bireylerin önündeki engelleri kaldırarak, onun özünde buluna hayal
gücünün ve düşüncelerinin önünü açmakla olanaklıdır. Yaratıcı düşünceyi toplumsal yapı kışkırtır ve besler, ama
yaratıcı kıvılcım tek bir bireyden çıkar. Hep vurgulandığı gibi, çağdaş anlamda girişimciliğin anahtar sözcüğü
yaratıcılıktır. Yaratıcılık sürecinin sonucu ortaya çıkan buluş, girişimciliğin en temel belirleyicisidir. Girişimcilik
yaratıcı düşünceyi hayal aşamasından alıp, sistematik, mantıklı ve uygulanabilir bir duruma getirir (Eyüboğlu,
2007: 40-41).
5.

Yöntem

5.1. Araştırmanın Amacı ve Sorun
Araştırma amacının ortaya konmasında araştırma probleminin tanımlanması yararlı olacaktır. Bu
araştırmada problem girişimcilik eğitiminin öğrencilerin inovatif iş fikirlerine ulaşmadaki etkisi nedir?
Sorusudur. Probleme bağlı olarak bu araştırmanın amacı girişimcilik eğitimi alan öğrencilerinin inovatif iş
fikirlerine ulaşma durumunun belirlenmesidir. Gerçekleştirilen bu araştırma sayesinde girişimcilik eğitimi alan
öğrencilerinin eğitim süresince yaratıcılık ve yenilik konusunda bilgilendirilmeleri ve inovatif iş fikirlerine
ulaşabilmelerinin değerlendirilebilmesine ilişkin verilerin sağlanması mümkün olabilecektir.
5.2. Anakütle ve Örnekleme
Bu araştırmada ana kütle Anadolu Üniversitesi ve Bilecik Üniversitesinde Girişimcili dersi alan öğrencilerdir. Girişimcilik dersi alan öğrenci sayısı 283’dir. Araştırmadan daha anlamlı ve güvenilir sonuçlar alınabilmesi
açısından ana kütlenin tamamına(283 öğrenci) anket uygulanmıştır. Uygulanan araştırmada örgün eğitim alan
öğrencilere tam sayım uygulaması esasına göre, tüm öğrencilere anket formları dağıtılmış, araştırmaya katılan,
araştırmanın yapıldığı zamanda okulda bulunan ve anketleri istenilen ölçütlere göre dolduran öğrencilerin sayısı
ise 247’tir. Anket geri dönme oranı % 87.27’dir. Anketteki soruların anlaşılırlığını test etmek amacıyla 27 öğrenci üzerinde pilot uygulama yapılmıştır. Katılımcıların anketi yanıtlama süresi yaklaşık 15-20 dakika sürmüştür.
5.3. Araştırma Modeli
Araştırma amaçlarına uygun olarak “Betimsel” ve “Bağıntısal” araştırma modeli kullanılmıştır. Betimsel
araştırmalar, bir konudaki herhangi bir durumu saptamayı hedefleyen araştırmalardır (Erdoğan,1998:60-62).
Bağıntısal araştırma modeli ise değişkenler arası ilişkileri ve bu ilişkilerin düzeyini inceler (İftar, 2000). Bu
araştırma modellerinde amaç; eldeki problemi, bu problemle ilgili durumları, değişkenleri ve değişkenler arası
ilişkileri tanımlamaktır (Kurtuluş, 1998:310-311).
5.4. Veri Toplama Yöntemi
Araştırma modelinin betimsel ve bağıntısal olması ve gerekli verilerin tarafsız ve istatistiksel analize uygun
olarak toplanması bakımından en uygun veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır.
Geliştirilen ankette Anadolu Üniversitesi ve Bilecik Üniversitesi’nde girişimcilik dersinin, bu dersi alan
öğrencilerin inovatif iş fikirlerine ulaşmadaki etkisi ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu çerçevede verilerin
düzenlenmesiyle ilgili anket formunda öğrencilerin demografik yapısı, yaratıcı ve yenilikçi özellikleri ve bakış
açılarının ortaya konulması amaçlanmıştır.
5.5. Verilerin Analizi
Veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanıldığı için verilerin analizinde SPSS 12.0 kullanılmıştır.
Tanımlayıcı analizde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin ortaya
konması için ise, t testi ve ANOVA ve regresyon analizi uygulanmıştır.
6.

Bulgular

6.1. Katılımcılara İlişkin Özellikler
Araştırmaya katılanların % 63,9’si erkek (153 kişi), % 36.1’ü bayan (86 kişi), % 3.3’ü (8 kişi) 16-17 yaş
grubu, %22.8’i (56 kişi) 18-19 yaş grubu, % 57.4’ü (142 kişi) 20-21 yaş grubu, % 10.6’sı (26 kişi) 22-23 yaş
grubu, % 5.7’si (14 kişi) 24 yaş ve üstü olan kişilerden oluşmaktadır.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Grup
Değişkenler
Sıklık
Kadın
153
Cinsiyet
Erkek
86
16-17
8
18-19
56
Yaş
20-21
142
22-23
26
24 ve üstü
14
500 YTL ve daha az 28
501-750 YTL
52
Aylık Gelir
751-1.000 YTL
76
1.001-1.250 YTL
41
1.251 YTL ve üstü
48
Akademik
Mühendislik Fak
20
Birim
Porsuk MYO
107
Besyo
20

Yüzde
63.9
36.1
3.3
22.8
57.7
10.6
5.7
11.4
21.1
30.9
16.7
19.9
8.1
43.3
8.1
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Meslek

Sınıf

Bozüyük MYO
Eskisehir MYO
Bilecik MYO
Memur
İsçi
Serbest Meslek
Bağımsız İşyeri
Özel Sektör
İşsiz
Emekli
Çiftçi
Diğer
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf

12
62
26
28
43
40
31
15
1
60
16
13
36
180
22
9

4.9
25.1
10.5
11.3
17.4
16.2
12.6
6.1
0.4
24.3
6.5
5.3
14.6
72.9
8.9
3.6

Katılımcılar okudukları sınıf itibariyle ele alındığında % 14.6’sı (36 kişi) 1. sınıf, % 72.9’u (180 kişi) 2.
sınıf, % 8.9’u (22 kişi) 3. sınıf ve % 3.6’sı ise (9 kişi) 4. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Akademik birimler
bakımından, Anadolu Üniversitesi’nden öğrencilerin % 8.1’i ( 20 kişi) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi’nde,
% 43, 3’ü (107 kişi) Porsuk MYO’da, % 8.1’i (20 kişi) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda, % 25.1’i ( 62
kişi) Eskişehir MYO’da, Bilecik Üniversitesi’nden ise % 4.9’u( 12 kişi) Bozüyük MYO’da, % 10,5’i (26 kişi)
Bilecik MYO’da okumaktadır. Öğrencilerin ailelerinin çalışma alanı incelendiğinde % 24.3’ünün (60 kişi)
emekli, % 16.2’sinin serbest meslek (40 kişi), % 11.3’ünün (28 kişi) memur, % 17.4’ünün (43 kişi) işçi, %
6.5’inin ise (16 kişi) çiftçilerden oluştuğu görülmektedir. Son olarak, öğrencinin ailesinin ortalama aylık geliri
incelendiğinde; % 30.9’unun (76 kişi) 751-1.000 YTL ve % 16.7’sinin (41 kişi) 1.001 - 1.251 YTL, % 19.9’unun
( 48 kişi) 1251 YTL ve üstü gelire sahipken % 11.4’ünün (28 kişi) 500 YTL ve daha düşük, % 21.1’inin (52
kişi) 501-750 YTL arası gelire sahip olduğu görülmektedir (Tablo 1).
6.2. Girişimcilik Dersi İle İlgili İfadelerin Faktör Analizi
Girişimcilik dersine katılan öğrencilerin, dersle ilgili verilen ifadelerin değerlendirilmesinde 13 ifadeden
yararlanılmıştır. Bu ifadelerin gruplandırılması, sınıflandırılması ve ana faktörlere dönüştürülmesi amacıyla
Faktör Analizi (Principal Component Factor) uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına ilişkin bulgular Tablo
2’de verilmiştir.
Girişimcilik dersine katılan öğrencilerin dersle ilgili verilen ifadelerin ilişkin değişkenlere faktör analizinin
uygulanması için “örneklem yeterliliğine bakmak gerekmekte ve yeterliliğe karar vermek için Kaiser-MeyerOlkin (KMO) testinden yararlanılmaktadır”. Yapılan bu araştırmada KMO 0.915 olup, faktör analizinin
uygulanabilmesi için bu oran yeterlidir. Bartlett Test for Sphericity (BTS) 2457.9992 (p = .000) ise bir matris
belirleyicisi olarak değişkenlerin varyans hipotezi ve kovaryans matrisinin reddedildiğini ve bir faktör analizi
yapmaya uygun olduğunu göstermektedir. Tüm faktörler için öz değer 1’den büyük olarak atanmıştır.
Tablo 2. Yenilik ve Yaratıcılık Dersine Yönelik Faktörler
Faktörler
Faktör 1: Kavramsal Öğrenme
Yaratıcılık ve yenilik kavramını öğrendim
Yaratıcılığın aşamalarını öğrendim
Yaratıcılık tekniklerini öğrendim
Yaratıcılığın gelişmesini etkileyen faktörleri öğrendim
Yenilik kaynaklarını öğrendim
Yenilikçilik ilkelerini öğrendim
Yenilik türlerini öğrendim
Yenilik finansman kaynaklarını öğrendim
Faktör 2: Düşünsel Yönelim
Yenilik yapmanın önemini kavradım
Yenilikçi fikirler üzerine düşünmeye başladım
Daha önce düşünmediğim bir alanda yeni açılımlar yaptı
Gelecek planlarımı iş kurma yönünde yapmaya başladım
İnovatif fikirler geliştirdim

Faktör
Yükleri

ORT.

SS

.775
.781
.817
.799
.682
.751
.728
.492

4.13
3.87
3.73
3.68
3.70
3.61
3.62
3.37

0.87
0.86
0.92
1.04
1.04
1.05
1.04
1.05

.580
.790
.756
.750
.772

3.94
3.88
3.54
3.71
3.41

1.06
1.05
1.17
1.11
1.18

Özdeğer
(Açıklanan
varyans)
7.038

Alpha
α
.916

(54.139)

1.384

.854

(10.188)

Girişimcilik dersine katılan öğrencilerin dersle ilgili verilen değişkenler çerçevesinde iki faktör ortaya
çıkmaktadır. Birinci faktör, sekiz değişkenden oluşmakta olup “kavramsal öğrenme” olarak adlandırılmıştır.
İkinci faktör, beş değişkenden oluşup “düşünsel yönelim” olarak isimlendirilmiştir. Her bir faktöre ilişkin
güvenilirlik katsayısı (Cronbach-alpha = α) birinci faktör için 0.916, ikinci faktör için ise 0.854’tür. Faktörlerin
Cronbach-alpha değerleri “güvenilirliğin genel kabul sınırlarının (0.70)” içinde olduğunu göstermektedir.
Ölçekte bulunan tüm ifadelerinin güvenilirlik (Cronbach-alpha) değeri 0.931 olup, ölçeğin toplamı önerilen
.70’in üzerinde olması kriteri bakımından güvenilirliğin yeterli olduğu söylenebilir.
Faktör analizinde her bir faktörün açıkladığı varyansın %’si, faktörlerin göreceli önemini ortaya
koymaktadır. Buna göre, birinci faktör olan “kavramsal öğrenme” toplam varyansın en büyük payı olan
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%54.139’luk bir kısmını açıklarken, ikinci faktör olan “düşünsel yönelik” toplam varyansın %10.188’ini
açıklamaktadır.
6.3. Girişimcilik Dersine İlişkin Faktörlerin Dersten Memnun Olma ve Diğer Öğrencilere Tavsiye Etme
Üzerindeki Etkisi
Tablo 3.Girişimcilik Dersinden Memnun Olma Üzerine Etkisi
Faktörler
Faktör 1: Kavramsal Öğrenme
Faktör 2: Düşünsel Yönelim
Sabit
* p < 0.05 ; ** p < 0.01

Std. β
0.418
0.503
3.992

t
8.610
10.358
78.793

Bağımlı Değişken
Memnun Olma
Ayar. R2
p
R2
0.000**
0.000**
0.42
0.42
0.000**

F
90.709**

Girişimcilik dersi kapsamında öğrencilerin almış oldukları eğitime yönelik faktörlerin dersten memnun
olma üzerindeki etkisini inceleyen regresyon analizi (F = 90.709; p < 0.01) değerleri dikkate alındığında
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Girişimcilik dersinde elde edilen öğrenmenin, öğrencilerin dersten
memnun olma üzerindeki açıklayıcılığı % 42’dir. Beta katsayılarına göre her iki faktöründe memnun olma
üzerinde birbirine yakın bir etkisi bulunmakla birlikte, düşünsel yönelimin etkisi daha yüksek olarak
değerlendirilebilir.
Tablo 4. Girişimcilik Dersini Tavsiye Etme Üzerine Etkisi
Faktörler
Faktör 1: Kavramsal Öğrenme
Faktör 2: Düşünsel Yönelim
Sabit
* p < 0.05 ; ** p < 0.01

Std. β
0.443
0.473
3.878

t
9.062
9.673
74.070

Bağımlı Değişken
Tavsiye Etme
Ayar. R2
p
R2
0.000**
0.000**
0.42
0.41
0.000**

F
87.848**

Girişimcilik dersi kapsamında öğrencilerin almış oldukları eğitime yönelik faktörlerin dersten girişimcilik
dersini diğer öğrencilere tavsiye etme etkisini inceleyen regresyon analizi (F = 87.848; p < 0.01) değerleri
dikkate alındığında istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Girişimcilik dersinde elde edilen öğrenmenin,
öğrencilerin dersi diğer öğrencilere tavsiye etmesi üzerindeki açıklayıcılığı % 41’dir. Beta katsayılarına göre her
iki faktöründe tavsiye etme üzerinde birbirine yakın bir etkisi bulunmaktadır.
6.4.Girişimcilik Dersine İlişkin Faktörlerinin Demografik Özelliklere Göre Farklılaşması
Girişimcilik dersi ile ilgili ortaya çıkan faktörlerin, öğrencilerin demografik özelliklerine göre farklılık
gösterip göstermediğini ortaya koymak için t-testi ve ANOVA’dan faydalanılmıştır.
Cinsiyete göre farklılaşma değerlendirildiğinde kız öğrencilerle, erkek öğrenciler arasında istatistiki olarak
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Yaş grupları açısından da anlamlı bir farklılık söz konusu değildir.
Öğrencilerin okudukları sınıflara göre anlamlı bir farklılık değerlendirildiğinde kavramsal öğrenme faktörü
açısından anlamlı bir farklılık söz konusu iken, düşünsel yönelik faktörü açısından yaş grupları arasında anlamlı
bir farklılık bulunmamıştır.
Tablo 5. Demografik Özelliklere Göre Girişimcilik Dersi Faktörlerin Farklılaşması
Cinsiyet
Yaş
Sınıf
t
p
F
p
F
p
Faktörler
Faktör 1: Kavramsal Öğrenme
-1.357 .176
.816
.516
3.930
.009*
Faktör 2: Düşünsel Yönelim
0.152 .879
2.704
.031*
.600
.615
* p < 0.05 ; ** p < 0.01

Akademik Birim
F
p
6.096
5.277

.000**
.000**

Tablo 6. Demografik Özelliklere Göre Girişimcilik Dersi Faktörlerin Farklılaşması
Gelir
Ailenin Mesleği
F
p
F
p
Faktörler
Faktör 1: Kavramsal Öğrenme 1.011 .412 .780
.621
Faktör 2: Düşünsel Yönelim
1.359 .241 .425
.905

Öğrencilerin bağlı bulundukları akademik birimler her iki faktör açısından değerlendirildiğinde anlamlı
farklılık ortaya çıkmıştır.
Gelir ve ailenin mesleği açısından da anlamlı bir farklılaşma ortaya çıkmamıştır. Bunun anlamı da
öğrencilerin gelirine ve ailesinin mesleğine göre bir farklılık ortaya çıkmamıştır.
7.Sonuç ve Öneriler
Yapılan bu çalışmada öğrencilerin girişimcilik dersi kapsamında özellikle, kavramsal öğrenme ve düşünsel
yönelim olarak isimlendirilen iki faktör ortaya çıkmıştır. Bu iki faktörün toplam açıklanan varyansı 64.327’dir.
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Kavramsal öğrenme faktörü toplam varyansın 54.139’unu, düşünsel yönelim ise toplam varyansın 10.188’ini
açıklamaktadır. Bu doğrultuda öğrencileri özellikle yenilik veya inovatif düşünce konusunda kavramsal olarak
birçok konuya hakim olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda da düşünsel bazı eylem planlarına geçtikleri
söylenebilir.
Bir dersin verimliliği ve öğrettikleri doğrultusunda öğrencilerin bu dersten memnun olmaları ve
arkadaşlarına yani bu dersi almayan öğrencilere, bu dersi almaları konusunda tavsiyede bulunmaları önemlidir.
Girişimcilik dersi ile ilgili ortaya çıkan kavramsal öğrenme ve düşünsel yönelim faktörlerinin memnun olma
üzerindeki etkileri değerlendirildiğinde, diğer etkenler hariç bu iki faktörün memnun olma üzerindeki etkisi % 42
ve bu dersin tavsiye edilmesi üzerindeki etkisi ise % 41’dir.
Girişimcilik dersi ile ilgili ortaya çıkan faktörlerin demografik özellikler açısından farklılaşıp farklılaşmadığı değerlendirildiğinde ise cinsiyet açısından bir farklılaşma söz konusu olmamıştır. Yaş açısından ise düşünsel
yönelim faktörü açısından farklılık ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin okudukları sınıf değerlendirildiğinde kavramsal
öğrenme faktöründe farklılık ortaya çıkmıştır. Akademik birimler değerlendirildiğinde her iki faktör açısından
farklılaşma söz konusudur.
Ortalama gelir ve aile mesleği değerlendirildiğinde bu iki faktör açısından istatistiki olarak anlamlı
farklılıklar ortaya çıkmamıştır. Bunun temel nedeni olarak, ortalama gelirlerin birbirine yakın olması ve meslek
dağılımının homojen bir yapı sergilememesi gösterilebilir.
Yükseköğretimde verilen girişimcilik dersinin öğrenciler üzerinde inovatif bir iş fikrine ulaşmaya katkı
verdiği söylenebilir. Girişimcilik eğitiminin yüksek öğretimde yaygınlaştırılarak, ders programlarında yenilik ve
yaratıcılık konularına ağırlıklı olarak yer verilmesi yararlı olacaktır. Yenilikçi ve yaratıcı, inovatif iş fikirlerine
sahip girişimleri eğitim öğretim sürecinde yönlendirmek olanaklıdır.
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OKULLARIN ÖRGÜTSEL YARATICILIKLARININ ÖĞRETMENLERİN
YABANCILAŞMA EĞİLİMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Ercan YILMAZ∗,
Ali Murat SÜNBÜL∗∗.
Okulların Örgütsel Yaratıcılıklarının Öğretmenlerin Yabancılaşma Eğilimleri Açısından İncelenmesi
ÖZET
Türkiye’de okullarda son beş yılda kalite yönetim yaklaşımı uygulanmaya başlamıştır. Kalite yönetimi
temelde örgütsel iş ve işleyişlerde sürekli iyileşmeyi merkeze alan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu sürekli iyileşme
sürecini de, çalışanları merkeze alınmasına, onların yenilikçiliğine ve yaratıcılığına dayandırmaktadır.
Dolayısıyla kalite yönetimi sürecinde okulların örgütsel yaratıcılıkları daha da önemli hale gelmiştir. Örgütsel
yaratıcılık, organizasyonun sahip olduğu çalışanların yaratıcılıklarının bir toplamıdır. Ancak örgütsel
yaratıcılığın bileşeni olan bireysel yaratıcılık, belli bir oranda kişilerin sahip olduğu bazı özelliklerden
etkilenmektedir. Örgüt içinde çalışanların bu özelliklerden biri olan psikolojik özellikleri onların yaratıcıklarını
etkileyebilmekte ve örgütsel yaratıcılığa etki gösterebilmektedir. Söz konusu psikolojik özelliklerden biriside
yabancılaşma duygusudur. Yabancılaşma, bir kimseyi başka bir şeyden ya da kimseden uzaklaştıran, başka bir
şeye ya da kimseye yabancı hale getiren eylem ya da gelişmedir. Örgüt içindeki çalışanların yabancılaşması,
örgütsel yaratıcılığı etkileyebilir. Bu araştırmanın amacıda, örgütsel yaratıcılığın çalışanların yabancılaşma
eğilimleri açısından incelenmesidir.
Araştırmanın çalışma grubunu; 500 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında öğretmenlerin
yabancılaşma eğilimlerinin örgütsel yaratıcılığı açıklama düzeyi araştırılmıştır. Çalışanların yabancılaşma
eğilimleri ile örgütsel yaratıcılık arasıdaki ilişkiyi test etmek için korelasyon tekniği ve çalışanların yabancılaşma
eğilimlerinin örgütsel yaratıcılığı açıklama düzeyini test etmek için regrasyon tekniği uygulanmıştır. Yapılan
istatistiksel çözümlemeler sonucunda; öğretmenlerin yabancılaşma eğilimleri ile örgütsel yaratıcılığı arasında
ilişki bulunmuştur. Diğer bulgusu ise öğretmenlerin yabancılaşma eğilimleri örgütsel yaratıcılığı açıklamaktadır.
Key Words: Örgütsel yaratıcılık, Kültürel yabancılaşma, Öğretmen
ANALYSING THE ORGANIZATIONAL CREATIVITY FROM THE POINT OF EMPLOYEE’S
ALIENATION LEVELS
ABSTRACT
Organizations that want to succeed need to be innovative besides efficiency and need to highlight creativity
and organization can only survive with services and products that are preferential and competitive. Especially,
Turkish Ministry of education has already started to apply Quality Management Concept. Quality Management
Concept requires giving more importance to organizational creativity. Quality Management is a concept in which
employees are in the center and that gives importance to creativity and service quality. These product and
serving are related to organizational creativity. Organizational creativity is total creativity of employees in an
organization. However, individual creativity that is component of organizational creativity is function of
characteristics that some people have. One of these characteristics is individual alienation. Alienation is an
activity and process that avoid one from another one or another thing and alienate him or her to other people and
other things. Employee’s alienation in an organization can affect organizational creativity. This study aims to
analyze organizational creativity from the point of employee’s alienation level. Study group consists of 316
teachers. it hasn’t been found a significant relation between organizational creativity of schools and teachers’
alienation level as a result of the study. The tendency of teachers’ alienation differs according to their sex. On the
other hand, the number of teachers in schools leads to an important and cohesive discrepancy in organizational
creativity and alienation.
Keywords: Creativity, Organizational Creativity, alienation, teacher

GİRİŞ
Okula dayalı yapılan ve eğitimde iyileşmeyi hedefleyen değişim hareketlerinin başarılı olabilmesi ve
okulların kendi alanlarında rakiplerine göre daha avantajlı duruma gelebilmesi için yenilikçiliğe ve yaratıcılığa
ihtiyaç vardır. Dinamik bilgi yapısında, makro ve bölgesel değişikliğin oluşturduğu çevrede bulunan okullar,
değişim ve gelişmeyi sağlayan eylemler içinde olmalıdırlar. Okulda yapılan, eğitime dönük yenileşme
hareketlerinde eğitim çalışanlarına önemli görevler düşmektedir. Bu sebepten dolayı, okulda değişim ve gelişim
programlarının başarılı olmasında, öğretmenin önemli bir yeri vardır. Öğretmenler tarafından uygun görülmeyen,
benimsenmeyen ve katkı sağlanmayan uygulamaları yapmak çok zordur (Erdoğan, 2002:87).
Günümüzde eğitim çalışanlarından beklenen, yaratıcılık ve kendini gerçekçi ifade etmeleridir. Okullardan
beklenen ise örgütsel yaratıcılıklarına geliştirebilmeleridir. Örgütsel yaratıcılık ile yaratıcılık kavramları
birbirleriyle ilişkili kavramlardır. Yaratıcılık, var olan ürünlerin benzersiz bir ürüne dönüştürüldüğü veya
benzersiz bir ürün ortaya çıkarılmaya çalışıldığı bir süreçtir (Gümüşsuyu, 2004: 23). Yani yaratıcılık, hem yeni
hem de uygun çalışmalar ortaya çıkarma yeteneğidir (Armstrong, 1989: 65). Örgütsel yaratıcılık ise, kişinin
önceki deneyimleri, bilişsel yetenekleri, kişisel özellikleri, içsel motivasyonları, yaratıcılık yeteneklerin bir araya
geldiği bireysel yaratıcılık düzeyleri ile grubun yapısı, özellikleri ve büyüklüğünün bir araya geldiği grup
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yaratıcılığı ve örgütün özelliklerinin toplamından ve bu üçlü yapının birbirleriyle etkileşiminin bir sonucudur
(Gümüşsuyu, 2004: 24).Başka bir açından örgütsel yaratıcılık, organizasyonun sahip olduğu çalışanların
yaratıcılıklarının bir toplamıdır (Çekmecelioglu, 2002: 554).
Örgütsel yaratıcılığın bileşeni olan bireysel yaratıcılık, belli bir oranda kişilerin sahip olduğu özelliklerin
bir fonksiyonudur. Bu özelliklerden biriside bireysel yabancılaşma duygusu olabilir.
Yabancılaşma en genel anlamda bireylerin birbirlerinden ya da belirli bir ortak veya süreçten
uzaklaşmalarını ifade eder (Marshal, 1999: 56). Bir şeye derinden, içten bağlı olamama, yabancılık duygusu,
bütünleşememe, ilişkilerin kopukluğu, ilgisizlik, izole olma, geri çekilme, soğuma, şeylere karşı anlamsızlık, gibi
duygu ve davranışlar yabancılaşmanın göstergeleri olarak değerlendirilir (Sidorkin, 2004: 251-62).
Yabancılaşma, insanın kendi özünden, ürününden, doğal ve toplumsal çevresinden koparak onların
egemenliğine girmesi şeklinde de tanımlanabilir (Tolan, 1981:3). Bunların dışında yabancılaşma, benlik kaybı,
kaygı durumları, anomi, ümitsizlik, kişisel ilişkilerin kopması, köksüzlük, sosyal çözülme, yalnızlık, gibi psikososyal düzensizlikleri içeren olağan dışı değişme olarak tanımlanmaktadır (Gerson, 1971:24; Akt:Erjem, 2005:
27).
Bireylerin yabancılaşma duyguları çalışma ortamı açısından da tanımlanmıştır. Yabancılaşma bir başka
açıdan bireyin kendini gerçekleştirme sürecinde, çalışanlarda güçsüzlük halidir (Hoşgörür, 1997: 44).
Yabancılaşma sonucunda, birey kendinin zenginliğinin ve yaratıcılığının farkında olamaz. Kendini dışındaki
güçlere bağımlı, çanlı özünü bu güçlere yansıtmış, yoksunlaşmış bir nesne olarak algılar (Yüksel, 2006: 52).
Yabancılaşma sürecinde insan giderek, yaşamının, ilişkilerinin, eylemlerinin öznesi olmaktan çıkarak nesne
hâline gelir; örgütün denetimine girer ve dıştan yönlendirilen bir varlık hâline gelir. Bireyin eylemi; etkinliği
kendi başına bir amaç olma yerine giderek bir başka amaç için araç olur (Erjem, 2005: 29).
Okullar açısından düşünüldüğünde yabancılaşma, okulların bürokratik yapısının, kalabalık sınıfların, yoğun
müfredatın, yoğun ders yükünün, yönetsel yapının demokratik olmayışının, yaşamda karşılığı olmayan bilgilerin
öğretilmeye çalışılmasının, öğretim süreçlerinin dışarıdan belirlenmesinin, eğitimde yabancılaşmaya neden
olduğunu ortaya koymaktadır (Vavrus, 1989; Edwards, 1995; Akt:Erjem, 2005: 31).
Yine, yabancılaşma, öğretmenlerin yaratıcılığını, verimliliğini ve etkili eylemlerde bulunmasını
etkileyebilir (Hoşgörür, 1997).
Bu araştırmada okulların örgütsel yaratıcılık yeterlilikleri, öğretmenlerin yabancılaşma düzeyleri açısından
incelemeyi amaçlamaktadır.
Araştırmanın genel amacına bağlı olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık düzeyleri ile yabancılaşma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var
mıdır?
2. Öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık düzeyleri, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte
midir?
3. Öğretmenlerin yabancılaşma düzeyleri; cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte
midir?
4. Öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık düzeyleri, okullardaki öğretmen sayısı değişkenine göre anlamlı bir
farklılık göstermekte midir?
5. Öğretmenlerin yabancılaşma düzeyleri; okullardaki öğretmen sayısı değişkenine göre anlamlı bir
farklılık göstermekte midir?
2.

YÖNTEM

2.1. Araştırma Grubu
Araştırmanın veri toplama grubunu, 2007-2008 yılları arasında Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde görev
yapan ilköğretim okullarında çalışan arasından tesadüfi küme örnekleme yoluyla seçilen toplam 316 öğretmen
oluşturmaktadır.
2.2. Veri Toplama Araçları
Okullardaki Örgütsel Yaratıcılık Ölçeği
Okullardaki örgütsel yaratıcılık yeterliliklerini ölçmek için, Çavuş (2006) tarafından geliştirilen örgütsel
yaratıcılık ölçeği, okullara uyarlanarak kullanılmıştır. Ölçekte 5’li Likert sistemiyle cevaplanan 21 soru
bulunmaktadır. Örgütsel yaratıcılık ölçeğinin güvenirlik katsayısını .92 bulmuştur. Araştırmacılar tarafından bu
çalışma için gerçekleştirilen standardizasyon uygulamasında ölçeğin geçerlik ve güvenirlik sonuçları olumlu
bulunmuştur. Faktör analiziyle gerçekleştirilen geçerlik testinde, ölçeğin tek boyutlu olduğu belirlenmiştir.
Örgütsel yaratıcılık ölçeğinin güvenirlik katsayısı ise .94 olarak hesaplanmıştır.
Sosyal Anomı ve Yabancılaşma Ölçeği
Sosyal anomi ve yabancılaşma ölçeği ise, Srole, Mc Closky ve Schaar tarafından geliştirilmiş, ve Tütkçe’ye
uyarlaması Mutlu (1984) tarafından yapılmıştır. Bu ölçek aynı zamanda Mutlu’nun (1988). yaptığı araştırmada
kullanılmıştır. Bu ölçek bireylerin içinde bulunduğu sosyal ortamlarda kültürel yabancılaşma algısını
ölçmektedir. Toplam 16 sorudan oluşan “Sosyal Anomi ve Yabancılaşma Ölçeği” Likert tiptedir. Ters puanlama
gerektirmeyen bu ölçekte bireyler “Tamamen katılıyorum” seçeneğinden “Kesinlikle katılmıyorum” şeklinde
cevaplar vermektedir. Ölçekte derecelenmiş dörtlü puanlama sistemi kullanılmaktadır. Ölçekten yüksek puan
alma Kültürel yabancılaşmanın üst düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu çalışma için araştırmacılar tarafından
gerçekleştirilen Cronbach Alfa analizi sonucu güvenirlik katsayısı .79 bulunmuştur.
2.3. Verilerin Analizi
Okullardaki örgütsel yaratıcılık düzeyleri ile öğretmenlerin yabancılaşma düzeyleri arasında anlamlı bir
ilişki olup olmadığı Pearson Product-Moment Coefficients’ tekniği ile test edilmiştir.
Okullardaki örgütsel yaratıcılık ve öğretmenlerin yabancılaşma düzeylerini cinsiyet değişkenine göre farkın
önem kontrolü “t-testi” ile yapılmıştır. Okullardaki örgütsel yaratıcılık ve öğretmenlerin yabancılaşma
düzeylerinin okullardaki öğretmen sayısı değişkenine göre grupların ortalamaları arasındaki farkın önem
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kontrolü Varyans analizi ile yapılmıştır.
Eğitim araştırmalarından çoğu zaman verilerin analizinde manidarlık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmektedir
(Balcı, 2004). Bu yüzden; verilerin analizinde önem düzeyi, (Özdamar, 2001) tarafından önerilen p>0,05 önemli
değil, p<0,05 önemli aralıkları belirlenmiştir.
3.

BULGULAR ve YORUM

Bu bölümde araştırmanın alt amaçlarıyla ilgili bulgulara yer verilmiştir.bulgular araştırma sonuçlarına göre
verilecektir.
Tablo 1 Okulların Örgütsel Yaratıcılıkları ile Öğretmenlerin Yabancılaşma Eğilimleri Arasındaki İlişki
Örgütsel Yaratıcılık
r
0,062
Yabancılaşma
P
0,272

Okullardaki örgütsel yaratıcılıkları ile öğretmenlerin yabancılaşma düzeyleri arasında anlamı bir ilişki
bulunmamıştır (r=.0,062)), (p>0.05)
Tablo 2 Okullardaki Örgütsel Yaratıcılık Düzeyleri ve Öğretmenlerin Yabancılaşma Düzeyleri Puanları Arasındaki t testi
Karşılaştırmasına İlişkin Bulgular

X

ss

Kadın (n=175)
Erkek (n=138)
Kadın (n=175)

58,61
56,42
41,43

15,69
15,41
5,93

Erkek (n=138)

39,72

7,21

Cinsiyet
Okullardaki Örgütsel
Yaratıcılık Düzeyi
Öğretmenlerin
Yabancılaşma
Eğilimleri

t

P

1,23

,216

2,258

,025

Okulların Örgütsel Yaratıcılıkları boyutunda kadınların puan ortalamaları 58,61; erkeklerin puan
ortalamaları ise 56,42 olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin cinsiyet değişkenlerine göre; okulların örgütsel
yaratıcılıkları düzeyleri erkeklerin puan ortalamaları, kadınların puan ortalamalarından anlamlı düzeyde bir
farklılık bulunmamıştır. (p>0.05)
Öğretmenlerin yabancılaşma eğilimleri boyutunda kadınların puan ortalamaları 41,43; erkeklerin puan
ortalamaları ise 39,72 olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin cinsiyet değişkenlerine göre; kültürel yabancılaşma
eğilimleri erkeklerin puan ortalamaları, kadınların puan ortalamalarından anlamlı düzeyde bir farklılık
bulunmuştur (p<0.05). Kadınların yabancılaşma düzeyleri erkek meslektaşlarına kıyasla anlamlı bir şekilde daha
yüksektir.
Tablo 3 Okullardaki Örgütsel Yaratıcılık ve Öğretmenlerin Yabancılaşma Düzeyleri Okuldaki Öğretmen Sayılarına Göre

İstatistiksel Verileri

Öğretmen Sayısı
1. 1-30
Okullardaki Örgütsel
Yaratıcılık Düzeyi 2. 31-40
3. 41-Üzeri
1. 1-30
Öğretmenlerin
Yabancılaşma
2. 31-40
Eğilimleri
3. 41-Üzeri

N
168
87
56
168
87
56

X
56,89
58,92
57,86
40,48
40,82
41,20

Ss
16,186
14,685
15,38
6,82
8,03
6,66

F
,488

,270

p>0,05
Okulda görev yapan öğretmen sayıları değişkenlerine göre örgütsel yaratıcılık düzeyine ilişkin Varyans
analizi sonucunda elde edilen ,488 F değeri, gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığını
göstermiştir.
Okulda görev yapan öğretmen sayıları değişkenlerine göre öğretmenlerin kültürel yabancılama düzeyine
ilişkin Varyans analizi sonucunda elde edilen ,270 F değeri, gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılaşmanın
olmadığını göstermiştir.
TARTIŞMA
Araştırma bulgularına göre, okullardaki örgütsel yaratıcılıkları ile öğretmenlerin yabancılaşma düzeyleri
arasında anlamı bir ilişki bulunmamıştır. Bayındır’a göre (2002) yabancılaşma iş tatminsizliği iletişim sorunu
bürokrasi sempatizanı, yenilik korkusu, sürekli şikayet durumu inanlarla yakın iletişime girmeme ve yaratıcılığın
yok olmasına neden olabilir. Başaran’a göre, (1991) iş ortamına yabancılaşma, işe karşı olumsu tepkilerin
gelişmesine neden olmuştur. Yine Hoşgörür (1997), yabancılaşmanın öğretmenlerin yaratıcılığını engellediğini
belirtmiştir. Araştırmamızın bulgusu, tüm bunlarla farklılıklar göstermektedir. Literatürde yabancılaşma
konusundaki diğer çalışmalar örgütsel yaratıcılığın örgütteki çalışanların özellikleri ile değil de örgüte ait diğer
özelliklerle açıklanabileceği söylenebilir.
Öğretmenlerin cinsiyet değişkenlerine göre; okulların örgütsel yaratıcılıkları düzeyleri erkeklerin puan
ortalamaları, kadınların puan ortalamalarından anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmamıştır. Çavuşoğlu’na göre
(2007: 72). öğretmenlerin yaratıcı örgüt iklimleri farklı algılamamaktadır. Bu yönüyle cinsiyet değişkenine göre
örgüt kültürünü anlamlandırmada algısal farklılık olmaması bu araştırmanın bulgularıyla tutarlıdır.
Öğretmenlerin cinsiyet değişkenleri açısından; kültürel yabancılaşma eğilimlerine bakıldığında erkeklerin
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puan ortalamaları ile kadınların puan ortalamaların arasında anlamlı düzeyde farklılık vardır. Kadınların
yabancılaşma düzeyleri erkeklerin düzeyinden anlamlı bir şekilde yüksektir. Özellikle bayan ve erkek
öğretmenlerin yabancılaşma düzeylerine ait puanlar arasındaki bu farkın sebebi, bireylerin yetiştirilme
sürecindeki anlayıştan kaynaklanabilir. Kültürümüzde kızlara ilişkin özellikler daha çok kişilerarası ilişkilerle
ifade edilir. Kızlardan beklenen temel görevler; duygusal olmaları, işbirliği yapmaları, bakım ve ilgi
göstermeleridir. Erkeklerin ise bağımsız davranmaları, aileyi temsil etmeleri, rekabetçi olmaları
vurgulanmaktadır (Temel ve Aksoy, 2001). Cinsiyet ile bireylerin kendi yeterliklerini olumlu olarak
değerlendirme eğilimi arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara bakıldığında genellikle erkeklerin yeterlikleri
konusunda kendilerini olumlu olarak değerlendirmelerinin kızlardan daha yüksek olduğu görülmektedir (Knox
ve Diğerleri, 1998: 1-2). Bu bulgulardan yola çıkarak erkek öğretmenlerin, bayan öğretmenlere göre kendilerini
daha az yabancılaşmış hisselikleri söylenebilir.
Literatür gözden geçirildiğinde, cinsiyet değişkenine göre yabancılaşma düzeylerinin farklılaşmadığı
yönünde bulgular elde edilmiştir (Trent, 2001: 87; Sanberk, 2003: 56; Williamson ve Cullingford, 1998: 41). Bu
sonuçlar araştırmanın bulgularını desteklemektedir.
Araştırma sonuçlarına göre, okuldaki örgütsel yaratıcılık düzeyleri, okullarda çalışan öğretmen sayısına
göre anlamlı bir farklılaşma göstermemektedir. Oysa grup bazında yaratıcılık; bireysel özelliklerin (beceri ve
bilgi) ve grup karakteristiklerinin (uyum, normlar, farklılıklar) bir fonksiyonudur (Paulus, 2000: 237-43).
Okullardaki örgütsel yaratıcılık düzeyinin öğretmen sayısına göre farklılaşması beklenebilirdi. Çünkü. Yılmaz
(2006) okullardaki örgütsel güvenin öğretmen sayına göre farklılaştığını bulmuştur. Kupersmıth’e göre (1983:
s.12) okuldaki öğretmen sayısı ile okulun örgütsel güven düzeyi arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Diğer
taraftan, örgütlerin buluşçuluğu ve yenilikçiliği ile örgütsel güven düzeyi arasında pozitif bir ilişki vardır (Özçer,
2005: 32). Literatürdeki çalışmaların tersine bu çalışmada öğretmen sayısına göre okullardaki yaratıcılık düzeyi
farklılaşma göstermemiştir. Bunun nedenleri farklı çalışmalarla tespit edilebilir..
Araştırmanın son bulgusu öğretmenlerin yabancılaşma düzeyleri, okullarda çalışan öğretmen sayısına göre
anlamlı bir farklılaşma göstermemektedir şeklindedir. Yabancılaşma. bireyin; çevresinden, işinden, benliğinden
ve kendi yarattığı emeğinin ürününden uzaklaşma duygusudur (Erkuş, 1994: 18) Yabancılaşma kavramının,
sosyal bir olgu olmaktan çok, insan kişiliğini derinden etkileyen psikolojik bir olgu olarak incelenmesi gerektiği
ifade edilebilir (Çelik, 2005: 23). Dolayısıyla psikolojik bir özellik olan yabancılaşmanın okullardaki öğretmen
sayısına farklılaşma göstermemesinin beklenebileceğini söylenebilir.
Tüm araştırma bulguları kapsamında, örgütsel yaratıcılığın okullarda çalışan öğretmenlerin bireysel
özellikleriyle değil de okulun örgütsel birtakım özellikleriyle açıklana bilineceği söylenebilir. Yine
öğretmenlerin yabancılaşma düzeylerinin, psikolojik bir özellik olduğu belirtilebilir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırma sonucuna göre, okullardaki öğretmenlerin örgütsel yaratıcılıkları ile yabancılaşma düzeyleri
arasında anlamı bir ilişki bulunmamıştır. Öğretmenlerin cinsiyet değişkenlerine göre; erkeklerin kültürel
yabancılaşma eğilimleri, bayan meslektaşlarından anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmuştur. Öğretmenlerin
cinsiyet değişkenlerine göre; erkeklerin örgütsel yaratıcılıkları ile kadınların puan ortalamaları arasında anlamlı
bir farklılık bulunmamıştır. Öğretmenlerin örgütsel yaratıcılıkları ile öğretmenlerin yabancılaşma düzeyleri,
okullarda çalışan öğretmen sayısına göre anlamlı bir farklılaşma göstermemektedir.
Araştırmanın bu bulguları kapsamında aşağıdaki öneriler geliştirilebilir;
1. Okullardaki örgütsel yaratıcılık düzeyinin, öğretmenlerin farklı psikolojik özellikleri açısından
incelenebilir.
2. Öğretmenlerin kültürel yabancılaşma düzeylerinin farklı örgütsel özellikler ile olan ilişkisi incelenebilir.
3. Bayan öğretmenlerin yabancılaşma düzeyinin erkek öğrencilere göre yabancılaşma düzeylerinin daha
fazla olduğu düşünüldüğünde, bayan öğretmenlere psikolojik destek verilebilir.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОСМОНАЛИЕВ А. О.∗
Анализ и оценка состояния взаиморасчетов в системе управления оборотным капиталом предприятия

Аннотация
Статья посвящена некоторым проблемам анализа и управления смешанной системы взаиморасчетов
между предприятиями. По мнению автора, в современных условиях для обеспечение объективности
оценки и принятия правильных управленческих решений, относительно системы взаиморасчетов между
предприятиями, необходимо внести изменения в методику расчета традиционных показателей
оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей. С этой целью в статье предлагается
уточненные алгоритмы расчетов, которые позволят определить и оценить раздельное влияние системы
взаиморасчетов на условиях пред – и последующей оплаты, на обобщающие оценочные показатели
эффективности управления дебиторской и кредиторской задолженнoстями, и через них на общее
состояния оборотного капитала предприятия.
Ключевые слова: система взаиморасчетов, оборачиваемость, дебиторская, кредиторская
задолженность, факторный анализ, долевое участие
Abstract
This paper is devoted to some problems of the analysis and management of the mixed system of
intercalculation between the enterprises. In opinion of the author, in modern conditions for maintenance of
objectivity of an estimation and acceptance of right administrative decisions concerning system of
intercalculation between the enterprises, it is necessary to make changes to a design procedure of traditional
parameters of turnover of accounts receivable and payable. With this purpose paper offers the specified
algorithms of calculations which will allow defining and estimate separate influence of system of
intercalculation on conditions before and after payment, on generalizing estimated parameters of a management
efficiency of accounts receivable and payable, and through them on the general conditions of a working capital
of the enterprise.
Keywords: System of intercalculation, turnover, accounts receivable and payable, factorial analysis,
individual share

В процессе финансово-хозяйственной деятельности, у предприятия постоянно возникает
потребность в проведении расчетов со своими покупателями, клиентами, фискальными органами и
другими контрагентами. Эти расчеты могут производиться как в национальной валюте в сомах, так и в
иностранной – по курсу установленной НБКР, на день осуществления таких расчетов. При этом оплата
стоимости товаров, услуг и выполненных работ могут осуществляться наличными, в виде безналичных
платежей или комбинированно. Безналичные платежи производятся с помощью платежных поручений,
аккредитивов, расчетными чеками и др. Правила проведения и формы безналичных расчетов в целом
регулируются действующим законодательством Кыргызской Республики, а по процедуре исполнения —
национальным банком КР.
Следует отметить, что предприятие поставщик, отгружая свою продукцию или оказывая некоторые
услуги, вправе рассчитывать на немедленную оплату их стоимости. Однако под влиянием конкурентной
борьбы часто приходится соглашаться на отсрочку платежей на определенный промежуток времени.
Следствием такой формы расчетов является: продукция отправлена покупателю, их запасы на складах
поставщика сокращаются на величину затрат на производство и реализацию продукции, а дебиторская
задолженность увеличивается на сумму подлежащей получению выручки от продажи. При этом,
разница между выручкой и затратами отражается на счете «нераспределенная прибыль». Если поставщик
продал свои товары с условием немедленной оплаты, то он получил бы эту «нераспределенную
прибыль» в реальном измерении. Но, поскольку этот товар продан в кредит, т. е. с отсрочкой оплаты, то
предполагаемая сумма «нераспределенной прибыли» будет числиться в балансе формально (в виде так
называемой бухгалтерской прибыли), но фактически его не существует до того момента, пока оплата не
будет произведена. Иными словами, продажа товаров в кредит всегда влечет за собой временное
замораживание средств предприятия (а вместе с тем и сумму прибыли) в виде дебиторской
задолженности. Следовательно, задача состоит в том, чтобы, вырабатывая политику кредитования
покупателей своей продукции, предприятие должно определиться по следующим ключевым вопросам:
- сроки предоставления кредита;
- стандарты кредитоспособности, т. е. критерии, по которым поставщик определяет финансовую
состоятельность покупателя и вытекающие отсюда возможные варианты оплаты;
- система сбора платежей и создания резервов по сомнительным долгам;
- система предоставления скидок и др.
Следует, однако, отметить, что как бы ни была эффективна система отбора покупателей, в ходе
взаимодействия с ними не исключаются всевозможные накладки, в связи с чем предприятие вынуждено
организовывать некоторую систему контроля за исполнением покупателями платежной дисциплины. Эта
система, называемая системой администрирования взаимоотношений с покупателями, подразумевает: а)
регулярный мониторинг дебиторов по видам продукции, объему задолженности, срокам погашения и
др.; б) минимизацию временных интервалов между моментами завершения работ, отгрузки продукции,
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предъявления платежных документов; в) направление платежных документов по надлежащим адресам;
г) аккуратное рассмотрение запросов клиентов об условиях оплаты; д) четкую процедуру оплаты счетов
и получения платежей.
Аналитические процедуры, имеющие отношение к управлению дебиторской задолженностью,
входят в систему внутреннего финансового анализа и управленческого контроля. Они не формализованы, а их основное содержание — контроль за своевременностью оплаты счетов. В отличие от него
внешний финансовый анализ предполагает возможность расчета и оценки показателей оборачиваемости
средств, вложенных в дебиторскую задолженность, с последующей детализацией их изучения по
абсолютной сумме и удельному весу в активах предприятия.
В действующей практике этот показатель принято рассчитывать на основе следующей формулы:

О дз =

СО ддз
ОР к

х Д,

(1)

где, Одз – оборачиваемость дебиторской задолженность (продолжительность отвлечения средств в
дебиторскую задолженность), дни;
СО ддз – средние остатки дебиторской задолженности, сом ;
ОРк - объем проданной продукции в кредит, сом.;
Д - длительность анализируемого периода.
Как и в случае с дебиторами, аналитические процедуры, имеющие отношение к управлению
кредиторской задолженностью, входят, в основном, в систему внутрифирменного финансового анализа и
управленческого контроля. Можно выделить следующие узловые моменты, требующие аналитического
обоснования: выбор поставщика, контроль за своевременностью расчетов и выбор момента расчета с
конкретным кредитором в конкретной ситуации.
Внешний финансовый анализ кредиторской задолженности предполагает возможность расчета и
оценки оборачиваемости одноименного показателя, с последующей детализацией их изучения по
абсолютной сумме и удельному весу в пассивах предприятия. Расчет осуществляется по формуле:

О кз =

СО ккз
х Д,
ТМЦ к

(2)

где, Окз - оборачиваемость кредиторской задолженности (продолжительность периода времени
кредитования деятельность предприятия капиталом контрагентов), дни;
СОккз- средние остатки кредиторской задолженности, сом;
ТМЦк – товарно-материальные ценности, купленные в кредит
Формулы (1 и 2) представляют собой упрощенный вариант расчета, предполагающий ситуацию,
когда все операции по купле–продаже товаров осуществляется только в кредит, следовательно, их можно
использовать в тех случаях, когда расчеты между поставщиками и покупателями осуществляются на
условиях последующей оплаты стоимости проданных товаров. Это означает, что в современных
условиях хозяйствования, когда взаимные расчеты между хозяйствующими субъектами осуществляются
преимущественно по смешанной системе взаиморасчетов, применение указанной формулы, становится
не совсем корректной с точки зрения правильности определения реального срока (продолжительности
периода) погашения как дебиторской, так и кредиторской задолженностей. Дело в том, что согласно
существующей системе, многие хозяйствующие субъекты строят свои взаимоотношения со своими
контрагентами на условиях предварительной оплаты продукции в том или ином объеме. При этом
полученные от покупателей авансы в счет будущей поставки им соответствующих товаров ускоряют
показатели оборачиваемости дебиторской задолженности, при одновременном замедлении
оборачиваемости кредиторской задолженности. Наоборот, выданные авансы поставщикам и другим
контрагентам, сокращая продолжительность периода погашения кредиторской задолженности, в то же
время замедляет сроки погашения дебиторской задолженности. Поэтому возникает необходимость
обособленного анализа и оценки степени влияния продолжительности периода отвлечения средств в
авансы поставщикам или наоборот, их привлечения в виде авансов покупателей, на общие показатели
оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности. Аналогично должно рассчитываться и
оцениваться отдельно, и степень влияния на них продолжительности периода нахождения средств в виде
проданной продукции или купленных товаров в кредит, т. е. на условиях последующей оплаты. Такой
обособленный факторный анализ влияние степени участия отдельных элементов смешанной системы
расчетов на продолжительности производственно-коммерческого цикла должен основываться на
следующих методологических предпосылках.
Во-первых, общая оборачиваемость дебиторской задолженности, определяемая путем
суммирования индивидуальных показателей оборачиваемости выданных авансов и проданных товаров в
кредит, должна быть скорректирована в сторону уменьшения, на продолжительность периода
привлечения средств, в виде полученных авансов от покупателей. Аналогично, общая оборачиваемость
кредиторской задолженности, определяемая путем суммирования индивидуальных значений
оборачиваемости полученных авансов и купленных товаров в кредит, должна быть скорректирована в
сторону уменьшения, на продолжительность периода отвлечения средств, в виде выданных авансов
поставщикам.
Во-вторых, при исчислении общей оборачиваемости дебиторской задолженности, в качестве
оборота по выданным авансам необходимо включить в расчет не величину проданной продукции на
условиях предоплаты, а стоимость товарно-материальных ценностей, полученных от поставщиков, в счет
погашения ранее выданных им авансов. Наоборот, при исчислении общей оборачиваемости
кредиторской задолженности, в качестве оборота по полученным авансам следует включить в расчет
стоимость проданной продукции на условиях предоплаты.
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На первый взгляд, предлагаемый порядок расчета может показаться не совсем корректным,
поскольку поступление товарно-материальных ценностей, в бухгалтерском учете обычно
рассматривается, как хозяйственная операция, образующая вначале кредиторскую задолженность,
независимо от того, приобретены ли они на условиях предварительной или последующей оплаты.
Например, в случае, если материальные ценности поступили на условиях предоплаты, то результаты
такой операции в бухгалтерском учете отражаются либо, непосредственно по кредиту счета 1800
«Выданные авансы» в корреспонденции со счетами соответствующих материальных ценностей, либо эти
записи производятся сначала по кредиту счета 3110 «Счета к оплате за товары и услуги» в
корреспонденции с теми же счетами материальных ценностей, а затем по дебету данного счета
списываются в кредит счета выданных авансов. Тем самым, в размере поступивших за определенный
промежуток времени материальных ценностей, как бы образуется кредиторская задолженность, которая
по логике вещей должна включаться в оборачиваемости не дебиторской, а кредиторской задолженности.
Рассуждая аналогичным образом можно прийти к выводу о том, что сумма дебетового оборота счета
3200 «Полученные авансы», представляющая собой стоимость возмещения ранее полученных авансов,
т. е. объема продаж на условиях предоплаты, является элементом дебиторской задолженности, и поэтому
должна включаться в расчет оборачиваемости не кредиторской, а дебиторской задолженности.
Следует, в то же время отметить, что с позиции управления производственно-коммерческим
циклом, содержание кредитового оборота счета 1800 «Авансы выданные», равно как и дебетовый оборот
счета 3200 «Авансы полученные», могут быть интерпретированы совершенно по иному. В частности,
сумма материальных ценностей, приобретенных на условиях предоплаты, по своему экономическому
содержанию, не образует кредиторскую задолженность как таковой. Наоборот она выражает величину ту
часть дебиторской задолженности, которая была погашена поставщиками, путем поставки данному
предприятию, определенного объема ценностей взамен ранее выданного им аванса. Следовательно,
вполне правомерно рассматривать ее как элемент общего оборота оборотных активов или эквивалент
общего объема выданных авансов, в пределах которого был получен соответствующий объем товарноматериальных ценностей, которая должна использоваться как при расчете индивидуальных показателей
скорости оборота выданных авансов, так и общей оборачиваемости дебиторской задолженности в целом.
По полученным авансам ситуация обратная, т. е. стоимость продаж на условиях предоплаты, по
своему экономическому содержанию, не образует дебиторскую задолженность, а выражает ту часть
кредиторской задолженности, которая была погашена предприятием, путем отгрузки соответствующего
объема продукции покупателям, взамен ранее выданного им аванса. Следовательно, ее следует
рассматривать ее как элемент общего оборота краткосрочных пассивов или эквивалент общего объема
полученных авансов, в пределах которого был отправлен соответствующий объем товаров, которая
должна использоваться как при расчете индивидуальных показателей скорости оборота полученных
авансов, так и общей оборачиваемости кредиторской задолженности в целом.
На наш взгляд, такой же принцип «погашения обязательств» должен применяться и в отношении
оборотов, включаемых в расчет других слагаемых оборачиваемости дебиторской и кредиторской
задолженностей - продажи продукции и покупки товарно-материальных ценностей на условиях
последующей оплаты.
В частности, исчисляя индивидуальную оборачиваемость дебиторской задолженности, в качестве
оборота целесообразно использовать не стоимость проданных товаров в кредит, как это практикуется в
настоящее время, а сумму средств, поступивших на предприятие, в порядке погашения этой
задолженности, т. е. кредитовые обороты счета 1410 «Счета к получению». В дальнейшем, к этой сумме
следует прибавить кредитовые обороты счета 1800 «Авансы выданные». Рассчитанную таким образом
общую сумму оборотов соотнеся с соответствующими средними остатками и умножая на количество
дней периода можно определить долю влияния индивидуальной оборачиваемости выданных авансов и
продаж в кредит, на общую продолжительность периода времени отвлечение средств из оборота данного
предприятия.
Аналогичный расчет можно осуществить и в части расчета индивидуальных показателей
оборачиваемости полученных авансов и покупок в кредит, и их влияния на общую продолжительность
периода времени, в течение которого покупатели (дебетовый оборот счета 3200 «Авансы полученные») и
поставщики (дебетовый оборот счета «Счета к оплате»), своим капиталом, финансируют деятельность
данного предприятия.
При этом, количественное измерение и оценка степени участия индивидуальных показателей на
общие показатели оборачиваемости может осуществляться с помощью способа «долевого участия», для
чего составляется соответствующий алгоритм расчета, на базе исходных показателей оборачиваемости
дебиторской (2.7) и кредиторской (2.8) задолженностей, а также выданных (Ова) и полученных авансов
(Опа ), следующим образом.

О ва =

СО ва
х Д,
ВА тмц

(3),

где, Ова –оборачиваемость выданных авансов (длительность оборота счета «Авансы выданные»), дни;
СОдва – средние остатки выданных авансов, сом;
ВАтмц – погашенные обязательства по выданным авансам (соответствует кредитовому обороту счета
«Авансы выданные»), сом.
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где, ПОваск – суммарная величина погашенных обязательств по выданным авансам и счетам к получению
(сумма кредитовых оборотов соответствующих счетов), сом;
ПДзк – погашенная дебиторская задолженность (соответствует кредитовому обороту счета «Счета к
получению»), сом.

О па =

СО па
х Д,
ПА пр

(5)

где, Опа – оборачиваемость полученных авансов (длительность оборота счета «Авансы полученные»,
дни;
СОпа - средние остатки полученных авансов, сом;
ПАпр- обороты по полученным авансам (соответствует дебетовому обороту счета «Авансы
полученные», сом.
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где, ПОпасо - суммарная величина погашенных обязательств по полученным авансам и счетам к оплате
(соответствует дебетовому обороту соответствующих счетов), сом;
ПКзд - погашенная кредиторская задолженность (соответствует дебетовому обороту счета «Счета к
оплате»), сом.
Изложенную методику анализа проиллюстрируем на условном примере, использовав для этой цели
дополнительные сведения приведенные ниже (см. Таб. 1).
Таблица 1
Остатки и обороты счетов учета расчетно-платежных операций предприятия
Показатели
Условные
Сумма
Показатели оборачиваемости
обозначения
Средние остатки:
Авансов выданных поставщикам
СОдва
185 000
185000
х 365 = 4,5
Дебиторской задолженности
СО ддз
2 955 000 О ва =
14796120
Авансов полученных от покупателей
СОпа
176 420
Кредиторской задолженности
СОккз
1 067 000
2955000
Обороты:
О дз =
х 365 = 72,9
Сумма погашенных обязательств
ВАтмц
6 239 730
14796120
кредиторам
Сумма погашенных обязательств
ОРк
11830600
176420
дебиторами
О па =
х 365 = 5,2
12453260
Сумма погашенных обязательств по
ТМЦк
2 965 520
выданным авансам
Сумма погашенных обязательств по
ПАпр
622660
1067000
х 365 = 31,2
О кз =
полученным авансам

12453260

Подставляя соответствующие данные приведенной таблицы в формулу (4), определим общую
оборачиваемость дебиторской задолженности, с выделением продолжительности времени отвлечение
средств в выданные авансы и «чистой» дебиторской задолженности:
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⎤
2965520 ⎞
⎛ 2955000 11830600 ⎞
Одз = ⎢⎜
⋅
⋅
⎟ ⋅365⎥ =
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⎝ 11830600 14796120 ⎠
⎣⎝ 2965520 14796120 ⎠
⎦
⎛ 185000 + 2955000 ⎞
⎜
⎟ ⋅ 365 =
14796120
⎝
⎠

⎡⎛ 185000 ⎞
⎤
⎛ 2955500 ⎞
⎟ ⋅ 365 + ⎜
⎟ ⋅ 365⎥ = 4,5+ 72, 9 = 77, 4 дней
⎢⎜
⎝ 14796120 ⎠
⎣⎝ 14796120 ⎠
⎦
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Результаты расчета представлены в последней графе таблицы, из которого следует, что общая
продолжительность периода времени, в течение которого часть капитала анализируемого предприятия
была отвлечена в дебиторскую задолженность, составила 77,4 дней. Из них 4,5 дня приходится на
продолжительность периода времени между моментом выдачи авансов и моментом их погашения в виде
поставленных товарно-материальных ценностей, и 72,9 дня – длительность времени пребывания
капитала в виде проданной продукции в кредит.
Аналогично, подставляя числовые значения соответствующих показателей в формулу (6) можно
определить показатели оборачиваемости полученных авансов, «чистой» кредиторской задолженности и
оборачиваемости кредиторской задолженности в целом.
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В нашем примере они характеризуются следующими данными: общая продолжительность периода
времени, в течение которого предприятие использовало в своем обороте внешние источники
финансирования, составляет 36,4 дня. Из них 5,2 дня приходится на продолжительность периода времени
между моментом получения авансов от покупателей и отправки им товаров, и 31,4 дней – длительность
времени пребывания капитала кредиторов в виде поступивших от них товарно-материальных ценностей,
на условиях последующей оплаты.
При этом учитывая продолжительности затратного цикла, которая согласно произведенным
расчетам составляла 70,5 дней (см. Табл.1), в. т. ч. в запасах сырья и материалов 49,8, в незавершенном
производстве – 8,3 и в запасах готовой продукции 12,5 дней, совокупная длительность производственнокоммерческого цикла предприятия будет равна 111,6 дням (4,5 + 49,8 + 8,3 + 12,5 + 72,9 - 31,2 - 5,2).
Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом: суммарная продолжительность
затратного и кредитного циклов за отчетный период равнялась 148 дням. Из них, в течение 31,2 дней
он обслуживался капиталом поставщиков (кредиторов), в течение остальных 111,6 дней - за счет иных
источников (собственного капитала, а при его недостаточности, кредитов банка. Далее, средства
предприятия, отвлеченные в выданные авансы оборачивались на 0,7 (5,2 – 4,7) дней быстрее, чем
средства покупателей, которые оно использовало в своем обороте, в виде полученных авансов. Наоборот,
средства, вложенные в дебиторскую задолженность, оборачивались гораздо медленнее, чем
привлеченных средств кредиторов.
Очевидно, что в условиях реально функционирующего предприятия, с целью обеспечение более
объективной оценки состояния взаиморасчетов, подобные аналитические расчеты целесообразно
сопровождать изучением первичных причин, оказывающих в той или иной степени на изменения
величины дебиторской задолженности, а следовательно и на показатели ее оборачиваемости.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В МАЛОМ И СРЕДНЕМ
БИЗНЕСЕ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
Елена Умарбаева∗.
Повышение производительности труда в малом и среднем бизнесе за счет внедрения инноваций
Аннотация
Эта статья посвящена проблеме повышения производительности труда в малом и среднем бизнесе
Кыргызстана. В статье рассматривается один из вариантов повышение производительности труда –
внедрение инноваций. Описывается значимость малого и среднего предпринимательства в рыночных
условиях. Этот сектор экономики не требует крупных стартовых инвестиций, имеет высокую скорость
оборота ресурсов, способен быстро и экономно решать проблему формирования и насыщения рынка
потребительских товаров. Есть и негативные черты – проявляющиеся при сопоставлении с крупным
бизнесом. Так для наших предприятий характерен высокий уровень ресурсозатрат и низкий уровень
производительности труда. Низкая производительность обусловлена несовершенством технологий,
отсутствием адекватного нуждам бизнеса информационного обеспечения и недостаточной
квалификацией менеджмента.
Сегодня повысить рост производительности труда в Кыргызстане невозможно без коренной
модернизации экономики, включающей в себя очень широкий спектр направлений - от технологического
перевооружения предприятий и активизации инновационной деятельности до радикального повышения
качества человеческого капитала и перестройки институциональной структуры государственного сектора
науки.
Особое внимание уделено вопросам внедрения инноваций на предприятиях малого и среднего
бизнеса, состоянию научно-технического потенциала, бюджетного финансирования науки.
Описана необходимость стимулировать инновационную активность бизнеса. Государство пока не в
состоянии крупно и весомо финансировать проекты высоких технологий. Поэтому, частному сектору
надо повернуться лицом к сфере научно-исследовательской и конструкторской деятельности.
На основе данной работе можно сделать вывод, что именно за счет внедрения инноваций, новых
технологий на предприятиях малого и среднего бизнеса можно повысить производительность труда. Это
может стать связующим звеном, которое бы обеспечило бесперебойную работу предприятий. Инновации
становятся основным средством увеличения прибыли предпринимателей за счет лучшего
удовлетворения рыночного спроса и снижения производственных издержек по сравнению с
конкурентами.
This article is devoted to the problem of increase of labor productivity in small and medium business of
Kyrgyzstan. This article considers one of the options of increase of labor productivity by means of innovations
introduction. Meaning of small and medium entrepreneurship in the market conditions is described. This sector
of economy does not require big initial investments, has a big rate of resources turnover, able to solve a problem
of forming and saturation of consumer goods market in a quick and efficient way. There are some negative
features appearing in comparison with big business. Thus, our enterprises characterized by high level of
resources inputs and low level of labor productivity. Low labor productivity results from shortcoming of
technologies, lack of dataware adequate to business needs, and underskilled management.
It is impossible to increase labor productivity in Kyrgyzstan is currently impossible without fundamental
modernization of economy including very wide spectrum of directions from technological re-equipment of
enterprises and activization of innovational activities to radical increase of human capital quality and
reconstruction of institutional structure of state sector of science.
Special attention is paid to the issues of innovations introduction in the enterprises of small and medium
business, condition of scientific and technical potential, and budgetary financing of science.
Necessity to stimulate innovatory activeness of business is described. The government is not able to greatly
and significantly finance the projects of high technologies. That’s why the private sector should turn to the
sphere of research and engineering activities.
On the basis of this work it can be concluded, that we can increase the labor productivity exactly by means
of introduction of innovations and new technologies in the enterprises of small and medium business. This could
become an interlink providing undisturbed work of enterprises. Innovations become a basic means for
entrepreneurs’ income growth by better satisfaction of market requirements and decreasing of process costs in
comparison with business rivals.
Ключевые слова: Производительность труда, инновация, малый и средний бизнес,
предпринимательство, инновационная деятельность.

Основу любой рыночной экономики составляет частный сектор, где малые и средние предприятия
играют важную роль. Большой плюс малого и среднего предпринимательства это мобильность,
восприимчивость и адаптивность к изменениям рынка, более быстрое освоение новых технологий.
Развитие малого и среднего предпринимательства признано одним из приоритетных направлений
экономической политики Кыргызстана. За период с 2003 по 2006 гг. доля валовой добавленной
стоимости, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в ВВП республики
увеличилось с 43,4 процента до 44, 7 процента, соответственно. В этом секторе трудятся около 60%
занятых в Кыргызской Республики (Национальный статистический комитет, Малое и среднее
предпринимательство в КР 2005-2006, 5-8). Для государства и политиков сектор малого и среднего
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бизнеса важен, прежде всего, потому, что он во многом замещает государство в решении сложных
социально-экономических задач, а именно при создании новых рабочих мест, формировании среднего
класса, являющимся одним из основных факторов долгосрочной стабильности в экономике любой
страны.
Есть и негативные черты – проявляющиеся при сопоставлении с крупным бизнесом. Так для наших
предприятий характерен высокий уровень ресурсозатрат и низкий уровень производительности труда.
Сегодня перед нами стоит задача развития новых, конкурентоспособных производств, продукция
которых будет востребована на внешних рынках.
Если раньше основной целью поддержки малых предприятий органами власти был ориентир на решение проблемы безработицы, обеспечение занятости населения, то теперь задачи должны измениться.
Не генерация рабочих рук на предприятиях малого бизнеса должна в большей степени занимать
администрацию, а борьба за повышение производительности труда в малом бизнесе и среднем бизнесе.
В современных условиях повышения эффективности производства можно достичь преимущественно за счет развития инновационных процессов, получающих конечное выражение в новых технологиях,
новых видах конкурентоспособной продукции. Поиск и использование инноваций непосредственно на
предприятиях является актуальной проблемой. Развитие новых технических и организационно-технологических решений, совершенствование основных принципов управления применительно к специфике
отечественного рынка создают условия для обновления процессов воспроизводства на предприятиях и
дают дополнительный импульс для экономического роста. По своей природе инновации включают в себя
не только технические или технологические разработки, но и любые изменения в лучшую сторону во
всех сферах научно-производственной деятельности. Постоянное обновление техники и технологий
делает инновационный процесс основным условием производства конкурентоспособной продукции,
завоевания и сохранения позиций предприятий на рынке и повышения производительности, а также
эффективности предприятия (Ларичева З.М., Стрелкова Л.В. Малый бизнес проблемы и перспективы его
развития // Менеджмент в России и за рубежом - 2006. - № 5, 38).
Низкую производительность труда можно наблюдать в перерабатывающем секторе Кыргызстана,
который остается пока еще чуждым конкуренции и лишенным конкурентоспособности.
Низкая производительность труда не только резко снизила экспорт продукции, но и сократила ее
потребление на внутреннем рынке: товар местных производителей стал дороже импортного. Привычный
для Кыргызстана российский рынок ушел в прошлое: производительность труда на подобных предприятиях в России в 14 раз выше, чем в Кыргызстане. Производственные мощности кыргызских
предприятий годами не обновляются. В результате чего они выпускают товары низкого качества с высокой себестоимостью, которые легко вытесняет импорт. Переработчиков не спасает даже качественная
продукция из экологически чистого сырья. Кыргызстанцы, которым надо обновить 70% оборудования
заводов, уже уступили место на рынках России и Казахстана соседям из Узбекистана и Таджикистана.
Здесь сумели сохранить сырьевую базу и мощности предприятий. Серьезный удар по экономике страны
нанесла неграмотная политика в сахарной отрасли. Мощности заводов по переработке сырья используют
всего на треть. Производство сахара за 10 лет сократилось с 400 тыс. тонн до 80-ти. Из экспортера сахара
республика превратилась в импортера (Национальный статистический комитет, Внешняя торговля
Кыргызской Республики в 2002-2006, 16-17).
Это сказалось не только на стоимости этого продукта: производство кондитерских изделий
сократилось более, чем на 43%. По данным НСК экспорт Кыргызстана в фактически составил 912,9 млн.
долларов США (январь-ноябрь2007). Импорт составил 2173,1 млн. долларов США ( Там же).
Низкая производительность обусловлена несовершенством технологий, отсутствием адекватного
нуждам бизнеса информационного обеспечения и недостаточной квалификацией менеджмента.
Сегодня повысить рост производительности труда в Кыргызстане невозможно без коренной
модернизации экономики, включающей в себя очень широкий спектр направлений - от технологического
перевооружения предприятий и активизации инновационной деятельности до радикального повышения
качества человеческого капитала и перестройки институциональной структуры государственного сектора
науки. Причем речь должна идти не об отрывочных импульсивных действиях, а именно о системе мер,
которые очень быстро надо начать реализовывать.
Й. Шумпетер в 1911г. выдвинул гипотезу, согласно которой двигателем экономического развития
является инновационная деятельность предпринимателя.
Он рассматривал инновацию (техническую) как средство предпринимателя для получения прибыли
и обосновал, что "динамичный предприниматель" является источником конъюнктурных колебаний.
Анализируя причины этих колебаний, Й. Шумпетер, впервые в экономической науке, выделил и дал
характеристику "новых комбинаций изменений в развитии" (Шумпетер Й. (1982) Теория экономического
развития. М: Прогресс.,30-50).
В 30-х годах И. Шумпетер подразумевал под понятием "инновация" любое возможное изменение,
происходящее вследствие использования новых или усовершенствованных решений технического,
технологического, организационного характера в процессах производства, снабжения, сбыта продукции
и т.п.
П.Ф. Дракер инновацию определяет как особый инструмент предпринимателей, средство, с
помощью которого они используют изменения как шанс осуществить новый вид бизнеса или услуг.
Определение П.Ф. Дракера, на наш взгляд, более полно отражает суть классического определения
Й. Шумпетера, одновременно подчеркивая необходимость практической реализации нового товара и
значение предпринимательского фактора в качестве условия эффективности развития производства.
В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный результат
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного
продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса,
используемого в практической деятельности.
Необходимо стимулировать инновационную активность бизнеса. Ведь известно, что наше
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государство пока не в состоянии крупно и весомо финансировать проекты высоких технологий. Поэтому
частному сектору надо повернуться лицом к сфере научно-исследовательской и конструкторской
деятельности. В развитых экономиках Запада и Японии частный финансовый сектор, в частности
коммерческие банки, являются мотором внедрения технологических инноваций: в Японии 65%
инноваций финансируются комбанками, в Европе – 45%, в США – 40%. А в нашей республике такого
показателя не существует вообще.
Создание полноценной научно-инновационной инфраструктуры невозможно без стимулирующих
факторов нормативно-правового характера, а также изменения стратегии финансовой политики
государства.
Затраты на исследования и разработки в % к ВВП составили в: Швеции – 3,7%, Финляндии – 3,3%,
Японии – 2,91%, США – 2,62%.
Исходя из этого международными организациями были разработаны пороговые значения
индикаторов угроз экономической безопасности. При этом финансирование науки в размере от 0,4 до
2,6% может обеспечить только исследовательскую работу, а лишь свыше 2,6% от ВВП приведет к
инновационному пути развития экономики.
Министерством финансов Кыргызской Республики еще в 1996 году данный индикатор определен
как отношение общей суммы объемов расходов на науку к объему ВВП минимум 3%. Однако, данное
нормативное значение Министерством финансов за годы реформы не выдерживалось.
Между тем, частный сектор (венчурный капитал) уже наращивает темпы финансирования
внедренческой работы, т.е. инновационной деятельности в республике.
По данным обследования 492 промпредприятий Кыргызской Республики за 2006 год доля
государственного бюджета на технологические инновации составил 15,1 млн.сомов или 2,0% общих
затрат, а 98,0% инвестиций приходиться на долю частного сектора. Эти затраты на технологические
инновации в обрабатывающей промышленности страны (805,1 млн.сом) к ВВП 2006 года (75366,4
млн.сом) составили 1,07% ( Национальный статистический комитет, Промышленность Кыргызской
Республики 2002-2006гг, 15-20).
Исследование проблем инновационного экономического развития в европейских странах начато в 50х годах XX века.
В США в 1982 году Конгрессом был принят Закон, определяющий порядок государственной
поддержки инновационной деятельности.
В Кыргызской Республике также проводится инновационная политика. Началом данного процесса
является принятие Закона Кыргызской Республики «Об инновационной деятельности»
(Государственная программа по формированию и развитию национальной инновационной системы
Кыргызской Республики на 2006-2015 ).
Следует отметить, что доля предприятий, имеющих инновации в Кыргызстане пока составляет
незначительную величину. По данным Национального статистического комитета Кыргызской
Республики в 2006 году из 492 промышленных предприятий инновации в своей деятельности имели
только 9,1 процента.
Несмотря на это в настоящее время инновации становятся основным средством увеличения
прибыли предпринимателей за счет лучшего удовлетворения рыночного спроса и снижения
производственных издержек по сравнению с конкурентами.
В промышленно развитых странах мира до 85% прироста валового национального продукта (далее –
ВНП) приходится на долю технологических, информационных и квалификационных нововведений, т.е.
инноваций. Более того, оживление производства в странах, переживших экономические кризисы,
происходило, как правило, через активизацию инновационных процессов.
В Кыргызской Республике в целях поднятия экономики и развития инновационного режима есть
необходимые предпосылки, в частности, наука, производственно-технические мощности и
образовательная система.
Состояние научно-технического потенциала, в первую очередь, определяется уровнем финансирования науки, его материально-техническим состоянием, эффективностью полученных результатов. В
объем научно-технических работ включаются научные исследования и разработки, а также научнотехнические услуги.
Разработки – опытно-конструкторские и проектно технологические работы, обеспечивающие
создание новых материалов, продуктов, устройств технологических процессов. Стоимость всех научно
технических работ в 2006 г. составила 268,3 миллионов сомов, что на 69,9 миллионов сомов больше, чем
в предыдущем году. (таб. 2.2). Также наблюдается увеличение стоимости научно-исследовательских
работ (Национальный статистический комитет, Кыргызстан в цифрах 2007, 265).
В последние годы в Кыргызстане уровень государственного финансирования науки остается
невысоким. Ниже приведены данные бюджетного финансирования науки по годам (табл. 1.1).
Таблица 1.1. Ассигнования на науку из средств республиканского бюджета Кыргызстана в процентах за 1999-2005
гг.
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
0,22
0,21
0,21
0,17
0,17
0,12
0,12
Таблица 2.2. Объем научно-технических работ (миллионов сомов)
2002
Все научно-технические работы
из них:
научно –исследовательские работы

2003
2004
2005
Стоимость работ – всего

139,4

181,3

179,2

83,2

83,9

106,3

198,4
127,4

2006
268,3
164,6
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в том числе
фундаментальные разработки
в том числе:
проектно-конструкторские и технологические работы

30,1

29,0

71,1

94,3

109,2

51,7

93,8

65,3

64,3

85,9

40,7

73,9

47,9

49,8

69,3

Надо отметить, что, несмотря на отсталую материальную базу, ученые Кыргызстана имеют
конкретные технологические разработки для многих отраслей промышленности. Однако найти своё
коммерческое применение имеет шанс лишь малая доля инновационных, творческих идей.
Проблема состоит в том, что на сегодняшний день в стране практически отсутствует эффективный
механизм внедрения результатов научных исследований в реальный сектор экономики.
Происходящие в последние годы преобразования в институциональной структуре прикладной
науки, несмотря на изменения в формах собственности НИИ, в целом не отвечают требованиям
инновационного развития (Государственная программа по формированию и развитию национальной
инновационной системы Кыргызской Республики на 2006-2015 ).
В науке сохраняется слабая ориентация на конечный результат, на внедрение в производство новых
продуктов, новых коммерчески выгодных технологий.
Ряд отраслевых организаций, формально оставаясь по своему статусу научными, практически
свернули исследовательскую деятельность и превратились в сугубо хозяйственные структуры.
Инновация – это новшество, внедренное в деятельность предприятия с целью повышения его
эффективности на основе лучшего удовлетворения определенной общественной потребности. При этом
следует отметить, что под эффективностью следует понимать определенный экономический,
производственный, социальный, экологический и иной результат, ожидаемый от внедрения новшества.
Инновации становятся основным средством увеличения прибыли предпринимателей за счет
лучшего удовлетворения рыночного спроса и снижения производственных издержек по сравнению с
конкурентами.
Разработка инноваций - задача научно-технической сферы. Повышение эффективности, высокая
скорость и гибкость производства – лишь некоторые следствия внедрения новых передовых технологий.
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KIRGIZİSTAN’DAKİ OTEL İŞLETMELERİNDE GİRİŞİMCİLER AÇISINDAN
PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ
İsmail KIZILIRMAK∗.
Kırgızistan’daki Otel İşletmelerinde Girişimciler Açısından Pazarlama Anlayışındaki Gelişmelerin İncelenmesi

ÖZET
Dünyadaki otel işletmeciliğinde, 1940’lı yıllarda üretime yönelik anlayışla başlayan ve günümüz de
turizmin toplum üzerindeki ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel etkilerinin iyi analiz edilerek anlaşılması
gerektiğine ifade eden sosyal pazarlama anlayışı geçerlidir. Kırgızistan otel sektöründe de pazarlama anlayışının
uygulanması, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından sonra gerçekleşmeye başlamıştır.
Kırgızistan’da özellikle bağımsızlık dönemine kadar olan süreç, ülkede otel işletmeciliği açısından son derece önemli olan özel girişimciliği olumsuz etkilemiş ve ülkenin dünyayla arasında bırakılan mesafe de, mevcut
işletmelerde dünya standartlarının uygulanmasını engellemiştir. Bağımsızlık sonrası, ülkede turizmin öncelikli
sektör olarak kabul edilmesinden dolayı yatırım yapmak isteyen girişimciler, sektörün sahip olduğu talep yetersizliğinin ortaya çıkardığı yatırım avantajından dolayı, otel işletmelerinin yapılmasına yönelik çabalara önem
vermeye başlamışlardır. Otel işletmelerine yönelik yatırımların artması ve bu yıllarda inşaatı tamamlanan
otellerin arka arkaya açılmasının temelinde, girişimcilerin arzın talep karşısında yetersiz kalması sorununu kısa
dönemde çözme ve turizmin ekonomik faydalarından yararlanma isteği bulunmaktadır. Böyle bir ortamda, ülkede otelcilik sektörüne yönelik yatırım yapmak isteyen girişimcilerin yatırım kararlarında üretime yönelik yaklaşımın önemli bir yer tuttuğu, bu amaçla da otel sayısının ve turizm amaçlı olarak kullanılabilecek her tür tesis
yapımının hızla arttırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Ancak 1991 yılından günümüze kadar olan 16 yıllık süreçte üretim anlayışından ürün ve satış anlayışına geçilmesi gerekirken ilerleme kaydedilmediği görülmektedir.
Kırgızistan’da otelcilik sektörüne yatırım yapan girişimciler tarafından müşterinin ihtiyaç ve istekleri doğru
olarak belirlenmediği/belirlenemediği ve sağlıklı pazar araştırmaları yapılmadığı/yapılamadığı için pazar/hizmet
uyumu büyük ölçüde sağlanamamıştır. Böylece, gözlenen talep fazlalığı, nasıl hizmet sunarsam sunayım
satabilirim düşüncesinin doğmasına neden olmuştur. Arz ve talep dengesizliğinden yararlanmak isteyen bazı
otelciler, talep fazlalığının rahatlığı içerisinde faaliyetlerini sürdürdükleri de gözlenmektedir. Özellikle otel
yöneticilerinin müşteri beklentilerini dikkate almadıkları, hizmet kalitesine gereken önem vermedikleri ve
konaklama fiyatlarının olması gerektiğinden daha yüksek olmasını örnek olarak gösterebiliriz. Bu nedenle söz
konusu çalışmada, bu çalışmanın son bölümünde, otel işletmelerinin en kısa sürede ülkeye yönelen turizm
talebinin ihtiyaç ve isteklerini dikkate alarak, turistik mal ve hizmet üretmeleri ve daha sonraki yıllarda ise sosyal
(toplumsal) pazarlama anlayışının uygulanması aşamasına neden geçmeleri gerektiği açıklanacaktır.
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(INVESTIGATION OF DEVELOPMENTS IN THE MARKETING APPROACH IN THE KYRGYZ
HOTEL MANAGEMENTS IN TERMS OF ENTREPRENEURS)
ABSTRACT
In the Hotel Management throughout the World, the social marketing horizon is prevailing which started
with an understanding towards production at 1940s and at present, expresses that economic, environmental,
social and cultural effects of tourism on the community should thoroughly be analyzed. The application of
marketing understanding onto the hotel sector in Kyrgyzstan started after 1991 when the country earned its
independency.
The process throughout the dependency period of Kyrgyzstan affected the private entrepreneurship in the
negative way which is very important in terms of hotel management in the country and furthermore, the distance
between the country and the World left embarrased the World’s standards be applied in the already established
enterprises. After the independecy, the entrepreneurs, due to that tourism was accepted as the priority sector and
due to the investment advantages arised by the demand incapacity the sector possessed, payed importance to the
effords towards establishing new hotel enterprises. The reason why the investments towards Hotel Enterprises
increased and the hotels built in recent years opened one after the other is the request to benefit from the
economical profit of tourism and to solve the problem of demand incapacity in a short time period. In such an
environment, in the decisions of the entrepreneurs planning to invest to Hotel Management sector, it is seen that
the approach towards production takes an important place. For this reason, it is observed that the number of
hotels and building of touristic facilities increased tramendously. However, during the 16 years of time period,
from 1991 to present, as change from production understanding to product and marketing understanding should
be realized, it can be seen that, no progress was achieved unfortunately.
The market/service conformity has not been established yet, because the needs and demands of the
customer were not/could not determined properly and right marketing survey was not/could not be done.
By this way, an understanding of “I can sell any kind of service no matter what it is” arised due to the
demand excess observed. It is observed that some hotel managers trying to benefit from the demand and supply
inbalance, are keeping their activities within the comfort (ease) of this demand surplus. Especially, we can give
examples as; the hotel managers do not take into account the customer’s demand, do not pay enough attention to
service quality, and the lodging prices are far higher than they should be. For this reason, in the last part of the
present study it will be explained why the hotel enterprises should initially, and as soos as possible, produce
touristic commodity and service taking the needs and demands of the tourism heading towards the country and
later, in following years, progress to the stage of applying social marketing understanding.
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GİRİŞ
Oteller genel olarak, hizmet üreten işletmelerdir. Hizmetin pazarlanması, mal pazarlamasına göre daha
güçtür. Bu güçlük, çoğu zaman hizmetin özelliklerinden kaynaklanmaktadır (Çakıcı, 1995: 20). Bu özellikleri
incelediğimizde; pazarlama her şeyden önce ürünün ve pazarın çakışması ve uyumluluğudur. Bu anlamda otel
pazarlaması, diğer ürünlerin pazarlanmasından farklı bir şey değildir. Otel hizmetlerini kullanan çoğu kimse
yönünden; otel odalarının sağladığı hizmet nihai bir hizmettir ve kullanılmayla hizmet ortadan kalkmaz.
Mevcut otel ürünlerinin en önemlilerinden olan otel odaları, yer ve zaman bakımından sabittir. Otel odaları
için olan talep, türevsel bir taleptir. Talep azaldığı zaman, boş kapasite meydana gelir ve talebin en yüksek
olduğu durumlarda kesinlikle belli olan bir üst kapasite sınırı vardır ve bu sınır aşılamamaktadır (Hacıoğlu,
2000: 11). Dolayısıyla aşırı talep durumunda, kapasiteyi kısa dönemde artırmak olası değildir. Böyle durumlarda
talebin zaman boyutu etkilenmeye çalışılmaktadır.
Otel yatırımları; toprağa, binaya ve binanın iç düzenlemelerine yapılan yatırım türüdür. Sabit kaynaklara
yapılan sermaye yatırımlarının çoğu, otel faaliyetlerinin sürekliliğiyle birlikte (iş hacmine bağlı olmaksızın)
karşılanması gereken yüksek sabit maliyetlere neden olur. Dolayısıyla başarılı bir otel işletmesi için, doğru
seçilmiş bir kuruluş yeri, uygun kapasite ve kapasiteyi yüksek düzeyde kullanma, göz önünde bulundurulması
gereken üç önemli faktördür.
Otelcilikte pazarlama, ilk önce pazar uygunluğu araştırması yolu ile işletmeye olacak talebin kazanılmasına
katkıda bulunur. Bu araştırma; otel için en iyi pazar olanağını, pazardaki bir açığı, bir yeri veya alternatif yerler
arasından özel bir otel için birisinin seçimini belirler veya belirli bir yerde kurulacak en uygun otel şeklini
belirler. Pazarlama, otel işletmesine, sürekli pazar araştırması, ürün geliştirme, satış, düzenlilik ve gözden
geçirme gibi pazarlama basamakları kanalı ile katkıda bulunur.
Pazarlamanın kısa dönemdeki hedefi, müşteri isteklerine göre sunulacak olan mal ve hizmetlere göre düzenlemek (talebi arza uydurmak), uzun dönemdeki hedefi ise, mal ve hizmetleri müşteri isteklerine (arzı talebe
uydurmak) göre düzenlemektir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1983: 108). Pazarı, hangi bölümlerinin müşteriler
bakımından cazip olduğunu görmek ve ürünümüzde mümkün olan düzeltmeleri yapmak için araştırabiliriz. Fakat
asıl çabalar, olası ürün geliştirme ve satışlar üzerinde yoğunlaşacaktır. Turizm işletmelerinin doluluk oranının az
olması durumunda, kısa dönemde satış çabaları egemen duruma geçer. Fakat sadece öyle yapılması kabul edilemez. Müşterimizin kimler olabileceği ve gereksinimlerinin neler olabileceği tahmin edilebilir ve ürünün onların
gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde geliştirilmesi sağlanabilir. Bu yaklaşım, sonuçta daha az çabayı gerektirir ve halka açıkça gereksinimlerinin karşılanabileceğini gösterilebilir ki, bu konu da özellikle oteller için
önemlidir.
Pazarlanan mallar ve maddeler; somut, fiziksel, ölçülebilen, bir çoğu kontrol edilebilen ve satın almadan
önce denenebilen şeylerdir. Hizmetler, daha az dokunulabilir ve maddi olmayan ürünlerdir. Otel hizmetleri de
böyledir. Bu hizmetler, kolaylıkla tanımlanamaz ve ürünlerin açık şekilde ölçülebilen kaliteleri gibi ifade
edilemez. Çoğunlukla teker teker veya hizmetin paketinin bir bölümü olarak alınırlar. Doğrudan doğruya
kullanıcısı tarafından veya bir seyahat acentası örneğinde olduğu gibi, bir aracı kanalı ile satın alınırlar (Kültür
ve Turizm Bakanlığı, 1983: 108-109).
Otel İşletmeciliğinde Pazarlama Anlayışının Gelişimi
Pazarlama anlayışı, yöneticinin tüm örgütsel faaliyetleri tüketicinin istek ve arzuları üzerinde
yoğunlaştırmasını ifade eder. Pazarlama mala dönük, malları bir an önce satıp paraya dönüştürmek gibi fırsatçı
bir anlayış değil, tüketici istek ve ihtiyaçları yanında toplumsal çıkar ve ihtiyaçlara da yönelen bir anlayış
farklılığıdır. Bu anlamda pazarlama anlayışı; işletmenin kuruluş amaçları doğrultusunda, tüketicileri ve toplumu
tatmine yönelmiş, bütünleşmiş pazarlama ile desteklenen tüketiciye dönük tutum olarak tanımlanabilir. Sağlıklı
bir pazarlama anlayışı, sağlıklı bir örgüt kültürünü gerektirir. Bu örgüt kültürü; pazara, tüketiciye, müşteriye ve
topluma nasıl bakılması gerektiğini gösteren ve örgüt çalışanları tarafından paylaşılan inanç ve değerler
bütününü ifade eder (İslamoğlu, 2002: 15-16). Pazarlama anlayışının otelcilik sektöründe uygulanmasını
incelediğimizde, dünyadaki otel işletmeciliği alanındaki gelişmeler, beş aşamaya ayrılmaktadır. Bunlar;
1-Üretime yönelik yaklaşım,
2-Ürüne yönelik yaklaşım,
3-Satışa yönelik yaklaşım
4-Pazarlama yaklaşımı ve
5-Sosyal (Toplumsal) pazarlama yaklaşımıdır (Çakıcı, 1995: 20).
Otel işletmelerinde pazarlama anlayışının geçirdiği aşamaları belirli tarihlerle ayırmak pek olanaklı
değildir. Ancak, otel hizmetlerinin müşteriye sunumunda 1940’lardan 1960’ların başlarına kadar üretim ve ürün
yönlü yaklaşımların söz konusu olduğu, satış anlayışının 1970’lerin başlarına kadar devam ettiği
belirlenmektedir. Otel işletmeciliğinde 1970’lerde başlayan pazarlama anlayışı, 1980’li yıllarda önemli
gelişmeler kaydetmiştir. 1990’lı yıllar, otel işletmeciliğindeki pazarlama anlayışının gerçek anlamını bulduğu ve
sosyal pazarlama anlayışının başladığı yıllar olmuştur (Çakıcı, 1996: 32).
1-Üretime Yönelik Yaklaşım
İşletmelerin en eski anlayışlarından biridir. Bu anlayıştaki işletmeler, tüketicilerin ucuz mallara
yöneleceklerini kabul ederler. Bu anlayışa göre tüketiciler, piyasada hazır bulunan ve ödemeye gücünün yettiği
tüm ürünleri satın alırlar. Üreticilerin odak noktası üretimi ve dağıtımı geliştirmektir (Zikmund ve D’amico,
1989: 15). Bu yaklaşımın amacı, üretimi iyileştirme ve dağıtım sisteminin etkin hale getirilmesidir. Bu anlayışa
göre işletme yönetimi, üretimi artırarak birim maliyeti düşürür. Elde ettiği fiyat avantajıyla daha geniş bir
tüketici kitlesinin mallarını tercih etmelerini sağlar (Yükselen, 2003: 7).
Üretime yönelik anlayışın uygun olduğu iki durum vardır. Birincisi, pazar talebinin arzdan daha fazla
olduğu durumlarda üretim yaklaşımı uygun olabilir. İkincisi ise, ürün maliyetlerinin çok yüksek olması
dolayısıyla maliyet düşürücü iyileştirmelerin yapılması gerektiği durumdur (Torlak ve Diğerleri, 2002: 17). Bu
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dönemde işletmelerde pazarlama bölümü yoktur; esas işi satışı ve satışçıları yönetmek olan, satış yöneticilerinin
başında bulunduğu pasif bir satış bölümü bulunmaktadır. Yönetim anlayışı “ne üretirsem onu satarım” şeklinde
özetlenebilir; çünkü yöneticilerde “iyi bir mal kendi kendini satar” düşüncesi bulunmaktadır (Mucuk, 2001: 9).
Otel işletmeciliğinde üretime yönelik anlayış, 2. Dünya Savaşı yıllarında başlamış olup yaklaşık olarak
1950’li yılların ortalarına kadar devam etmiştir. Bu sürede, otel sayısında önemli artışlar ve oteller arasında rekabet yoğunlaşması ortaya çıkmıştır. Bu dönemde sadece otel açmak, müşterilerin gelmesini beklemek, giderken
onları uğurlamak ve tekrar geldiklerinde selamlamak olarak algılanmaktadır. Talebin arzdan fazla olması halinde, belirli dönemlerde çeşitli otel pazarlarında üretime yönelik anlayışa yönelimin söz konusu olduğu görülmektedir. Paris, Londra ve birçok Avrupa başkentinde 1940’lı yılların sonları ile 1950’li yıllarda bu yaklaşımın
varlığı görülmektedir. Otel işletmeciliğindeki üretime yönelik anlayışın hemen hemen 1955 yılına kadar devam
ettiği ve daha sonraki yıllarda ürüne yönelik yaklaşıma geçilmeye başlandığı bilinmektedir (Medlik, 1986: 108).
2-Ürüne yönelik yaklaşım
Tüketicilerin kalite, performans ve özellik olarak en iyi olan ürünleri tercih edeceklerini varsayar. Ürüne
yönelik örgütlerin müdürleri, enerjilerini iyi ürünler yapmaya ve zamanla geliştirmeye harcarlar (Kotler, 1988:
14). Bu yaklaşımın ortaya çıktığı dönemlerde pazarda arz talep dengesinin birbirine yaklaşmaya başlamış olması,
rekabetin boyutlarının kalite üzerine yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Bu yaklaşıma göre, eğer rakiplerinizden
daha iyi ürünler yaparsanız tüketiciler sizin ürününüzü tercih edecektir (Torlak ve Diğerleri, 2002: 17).
Otel işletmeciliğinde üretime ve ürüne yönelik yaklaşım iç içedir. Bu yaklaşım otelcilik sektöründeki
etkisini, en iyi otelin yapılması şeklinde göstermiş ve bu anlayış 1960’lı yılların başlarına kadar devam etmiştir.
Otel işletmeciliğinde üretime yönelik yaklaşımdan ürüne yönelik yaklaşıma geçişte motellerin etkisi olmuştur.
1955 yılına gelindiğinde, motel işletmelerinin yol kenarlarında olma kolaylıkları ve uyguladıkları düşük fiyatlar
nedeniyle, otel yöneticilerince, işlerin planlanmasında dikkate alınacak temel konunun “ürün” olduğu
düşüncesini doğurmuştur. 2. Dünya Savaşı ve izleyen yıllarda başlayan otel işletmeciliği alanındaki bu yaklaşım,
otel arzında önemli artışlar meydana getirerek, 1960’lı yılların başlarına kadar devam etmiştir. Bu yıllardan
sonra, artık yöneticiler mevcut otel hizmetlerini yoğun tutundurma çabalarıyla destekleyerek satmaya
çalışmışlardır (Çakıcı, 1995: 21).
3-Satışa yönelik yaklaşım
Büyük ekonomik krize kadar devam eden üretim anlayışından sonra gelen satış anlayışında üretilen
malların satışı sorun olmaya başlamıştır (Denizer, 1992: 29). Bu anlayışta, tüketicilerin yalnız bırakıldıkları
zaman işletmenin ürünlerini yeterince satın almayacakları kabul edilerek işletmelerin yoğun satış ve tutundurma
çabalarına girmeleri gerektiği düşünülür. Malları üretmenin değil, satmanın en büyük sorun olduğu ve
işletmelerin yoğun bir biçimde tutundurma çabalarına yöneldiği bu dönemde, işletmelerde satışın ve satış
yöneticilerinin önemi ve sorumlulukları artmıştır (Mucuk, 2001: 8).
Üretime ve mamule yönelik anlayışlarda, işletme yöneticilerinin tüm dikkatleri üretim işlevi üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Bu yapıda olan işletmeler, üretimde verimliliği arttırarak uygun özelliklerde mamul
üretmelerine karşın, zamanla stoklarla karşılaşınca çözüm yolu olarak, tüketiciyi satın almak için ikna etme ve
bunun içinde çaba gösterme gerekliliğini anlamışlardır (Yükselen, 2003: 8). Bu dönemde asıl sorun, eldeki bu
üretimi duyurmak ve satarak değerlendirmektir (Usal ve Oral, 2001: 39).
Otel işletmeciliğindeki üretime ve ürüne yönelik yaklaşım, otel sayısında artışa ve ayrıca oteller arasındaki
rekabetin de şiddetlenmesine neden olmuştur. Bu durumda otel yöneticileri, amacı satışları artırmak olan
tutundurma faaliyetleri ile satış çabalarına, 1960’lı yıllardan başlayarak yönelmişlerdir. Otel pazarlama
faaliyetlerindeki bu dönem, doluluk oranlarının düşmesi ve boş banket salonlarının satış çabalarını gerektirmesi
sonucu, otellerde “satış ofislerinin” kurulmasıyla başlayan dönem olarak nitelendirilmektedir.
Otel işletmeciliğinde 1970’li yılların başlarına kadar devam eden bu dönemde, otel doluluk oranlarının
azalması, rekabetin şiddetlenmesi ve talebin mevsimsel dalgalanma göstermesi nedeniyle, otel yöneticileri,
işlerinin yoğun olmadığı dönemlerde satışları artırma çabasına girmeye ve çeşitli satış geliştirme taktikleriyle
belli pazar bölümlerinden rezervasyon almaya çalışmaktadırlar. Bunun için oluşturulan satış departmanları,
satışa yönelik yaklaşımın bir göstergesidir.
Pazarlama yerine satışı ön planda tutan otel yöneticileri, doluluk oranının veya gelirin azaldığı durumlarda
fiyatların azaltılması yoluna gitmişlerdir. Böylece sorunun çözülebileceğini düşünmüşlerdir. Otel yöneticilerinin
uzun yıllar müşterilerin iyi şekilde sunulan ve doğru şekilde fiyatlandırılan hizmetleri satın alacaklarını
varsaydıklarını belirtmektedir. Böylece, kar elde etmek için müşteri ihtiyaçlarına tam olarak hitap etmeyen
hizmetler, yoğun tutundurma faaliyetleri ile desteklenerek satılmaya çalışılmıştır. İşlerinin sadece tutundurma
bölümüyle ilgilenen ve pazarlamayı sadece reklam ve satış olarak gören otel yöneticileri, satışa yönelik bir
yaklaşım sergilemektedirler. Bu yaklaşım ile yönetilen bir otel işletmesinde başarı, çoğu zaman sunulan
hizmetlerin misafirlerin ihtiyaçlarına uymasına bağlıdır. Fakat misafirlerin ihtiyaçları değiştiğinde, satışa yönelik
yaklaşımdan daha fazla işe yaramayacaktır (Çakıcı, 1995: 22-23).
4-Pazarlama yaklaşımı
Kısacası tüketiciyi tatmin ederek kar sağlama diye ifade edilebilen anlayış, 1960’larda bazı ülkelerde ve
1970’li yıllarda başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde yaygınlaşmıştır. Bu anlayış, alıcılar pazarı
şartlarında, işletme yöneticilerinin benimsemeye zorladıkları bir anlayış olmuştur (Mucuk, 2001: 9).
Pazarlama anlayışında hareket noktası, ne üretimde verimlilik, ne iyi mamul ne de satış çabaları olup, tüketicinin ihtiyaç ve istekleridir. Yoğun satış çabalarına giren işletmeler, stokları azalsa da, zamanla tüketiciyi ikna
etme çabalarının yetersiz kaldığını anlamışlar ve tüketici ihtiyaç ve isteklerini dikkate almak gerektiğini kavramışlardır. Bu anlayışa göre üzerinde durulması gereken konu, hedef pazarların ihtiyaç ve isteklerinin belirlenmesi, rakiplerden daha etkin ve yeterli müşteri tatmininin yaratılmasıdır. Bu anlayışı benimsemiş işletmelerde,
pazarlama çabaları üretim öncesi başlar. Hedef pazardaki ihtiyaç ve istekler belirlenir ve üretime yön verilir
(Yükselen, 2003: 8). Pazarlama yaklaşımında odak nokta, kısa dönem performansı olmayıp, müşteri memnuniyeti ve buna bağlı olarak da müşteri sadakati yoluyla uzun vade performansı üzerinedir (Torlak ve Diğerleri,
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2002: 19). Bu anlayışta, sadece satışla ilgili faaliyetlerin değil, çeşitli bölümlerde dağınık olarak yer alan tüm
pazarlama ile ilgili faaliyetlerin artık bir pazarlama bölümü altında bir araya getirilmesi yoluna gidildiğinden, bu
döneme pazarlama dönemi veya pazarlama bölümü dönemi diyenler de vardır (Mucuk, 2001: 9).
Otel işletmeciliğinde pazarlama yaklaşımına yönelmenin 1970’li yılların başlarından itibaren görülmeye
başlandığı ifade edilmektedir. Ancak, bu yıllarda pazarlama ve satış kavramlarının birbirine karıştırıldığı ve
pazarlamaya bazı yanlış anlamların verildiği de olmuştur. Otel işletmeciliğinde pazarlama yaklaşımına ihtiyaç
duyulmasının temelinde; satışların azalması, satışların yavaş artması, satın alma davranışlarının değişmesi,
rekabetin artması ve pazarlama harcamalarının artması bulunmaktadır.
Otel yöneticilerinin pazarlama yaklaşımına yönelmelerinin en önemli üç nedeni arasında; verilecek
kararların ve yapılacak tercihlerin karmaşıklığı, yoğun rekabet ortamı ve maliyet ve harcamalardaki hızlı artış
sayılabilir. Diğer taraftan sosyal ve kültürel değişikliklerin otel yöneticilerinin müşteriye yönelmesine neden
olmuştur. Ayrıca bu etkenlere, iş toplantıları ve konferanslardaki hızlı artış dolayısıyla artan otel konaklama
talebi ve uluslararası turizm hareketlerindeki büyüme de eklenmektedir.
1980’li yıllar, bazı yazarlar ve araştırmacılar tarafından otel işletmeciliğindeki pazarlama anlayışının
gelişmesinde, müşteri ihtiyaçlarına yönelimin sonucu olarak “belirli bir düzeyde pazarlamaya” yönelik bir
dönem olarak kabul edilmektedir. Otel müdürlerinin çoğu zaman pazarlamayı, kişisel satış, reklam ve satış
geliştirmeyi kapsayan tutundurma olarak anladıklarını belirtmesi, 1980’li yıllarda pazarlama yaklaşımının tam
olarak yerine oturmadığını ortaya koymaktadır. 1990’lı yıllar, otellerde pazarlama anlayışının yerleştiği bir
döneme de işaret etmektedir.
Otel işletmelerinin başarısı için bir dizi çalışmaları kapsayan, hedeflerin gerçekleştirilmesi için ortak
çabayla desteklenen, müşteri tatmini yaratarak tatmin olmuş bağımlı müşterilerden yeterli düzeyde pazar
bölümü/bölümleri oluşturulmaya çalışılan ve böylece otelin ayakta kalmasının ve karlı şekilde çalışmasının
benimsendiği pazarlama yaklaşımına yönelinmesi, bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Otel işletmesinin
büyüklüğüne bağlı olarak, pazarlama faaliyetlerinin büyük çoğunluğu doğrudan pazarlama sorumluluğunu
üstlenen yöneticide olmaktadır. Ancak, kesin başarı için otel işletmesinde çalışan her kişinin bir pazarlama
sorumluluğu bulunmalıdır (Çakıcı, 1995: 23-24). Ayrıca bu dönem, otel projelerinin daha yaşama geçirilmeden
önce pazarının bulunup bulunmadığının araştırıldığı, büyüklüğünün, tarzının, bölümlerinin, önceliklerinin, olası
tüketicilerinin ve beklentilerinin sorgulandığı dönemdir (Usal ve Oral, 2001: 39).
5-Sosyal (Toplumsal) pazarlama yaklaşımı
Pazarlama anlayışına, sosyal sorumluluğu ihmal ettiği, müşterileri tahmin etse de, genelde toplumsal
sorunlara karşı duyarsız kaldığı eleştirileri yöneltilmiştir (Mucuk, 2001: 9). Modern pazarlama anlayışının
yaygınlaşmasında yaşanan sorunların yanı sıra, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede çeşitli
dönemlerde yaşanan durgunluk, enflasyon, nüfus artışı, doğal çevrenin korunmasına yönelik düşünce ve
eylemler, eleştirilere yeni boyutlar katmıştır. Bu eleştiriler, öteden beri varolan işletmelerin toplumsal
sorumluluğunu daha ciddi bir şekilde gündeme getirmiş; bu bağlamda toplumu oluşturan tüketici kitlesiyle
iletişimde temel rolü olan pazarlamanın da bu rol gereği çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenmesi yönünde
görüşler ileri sürülmüştür (Yükselen, 2003: 9).
Sosyal pazarlama anlayışına göre işletme, tüketici istek ve arzularını belirleyip, bu istek ve arzulara uygun,
tatmin sağlayan ürünleri rakiplerden daha etkin ve verimli bir şekilde pazara sunarken, kişilerin ve toplumun
refah ve çıkarlarını da göz önüne almalıdır. Toplumsal pazarlama anlayışı işletmenin üç amaç (örgütsel amaç,
tüketici amacı ve toplumsal amaç) arasında bir denge kurmasını öngörmektedir. Başka bir ifadeyle, işletme
faaliyetlerini sürdürürken her üç grubun da çıkarını düşünerek ve faaliyetlerini tüm gruplara fayda sağlayacak
şekilde düzenlenmesini gerektirmektedir (Torlak ve Diğerleri, 2002: 20-21).
Turizmin bir yandan hem ulusal ve hem de uluslararası düzeyde yaygınlaşması sürerken, bir yandan da
dünya nüfusunun hızla artması, otel işletmelerini kıt kaynakları daha verimli bir biçimde kullanmaya ve en
önemli dayanakları olan doğal verilere özen göstermeye zorlamıştır. Çevre bilinci ve yeni etik anlayışı öyle
gelişmiştir ki, sonunda otel işletmeleri bile insana ve doğaya karşı bir sosyal sorumluluk duymaya başlamıştır.
Çevre bilincinin giderek yayılması ve gelişmesi yüzünden, özellikle eğitim ve gelir düzeyi yüksek turistlerin
çevreci işletmeleri seçmeye başladıkları da bir gerçektir (Usal ve Oral, 2001: 39). Bir turizm kuruluşu için
amaçların belirlenmesi aşamasında, turizmin toplum üzerindeki ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel
etkilerinin iyi analiz edilerek anlaşılması gerektiğine işaret edilmektedir. Bu otel işletmeciliği açısından yer
seçimi aşamasından mimari projeye, inşaatın doğal çevreyle uyumundan toplum üzerindeki olası etkilere kadar
birçok konuyu dikkate alarak sosyal pazarlama yaklaşımına önem verilmesi gerektiği anlamına gelmektedir
(Çakıcı, 1995: 25). Bu nedenle, birçok otel işletmesi çevreye değer veren ürün yaklaşımlarını ve bu doğrultudaki
yapılanmalarını pazarlama çalışmalarında özellikle ön plana çıkarmaya başlamışlardır.
KIRGIZİSTAN OTELCİLİK
İNCELENMESİ

SEKTÖRÜNDEKİ

PAZARLAMA

ANLAYIŞI

GELİŞİMİNİN

Dünyadaki otel işletmeciliğinde, 1940’lı yıllarda üretime yönelik anlayışla başlayan ve günümüz de
turizmin toplum üzerindeki ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel etkilerinin iyi analiz edilerek anlaşılması
gerektiğine işaret eden ve otel işletmeciliği açısından yer seçimi aşamasından mimari projeye, inşaatın doğal
çevreyle uyumundan toplum üzerindeki olası etkilere kadar birçok konuyu dikkate alan sosyal pazarlama
anlayışı geçerlidir. Kırgızistan otel sektöründe de pazarlama anlayışının uygulanması, ülkenin bağımsızlığını
kazandığı 1991 yılından sonra gerçekleşmeye başlamıştır.
Kırgızistan’da özellikle bağımsızlık dönemine kadar süren rejim, ülkede otel işletmeciliği açısından son
derece önemli olan özel girişimcilik ruhunu olumsuz etkilemiş ve ülkenin dünyayla arasında bırakılan mesafe de,
mevcut işletmelerde dünya standartlarının uygulanmasını engellemiştir (Seval ve Diğerleri, 2003: 23). Bu
dönemde, Kırgızistan’daki turizm faaliyetlerini Turizm ve Seyahat Konseyi, Goskominturist (Uluslararası Gençlik
Turizm Bürosu) ve Uluslararası Dağcılık Merkezi (Tien Shan) yürütmekteydi. Bu çerçevede Goskominturist; ülkeye
gelen yabancı turistlerin ağırlanması, Uluslararası Dağcılık Merkezi; uluslararası dağcılık, Sputnik; gençlik ve turizm ve
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Seyahat Konseyi ise; iç turizmin organizasyonu işlerini yürütmekteydi. 1991 yılına kadar geçerli olan bu yapıda, devletin destekleme fiyatlarıyla yürütülen ulusal turizm hareketi daha çok sağlık, spor ve dinlenme olarak adlandırılmış olup,
turizm kavramı daha çok yurt dışından gelen turistlerin hareketini karşılamak için kullanılmıştır (Akbulayev, 2004).
Kırgızistan’da bağımsızlık öncesi yıllarda ülkede var olan konaklama tesisi sayısı, 350 adettir. Bu konaklama işletmelerinin; 139 adeti çocuklar için izci kampı, 60 adeti dinlenme ve tedavi amaçlı sanatoryum, 54
adeti dinlenme tesisi, 17 adeti spor kampı, 11 adeti turizm işletmesi ve 8 adeti de dinlenme evidir (TİKA,
1996: 76). Bu tesislerden başka, Issık Göl’de aynı dönemde inşa edilmiş 139’dan fazla resort ve çeşitli
dinlenme alanları da bulunmaktaydı. Özellikle yaz ayları boyunca, BDT ülkelerinden gelen turistler
tarafından tamamen doldurulan bu tesislerde, sezon boyunca işgören istihdamı da yoğunlaşmaktaydı.
Kırgızistan’ın bağımsızlığına kavuşmasından sonra, turizm sektörünün ülke ekonomisine en önemli katkıyı
yapacak öncelikli sektörlerden birisi olduğu kabul edilmiş ve bu amaçla turizm hareketlerinde büyük değişmeler
gözlenmiştir. Gerçekten de ülkenin karşılaştırmalı üstünlükleri arasında yer alan turizm sektöründe; dağcılık,
tatil, kültür ve sağlık turizmi başlıca faaliyetler arasında gelmektedir (Özdenoğlu, 1995: 61). 1991 yılından sonra
devlet turizmin gelişmesine önem vermiş, turizm sektöründe özel teşebbüslerin sayısında artışlar görülmüş ve
bazı yabancı yatırımcılar ülkeye ilgi duymaya başlamıştır. Ülkede Goskominturist; İnturist, Sputnik ve
Restursovyet gibi eski şirketlerin yerine yeni ve daha güçlü, müşterilerinin ihtiyaçlarını dünya standartlarına
uygun bir biçimde karşılayabilecek işletmeler almaya başlamıştır (Seval ve Diğerleri, 2003: 23-24). Özellikle
başta Bişkek olmak üzere Issık Göl bölgesinde yeni turizm yatırımlarına girişimciler tarafından başlanılması ve
birçoğunun da tamamlanarak turizm sektörünün hizmetine açılması, bu döneme örnek olarak gösterilebilir.
Ülkede mevcut yatak kapasitesinin yaklaşık olarak 4000 olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu yatak
sayısının yüzde kaçının uluslararası turizm talebinin beklediği standartlara uygun olduğu tam olarak bilinmemektedir. Otel işletmelerindeki yatak kapasitesinin büyük çoğunluğu Çüy ve Issık Göl Bölgelerinde yer
almaktadır (Oktay,2006: 7). Bu işletmeler içinde en kaliteli ve uluslararası standartlara sahip olanlarsa,
Bişkek’te bulunan kamu ve bazı yabancı yatırımcılar tarafından işletilen tesislerdir. Bunların yanı sıra,
Bişkek’te aileler tarafından işletilen küçük konaklama tesisleri, günlük veya kısa süreli kiralanabilen daireler, dost ve akraba yanında yapılan konaklama olanakları da bulunmaktadır. Ülkedeki konaklama işletmelerinin çalışma dönemleri, genellikle yaz aylarında yoğunlaşmakta ve mevsimlik özellik göstermektedir.
Ülkede turizm sektörü şu anki mevcut durumuyla tam kapasite ile çalışmamaktadır. Son üç yılda
uluslararası turizmden elde edilen gelir, sadece 70-75 milyon dolara kadar yükselebilmiştir. Turizmin gayri sayfi
milli hasıla içerisindeki payı sadece yüzde 3,5 seviyesindedir. Oysa, Kırgızistan turizm sektörü için uygun
koşulların oluşturulması durumunda 400-500 milyon dolar uluslararası turizm geliri ve 2 milyon uluslararası
turiste ulaşmak mümkündür (Kyrgyz Republic, 2007: 3). Bu bilgiler ışığında 1997-2003 yılları arasında
otelcilik sektörünün gelişimi ile ilgili sayısal verileri Tablo 1’den incelediğimizde, yedi yıllık süreçte otel,
oda, yatak ve geceleme sayılarındaki rakamların istikrarlı bir gelişme göstermediği görülmektedir. Bu
durumun aynı şekilde diğer konaklama tesisleri, tur şirketleri, diğer işletmelerde de devam ettiği aşağıdaki
tabloda görülmektedir. Bu tablonun en önemli göstergesi turizm gelirlerinde yaşanmaktadır. 2002 yılından
2006 yılına kadar olan dönemde turizm gelirleri 35,7 milyon dolardan 164,6 milyon dolara yükselmiştir.
Tablo 1. Kırgızistan Otelcilik Sektörüyle İlgili Göstergeler
Oteller İle İlgili Bilgiler
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003 2004 2005 2006
Otel sayısı
69
88
78
95
91
83
79
120
120
123
Diğer Konaklama Tesisleri
_
_
_
_
_
173
164
163
150
166
Tur Şirketleri
_
_
_
_
_
95
111
118
105
87
Diğer İşletmeler
_
_
_
_
_
4
5
9
9
10
Oda sayısı
2270
2339
2247
2367
2172
1974
1925
_
_
_
Yatak sayısı
4150
4125
3777
4192
3505
3498
3409
_
_
_
Konaklayan kişi sayısı
172,1 182,1 136,2 131,9 103,7 123,7 127,9
_
_
_
Geceleme sayısı
323,6 313,9 242,6 313,3 209,7 278,4 247,3
_
_
_
Turizm gelirleri (MilyonUSD)
_
_
_
_
_
35,7
47,8
75,3
70,5 164,6
Kaynak: 1-Seval, H. ve Diğerleri (2003) Kırgızistan Turizminin Pazarlamasındaki Problemler ve Çözüm Öneriler.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, No:36, Bişkek.
2-Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi (2002-2006) Turizm İstatistikleri. Bişkek, 2007.

Kırgızistan’da bağımsızlığın kazanıldığı 1991 yılından bugüne kadar olan süreçte, otel işletmelerinin sayı,
oda, yatak ve geceleme sayılarında düşüş yaşanmaktadır. Yıllara göre otel sayılarında ve kapasitelerinde artış
olması beklenirken, otel sayısının ilk birkaç yıl artış ve sonraki yıllarda da azalma eğilimi göstermesinin
temelinde; var olan bazı işletmelerin eskimesi, işletmelerin kaliteli hizmet üretmek amacıyla bakıma alınması,
bazı işletmelerin de pazar koşullarına bağlı olarak istenilen kalite düzeyinde hizmet üretememe nedeniyle
faaliyetlerini sona erdirmesi, turizm sektörünün yaşadığı hızlı gelişmeye otel işletmelerinin ayak uyduramaması
ve otel işletmelerine yönelik yatırımların büyük finansal güç gerektirmesi sayılabilir. Ancak; ülkenin sahip
olduğu konaklama işletmesi sayısının yukarıda tabloda verilen sayısal değerlerden daha fazla olduğu da bir
gerçektir. Çünkü konaklama hizmeti veren otellerin birçoğunun Turizm Ajansının kontrolünde olmaması, kayıt
dışı çalışmaları, ayrıca aile işletmeleri şeklinde birçok evin ve dairenin pansiyon olarak kullanılmasından
kaynaklanmaktadır (Kızılırmak, 2007: 7).
Ülkeyi ziyaret eden yabancı ziyaretçi oranında yaşanan büyük gelişmelere rağmen konaklama sektörünün
gelişimi, bu talebi karşılayacak düzeyden oldukça geridedir. 2007 yılı sonuna göre, Devlet İstatistik Komitesinin
kayıtlarına göre ülkede toplam 347 adet konaklama tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerden; 154 adeti diğer konaklama tesisi, 67 adeti restoranı olmayan otel işletmeleri, 66 adeti sanatoryum, 41 adeti restoranı olan otel işletmeleri, 18 adeti öğrenci dinlenme tesisleri ve dağ dinlenme tesisleri ve 1 adeti de öğrenciler için kampinglerden
oluşmaktadır (Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi Bilgi Notu). Tablo 2’ye göre, ülkede kayıtlı
bulunan 347 adet tesisten 153 adeti aktif olarak turizm sektörünün hizmetinde bulunmaktadır. Ülkede faaliyette
bulunan konaklama işletmelerinin sayılarını incelediğimizde, 153 adet konaklama işletmesinin bulunduğu ve en
fazla konaklama tesisi türünün de 69 işletmeyle diğer konaklama tesisleri olduğu görülmektedir.
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Tablo 2. 2008 Yılında Kırgızistan’da Faaliyette Bulunan Konaklama İşletmelerinin İllere Göre Dağılımı
İller
Konaklama İşletmesinin Türü
Batken Celal-abat Issık Göl Narın Oş İli Talas Çüy Bişkek
0
3
4
2
1
1
0
16
Restoransız otel işl.
2
3
0
1
1
0
0
7
Restoranı olan otel işl.
0
3
3
0
0
0
0
0
Öğrenci ve dağ dinlenme tesisleri
0
9
50
0
4
0
0
3
Diğer konaklama tesisleri
2
6
7
1
2
1
6
3
Sanatoryumlar
TOPLAM
4
24
64
4
8
2
6
29
Kaynak: Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi Bilgi Notu, 2007.

Oş
4
2
0
3
3
12

TOPLAM
31
16
6
69
31
153

Ülkede gelen yabancı ziyaretçilerin konaklama ihtiyacını karşılayan diğer konaklama tesisleri olarak,
ülkede yaygın olarak aileler tarafından işletilen küçük konaklama birimleri olan pansiyonlar, kısa süreli
konaklamalara imkan sağlayan daireler, arkadaş ve akrabaların evlerinde yapılan konaklamalar ve yaz aylarında
da doğayla iç içe konaklama imkanı sağlayan bozüyler ifade edilmektedir.
Kırgızistan’da konaklama işletmeleri kapasitelerinin yapılan yatırımların istenilen düzeyde olmamasına
karşın, ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayıları yıllara göre sürekli artış eğilimi içindedir. Tablo 3’de 1997-2006
yılları arasında ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin sayıları ve geliş amaçları ile ilgili verilere göre, 1997 yılında
ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 87.386 kişiyken on yıllık sürede bu sayı da büyük bir artış göstererek
765.850 turiste ulaşmıştır. Bu, ülke turizmi açısından oldukça önemli ve sevindirici bir gelişmedir.
Tablo 3. 1997-2006 Yılları Arasında Kırgızistan’a Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Sayıları
Yıllar/Geliş Amaçları
İş amaçlı
Turizm amaçlı
Özel amaçlı
TOPLAM
1997
44.578
41.288
1520
87.386
1998
50.832
8225
306
59.363
1999
27.507
20.624
141
48.272
2000
24.591
31.306
2792
58.756
2001
---98.558
2002
---157.211
2003
---247.590
2004
---899.727
2005
---682.019
2006
---765 850
Kaynak:Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi (2004) Kırgızistan’da Turizm. Bişkek-Kırgızistan.
Marketing Service Bureau (2006). The Tourism in Kyrgyzstan Result Of Market Research. Bishkek- Kyrgyzstan.

Ülkeye gelen turist sayısının artışının temelinde, ülkenin sahip olduğu turizm zenginliğini oluşturan dağlık
alanların, dağ turizmine yönelik olarak en iyi şekilde değerlendirilmesi ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca, kültürel
turizme yönelik uluslararası turizm talebinin artması ve ülkenin çok sayıda kültürel çekiciliğe sahip olması ve
İpek Yolu üzerinde bulunması, tatil turizmi, sağlık turizmi ve ayrıca uluslararası turizm talebinin her yıl gidilen
bölgeler yerine, doğasını ve kültürünü koruyarak bu özelliklerini konukseverlikle birleştiren ülkeleri tercih
etmesinden dolayı talep artışı gerçekleşmektedir.
Kırgızistan’a gelen turistlerin konaklama tesislerine göre dağılımı, Şekil 1’de verilmiştir. Ülkeye, 2005
yılında gelen turistlerin konaklama tercihlerinde akraba veya arkadaş yanında kalmayı tercih edenlerin oranı
yüzde 24.8 olarak gerçekleşmiş ve ilk sırada yer almıştır. İkinci sırada, yüzde 19.7’lik oranla özel konuk
evlerinden yapılan konaklamalar bulunmaktadır.
Konaklama tercihlerinde üçüncü sırayı yüzde 16.6’lık oranla kiralık ev veya dairelerde yapılan konaklamaların alması, konaklama sektörünün gelişmesi açısından düşündürücüdür. Ülkede konaklama tercihleri arasında
başta otel, sanatoryum ve resort otellerin olmamasının temelinde arz edilen yatak sayısının ve kapasitesinin
istenilen sayıda ve düzeyde olmadığının bir göstergesidir. Bu nedenle ülkede girişimciler tarafından bu
yatırımlara önem verilmesi istenmektedir. Çünkü ülkeye gelen turistler kendilerinin beklentilerine uygun nitelik,
kalite ve fiyat düzeyinde işletme bulamadıkları veya var olan konaklama işletmelerinin de yaz sezonunda dolu
olması, yüksek fiyat uygulamaları, bu işletmelerde sunulan hizmet kalitesinin istenilen düzeyde olmaması ve
otellerde sunulan ekstra hizmetlerinin fiyatının yüksek olması nedeniyle diğer konaklama tesisi türlerine
yönelmesi, ülkede konaklama sektörünün gelişmesinin önünde en önemli engellerden birini oluşturmaktadır.
Şekil 1. 2004-2005 Yıllarında Kırgızistan’a Gelen Turistlerin Konaklama Tesislerine Göre Dağılımı
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Ülkede turizm sektöründe sözü edilen olumlu gelişmelere rağmen, günümüze kadar olan bu dönemde
yapılacak olan yatırımların yeterli finansal kredilerle desteklenememesi sonucu, konaklama arz kapasitesinde
istenilen düzeye de gelemediği de bir gerçektir. Bu nedenle ülkeye yönelik taleple arz kapasitesi aynı oranda
artış göstermemiştir. Çünkü ülkede kamu yönetimlerince turizme yönelik yatırımların yeterince
desteklenememesi ve girişimcilerin yatırım harcamalarını kendi öz kaynaklarından karşılamak zorunda kalmaları
veya genel olarak ülkede girişimcilere kredi vermeye istekli olan çok sayıda kuruluşun bulunmasına karşın
kredilere ilişkin faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı (Oktay, 2006: 7) girişimciler üzerinde caydırıcı etki
yapmakta ve girişimcileri yatırım kararından vazgeçirmektedir. Başta otel işletmeleri olmak üzere konaklama
işletmelerinin sorunlarının varlığı, ülkede turizmin gelişmesi önünde büyük engeller oluşturmaktadır. Bu
sorunlar, aşağıda sıralanmaktadır:
1-Konaklama tesislerinin yoğun olarak bulunduğu Issık Göl Bölgesi’nde tatil sezonunun kısa olması,
işletmelerin verimini azaltmakta ve iki veya üç ay boyunca elde edilen gelirlerle bütün yıl boyu gerçekleşen sabit
maliyetler karşılanmaya çalışılıp, üstüne kar elde etmenin yolları aranmaktadır. Sektörde yaşanan bu durum,
fiyatların yükselmesine, dolayısıyla daha ucuza veya aynı fiyata daha kaliteli hizmet sunabilen işletmeler
karşısında rekabet gücünün azalmasına neden olmaktadır.
2-Fiyatların benzer tesislerde birbirine yakın olması gerekirken aynı fiyat düzeyinin sağlanamaması,
3-Otellerdeki hizmet düzeyinin uluslararası standartlardan uzak olması. Bu sorunun temel kaynağı, kalifiye
personel eksikliği ve sektöre yönelik üretim yapan sanayi işletmelerinin ve diğer tedarikçilerin yetersiz
olmasıdır.
4-Otellerde çalışan personelin, uluslararası turizm talebinin beklentilerine yönelik kalite ve becerilerinin
istenilen düzeyde olmaması,
5-Otellerde yöneticilerin müşterilere kötü davranması (Marketing Service Bureau, 2006: 42).
6-Orta kalite düzeyinde uygun fiyatlı otellerin yeterli sayıda olmaması,
7-Servis kalitesiyle konaklama konforu arasında uyumun olmaması,
8-Otellerdeki konfor düzeyinin istenilen düzeyde olmaması,
9-Yeni otellerin yapılması için yabancı yatırımcılara ve yatırıma ihtiyacın olması,
10-Altyapı sorunlarının varlığı (otel odalarında istenildiğinde su, elektrik hizmetinin sağlanmasında
problemin olması),
11-Eskiyen otellerin yenilenmesi için gerekli donanımın çoğunun ithal edilmek durumunda olması,
maliyetleri yükseltmekte ve diğer ülkeler karşısında sektörün rekabet gücünü azaltmaktadır.
12-Konaklama, yeme içme işletmelerinin ve diğer turistik hizmetlerin düşük kalitede ancak fiyatlarının
yüksek olması,
13-Otellerin bulunduğu bölgelere rahat ulaşımın sağlanamaması ve diğer altyapı yatırımlarında
eksikliklerin görülmesi,
14-İşletmeler arasında henüz yeterince güçlü birliklerin kurulamamış olması,
15-Otel işletmeleri arasındaki rekabetin hızla artması (Oktay, 2006: 8) sayılabilir.
Turizm sektörünün geliştiği ülkelerde, bölgelerin gelişmesine ve bölgelerarası gelir dağılımına olumlu katkı
sağlaması ve benzeri ekonomik yararlarından dolayı, Kırgızistan’da öncelikli sektör olarak kabul edilmektedir.
Buna karşın, ülkedeki konaklama arzının sahip olduğu işletme sayısı, kapasite, hizmet düzeyi, personel niteliği
ve fiyat düzeyiyle henüz uluslararası turizm talebinin istediği ve ülkeye yönelebilecek yoğun turizm talebini
karşılayacak konumdan uzak bir noktadadır. Çünkü bağımsızlık öncesi, daha çok uluslararası turizm talebinden
farklı olarak sağlık turizmi başta olmak üzere spor ve dinlenme amaçlı olarak kullanılan otel işletmeleri, bu
yıllardan sonra ülkeye yönelen turizm talebini var olan sorunlar nedeniyle istenilen düzeyde karşılayamamıştır.
Turizm sektörüne yatırım yapmak isteyen girişimciler, sektörün sahip olduğu arz yetersizliğinin ortaya
çıkardığı yatırım avantajından dolayı, otel işletmelerinin yapılmasına yönelik çabalara önem vermeye
başlamışlardır. Otel işletmelerine yönelik yatırımların artması ve bu yıllarda inşaatı tamamlanan otellerin arka
arkaya açılmasının temelinde, girişimcilerin arzın talep karşısında yetersiz kalması sorununu kısa dönemde
çözme ve turizmin ekonomik faydalarından yararlanma isteği bulunmaktadır. Böyle bir ortamda, ülkede otelcilik
sektörüne yönelik yatırım yapmak isteyen girişimcilerin yatırım kararlarında üretime yönelik yaklaşımın önemli
bir yer tuttuğu ve bu amaçla da otel sayısının ve turizm amaçlı olarak kullanılabilecek her tür tesis yapımının
hızla arttırılmaya çalışıldığı görülmektedir (Çakıcı 1995: 26). Ancak 1991 yılından günümüze kadar olan 16
yıllık süreçte üretim anlayışından ürün ve satış anlayışına geçilmesi gerekirken ilerleme kaydedilmediği
ortadadır.
Kırgızistan otelcilik sektöründe yaşanan otel sayılarındaki hızlı artış, günümüze kadar devam etmiştir.
Ancak, müşterinin ihtiyaç ve istekleri doğru olarak belirlenmediği/belirlenemediği ve sağlıklı pazar araştırmaları
yapılmadığı/yapılamadığı için pazar/hizmet uyumu büyük ölçüde sağlanamamıştır. Böylece, gözlenen talep
fazlalığı, nasıl hizmet sunarsam sunayım satabilirim düşüncesinin doğmasına neden olmuştur. Arz ve talep
dengesizliğinden yararlanmak isteyen bazı otelciler, talep fazlalığının rahatlığı içerisinde faaliyetlerini
sürdürdükleri de gözlenmektedir. Özellikle otellerin yöneticileri müşteri beklentilerini dikkate almadıkları,
hizmet kalitesine gereken önem vermedikleri ve konaklama fiyatlarını olması gerektiğinden daha yüksek
oranlarda olmasını bu uygulamaya örnek olarak gösterilebilir. Ancak otel işletmelerinin en kısa sürede ülkeye
yönelen turizm talebinin ihtiyaç ve isteklerini dikkate alarak turistik mal ve hizmet üretmeleri ve daha sonraki
yıllarda ise sosyal (toplumsal) pazarlama anlayışının uygulanması aşamasına geçilmesi gerekir. Böylece
Kırgızistan otelcilik sektörü, uluslararası turizm talebinin beklentilerine uygun olarak çalışması ve ülke
turizminin gelişimine katkı sağlaması mümkün olacaktır.
SONUÇ
Kırgızistan; doğal güzellikleri, İpek Yolunun merkezinde bulunması, bir çok tarihi şehri ve kültür
anıtlarıyla önemli turizm potansiyeline sahip ve turizm potansiyeli etkin olarak değerlendirilebilecek bir ülkedir.
Kırgızistan sahip olduğu bu özelliklerinden dolayı, uluslararası turizm pazarından hak ettiği payı alabilmesi için
başta oteller olmak üzere konaklama işletmelerinin arz olanaklarını artırmaları gerekmektedir. Ancak bu amaca
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yönelik olarak ülkede girişimciler açısından oldukça çekici bir alan olarak gözüken turizm sektöründe, yalnızca
üretime yönelik anlayışın uygulanması ülkede otelcilik sektörü açısından bir dezavantajdır. Çünkü günümüzde
turizm sektörünün gelişmiş olduğu ülkelerde üretim, ürün, satış, pazarlama anlayışları terk edilerek otel
işletmeciliği açısından yer seçimi aşamasından mimari projeye, inşaatın doğal çevreyle uyumundan toplum
üzerindeki olası etkilere kadar birçok konuyu dikkate alan sosyal pazarlama anlayışı uygulanmakta ve hatta
sürdürülebilir turizm felsefesi, böyle bir anlayışı zorunlu kılmaktadır.
Günümüzde Kırgızistan’da başta bankalar olmak üzere, çeşitli finans kuruluşlarının verdikleri krediler ve
EBRD kredileri ile otelcilik sektörünün desteklenmesine karşın, uygulanan bu destekleyici tedbirlerin yeterli
finansal boyutta olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu nedenle, ülkede yatırım alanı olarak cazip bir sektör
olan turizm sektörüne girişimcilerin ilgisinin artarak devam etmesi, alınacak özendirici yasal düzenlemeler ve
mali destekler sayesinde mümkün olacaktır. Kırgızistan’da otelcilik sektörüne yönelik uygulanacak olan
teşvikler ile otel yatırımlarına girişimcilerin ilgileri artacak ve ülke turizminin en önemli sorunu olan konaklama
arz kapasitesinin artması sağlanabilecektir. Girişimciler, yapacakları otel işletmelerinde tüketici ihtiyaç ve
isteklerinin karşılanmasını dikkate alarak başta konaklama hizmeti olmak üzere diğer hizmetleri de tatmin
sağlayacak şekilde sunabilmeleri mümkün olacaktır. Böylece girişimcilerin, ülkedeki konaklama sektöründe
günümüzde var olan üretime yönelik anlayıştan en kısa süre içinde turizmin toplum üzerindeki ekonomik,
çevresel, sosyal ve kültürel etkilerinin iyi analiz edilerek anlaşılması gerektiğine işaret eden sosyal (toplumsal)
pazarlama anlayışına geçmeleri kolaylaşacaktır.
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KÜRESEL MARKA YARATMA SÜRECİNDE BİR MODEL: TURQUALİTY
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Küresel Marka Yaratma Sürecinde Bir Model: Turquality
ÖZET
İletişim ve ulaşım alanındaki önemli gelişmelerin de katkısıyla ortaya çıkan ve küreselleşme olarak
tanımlanan olgu, rekabeti daha yoğun ve farklı bir biçime sokmuştur. Değişen bu rekabet ortamında işletmelerin
ayakta kalabilmeleri fark yaratabilmelerine bağlıdır. Fark yaratabilmenin, farklı olabilmenin bir göstergesi de
marka olabilmektir. Marka ya da küresel bir marka olabilmek uzun soluklu bir süreçtir ve yatırıma ihtiyaç
gösterir. Bazen işletmeler kendi olanakları ile bu yatırımları gerçekleştiremezler ve desteğe ihtiyaç duyarlar.
Böyle durumlarda devlet desteği çok daha anlamlı olabilmektedir.
Diğer taraftan ülkeler de rekabet avantajı yaratabilmek için güçlü markalara ve katma değeri yüksek
ürünlerin üretilmesine ihtiyaç duyarlar. Bu amaçla; Türkiye, markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının
üretiminden pazarlamasına ve satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir destek sistemi
oluşturmuştur. Turquality adı verilen bu destek sistemi; kapsamındaki markaların konumlandırılması,
konumlarının güçlendirilmesi, söz konusu markaların dış pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile bu pazarlarda
“Türk Malı” imajının oluşturulmasını ve yerleştirilmesini amaçlamaktadır.
Bu çalışmada; Türkiye’de uygulanan ve başka ülkeler için de bir model olarak alınabilecek “Turquality”
sistemi incelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Marka, Markalaşma, Marka Konumlandırma, Küresel Marka, Turquality,

Giriş
Günümüzde ülkelerin zenginliğinin belirlenmesinde; sahip olunan teknoloji ve bu teknoloji sayesinde
üretilen mal ve hizmetlere ilave edilebilen katma değer önemli bir ölçüt olarak değerlendirilmektedir. Mal ve
hizmetlere daha fazla katma değer ilave edilebilmesi de küresel marka ya da markalara sahip olunmasına
bağlıdır. “Marka değeri”, “piyasa değeri”, “marka denkliği”, “marka sermayesi” gibi kavramlar markaya tüketici
tarafından ya da pazar tarafından verilen değerlerdir. Küresel markalar o markayı çıkaran ülkeler için büyük bir
zenginlik kaynağıdır. Bu bağlamda dünya mobil telefon pazarında 1/3 paya sahip olan Nokia markasının
Finlandiya ekonomisi için nasıl bir değer ve zenginlik kaynağı olduğu önemli bir örnek teşkil etmektedir.
Coca-Cola, Nike, Google, Shell ve Microsoft gibi en büyük 250 küresel markanın toplam piyasa değeri 7
trilyon 279 milyar dolar olarak hesap edilmektedir. İMKB’ de işlem gören tüm Türk şirketlerinin toplam piyasa
değeri 233,6 milyar dolar iken yalnızca Wal-Mart marketler zincirinin piyasa değeri 239.6 milyar dolardır. En
değerli 250 küresel marka içerisinde Türk markası bulunmamaktadır. Buna karşın yurt dışına açılan ilk Türk
markası olan Zeki Triko’ nun yanı sıra Mavi Jeans, Beko ve Vestel gibi firmalar küresel marka olma yolunda
mesafe kateden şirketler arasında bulunmaktadırlar (ATO Araştırması,2008).
Küresel bir markanın ülke ve dünya ekonomisi için önemi açıktır. Dıştaki rekabetçilik dış ticaret “çarpanı”
yoluyla dış ticaret dengesi üstündeki kısıtları kaldırarak büyümeye açık bir temel oluşturmaktadır (Freeman ve
Soete, 2003, s.368). Marka olmak dıştaki rekabetçiliği olumlu açıdan etkilemektedir. Türk markalarının küresel
marka sıralamasında önemli bir yere ulaşamamış olması gerçeğinden hareketle Türkiye’de yeni bir çalışma
başlatılmıştır. Dış Ticaret Müsteşarlığı önderliğinde Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İstanbul Tekstil ve
Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülen Turquality Projesi, kapsamdaki
firmalara, üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde
yönetsel bilgi birikimi ve kurumsallaşma konularında destek vermektedir.
Ziya Altunyaldız’ a göre (perakende.org, 2008); Turquality, “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” vizyonu
ile tasarlanmış bir marka geliştirme programıdır. Dünyada bu kapsamda oluşturulmuş ilk program olarak
nitelenen Turquality’nin tüketici gözünde bir marka referansı, Türk markaları açısından ise bir gelişim katalizörü
olabilmesi amaçlanmaktadır. Turquality’nin, Türkiye’nin markalaşma atağında önemli bir kilometre taşı olarak
yerini aldığını söylenebilir. Projenin başlangıcından itibaren Turquality‘nin yapılanması, markalaşma anlayışı ve
yaklaşımı dünyaca tanınmış strateji uzmanlarıyla gerçekleştirilen işbirliği ve destek ile sürekli geliştirilerek
dinamik bir yapıya kavuşturulmuştur. Pilot uygulamasında tekstil ve hazır giyim sektörüyle yola çıkan
Turquality, bugün Türkiye'nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu, markalaşma potansiyeline sahip tüm
sektörlere destek vermektedir. Bugün proje kapsamında tekstil ve hazır giyimden hızlı tüketim mallarına,
dayanıklı tüketim malları ve ev malzemelerinden kuyum/mücevher ve otomotiv sektörüne uzanan çok sayıdaki
sektörden toplam 55 marka desteklenmektedir.
1.Marka Kavramı
Yoğun bir rekabetin yaşandığı pazarlarda, firma ismi, markası, sembolü, sloganı gibi soyut değerler
markaya rekabet avantajı sağlamada en önemli kavramlardır.
Marka; bir veya bir grup satıcının mal ve hizmetlerini tanıtmayı, rakiplerinden ayırt etmeyi amaçlayan
isim, sözcük, simge, tasarım, işaret, şekil, renk veya bunların çeşitli şekillerdeki bileşimlerine marka denir.
Marka bir ürünü üreteni ve arz edeni tanımlamakta ve bir kimlik kazandırmaktadır (Kotler, 2003,s.306).
Marka bir mal ya da hizmeti tanıtarak benzerlerinden ayıran, mala kimlik kazandıran, bir ölçüde kalitesini
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garanti eden bir isim ve simge olduğuna göre, rekabetin markalar arasında sürdüğü rahatlıkla görülebilir.
Nitekim mal farklılaştırmasına yönelen işletmeler en büyük yatırımı markalara yapmaktadırlar
(İslamoğlu,2000,s.342).
Tüketici gözünde bazı markalar daha iyi bilinmekte, tanınmakta ve daha çok saygı görmektedir.
Dolayısıyla pazardaki markalar tüketiciye ifade ettiği “değer” yönünden de farklılık göstermektedir (Kavas,2004,
s.18).
Kısaca marka, müşterilerin ve tüketicilerin, mal ve hizmete ait algılarının kişiselleştirilmiş bir özetidir.
Gerçek bir marka, tüketicinin hafızasında kendine özgü ve önemli bir yer teşkil eder. Marka, tüketicinin algılayış
biçimi olup, işletmenin sağladığı ve tüketicinin kullandığı ürünün veya hizmetin toplamıdır (Keller, 1998).
Marka İsmi; markanın sözle söylenebilen kısmıdır. Marka sembolü; markanın gözle görülen kısmıdır.
Sembol, bir tasarım, renk veya harflerden meydana gelebilir. Marka ismi, bir firmanın tüketicilerine sunum
karakterlerini kolayca anlatabilen en basit elemandır. Aşinalık ya da farkındalık ise bir markanın tüketici
zihnindeki marka görünüşü ile ilgilidir (Park, et al; 1996, s. 443).
Alamet-i farika; Yeni bir şey yapanların veya satanların eşyalarını, başkalarınınkinden ayırmak için
kullandıkları işaretlerdir. Yapılan veya satılan eşyaların sahiplerinin hak ve menfaatlerinin kaybolmaması için bu
durum, her ülkede yasalarla, tüzüklerle ve uluslararası anlaşmalarla bir düzene bağlanmıştır. Böylelikle yapılan
eşyaların taklit edilmesinin önüne geçilmiştir. Türkiye’de de 28 Nisan 1888 tarihinde çıkarılan ve 25 maddelik
bir alâmetifarika tüzüğü vardır. Bu tüzüğün birinci maddesinde alâmetifarika şöyle tarif edilmektedir:
Alâmetifarika mamullerle eşyanın yapıldığı yerin veya fabrikanın veya ticaret için satanların isim, şöhret ve
yerlerini bildirmek için o şeylerin üzerine konulan isim, mühür, resim, harf, rakam, muhafaza gibi her türlü işaret
ve damgadır ( madworm.net/nenedir,2008).
Marka Kişiliği; markanın işlevsel destek ve sembolik değerlerin bileşiminden oluşmaktadır. Markanın
sembolik değerleri içsel soyut ürün özelliklerini (özgürlük, farklılık, gençlik, rahatlık vb) tanımlamaktadır.
İşlevsel değerler ise dışsal somut ürün özelliklerini (uzun ömürlülük, dayanıklılık, kullanışlılık, kalite vb.)
tanımlamaktadır. Markanın kişiliğini oluşturan işlevsel ve sembolik değerler arasında dengenin kurulması ise
kişiliğin yansıtılmasındaki en önemli nokta olarak değerlendirilmektedir (Aktuğlu, 2004, s.28).
Marka kişiliği kavramı, marka kimliği, marka imajı ve marka farklılaştırma gibi kavramların stratejik bir
bileşeni olması nedeniyle hem akademik hem de ticari alanda kabul görmüş bir kavramdır. Güçlü bir şekilde
farklılaştırılmış bir marka kişiliği, marka değeri üzerinde olumlu etki yaratma gücüne sahiptir (Keller,1993;
A.Aker, D.A.1991,1996a).
Marka Kimliği; markaya bütüncül bir anlam katan, markanın kendisini ifade etmesi ve sunduğu vaatlerin
ne olduğunun anlaşılması için gerekli bir yapı elemanıdır. Bu kavram marka oluşturma ve yönetme sürecinin
temel taşı niteliğindedir. Çünkü pazarda markanın varolabilmesi için rakiplerinden kendini ayıran bir önermeye
sahip olması gerekmektedir. Marka yaratmanın ilk adımı şirket içinde bir organizasyona bu görevi vermek
olmalıdır. Markaya verilecek bir kimliğin aynı zamanda geleceğe yönelik bir vizyonu olmalıdır ve bu yöne şirket
baştan karar vermelidir (Aaker ve Joachimsthaller, 2000, ss. 7-9).
Marka Değeri Kavramı; markanın yönetsel açıdan paraya dönüştürülebilen bir varlık olarak algılanması
şeklinde tanımlanmaktadır. Türkçe’ de marka değeri ya da marka denkliği olarak kullanılan “brand equity” nin
sözlük anlamı ise tüketici tarafından satın alınan, fiziksel özelliklerinin yanı sıra duygusal bağlantısı, şahsiyeti
olan ve tatmin yaratan bir karışım, yani inşa edilen bir markadır (Borça, 2004, s.39).
Marka değeri değişik yazarlar tarafından birbirine benzer biçimde tanımlanmaktadır; Markanın ismiyle,
simgesiyle bağlantılı ve işletmeye veya işletmenin müşterilerine mal ve hizmet yoluyla sağlanan değeri arttıran
ya da azaltan taahhütler ve varlıklar olarak tanımlanmaktadır (Kerin ve Sethuraman,1998, s.260).
Sirinivasan (1979) marka değerini, belli amaçlara göre ölçülebilen, somut unsurlarla açıklanamayan, bir
markanın ürüne kattığı değer olarak tanımlamıştır. Bu tanım marka değerinin soyut niteliğini vurgulamaktadır.
Farguhar (1990) marka değerini; Bir ürüne markası ile eklenen değer olarak tanımlamış ve marka değerinin
soyut bir kavram olduğunu vurgulamıştır. Ürüne eklenen fiziksel değerlerin dışında kalan ve tamamen marka ile
bağlantılı değer kavramı olduğunu ileri sürmüştür. Marka değeri; işlevsel özellikler tarafından kontrol altına
alınamayan, bir marka adıyla ilişkilendirilmiş artan fayda olarak da tanımlanmaktadır. Kısacası marka değeri
kişisel algıların etkili olduğu, satın alan veya potansiyel alıcıların o ürün veya hizmeti elde etmek için
ürün/hizmet maliyetinin ötesinde katlanabilecekleri ölçüt olarak da değerlendirilebilir.
Marka Tercihi ve Marka Bağlılığı; marka tercihi; tüketici ihtiyaçları ile tüketicinin markaya ilişkin inanç
ve tutumlarının etkisiyle markanın değerlendirilmesi sonucunda satın alma karar sürecinde belirli bir markanın
belirlenmesi olarak ifade edilmektedir. Tüketicilerin tümü satın alma karar süreci öncesinde bir tercih yaparak
ihtiyaçlarının karşılanacağı beklentisi içerisine girerler. Satın alma sonrası tatmin bir doyum olarak tanımlanır.
Markadan sağlanan olumlu doyum gelecekteki davranışlar üzerinde etkili olacaktır. Marka sadakati, tüketicinin
sadece içinde bulunulan zamanda değil, gelecek dönemlerde belirli bir markayı satın alması olarak
tanımlanmaktadır (Aktuğlu,2004, ss.36-37).
Marka Konumlandırma; bir işletmenin hedef pazar olarak belirli bir bölümü veya bölümleri seçtikten
sonra, bu bölümlerde hangi pozisyonda olmak istediğinin belirlenmesidir (Kotler,2003,s.308).
Konumlama tüketicilerin mevcut veya daha sonra piyasaya sürülecek ürünleri veya markaları pazarda
nereye yerleştirdiklerini gösterir (Zikmund ve d’Amico, 1995, s.19).
Bir markanın konumu, müşterilerin rakiplerini kıyaslayarak edindiği algı, etki ve diğer duyguların
bileşkesidir (Kotler, 2003, s.309). Konumlanma hedef pazarda rekabette üstünlük sağlayacak farkların
belirlenmesi ve bu farkların tüketicilere sunulması işidir. Yani pazarda markanın kendini rakiplerden ayırt etme
becerisidir (Dibb,1998,ss.394-406).
Markanın tüketici ile buluşma yolu olarak da tanımlanabilen konumlandırma stratejisi, imajın pazardaki
pusulasıdır. Ne kadar başarılı bir kimlik ve ürün çıkartılırsa çıkartılsın, eğer doğru konumlandırılamıyorsa marka
değerine ulaşılamaz ve markalaşma başarısızlıkla son bulur. Bunun için farklı, çarpıcı, yaratıcı konumlandırma
gereklidir (Elitok,2003,s.63).
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2. Marka Kullanmanın Yararları
Markalar uzun süredir ticarette önemli bir role sahip olsalar da, yirminci yüzyıla kadar markalaşma çok da
önemli olmamıştır. Aslında, modern pazarlamanın ayırt edici özelliklerinden biri tescilli markalara verdiği
önemdir. Taklit edilmesini önlemek ve markalarını koruma altına almak için işletmeler, markalarını tescil
ettirmektedirler. Markalar, ürün nitelikleri, adları, ambalajları, paketleri, dağıtım stratejileri ve reklamları da
dahil olmak üzere tescil edilirler. Amaç, ticari malların ötesinde markalaşmış ürüne ulaşmaktır. Böylece, satın
alma kararında fiyatın önemini azaltmak ve faklılaşmanın temellerini vurgulamak amaçlanmaktadır (Powpaka,
1993, s.4).
3.Marka Oluşturma Süreci
Firmaların küreselleşen dünyada rekabet edebilmeleri ve bu küresel pazarlarda kalıcı olabilmeleri için
yapacakları çalışmalarda markalaşmaya ağırlık vermeleri çok önemlidir. Uluslararası pazarlarda firmalara
rekabet avantajı sağlayan markanın oluşturulması ve yaşatılması süreci, şüphesiz firmaların bir takım yönetsel ve
finanssal becerilere sahip olmalarını gerektirmektedir. Firmaların markalaşmayı bir firma stratejisi olarak
belirlemeleri sadece markalaşma kararı alan üst yönetimin değil tüm firma çalışanlarının benimseyip
içselleştirdiği ve sahiplendiği bir süreç olmalıdır. Markalaşma süreci ancak bu şekilde başarıya ulaşabilir. Marka
yönetimi; marka bilinirliğini arttırma ve tüketiciler gözünde imaj oluşturma amaçlarına ulaşılması için gerekli
olan tüm faaliyetlerin yönetilmesidir (Aktuğlu,2004,s.45).
Marka yönetim süreci aşamalar itibariyle aşağıda (Şekil:1) gösterilmektedir (Arnold,1992,s.33).
1. PAZAR ANALİZİ
Pazarın Tanımlanması
Pazar Bölümlemesi
Rakiplerin Konumları
Trendler
2.MARKA DURUM ANALİZİ
Marka Kişiliği
Bireysel Özellikler
3.GELECEKTEKİ KONULAMAYI
HEDEFLEME
Gelecekteki Gelişmeler
Marka Stratejisi
4.YENİ ÖNERİLERİN TEST EDİLMESİ
Pazarlama Karması Elemanları
Pazarların Testi(Toplam Öneri)
5.PLANLAMA VE PERFORMANS
DEĞERLEME
Harcama Düzeyi
Destek Faaliyetlerinin Çeşidi
Hedeflerin Ölçülmesi
Şekil 1: Marka Yönetim Süreci

Marka yönetim sürecinde genel yönetim işlevlerine benzer şekilde araştırma, planlama, uygulama ve
kontrole yer verilir. Bu süreç içerisinde söz konusu işlevler bağlamında bir dizi stratejik ve taktik kararlar alınır.
Marka yönetim sürecine pazarın tanımlandığı, pazar bölümlemesi yapıldığı, rakiplerin konumlandırıldığı ve
trend analizi yapıldığı pazar araştırması ile başlanır. Daha sonra marka kişiliği ve bireysel özellikleri açısından
durum analizi yapılır. Üçüncü aşamada ise gelecekteki gelişmeler ve marka stratejisine bağlı olarak markanın
gelecekteki konumu belirlenir. Dördüncü aşamada pazarlama karması bileşenleri ve pazarların test edilmesine
bağlı olarak pazar için yeni önerilerde bulunulur. Son aşamada ise harcamaların düzeyi, destek faaliyetlerinin
çeşidi ve konulan hedeflerin ölçümü konularında planlama ve performans değerlemesi yapılır.
Marka yönetimi açısından önemli bir güçlük gelecekle ilgili markanın konumunun belirlenmesine
ilişkindir. Çünkü dünyada hem teknolojide hem de tüketici davranışlarında hızlı değişimler olmaktadır.
Pazar ortamında yaşanan değişimler sonucunda ürüne ilişkin özelliklerin öneminin daha da azalmasına
bağlı olarak markalama stratejileri önem kazanmıştır. Markalar, firmalar tarafından yaratılmasına rağmen
tüketiciye ait olup, tüketici tarafından benimsenmekte ve satın alınmaktadır. Bu nedenle markalama süreklilik ve
güven gerektiren bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Özellikle tüketici ile iletişimin markalar aracılığıyla
kurulduğu göz önüne alındığında markalama stratejilerinin önemi anlaşılmakta ve tüketici tatmininin
sağlanmasındaki rolü açığa çıkmaktadır. Değişen pazar dinamiklerinin etkisini değerlendirerek oluşturulan
markalama, markaya en uygun konumun belirlenmesi ve markanın sürekli tanıtım hareketleriyle desteklenmesi
ile başarılı olabilmektedir. Hatta ürün yaşam eğrisinin düşüş aşamasındaki ürünler bile sürecin etkin bir şekilde
yönetilmesi ile pazarda varlıklarını koruyabilmektedirler. Uzun yıllar pazarda başarısını devam ettiren CocaCola, Nivea ve Nestle uzun yaşam sürecine sahip markalar olarak örnek gösterilebilmektedir (Aktuğlu, 2004,
ss.90-92).
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4. Küresel Marka Yaratma Sürecinde Bir Model: Turquality
Küresel pazarda marka sahibi olmanın ve markalaşmanın önemini gören Türkiye, bu konuda “Turquality”
adı ile bir proje başlatmıştır. 2004 yılından itibaren yürütülmekte olan projenin ne olduğu, vizyon, misyon ve
hedefleri ile iş süreçlerine aşağıda kısaca yer verilmektedir.
Turquality Nedir? Turquality, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde
gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları küresel arenada yer almak isteyen ülkeler ve
işletmeleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik
etmektedir. Türkiye’nin 2000’li yıllara ilişkin ihracat stratejisinde katma değeri yüksek, farklılaştırılmış ürünlere
ve markalaşmaya büyük önem verilmiştir. 2005 yılı itibariyle kotaların kaldırılmasının Türkiye için tehditler
oluşturabilmesinin yanında bu tehditlerin fırsata çevrilebilmesi ve küresel arenada rekabet edebilmenin tek yolu
üründe farklılaşma yaratarak markalaşabilmektir. Bu amaç doğrultusunda Dış Ticaret Müsteşarlığı ‘Türk’ ve
‘Kalite’ kavramlarını bir araya getirerek Turquality logosunu (sertifika) geliştirmiş ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
adına tescil ettirerek koruma altına almıştır. Turquality tüketici açısından kalite, bu sertifikayı kullanan Türk
markaları için ise onların küresel pazarlardaki markalaşma faaliyetlerini finanssal ve yönetsel açıdan
destekleyerek hızlandıran bir sistemdir. Turquality seçilmiş Türk markalarını tüm iş süreçlerini kapsayacak
şekilde desteklemekte ve küresel rekabet için eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermektedir.
Tekstil ve hazır giyim, otomotiv, elektronik ve gıda gibi rekabetçi sektörlerimiz açısından ihracatta
markalaşmanın önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantajını elinde
bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına,
satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi,
kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle küresel pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu
olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur (www.turquality.com/6, 2008). Böylelikle şirket
markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların küresel pazarlara çıkışlarının
hızlandırılması ile küresel pazarlarda Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu
amacın gerçekleştirilmesi için gerekli harcamalar uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar
Fonu’ndan karşılanmaktadır. Harcama kalemleri İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin,
sektörlerinin yurt dışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari
ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere
ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin Turquality Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında
markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına
yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının
oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamalardan
meydana gelmektedir (Türkiye Dış Ticaret Güncel, 2005).
Vizyonu; Vizyonunu "10 yılda 10 dünya markası yaratmak" olarak belirleyen TURQUALITY® buna
ulaşmak için marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde
desteklemeyi hedeflemektedir (www.turquality.com/6,2008). Turquality’nin esas amacı küresel Türk markaları
yaratılmasıdır. Bu itibarla, Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınacak şirketlerin belirli bir iş
yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyeline sahip olması şartı
aranmaktadır.
Misyonu; güçlü küresel markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmak ve geliştirilen Türk markaları
eliyle “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmektir. (www.turquality.com/7,2008).
Hedefleri;
• Marka potansiyeli olan firmalara küresel bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak suretiyle,
markalaşmada hızlandırıcı bir rol oynamak.
• Küresel Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji,
operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.
• Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek suretiyle
toplam insan kaynaklarını güçlendirmek.
• İletişim ve tanıtım fawwwwwwwaliyetleri ile yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve
tutundurulmasını sağlamak.
• Türk firmalarının marka potansiyelini ve bilincini artırmak
• Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.
• Seçilmiş Türk Markaları için bir katalizör olmak (www.turquality.com/7,2008).
İş Süreçleri; küresel marka oluşturmak amacıyla başlatılan Turquality projesi ile ilgili iş süreçleri aşağıda
(Şekil:2) gösterilerek kısaca açıklanmıştır:
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Şekil.2: Turquality İş Süreçleri Kaynak:www.hdtm.gov.tr (25.03.2008)

Programa Türkiye’de tescil edilmiş ve yurtdışında da faaliyet gösterilecek hedef pazarların en az birinde
tescil edilmiş olmak biçimindeki ön koşulu sağlayan firmalar başvuruda bulunabilmektedir. Bu çerçevede,
belirtilen şartlara haiz olan şirketlerin Turquality Projesi Firma Ön Değerlendirme Seti’ni doldurması ve söz
konusu sette yer alan sorulara vereceği cevaplar sonucunda alacağı puana göre destek kapsamına alınıp
alınamayacağı hususunda bir ön değerlendirme yapılması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen değerlendirme neticesinde destek kapsamına alınabileceği sonucuna ulaşan şirketler,
Firma Ön Değerlendirme Setine ilişkin cevapları ve başvuru formu ve ekinde yer alması gereken belgeler ile
birlikte doğrudan Müsteşarlığa müracaat ederler. Müsteşarlık tarafından yapılacak ön inceleme neticesinde;
şartları haiz olduğu belirlenen şirketler aşağıda belirtilen alanlarda değerlendirilir;
Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi, Marka Yönetimi, Marka Performansı, Tedarik
Zinciri Yönetimi, Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi, Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme, Finansal
Performans, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Bilgi Sistemleri Yönetimi.
Şirketin bu alanlardaki performansı işbirliği yapılan danışman firma tarafından değerlendirilerek durum
müsteşarlığa bildirilir. Danışman firmanın raporunu takiben müsteşarlıkça yeniden bir değerlendirme yapılır ve
durum şirkete bildirilir.
Yapılan bu değerlendirme ile dünya markası geliştirme açısından potansiyel vadeden en güçlü firmalar
seçilir. Bu firmalara daha ileri düzeyde daha kapsamlı desteklerden yararlanma olanağı verilir. Bu faaliyetler
programın ikinci aşamasını oluşturmaktadır. Bu faaliyetler firmaların ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilmiş
etkinliklerdir. Markalaşmaya ilişkin stratejik iş planları Müsteşarlık tarafından onaylanan şirketler gerekli
desteklerden yararlanmaya başlarlar (Türkiye Dış Ticaret Güncel,2005).
5. Turquality Programı Kapsamında Markalaşma Sürecini Yaşayan Bir Örnek Firma: Öztiryakiler
Turquality programı ile uluslararası marka olmayı hedefleyen Öztiryakiler firmasının yaşadığı süreç
firmanın genel müdür yardımcısı Yüksel Yalçın tarafından aşağıda özetlenmiştir.
‘Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan(DTM) temin etmiş olduğumuz TURQUALITY müracaat dosyasını
doldurarak başlattığımız süreç, DTM tarafından verilen müracaat onayı ile başladı. Bu onay yaklaşık 6-8 ay
sürdü. Bu konu ile ilgili olarak en az 5 kez DTM Ankara’ya gittik, konuyu yetkililerle paylaştık. Kısaca ilk onay
süreci oldukça uzun ve yoğun bir aşamaydı. Nihayet DTM onayı verince, DTM nin bu proje üzerinde
yetkilendirdiği tek danışmanlık firması olan Deloitte Co. ile bir haftalık yerinde analiz çalışması başladı. Bu
çalışma Deloitte’in 4 kişilik ekibi ile bir hafta sürdü. Analiz çalışması, Deloitte’nin hazırladığı bir kontrol
listesine göre yapıldı. Bu kontrol listesi firma profilinin 10 yılda 10 dünya markası olup olamayacağı konusunda
fikir vermek üzere sistemin toplam performansının bir haritası niteliğinde idi.
Yapılan bir haftalık çalışma neticesinde, kurumsal performansımızın belirlenen kriterleri karşıladığına karar
verildi. Bu karar, firmamızın Turquality kapsamında yapacağı yolculukta Deloitte firmasının 8 kişilik bir
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ekibinin 6 haftalık bir programla uluslararası marka olabilmesi amacıyla iyileştirme amaçlı projelerin
belirlenmesini sağlayacaktı.
Analiz çalışması sırasında firmada eksiklerimizin belirlenmesi adına da fırsat olan 2 aylık bir aradan sonra,
Deloitte firmasının 8 kişilik ekibi 6 haftalık çalışmalarına başlamış oldular. Bu çalışma Tedarik Zinciri
Yönetiminin (TZY) tüm süreçlerini kapsamakla birlikte Finansman yönetimi dahil firmanın kurumsal yönetim
performansını tüm alt uygulamalarıyla kontrol eden devasa bir atölye çalışmasıydı. Bu analiz çalışması mevcut
durumun fotoğrafını vermesinin yanında, ISO 9000 kalite sistemimizle yerleştirdiğimiz yönetim sistemimizde
bazı uygulamaların revize edilmesi ve geliştirilmesine de imkan vermiştir. Bu faaliyet Kalite Sistem
denetimlerimizde yaşadığımız iyileştirme süreçlerine en verimli katkıyı sağlayan bir uygulama niteliğindeydi.
Kontrol listesi aynı zamanda çapraz sorularıyla birimler arası ilişkilerdeki birbirinin müşterisi olan verilerin de
doğruluk düzeyi(güvenirlilik) hakkında ipuçları vermesi bakımından önemliydi. Çalışma tamamlandığında
ortaya 3000 sayfa civarında bir doküman çıktı.
Bu analiz çalışması neticesinde, Deloitte tarafından firmamıza 5 yılda tamamlanması öngörülen
TURQUALITY YOL HARİTASI çizildi. Yol haritası 15 projeyi içermekte ve bu projelerin 5 yıllık süre içinde
tamamlanmamasını öngörmektedir. Projeler, firmanın kurumsal performansının artırılmasının yanında yeniden
yapılanma süreçleri, IT süreçleri, yetkinlik, yıkım –onarım yönetimi, TZY süreçlerinin yeniden tasarlanması,
marka konumlandırma çalışmaları gibi uygulamaları içermektedir.
Firma olarak bu projelerin aşamalarının takibi için, bünyemizde TURQUALITY komitesi oluşturulmuş ve
Proje Yöneticisi belirlenmiştir. Komite ve yöneticinin görevi bu süreci sağlıklı bir biçimde izlemektir. Analiz
çalışması takvimine göre DTM deki TURQUALITY birimleri tarafından talep edilen performans raporları
firmamız tarafından belli zamanlarda hazırlanıp gönderilmektedir.
Turquality çalışmasının verimli olabilmesi için firmamız bünyesinde gerek marka gerekse kurumsal
performans gelişiminin sağlanması adına tespit edilen bu projelerin(15 proje), konusunda uzman danışman
firma/firmalarla çalışılmasının sektörel benchmark’ların yapılması ve süreçlere dahil edilmesi bakımından
verimli olacağını düşünüyoruz. Ancak, marka konusunda ülkenin genelinde, gelişmiş ülkelerde olduğu şekliyle
profesyonel bir kültür ve amaçla kurulmuş danışman şirketlerin ve PR şirketlerinin yetersizlikleri marka
konusunda TURQUALITY aday firmalarının zorlanacağını göstermektedir. Çünkü, bu konudaki vizyon proje ile
firmalar, dünyaca bilinen Coca-Cola, Honda ve Pepsi Cola gibi en güçlü markalar ile rekabet edeceklerdir. Bunu
sağlamak firmanın o ülkelerde reklam ve firma tanıtımının yapılması yanında, doğru bir imajla müşterinin ürün
ve firma hakkında edindiği pozitif görüşlerin de toplam sonucu olacaktır. 105 ülkeye ihracat yapan bir firma
olarak, bu konudaki kanaatimiz tüm gayretlerimizin yıllar sürecek bir emekle bu vizyonu icra edebileceği
yönündedir’.
Sonuç
Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları, küresel arenada yer almak
isteyen ülkeler ve işletmeleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar
yaratmaya zorlamaktadır.
Bugün, modada Paris, ya da Fransa, ayakkabıda İtalya, elektronikte Japonya, havayollarında Singapur
rekabet ve katma değer elde etme açısından nasıl çok önemli bir konuma sahiplerse; Türkiye de başta
tekstil/konfeksiyon olmak üzere birçok alandaki avantajını kullanarak küresel marka oluşturabilir ve büyük bir
rekabet avantajı elde edebilir.
10 yılda 10 marka oluşturma vizyonu ile 2004 yılında başlatılan Turquality çalışması; kapsama alınan;
Alix Avien, Atasay, Bossa, Colin's, Cross Jeanswear Company, Damat-Tween, Derrı, Desa, Duru, Eca, Efes,
Eti, Gilan İstanbul, Goldaş, Hamam, Hidromek, İpekyol, Jımmy Key, Koton, Ltb, Network, Ozti, Pınar, Ramsey,
Sarar, Serel, Şölen, Taç, Temsa, Vesbo, Vestel, ve Zen gibi markalarla halen desteklenen marka sayısı 55’ e
yükselmiştir (www.argeportal.com,2008).
Kapsamdaki firmaların dağılımında yüzde 33 pay ve 18 markayla hazır giyim ilk sırada, 14 marka yüzde
25'lik oranla dayanıklı tüketim ikinci sırada, 12 marka ve yüzde 22 oranla hızlı tüketim ürünleri üçüncü sırada
gelmektedir. Programın bu yıl ki hedefi ihracatta yüzde 40'lık artış ve mağaza sayısını 67'den 120'ye çıkması
2010 yılında ise mağaza sayısının 500'e çıkması hedeflenmektedir (Hürriyet,28 Mart 2008) .
Böylelikle; Türkiye, markalaşma potansiyeli olan özellikle tekstil ve dayanıklı tüketim ürün gruplarının
üretiminden pazarlamasına ve satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir destek sistemi oluşturmuştur. Turquality adı verilen bu destek sistemi; kapsamındaki markaların konumlandırılması, konumlarının
güçlendirilmesi, söz konusu markaların dış pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile bu pazarlarda “Türk Malı”
imajının oluşturulmasını, bu ürünlere ilişkin olumlu bir marka değerinin yaratılmasını sağlayabilecektir.
Turquality programı ile 10 yılda 10 marka oluşturulması bir vizyonu ifade etmektedir. Bu program
gelecekle ilgili bir ufku ortaya koymaktadır. Gelecekte 10 marka olmasa dahi 1 ya da birkaç uluslararası marka
oluşturulabilmesi bile büyük bir başarı sayılmalıdır. Bir markanın ülke ekonomisi için önemini daha iyi
algılayabilmek açısından Finlandiya’nın Nokia markası konuyla ilgili dikkate alınması gereken güzel bir
örnektir. Bu bağlamda Turquality programının Türkiye için gelecekte çok önemli marka ve buna bağlı değerler
ortaya koyacağına ilişkin güçlü beklentiler bulunmaktadır.
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Stratejik Bakış Açısıyla Girişimcilik

ÖZET
Rekabet, geleceği ve değişimi hayal edebilme ve öngörebilme temelinde, yeni ürün ve pazar
olanaklarından, iş geliştirme ya da çevresel fırsatlardan gerektiği biçimde yararlanmayı içeren girişimcilik
modellerinin değişimini hızlandırmaktadır. Süreçte, yeni işlevsellikler ve stratejik görevler üstlenen girişimci
liderler rekabette kalıcı üstünlükler sağlamada hayati roller oynamaktadır. Girişimci liderlik, girişimlerin etkili
stratejiler geliştirmesini ve kaynaklarını dönüştürme çalışmalarını etkilemektedir. Bu açıdan, girişimlerin
rekabetçi performansları gelecek yönelimli stratejiler geliştirebilmeleri ile değerlendirilmektedir.
Girişimlerin sürekliliği stratejik davranabilmelerinden geçmektedir. Bunun için girişimcilerin iletişim ve
bilgi kaynaklarından faydalanmayı ve stratejik düşünmeyi öğrenmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle
etkin stratejik liderler işletmelerinin stratejik yeteneklerinde gerçek bir farklılık yaratabilirler. Stratejik liderler
seçilmiş işletme yeteneklerine odaklanarak ve dinamik çevrede meydana gelen değişmelere tam zamanında
uyum göstererek örgütlerinin güven içerisinde büyümelerine önayak olabilirler. Bu yönüyle stratejik liderler
girişimci rolü üstlenmektedirler. Etkin bir stratejik yönetim, bir örgütün çevresi (environment), kaynakları
(resources) ve değerleri (values) ile uyumlu bir yapı kurabilmesine bağlıdır.
Bu çalışmanın ana konusu ve temel amacı, girişimci liderlerin niteliklerini, kaynak, yetenek ve faaliyetlerini değerlendirmektir. Şüphesiz bunu yaparken girişimci ve/veya stratejik girişimci liderlerin girişimcilik
sürecini rekabetçi analizlerden hareketle nasıl değerlendirdiklerini araştırmaktır. Araştırmada stratejik liderlerin
karizmatik özellikleri ile işletmelerin temel yetenekleri ve rekabetçi konumları arasındaki ilişkiler Karaman
ilinde gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler üzerinde yapılan bir alan araştırması ile ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Girişimci Liderler, Strateji, Ç-D-K Uyumu
The Entrepreneurship from the Strategic point of Wiev
ABSTRACT
Competition is to speed up the entrepreneurship model that involves taking advantage of enviromental or
business improvement opportunities, new product and market possibilities on the basis of imagining and
anticipating future and changing. The leaders who undertake strategical duties and new functionalities have vital
part for being predominant in competition. The enterpreneurial leadership affects the entrepreneurs’ work of
developing effective strategies and transforming the resources. From this point of wiev, the competitive
performance of the enterprises are evaluated with their ability of improving strategies of future.
The continuity of the enterprises depends on their behaving strategicaly. The entrepreneurs must learn to
think strategicaly and to make use of information resources to achieve this. The effective strategic leaders can
make a real difference on their organization’s strategic abilities. Strategic leaders can promote to their
organization’s growing up in confidence by focusing on their selected business abilities, and adjusting to the
changing around their dinamic environment in time. From this point of wiev, the strategic leaders’ duty is being
enterprising. An effective strategic management depends on faunding a constition in coordination with the
environment, resources, and values of the organization.
The main point and basic aim of this study is to evaluate the quality, resource, ability and business of the
enterpreneurial leaders. There is no doupt that, while doing this, it is aimed to search how the strategic
enterprising leaders and/ or enterprising leaders evaluate the enterprising process out of their competitive
analyses. Consequently, this study has a descriptive frame that is aimed to contribute analyticaly by means of
instituonal and conceptual approach.
Key Words: Entrepreneurial Leadership, Strategy, E-V-R Congruence

1.

GİRİŞ

Geçen yüzyıl boyunca dünya, emsali görülmemiş yenilik ve teknolojik gelişmelere sahne olmuştur. Yüzyıl
önce ne güvenilir antibiyotikler, ne televizyon, ne bilgisayar ne de cep telefonları vardı. Dünyanın bugünkü
gelişmişlik seviyesine yükselmesinde, girişimcilerin gönüllü olarak risk almaları ve tüm enerjilerini değerli
gayelere harcamalarının önemi büyüktür. Globalleşme süreci ile birlikte giderek şiddetlenen ve yeniliğe dayalı
bir kavrama dönüşen rekabet, ekonomik gelişmenin temel argümanlarından olan girişim ve girişimcilerin
önemini artırmıştır.
Girişimciler risk ve sorumluluk üstlenebilen, dinamik bir kişiliğe sahip olup yeniliklere açık olan ve içinde
büyüme tutkusu taşıyan kişilerdir (Müftüoğlu, 1993: 44-5). Girişimcilik ve girişimci liderlik işletme
literatüründe sürekli gelişen ve giderek yaygınlaşan bir araştırma alanıdır. Özellikle 1990’lardan sonra girişimci
liderlik strateji kavramıyla ilişkilendirilmeye başlanılmıştır. Uluslararası alanda rekabetin artması stratejik
düşünmenin ve stratejik yönetimin de önemini artırmıştır. Bu bağlamda girişimci liderler sahip oldukları vizyon
sayesinde gelecek boyutlu düşünmekte ve farklılık yaratabilmektedirler.
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Son 25 yılda girişimler dünya ekonomisini radikal olarak dönüştürmüşlerdir. 1980 yılından beri dünyada
toplam varlıkların % 95’inden daha fazlası girişimciler ve yenilikçiler tarafından yaratılmıştır. Girişimcilik
devrimi ekonomiyi çeşitli şekillerde yeniden tanımlamaktadır. Girişimcilik yeni işler, yeni şirketler, yeni ürünler
ve yeni endüstriler yaratmıştır (Swiercz ve Lydon, 2002: 380).
2.

GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ

Girişimcilik süreci Şekil 1’de görüldüğü üzere, çok boyutlu, karışık ve dinamik şart ve faktörlerden oluşan
bir settir. Bir kişinin kendi işini kurup-kurmama konusundaki kararı vermenin en iyi yolu; girişimcilik sürecini
değerlendirmektir. Bir girişimci yenilik yaratılmasına direnen güçlerin üstesinden gelebilecek fırsatları
yaratabilmeli ve değerlendirebilmelidir (Yurtseven, 2007: 135).
Girişimcilik süreci, girişimcilerin genetik yapılarından ve toplumsal kültürlerinin içerisindeki sosyal
gelişimlerinden motive olan bireysel tutum ve özelliklerinden ortaya çıkmaktadır. Girişimcilik sürecini etkileyen
ve oluşturan faktörler; girişimcilik, kültür ve girişimcilerdir (Morrison, 2006: 194).
2.1. Girişimcilik
Günümüzde girişimcilik, modern ve geleneksel tüm sektörlerde, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde
geçerli olan bir olgu olarak kabul edilmektedir (Ağca ve Yörük, 2006: 157-8).
Girişimcilik ekonomik, sosyal, kültürel, politik ve psikolojik boyutları olan çok yönlü bir kavramdır.
Kavramın çeşitli disiplinlerin ilgi alanına girmesi çok sayıda tanımının yapılmasına neden olmuştur.
Girişimcilik, fırsatları görmek, beşeri ve diğer kaynakları yönetebilmek ve fırsatları gerçek sonuçlara
dönüştürebilmektir (Döm, 2006: 6).
Joseph A. Schumpeter girişimciliği yenilik kavramının üzerine inşa etmiştir. Yeni ürünler üretme, yeni
süreçler geliştirme, yeni ihracat pazarları bulma, yeni hammadde, yarı mamul arz kaynakları bulma veya yeni bir
organizasyon yapısı oluşturma gibi mevcut ekonomik düzende köklü değişimler yapma işidir.
Diğer bir ifadeyle Schumpeter girişimciliği tahsis edilen kaynaklarda değişimi yaratma şeklinde
tanımlarken (Miles vd., 2006: 1; Döm, 2006: 5), yıllar sonra Drucker de girişimcilik konusunda değişim için
yenilik ve araştırma kavramlarına odaklanarak girişimcilik ile değişimin birlikteliğine vurgu yapmaktadır
(Deamer ve Earle, 2004: 100-1; Jansen ve Van Wees, 1994: 36).
Akademik çalışma alanlarının pek çoğunda girişimcilik kavramının ne olduğu ve kavramın bileşenlerinin
nelerden oluştuğu konusunda çok az bir fikir birliği bulunmaktadır. Örneğin Timmons’a (1994) göre girişimcilik
sıfırdan bir şeyler yaratma ve inşa etme hakkındadır (Morrison, 2006: 194-5).
Şekil 1. Girişimcilik Filtre Modeli

Kültür
Girişimciler
Kültür
Girişimcilik Süreci
Girişimcilik

Endüstri Ortamı

Örgütsel Yapı
Örgütsel Kaynaklar
Örgütsel İçerik
Örgütsel Davranışlar

Girişimciliğin
Sosyo-Ekonomik Çıktıları

Kaynak: Morrison, A., (2006), “A Contextualisation of Entrepreneurship”, International Journal of Entrepreneurial
Behaviour & Research, 12(4), 193.

Morrison girişimcilik sürecini başlatan kişinin temelde kişilik, sezgi, toplum ve kültürü kullandığını ileri
sürmektedir. Girişimcilik basit bir ekonomik fonksiyondan çok daha fazlasını, maddi ve gayri maddi,
pragmatizm ve idealizmin bir bileşkesini içermektedir. Bu yenilik sürecinin ve risk taşıyan fonksiyonun kabulü
hem ekonomik hem de sosyal yapıda doğrudan değişiklikler meydana getirmektedir. Girişimcilik süreci doğal
olarak olumlu sonuçlar doğurmaktadır (Morrison, 2000: 59).
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2.2. Kültür
Girişimcilik çeşitli zıt kültürler içerisinde baskın (yerli) kültür davranış kalıplarının ayrıştırılmasında hangi
sosyal değer ve kuralların etkin olduğunu ortaya koymaktadır. Kültür oldukça geniş ve karmaşık bir fenomendir.
Kültür insan gruplarının dünyayı yorumlamada ve anlamada paylaştıkları ve kullandıkları bir yoldur (Morrison,
2006: 195).
Toplum kültürü bir ülkenin girişimcilik düzeyini belirleyen ve etkileyen önemli bir unsurdur. Toplumun
girişimcilere bakış açısı ve girişimcilere yönelik tutum ve davranışları önemli olmaktadır. Aynı zamanda
toplumun girişimciye, iş hayatına, servet edinmeye, mülkiyete, statüye ve riske olan bakış açıları ve tutumları
girişimciliği olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir (Döm, 2006: 36). Bu tutumların olumlu yönde olması
diğer bir ifadeyle toplumda girişimcilik kültürünün varlığı girişimciliğin gelişmesini teşvik etmektedir (Burns,
2001: 40).
Garrison (1996) kültürü tanımlamaya yönelik girişimlerin, kültürün şekilsiz değişim göstermesinden dolayı
problemli olduğunu ileri sürmektedir. Söz konusu yazar kültür kavramının çok boyutlu olmasından ötürü bazı
unsurların örneğin; farklı düzeyler (ulusal, bölgesel, işletme, bireysel); toplum katmanları (yaş, cinsiyet, sosyal
sınıf, meslek, aile, din) ve yaşamın değişik şartları (bireysel, grup, topluluk) şeklinde sınıflandırılması gerektiğini
savunmaktadır (Morrison, 2006: 195).
Şekil 2. Dinamik Girişimcilik Kültürü
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Kaynak: Morrison, A., (2006), “A Contextualisation of Entrepreneurship”, International Journal of Entrepreneurial
Behaviour & Research, 12(4), 196.

Tayeb (1988) kültürü, hayatı maddi ve gayri maddi yönden etkileyen ve toplumun üyeleri tarafından
paylaşılan öğrenilmiş tutum, değer ve anlamların oluşturduğu tarihi bir set olarak tanımlamaktadır (Tayeb, 1988:
42). Günümüzde “girişimcilik kültürü” terimi uluslararası boyutta popülarite ve yaygınlık kazanmaktadır. Çünkü
ticari işletmelerin düzeyini belirlemeye yönelik bir tutumu içermektedir. Girişimcilik kültürü, kişisel
girişimcilerin girişimcilik faaliyetlerini destekleyen, kolaylaştıran ve koruyan pozitif bir sosyal tutumdur
şeklinde tanımlanabilir (Morrison, 2000: 62). Girişimcilik kültürü 20. yüzyılın sonlarında gelişmeye başlamıştır.
Morrison’a göre kültür statik değil, dinamik bir değişkendir. Aşağıdaki Şekil 2’de görüldüğü üzere kültürü
etkileyen değişkenler; girdiler, sosyal yapılar ve kültüre açıklık getiren unsurlardır. Girdiler toplumun sosyal ve
mental şartlarından etkilenen “yeşil kök” düzeyidir. Sosyal yapılar, girişimciliği geliştiren sosyal, ekonomik ve
geleneksel unsurlardır. Girdi ve sosyal yapıların bütünü girişimcilik davranışlarını olumlu veya olumsuz yönde
etkilemektedir. İdeolojiler, sosyal ve ekonomik sonuçlar, tutum, değer ve inançlar ise kültüre açıklık getiren
unsurları meydana getirmektedir (Morrison, 2006: 196).
Ulusal ve örgütsel kültür örgütlerde yenilik ve girişimciliğin düzeyinde derin etkiler meydana
getirmektedir. Kültür, girişimciliğin en önemli belirleyicilerindendir (Zhao, 2005: 28). Girişimcilik ve kültür
kavramlarının birlikte kullanımı gittikçe popüler olmakta ve evrensel çapta yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu
kullanım hem bir işletmecilik türünü ifade etmek hem de pozitif bir sosyal tutum olarak girişimciliği korumak,
yetkilendirmek ve desteklemek için tercih edilmektedir. Girişimcilik kültürü belirli toplumlardaki belirsizlik ve
rekabet şartlarına karşılık girişimci ruhunun yeşermesi için verilen sosyal bir destektir.
2.3. Girişimciler
Yukarıda bahsi geçen tartışmada, bir bireyin sosyal meşruiyet, arzu edilirlik ve yapılabilirliği
değerlendirmesinde sosyal değerler, ekonomik faktörler ve girişimci ile çevresi arasındaki ilişkilerin önemi
ortaya çıkmaktadır. Girişimciler maddi kazanç ve sosyal statülerini kendi başlarına daha iyiye getirebilmenin
araştırmasını yapan kişilerdir. Yüzyılı aşkın bir süredir girişimcilerin cesaretleri iş dünyasının daha da büyümesi
ve değişmesine neden olmuştur.
Girişimci kavramını ilk kez 1755 yılında Richard Cantillon tanımlamıştır. Cantillon’a göre girişimci, kar
elde etmek amacıyla işi organize eden ve işin riskini üstlenen kişidir (Döm, 2006: 3). Girişimci kavramı
genellikle iş adamı, patron, kendi işini kuran ve yöneten anlamlarında kullanılmaktadır (Özen Kutanis ve
Alpaslan, 2006: 140). Girişimci, belirli bir projeyi, girişimcilik anlayışına uygun biçimde geliştirmek üzere
gözler önüne seren ve tanıtan kişi olarak tanımlanmaktadır (Özkan vd., 2003: 147).
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Bir başka tanımda girişimci, risk ve belirsizlik ortamında yeni iş kaynaklarını görebilen, fırsatları
büyüyebilmek için kullanabilen kişidir. Genelde girişimciler sorumluluk alan, risk üstlenen, başarma ihtiyacı
yüksek, enerji dolu, fırsatları sezebilen, vizyon sahibi, başarıyı paradan daha çok önemseyen, değişiklikleri
benimseyebilen ve şartlara uyum sağlayabilen kişilerdir (Bozgeyik, 2005: 37-8).
Literatürde girişimcilerin, örneğin reaktif veya proaktif özellikleri gibi çeşitli yönlerini belirlemeye yönelik
çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Kişileri girişimci olmaya yönelten farklı nedenler bulunmaktadır. Bunlar
(Morrison, 2006: 197):
• Kendisi ve/veya aile üyeleri için iş imkanı sağlama,
• Ekonomik ihtiyaçlarını giderme ve işsizlikten kaçınma,
• Yeterince gelir elde ederek daha iyi bir hayat sürme,
• Sorunlara çözüm üretme,
• Bağımsızlık, kazancını kontrol etme ya da esnek yaşam stili gibi içsel hedefleri geçekleştirmeyi istemek
ve çalişma hayatında yukarı doğru yükselmeyi engelleyen hareketlerin üstesinden gelmek.
3.

ENDÜSTRİ ORTAMI VE ÖRGÜTSEL İÇERİK

Girişimcilik modelinde ikinci düzey filtreyi endüstri ortamı oluşturmaktadır. Endüstri yapısı da girişimciliği
olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Tam rekabet şartlarının hakim olduğu, ücretlerin esnek olduğu,
piyasaya giriş engellerinin bulunmadığı, endüstriye yönelik teşvik ve desteklerin sağlandığı endüstri
ortamlarında girişimcilik artmaktadır. Buna karşın piyasada tekellerin oluştuğu, büyük işletmelerin küçük
işletmeler aleyhine fırsatçı fiyatlandırmalar yaptığı, yoğun bürokrasinin uygulandığı ve giriş engellerinin fazla
olduğu ortamlarda girişimcilik eğilimleri olumsuz etkilenerek azalmaktadır (Döm, 2006: 44-45). Endüstri, düşük
yasal ve profesyonel engeller ortaya koyarak girişi cazip hale getirebilmektedir. Girişimciler değişik
sektörlerdeki fırsatları yapılabilirlik ve cazibe anlamında değerlendirmektedirler (Morris, 2006: 199).
Girişimcilik modelinin üçüncü düzey filtresini örgütsel yapı, davranış ve kaynaklardan oluşan örgütsel
içerik oluşturmaktadır. Örgütsel yapı sosyal ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmeye yönelik araçlardan
oluşmaktadır. Eğitim düzeyi, yönetim yeteneğinin boyutu, aile ihtiyaçları, kar-kazanç elde etme amaçları gibi
faktörler örgütsel davranışın içine işlemiştir. Örgütsel kaynaklar ise örgütlerine sadık çalışanlardan meydana
gelen işyeri çevresi, esnek iş uygulamaları, etkin bir iletişim sistemi, informel ve etkin karar verme süreçleri ve
güven gibi unsurlardan oluşmaktadır (Morris, 2006: 200-3).
4.

STRATEJİK LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİK

21. yüzyılda stratejik rekabet üstünlüğü elde edebilme ve sürdürebilmede stratejik liderlik hayati bir önem
arz etmektedir. Stratejik liderler fırsatlardan yararlanarak ve önemli kararlar vererek örgütlerinin yenilikçi
süreçlerini etkilemektedirler (Elenkov vd., 2005: 665). Günümüz küresel ekonomi şartlarında türü ve niteliği ne
olursa olsun, herhangi bir girişimin büyüyebilmesi için stratejik ve yapısal değişimlere ilgi göstermesi
gerekmektedir. Bazı girişimler bu değişim ve dönüşüm sürecini etkin olarak yönetemezler ve zaman içerisinde
kaybetmektedirler.
Başarılı işletmeler ortaklarının talep ve beklentilerini karşılamayı yönetebilecek ve geliştirebilecek işletme
kaynak, yetenek ve kabiliyetlerini stratejik bir pozisyona dönüştürebilen işletmelerdir. Bu tür işletmeler ürün ve
hizmetlerinde farklılığı yakalayabilecek değerleri bünyelerine katmakta, maliyetlerini etkin yönetmekte ve bazı
ayırt edici özellikler yaratmakta, böylece rekabet avantajı kazanmaktadır. Zaman içerisinde dramatik
değişimlerin yaşandığı dinamik ve rekabetçi bir çevrede işletmelerin başarılı pozisyonlarını devam
ettirebilmeleri sürekli güçlü kalmalarını gerektirmektedir (Thompson, 1999: 279-280).
1990’lı yıllara kadar rekabet stratejilerinin geliştirilmesinde işletmelerin özelliklerine dayalı, diğer bir
ifadeyle işletme varlıklarının ve yeteneklerinin rekabet avantajı için farklılaştırıcı rolünden çok, mevcut
rakiplerine karşı belirleyicilikleri üzerinde durulmuştur. Daha sonraki yıllarda ise işletmelerin içsel kaynakları,
gelecek ürün ve pazar konumlandırılmasında temel alınmıştır (Carmeli, 2004: 110-122).
Şekil 3. Stratejik Liderlik
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Kaynak: Thompson, J.L. (1999), “A Strategic Perspective of Entrepreneurship”, International Journal of
Entrepreneurial Behaviour & Research, 5(6), 289.
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İşletmelerin ve girişimlerin kendilerini sürekli güçlü kılabilmelerinin yolu stratejik davranabilmelerinden
geçmektedir (Papatya vd., 2005: 655-656). Bunun için girişimcilerin dış çevreden ve örgüt içi iletişim ve bilgi
kaynaklarından faydalanmayı ve stratejik düşünmeyi öğrenmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle etkin
stratejik liderler işletmelerinin stratejik yeteneklerinde gerçek bir farklılık yaratabilirler.
Stratejik liderlik; geleceği şekillendirebilmek, örgüt içerisinde gerekli stratejik yönetim anlayışını
yerleştirebilmek ve tüm çalışanları örgütün vizyonu doğrultusunda yenilikçi ve yaratıcı hedeflere yönlendirerek
kompleks küresel rekabet ortamında stratejik değişimi sağlayabilen bir liderlik türüdür (www.ikademi.com).
Stratejik lider gelecek odaklı vizyonuyla stratejik tercihlerini bir potada eritebilen kişidir. Ayırt edici özelliği,
vizyon, strateji, pazar odaklılık, kurum kültürü gibi liderlik silahlarını rakiplerinden farklı kılabilmesidir
(www.baltas-baltas.com).
Stratejik liderler seçilmiş işletme yeteneklerine odaklanarak ve dinamik çevrede meydana gelen
değişmelere tam zamanında uyum göstererek örgütlerinin güven içerisinde büyümelerine önayak olabilirler. Bu
yönüyle stratejik liderler girişimci rolü üstlenirler. Diğer bir ifadeyle, girişimcilik davranışın belirtileri etkin bir
stratejik pozisyon yaratma ve dinamik çevredeki değişimleri dikkatli yönetebilmektir (Thompson, 1999: 280).
Yukarıdaki şekil etkin liderlerin karizmatik ve mimari rollerini nasıl sergilediklerini göstermektedir. Etkin
stratejik liderlerin karizmatik rolleri örgüte açık ve anlaşılır bir vizyon kazandırma, çalışanları güçlendirme ve
örgüte bağlama özelliklerini içermektedir. Etkin liderlerin mimari rolleri ise, yönetim kontrol ve ödüllendirme
sistemleri ile örgütsel yapıyı iyileştirmeye yönelik özelliklerini kapsamaktadır.
Etkin stratejik liderler karizmatik ve mimari rolleri ile çevresel fırsatlardan en iyi bir biçimde yararlanmayı
becerebilen liderlerdir. Bu tür liderler açık ve kabul edilebilir bir şekilde formüle ettikleri vizyonlarının personel
tarafından benimsenmesini sağlamaktadırlar. Çalışanlarına geniş katılım, yetki devri vb. araçlarla
güçlendirmekte ve örgütsel bağlılıklarını sağlamaktadırlar. Aynı zamanda sürekli yenilik ve yaratıcılığın
peşinden koşacak bir örgütsel yapı inşa etmektedirler. Yönetim ve kontrol sistemleri çalışanların örgütsel
değerleri paylaşmasını kolaylaştırmaktadır.
Cranfield Yönetim Okulu tarafından İngiliz firmalarında yapılan bir araştırma girişimcilerin kendilerinin
büyüme ve gelişmenin en büyük engeli olduklarını ortaya koymaktadır. Girişimciler kendi personeli ile ilişkileri
bakımından dört ana türde kümelenmektedir. Bunlar (www.som.cranfield.ac.uk):
• Kahramanlar,
• Herkesin işine karışanlar,
• Esnaflar ve
• Stratejistlerdir.
Stratejistler, yöneticilerine işin görülmesi için yöneticilere gerekli araç ve kaynakları verir ve sonra
geleceklerini planlarlar. Ancak girişimcilerin sadece % 5’den daha azı stratejist statüsüne ulaşabilmektedir.
Cranfield çalışmalarının ortaya koyduğu deliller, küçük işletmelerin çok azının gelecekle ilgili stratejileri
konusunda fazlaca düşünmediklerini ortaya koymaktadır. Örneğin, Avrupa’daki küçük ve orta ölçekli
işletmelerin üçte birinden daha azı amaçlar ile ilgili setlerini kar kavramı üzerine odaklamışlardır. Dolayısıyla bu
işletmeler başarılarının ölçümü için kar ve karlılık kavramlarını anahtar olarak kullanmaktadırlar. Buna karşılık,
işletmelerin üçte ikisinden fazlasının kazançları 10 milyon £’nun altındadır ve gelecekle ilgili herhangi bir
planları bulunmamaktadır.
Siz Bir Esnaf mısınız?
Girişimcilerin personeli ile girmiş oldukları işletme ilişkileri ve yetenekleri bakımından bir türünü esnaf
girişimciler oluşturmaktadır. Burada yönetim takımın personelin yeni görevleriyle ya da mevcut işlerinin
geliştirilmesi ile ilgili ilişkilerinde düşük bir skor vardır.
Cranfield modelinde esnaf girişimciler rutin yönetim görevleri açısından düşük olarak sınıflandırılmaktadır.
Çünkü zamanlarının çoğunu bir ürün üretmek ya da bir hizmeti teslim etmek için harcamaktadırlar. Modelde
personelin işletme yetenekleri de düşük olarak sınıflandırılmaktadır. Esnaf girişimciler mimarlık, imalat,
müteahhitlik ve küçük inşaat firmaları, kimyacılar, otel ve restoran gibi profesyonel pek çok firmaları
kuşatmışlardır. Esnaf girişimcilerin kendi pazarlarına ilişkin büyüme beklentileri çok düşüktür
(www.som.cranfield.ac.uk).
Esnaf girişimciler zamanlarının büyük bir kısmını satış konusuna ayırmaktadırlar. Çok az bir zamanlarını
performans analizi veya yöntemleri gözden geçirme gibi rutin yönetim görevlerine harcamaktadırlar. Her saat
satış konusuna odaklanırken, gelecekle ilgili stratejiler düşünmek veya karlılık ve kaliteyi geliştirme konularına
fazla yoğunlaşmamaktadırlar.
Siz Bir Kahraman mısınız?
Kahraman girişimciler satış veya üretim gibi yönetim fonksiyonlarından birini başa alıp mukayese
etmektedirler. Bu tür girişimciler zamanlarını işletmenin yönetimine ayırmaktadırlar. Yöneticinin rutin yönetim
görevleri ile ilgili yeteneklerinin yüksekliğine karşın, personelin işletme yetenekleri düşüktür.
Kahraman girişimciler vergiler, muhasebe, işletme rasyoları, pazar segmentleri personel ödüllendirme
sistemleri gibi değişik kurslara katılmaya veya bu konularda kendilerini geliştirmeye önem vermektedirler. Bu
tür girişimciler söz konusu konularla işletmeleri tanıştırırlar. Ne yazık ki bu tür konuların önemine inanan tek
kişi de kendisidir. Bu nedenle kendisini geliştirmemiş personeli tarafından da sürekli kahraman olarak
görülmektedir (www.som.cranfield.ac.uk).
Siz Her İşe Karışan mısınız?
Her işe karışan girişimciler, rutin yönetim görevlerinin işlemesine müsaade etmezler. Çünkü günlerinin çok
boş geçtiğine inanmaktadırlar. Her yıl sadece 10 gün tatil yaparken, haftada 70-90 saatlerini iş başında
geçirmektedirler. Cranfield çalışmalarına göre, girişimcilerin yaklaşık % 90’nını Kahraman ve Her İşe
Karışanlar oluşturmaktadır (www.som.cranfield.ac.uk).
Siz Stratejist misiniz?
Büyüyen bir işletme geliştirebilmek için en fazla gerekli olan girişimcilik türü, stratejist girişimciliktir.
Onlar takımlarının yeteneklerini ulaşılabilecek en üst seviyeye çıkarabilmektedirler. Stratejist girişimciler
yönetim görevleri ile ilgili zamanlarını üçe bölmektedirler. Zamanlarının üçte birini performans izleme,
koordinasyon faaliyetleri ve çatışma çözümü ve yönetimine ayırmaktadırlar. Diğer üçte bir vakitlerini
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motivasyon, danışma, yönetim takımlarını geliştirme ve onların yönetim anlayışlarını değiştirmelerine yardım
etmek için harcamaktadırlar. Bu tür faaliyetler işletmenin faaliyetlerini devam ettirmeyi ve sürekli kılmayı
hedeflemektedir (www.som.cranfield.ac.uk).
Şekil 4. Girişimcilerin Türleri

Personelin İşletme Yetenekleri

Yöneticinin Rutin Yönetim
Görevleri İle İlgili İşi

Düşük

Düşük

Yüksek

Yüksek

Esnaf
%5

Stratejist
%5

Kahraman
% 30

Her İşe
Karışan
% 60

Zamanlarını son üçte birlik dilimini ise, işletmenin geleceği ile ilgili stratejiler geliştirmeye ayırmaktadırlar.
Onların eğitim ihtiyaçları kendilerinin temel motivasyon ve liderlik yeteneklerini sürekli olarak güncellemeyi ve
stratejik sorunlar, fırsatlar, finans kaynakları ve şehir hakkındaki bilgilerini derinliğine geliştirmeyi
gerektirmektedir.
4.1. Çevre-Değerler-Kaynaklar Arasındaki Uyum
Thompson etkin bir stratejik yönetimin, bir örgütün çevresi (environment), kaynakları (resources) ve
değerleri (values) arasındaki uyuma bağlı olduğunu ileri sürmektedir. Çevre, başarı faktörlerinin dışsal anahtarı
olarak fırsat ve tehditlerin kaynağıdır. Kaynaklar, bir örgütün güçlü ve zayıf yönlerini, stratejik yetenek ve
kabiliyetlerini belirtmektedir. Dolayısıyla çevre ve kaynakları SWOT Analizi yapmayı gerektirmektedir. Başarı
faktörleri şüphesiz pazardan pazara ve sektörden sektöre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle de başarılı bir
stratejik pozisyonu sürekli ve genel anlamda formüle etmek mümkün değildir. Değer ise çevre ve kaynaklar
arasındaki karşılaştırmanın etkinliği veya bir örgütün değişim yeteneği şeklinde tanımlanabilmektedir
(Thompson, 1999: 280-1). Ç-D-K uyumu yöneticilere örgütün mevcut stratejilerini değerlendirmelerine ve
stratejik ihtiyaçlarını belirlemelerine yardımcı olmaktadır.
Ç-D-K girişimlere stratejik bir yapı oluşturabilmeleri için ideal bir çalışma çerçevesi sunmaktadır. Ç-DK’nın başarısının temelinde aşağıdaki faktörler yatmaktadır:
a. Çevre: Global bir yönelim içerisinde dar bir pazara odaklanma; açık ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı
ve güçlü, besleyici tüketici ilişkileri.
b. Kaynaklar: Dikkatli seçilmiş, geliştirilmiş ve motive edilmiş çalışanlar; sürekli yeniliğe liderlik etme ve
güçlü yönlerin dikkatlice belirlenmesi.
c. Değerler: Açık bir misyon, amaç ve değerler etrafında şekillenen güçlü bir liderlik.
Şekil 5. Ç-D-K Uyumu
Güçlü ve Zayıf Yönler

Fırsat ve Tehditler

KAYNAKLAR

ÇEVRE

DEĞERLER

Liderlik ve Kültür
Kaynak: Thompson, J.L. (1999), “A Strategic Perspective of Entrepreneurship”, International Journal of
Entrepreneurial Behaviour & Research, 5(6), 282.
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4.2. Girişimci Örgütler
Ç-D-K uyumunu yaratabilmek ve sürdürebilmek girişimcilik davranışlarına bağlıdır. Başlangıçta, uyum
güçlü ve etkin bir stratejik pozisyonu, yetenek ve kabiliyetler (kaynaklar) ile başarı faktörlerinin (çevre)
karşılaştırılmasını gerektirmektedir. Bu aşamada örgütler çevrelerindeki değişmelerin farkında olmalıdırlar. Aynı
zamanda örgütler yeni bir rekabetçi vizyon yaratmalıdırlar. Zaman zaman yeni ürün ve fikirler mevcut ürünleri
ve demode gereksiz kılabilmektedir. Yeni teknoloji ve yeni süreçler yeni talepler yaratabilmektedir (Thompson,
1999: 284).
Şekil 6. Ç-D-K Uyumu ve Girişimcilik

Yetenek ve
Kabiliyetler

Fırsatlar
Penceresi

Girişimcilik
Kaynak: Thompson, J.L. (1999), “A Strategic Perspective of Entrepreneurship”, International Journal of
Entrepreneurial Behaviour & Research, 5(6), 286.

Yukarıdaki Şekil 6 girişimciliğin stratejik başarıyı nasıl desteklediğini göstermektedir. Girişimler ve
girişimci yöneticiler ele geçirmiş oldukları kaynaklar ve örgütsel yetenek ve kabiliyetleri seçilmiş çevrelerinde
daha iyi bir pozisyon için açık fırsatlar penceresinde işletmektedirler. Onlar fırsatları çok iyi
değerlendirmektedirler.
Şekil 7. Girişimcilik Fırsat ve Yetenekleri
Girişimcilik Çatısı
Finansal
Hükümet politikaları
Hükümet programları
Eğitim & öğretim
Ar-ge transferi
Ticari ve yasal altyapı
İçsel pazarlara açılma
Fiziksel
altyapıya
ulaşma
• Kültür ve sosyal
normlar

•
•
•
•
•
•
•
•

Girişimcilik
Fırsatları

Girişimcilik
Kapasitesi
Yetenekler
Motivasyon

İşletme
Yayığı

Kaynak: Mai, Y ve Z. Gan (2007), “Entrepreneurial Opportunities, Capacities and Entrepreneurial Environments”,
Chinese Management Studies, 1(4), 219.

Girişimcilik fırsatları işler hale getirebilmek için kaynakların ele geçirildiği ve yönetildiği bir yönetim stili
ve davranış kalıbıdır. Kaynaklardan yararlanmak yönetimsel bir değişikliği, örgüt ile çevresi arasında güçlü bir
iletişim ağı kurabilmeyi gerektirmektedir. Aslında girişimcilik “uzaklara köprü atmak” değil, sürekli hareketlere
ve ilerlemeye, fırsatlara ve yönetimsel risk almaya odaklanmaktır (Thompson, 1999: 287). Girişimciler güçlü bir
stratejik pozisyon oluşturarak çevresel çalkantılar ve belirsizliğe cevap vermektedirler. Girişimciler var olan
statükoyu rahatsız edecek fırsatlar yaratmaktadırlar. Onlar, her bir rakibini hedef alacak ve kavrayacak yeni
fırsatlar meydana getirirken, aynı zamanda potansiyel tehditler için ihtiyatlı davranışlar sergilemektedirler.
Aşağıdaki şekilde girişimcilik davranışları gösterilmektedir.
5. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Stratejik liderlerin vizyon belirleme, çevresel duyarlılık ve mevcut durumu sürdürmeme (statükoya meydan
okuma) özelliklerinden oluşan karizmatik rollerinin girişimciliğin çalışma çevresini oluşturan Ç-D-K unsurlarına
diğer bir ifadeyle rekabetçi konumlarına olan etkilerini araştırmaktır. Çalışmada bu ana amaca bağlı olarak şu
sorulara cevap aranmaya çalışılacaktır:
• Örneklem kitlemizde yer alan işletmelerde stratejik liderlerin hangi özelliği daha önemli görülmektedir?
• Örneklem kitlemizde yer alan işletmelerin rekabetçi yapıları hangi konumdadır?
• Stratejik liderlerin hangi özellikleri girişimlerin rekabet avantajı elde etmelerinde daha önemli bir rol
oynamaktadır?
• Örneklem kitlemizde yer alan işletmelerin temel yeteneklerinin geliştirilmesinde stratejik liderlerin
hangi özellikleri daha önemli görülmektedir?
Bu çalışmanın örneklem kitlesini Karaman Ticaret Odasına kayıtlı (bisküvi, çikolata, kek ve gofret) gıda
sektöründe faaliyet gösteren işletmeler oluşturmaktadır. Araştırmamızda veri toplama yöntemi olarak anket
formundan yararlanılmıştır.
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Stratejik liderliğin karizmatik rollerinin vizyon belirleme, çevreye duyarlılık gösterme ve mevcut durumu
sürdürmeme şeklinde farklı boyutlardan meydana geldiğini göz önünde bulundurarak Conger ve Kanungo
tarafından geliştirilen Karizmatik Liderlik Ölçeğinden (Conger ve Kanungo, 1994: 439-52) uyarlanan 14 sorudan
oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Ayrıca işletmelerin rekabetçi konumlarını belirlemek amacıyla 19 sorudan oluşan
bir ölçek ile temel yeteneklerini belirlemek amacıyla 4 sorudan oluşan bir başka ölçek kullanılmıştır. Verileri
toplamak için geliştirilen ölçekler ilgili kuruluşlara elden dağıtılmıştır. Girişimcilik literatüründeki görüşlere
uygun olarak soru formlarının, işletmenin girişimcilik gücünü ve dış çevreye ilişkin algıları bir bütün olarak
değerlendirebilecek üst düzey yöneticiler (veya lider) tarafından doldurulması sağlanılmıştır. Araştırma
kapsamında 30 işletmeye toplam 150 adet anket formu dağıtılmış olup, 16 işletmeden 80 adedi geri dönmüş ve
değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Araştırmada kullanılan ölçeklerden anlamlı sonuçlar elde edebilmek için öncelikle güvenilirlik ve geçerlilik
analizleri yapılmıştır. Yine araştırma kapsamında ileri sürülen hipotezleri test edebilmek amacıyla korelasyon ve
regresyon analizleri yapılmış, elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir.
6. ARAŞTIRMA MODELİ VE HİPOTEZLER
Aşağıdaki şekil’de araştırma modeli gösterilmektedir. Görüldüğü üzere araştırma modeli stratejik liderlerin
vizyon belirleme, çevresel duyarlılık ve mevcut durumu sürdürmeme özelliklerinin işletmelerin temel
yetenekleri ve rekabetçi konumları üzerindeki etkilerinden oluşmaktadır.
Şekil 8. Araştırma Modeli
Vizyon
Belirleme
Etkin
Stratejik
Liderlik

Temel
Yetenekler

Çevresel
Duyarlılık

Mevcut
Durumu
Sürdürmeme

Rekabetçi
Konum

Stratejik Liderlerin
Karizmatik Rolleri

Girişimciliğin
Çalışma Çevresi

Bu çalışmada aşağıdaki hipotezler test edilmektedir:
H1:Stratejik liderlerin vizyon belirleme özellikleri ile işletmelerin temel yetenekleri arasında pozitif bir
ilişki bulunmaktadır.
H2:Stratejik liderlerin vizyon belirleme özellikleri ile işletmelerin rekabetçi konumları arasında pozitif bir
ilişki bulunmaktadır.
H3:Stratejik liderlerin çevreye duyarlılık göstermeleri ile işletmelerin temel yetenekleri arasında pozitif bir
ilişki bulunmaktadır.
H4:Stratejik liderlerin çevresel duyarlılık göstermeleri ile işletmelerin rekabetçi konumları arasında pozitif
bir ilişki bulunmaktadır.
H5:Stratejik liderlerin mevcut durumu sürdürmeme özellikleri ile işletmelerin temel yetenekleri arasında
negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır.
H6:Stratejik liderlerin mevcut durumu sürdürmeme özellikleri ile işletmelerin rekabetçi konumları arasında
negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır.
7. ARAŞTIRMA BULGULARI
7.1. Faktör ve Güvenilirlik Analizi
Varimax rotasyon yöntemi kullanılarak yapılan faktör analizi ile her grubu oluşturan değişkenlerin
birbiriyle uyumlu korelasyona sahip oldukları ve anlamlı bir grup oluşturdukları sonucuna varılmıştır. Bu durum
kullanılan ölçeklerin ve değişkenlerin içerik açısından uygun, tutarlı ve geçerli olduklarını ortaya koymaktadır.
Bu araştırmada ölçeklerin güvenilirliğinin saptanmasında Cronbach α değeri kullanılmıştır. Aşağıdaki
Tablo’da ilgili değişkenler ve Cronbach Alfa Katsayıları görülmektedir.
Tablo 1. Değişkenlerin Güvenilirlik Göstergeleri
DEĞIŞKENLER SORU SAYISI (α)
6
,7510
VB
6
,9052
ÇD
2
,7131
MDS
19
,7190
TY
4
,8045
RK

VB: Vizyon Belirleme; ÇD: Çevresel Duyarlılık; MDS: Mevcut Durumu Sürdürmeme; TY: Temel
Yetenekler; RK: Rekabetçi Konum
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Tablo 1’de görüldüğü üzere değişkenlerin her birinin ayrı ayrı güvenirlilik analizleri yapılmış ve
güvenirlilikleri 0.71 ve 0.90 arasında bulunmuştur. Dolayısıyla tüm değişkenlerin güvenilirlikleri kabul edilebilir
0.70’lik Cronbach α düzeyinin üzerinde değerlere sahiptir.
7.2. Korelasyon Analizi
Korelasyon analizi için değişkenlerin Pearson korelasyon katsayıları, ortalama ve standart sapma değerleri
hesaplanmıştır. Aşağıdaki Tablo 2’de görüldüğü üzere değişkenlerin birbirleriyle ilişkili oldukları korelasyon
analizi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu sonuç hipotezleri desteklemektedir.
Tablo 2. Korelasyon Analizi
STD.
DEĞ. ORT.
1
2
3
4
SPM.
1,6771 ,03611 α: .75
VB
1,6438 ,02476 ,252*
ÇD
α:.90
,012
MDS 3,8750 ,07468 ,314**
α:.71
2,0094 ,05527 ,355**
,200
,283*
RK
α:.72
2,2271 ,02750
,089
,016
,241* ,368**
TY
* p<0.05 düzeyinde anlamlı; ** p<0.01 düzeyinde anlamlı

5

α:.80

Yapılan korelasyon analizinde stratejik liderlerin karizmatik özelliklerinden birisi olan vizyon belirlemenin
mevcut durumu sürdürmeme ve rekabetçi konumla 0,01; çevresel duyarlılık ile de 0,05 anlamlılık düzeyinde
ilişkili olduğu bulunmuştur. Stratejik liderlerin çevresel duyarlılık özelliği ile hiçbir değişken arasında anlamlı
bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca işletmelerin rekabetçi konumları ile temel yetenekler arasında yine 0,05
düzeyinde pozitif yönlü bir ilişkinin bulunduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
7.3. Regresyon Analizleri
Değişkenler arasındaki ilişkileri analiz etmek ve hipotezleri test etmek amacıyla altı adet regresyon modeli
kurulmuştur. Birinci modelde stratejik liderlerin vizyon belirleme özellikleri ile işletmelerin temel yetenekleri
arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Bu analize göre vizyon belirleme ile temel yetenek arasında herhangi bir ilişki
bulunamamıştır. Dolayısıyla ileri sürülen birinci hipotez reddedilmiştir.
Tablo 3. Vizyon Belirleme İle Temel Yetenekler Arasındaki Regresyon Analizi Sonuçları
BAĞIMLI DEĞİŞKEN
BAĞIMSIZ
Temel Yetenek
DEĞİŞKENLER
T
P (Sig.)
β
,089
,785
,435
Vizyon Belirleme
F
,617
R2
,089
2
,008
dzltR

İkinci regresyon modelinde stratejik liderlerin karizmatik özelliklerinden birisi olan vizyon belirleme ile
işletmelerin rekabetçi konumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Tablo 4’deki F değeri, modelin anlamlılığını
gösteren bir değerdir. F değerinin 11,229 olması modelin 0,05 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir.
Aşağıdaki regresyon analizinde görüldüğü gibi R2 değeri ,355 (belirlilik veya tanımlayıcılık katsayısı) ve
düzeltilmiş R2 değeri ise ,126 olarak bulunmuştur. Bu değerler bağımlı değişkendeki değişimin, bağımsız
değişkenler tarafından ne kadar tanımlanabildiğini gösteren bir ölçüdür. Modeldeki bağımsız değişken olan
vizyon belirleme özelliği ile işletmelerin rekabetçi konumları arasında pozitif yönlü (p: ,001)ve anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır. Dolayısıyla ileri sürülen ikinci hipotez kabul edilmiştir.
Tablo 4. Vizyon Belirleme İle Rekabetçi Konum Arasındaki Regresyon Analizi Sonuçları
BAĞIMLI DEĞİŞKEN
BAĞIMSIZ
Rekabetçi Konum
DEĞİŞKENLER
T
P (Sig.)
β
Vizyon Belirleme
,355
3,351**
,001
F
11,229*
R2
,355
2
,126
dzltR
* p<0.05 düzeyinde anlamlı; ** p<0.01 düzeyinde anlamlı

Üçüncü regresyon modelinde stratejik liderlerin çevreye duyarlılık göstermeleri ile temel yetenekler
arasındaki ilişki incelenmiştir. Tablo 5’de görüldüğü üzere stratejik liderin çevresel duyarlılık özelliği ile
işletmenin temel yetenekleri arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Dolayısıyla ileri sürülen üçüncü hipotez
reddedilmiştir.
Tablo 5. Çevresel Duyarlılık İle Temel Yetenekler Arasındaki Regresyon Analizi Sonuçları
BAĞIMLI DEĞİŞKEN
BAĞIMSIZ
Temel Yetenek
DEĞİŞKENLER
T
P (Sig.)
β
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Çevresel Duyarlılık
F
R2
2
dzltR

,016

,145
,021
,016
,000

,885

Dördüncü regresyon modelinde stratejik liderlerin karizmatik özelliklerinden birisi olan çevresel duyarlılık
ile işletmelerin rekabetçi konumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Tablo 6’da görüldüğü üzere F değeri 3,251
olarak bulunmuştur. Modeldeki bağımsız değişken olan çevresel duyarlılık gösterme özelliği ile işletmelerin
rekabetçi konumları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Dolayısıyla ileri sürülen dördüncü
hipotez kabul edilmiştir.
Tablo 6. Çevresel Duyarlılık İle Rekabetçi Konum Arasındaki Regresyon Analizi Sonuçları
BAĞIMLI DEĞİŞKEN
BAĞIMSIZ
Rekabetçi Konum
DEĞİŞKENLER
T
P (Sig.)
β
Çevresel Duyarlılık
,200
1,803*
,075
F
3,251
R2
,200
2
,134
dzltR
* p<0.05 düzeyinde anlamlı; ** p<0.01 düzeyinde anlamlı

Beşinci regresyon modelinde stratejik liderlerin mevcut durumu sürdürmeme özellikleri ile temel
yetenekler arasındaki ilişki incelenmiştir. Tablo 7’de görüldüğü üzere stratejik liderin statükoya meydan
okumaları diğer bir ifadeyle mevcut durumu sürdürmeme özellikleri ile işletmenin temel yetenekleri arasında
anlamlı ancak negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Dolayısıyla ileri sürülen beşinci hipotez kabul edilmiştir.
Tablo 7. Mevcut Durumu Sürdürmeme İle Temel Yetenekler Arasındaki Regresyon Analizi Sonuçları
BAĞIMLI DEĞİŞKEN
BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER
Temel Yetenek
T
P (Sig.)
β
Mevcut Durumu Sürdürmeme
-,241
-2,191*
,031
F
4,800
R2
,241
2
R
,186
dzlt
* p<0.05 düzeyinde anlamlı; ** p<0.01 düzeyinde anlamlı

Kurulan son regresyon modelinde ise, stratejik liderlerin mevcut durumu sürdürmeme özellikleri ile
işletmelerin rekabetçi konumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Tablo 8’de görüldüğü üzere F değeri 6,793
olarak bulunmuştur. Modeldeki bağımsız değişken olan çevresel duyarlılık gösterme özelliği ile işletmelerin
rekabetçi konumları arasında da negatif yönlü (t: -2,606) ve anlamlı (p<0,05) bir ilişki bulunmaktadır.
Dolayısıyla ileri sürülen altıncı hipotez de kabul edilmiştir.
Tablo 8. Mevcut Durumu Sürdürmeme İle Rekabetçi Konum Arasındaki Regresyon Analizi Sonuçları
BAĞIMLI DEĞİŞKEN
BAĞIMSIZ
Rekabetçi Konum
DEĞİŞKENLER
T
P (Sig.)
β
Mevcut Durumu
-,283
-2,606*
,011
Sürdürmeme
F
6,793
R2
,283
2
,194
dzltR

8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Girişimcilik ülkelerin ekonomik kalkınma hedeflerinin motor güçlerinden birisidir. Ancak son yıllarda
özellikle küreselleşme eğilimlerinin baskısıyla şiddetlenen rekabetten girişim ve girişimciler de olumsuz yönde
etkilenmektedirler. Aslında bu gelişme her ne kadar olumsuz gibi görünse de girişimciler için yeni açılımlar da
içermektedir. Zira artan rekabet strateji kavramının önemini de artırmaktadır. İşletmelerin küresel anlamda
başarısı büyük ölçüde stratejik düşünebilmelerine ve bu bağlamda stratejik liderlere sahip olabilmelerine bağlı
bulunmaktadır.
Türkiye’nin çikolata, bisküvi, gofret ve kek alanındaki gıda sektörünün merkezi konumundaki Karaman
ilinde yapılan bu araştırmada stratejik liderlerin vizyon belirleme ve çevresel duyarlılık özelliklerinin
işletmelerin rekabetçi bir konum kazanmalarında önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır. Stratejik liderler
ortaya koymuş oldukları vizyon ve çevresel duyarlılıkları ile kurumlarının küresel rekabet ortamında önemli
ölçüde rekabet avantajı elde etmelerini kolaylaştırmaktadırlar. Stratejik lider özelliğine sahip girişimciler
çevresel faktörlere odaklanarak fırsatlardan yararlanma ve tehlikelerden korunmada proaktif çözümler
üretebilmektedirler.
Girişimciliğin temelini oluşturan yenilikçi yaklaşım ve uygulamalar, statükoya meydan okuyan bir
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girişimci liderlik felsefesi ile anlam ve boyut kazanmaktadır. Stratejik liderler, alışılmış ve gelenekselleşmiş
uygulama ve değer yargılarına muhalefet ederek yenilikçi bir örgüt ortamının oluşmasına zemin
hazırlamaktadırlar.
Stratejik liderler ürettikleri vizyon, yeni fikir ve yöntemlerle hem örgütlerine hem de ülke ekonomilerine
önemli katkıda bulunmaktadırlar. Etkin stratejik liderler vizyon sahibi olmaları, çevresel duyarlılıkları ve
statükoya meydan okuyan yenilikçi tavırlarıyla örgütlerin temel yeteneklerine odaklanmalarında ve rekabetçi
konumlarını güçlendirmelerinde kritik bir rol üstlenmektedirler.
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ÖZET
Bilgi çağında insan emeğinin üretimdeki ağırlığı azalırken bilgiye dayalı emeğin ağırlığı artmaktadır. Bu
noktada girişimcilik, yenilikçilik (inovasyon), yaratıcılık ve yönetim faaliyetlerinin tamamlayıcı bir unsuru
olarak önemli bir konuma gelmiştir. Girişimcilik literatürüne bakıldığında ise girişimciliğin taşıdığı öneme
paralel olarak son yıllarda konuyla ilgili araştırma ve uygulamaların arttığı görülmektedir. Yapılan çalışmaların,
girişimciliğin tüm boyutlarıyla incelenebilmesine, konuyla ilgilenen tüm kesimlere sağlıklı bilgiler sunarak
doğru stratejiler üretilmesine katkı sağladığı düşünülmektedir. Bu nedenlerden dolayı bu çalışmada geleceğin
potansiyel girişimcileri olan meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik düzeyleri ve bu okullarda aldıkları
eğitimin girişimcilik düzeylerine olan katkısı belirlenmeye çalışılmıştır.
ABSTRACT
During the information and knowledge age, while the share of the labour in production has been widely
decreasing, the weight of the labour which is depended on the information and knowledge has been conversely
increasing. At this stage, the entrepreneurship has become an important component of innovation, creativity and
all administrative activities. When investigating the literature concerning the entrepreneurship, in recent years, it
has been pointed out that the resaerch and enforcements have been increasing, in a paralel manner with the
importance of the entrepreneurship. It is thought that all related studies contribute to the production of accurate
strategies by generating and submitting reliable informations and datas to the all parties which and who are
concerned with the subjet in order to investigate in all aspects and to comprehend the entrepreneurship.
Therefore, as the students of vocational high schools are the potential entrepreneurs, their perception level
concerning with the entrepreneurship and the contribution of the trainning taken at their schools to their
comprehension about the entrepreneurship are tried to be determined by this paper.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Eğitim
JEL Classification: L26, I20

GİRİŞ
Çağdaş uygarlığın gelişmesinde girişimcilik faktörü hemen her dönemde kritik bir yere sahip olmuştur.
Özellikle 20.yy.ın ortalarından itibaren girişimcilik konusu kavramsal olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bunun
nedenleri arasında ise, birçok ülkede özel sektörü destekleyici politikalar izlenmesi, özel sektörün elindeki
sermaye birikiminin artması, dünya ekonomisinin büyümesi ve ekonomik gücün sosyal, siyasal ve askeri açıdan
taşıdığı önemin artması sayılabilir. Girişimciliğin önemi son yıllarda daha da artmış ve ekonomik kalkınma,
istihdam yaratma, rekabette stratejik avantaj sağlama ve sosyal gelişmenin temel faktörü olarak
değerlendirilmeye başlanmıştır.
21.yy ile beraber dünya yeni bir döneme girmiştir. Bilim ve teknolojideki başdöndürücü gelişmelerin
meydana getirdiği bilgi patlaması ve bilgi teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik gelişmeye sağladığı olanaklar
dikkate alındığında bu gerçek açık bir biçimde görülmektedir (Balay, 2004). Toffler’in “üçüncü dalga” olarak
betimlediği bu döneme “bilgi çağı”, bu dönemin öngördüğü topluma da “bilgi toplumu” adı verilmektedir.
Kökleri geçen yüzyılda atılan ve bugün içinde bulunduğumuz “bilgi toplumu”nda insanoğlunun değer yaratma
kaynağı ve yeteneği, fiziki gücünden çıkıp tamamen beyinde toplanmıştır (Kırım, 2007).
Yeni dönemde –bilgi toplumunda- girişimcilik her şey gibi ekonominin de küreselleştiği bir dünyada,
ekonomiler için birer kaldıraç işlevi görürler. Küresel ekonomi, yenilikçiliğe, değişimcilik ve esnekliğe, ölçülü
risk alma ve fırsatları kollama algısı yüksek bireylere ihtiyaç duyduğundan girişimci birey, bu ölçülere en uygun
prototip olmaktadır. Girişimci bireyler aynı zamanda topluma yön veren ve onu sürükleyen önemli bir kesimi de
oluşturmaktadır. Bu yüzden gelişmiş ülkeler girişimciliği desteklemeye, girişimci sayısını arttırmaya, girişimci
çabaları desteklemeye ve önündeki engelleri kaldırmaya büyük önem verirler. Bu ülkelere bakıldığında girişimci
faaliyetlerin yoğun olduğu ve merkezi bir role sahip oldukları görülür. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomilerini
girişimcilik üzerine odaklanma yoluna gitmekte ve girişimci sayılarını arttırmaya çalışmaktadırlar (Aytaç, 2005).
Girişimciliğin ekonomik ve sosyal açıdan taşıdığı yüksek değer bu konuya ilişkin akademik ilgiyi
arttırmıştır. Sosyal bilimler literatüründe girişimcilik üzerine yapılan araştırmalar özellikle son yıllarda büyük
artış göstermiştir. Girişimciliğin akademik çevrelerden gördüğü bu ilgi, onun üniversitelerde bir bölüm olarak ya
da çeşitli ders programlarında yer almasını sağlamıştır.
Bireylerdeki girişimcilik özelliklerinin oluşması, gelişmesi ve açığa çıkartılmasında üç temel faktörden söz
edilebilir; aile, eğitim ve sosyal çevre (toplum) (Müftüoğlu, tarih). Eğitim, özellikle gençlerin girişimsel tutum
ve davranışlarının oluşmasında büyük önem taşımaktadır. Literatürde, geleceğin girişimcileri olarak görülen
üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin araştırıldığı amprik çalışmaların arttığı görülmektedir (Dündar
ve Ağca, 2007).
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Yapılan çalışmalarda elde edilen bulgular arasında öğrencilerin girişimcilik konusundaki bilgi ve algı
düzeylerinin gelecekte kendilerine ait girişimler başlatma eğilimlerini şekillendirdiği, girişimcilik eğitiminin
öğrencilerdeki girişimcilik potansiyellerinin ortaya çıkmasına yardımcı olduğu ve kendi işlerini kurmaya
yönlendirdiği ifade edilmektedir (Wang ve Wong, 2004: 163).
OECD tarafından bu konuda yapılan araştırmalarda girişimcilik eğitimi verilmesiyle girişimcilik arasında
doğrudan bir ilişki olduğu görülmüştür (OECD, 2005).
Bu çalışmada Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öncelikle girişimcilik eğilimleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin kişilik yapıları ve demografik özellikleriyle girişimcilik özellikleri
arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Çalışmanın diğer bölümünde ise öğrencilerin Meslek Yüksekokullarında
aldıkları eğitimin girişimcilik düzeylerine olan katkı düzeyi ölçülmeye çalışılmıştır. Böylece çalışmanın
bütününde öğrencilerin girişimcilik potansiyellerinin belirlenmesi ve aldıkları eğitimin bu potansiyele olan katkı
düzeyinin ölçülmesi ve buna bağlı olarak meslek yüksekokullarındaki mevcut eğitim sisteminin girişimcilik
açısından değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
1. Girişim ve Girişimcilik Kavramı
Geçmişte “teşebbüs” ve “müteşebbis” kavramlarıyla ifade edilen “girişim” ve “girişimcilik” ilk kez 18. yy
ortalarında Fransız ekonomist Richard Cantillon tarafından tanımlanmıştır. Cantillon’a göre girişimci, kar elde
etmek amacıyla işi organize eden ve işin riskini üstlenen kişidir. Girişimci aynı zamanda ekonomik yapının
içinde kazanç elde etmeyi hedefleyen bu amaçla belirsizliklere göğüs geren, öngörülü ve yaratıcı bir kimsedir de
(Culhane, J. ve Marie, H., 2003:19).
Girişimcilik kavramını geliştiren ve günümüzde kullandığımız anlama kavuşturan kişi ise J. Babtiste
Say’dir. Say’e göre girişimci üretim faktörlerini bir araya getirerek değerli olduğu düşünülen bir malı üreten ve
elde edeceği kar için riski göze alan kişidir. Bu tanım risk üstlenme ile yöneticilik yeteneğinin her ikisine birden
sahip olmaya dayanmaktadır (Aytaç, Ö. ve İlhan, S., 2004:103).
Girişimcilik ilk kez J. B. Say’dan itibaren dördüncü üretim faktörü olarak ele alınmaya başlamış ve kabul
görmüştür. Konu J. von Schumpeter’in “dinamik girişimci” kavramıyla daha büyük önem kazanmıştır. Yeni
tedarik kaynakları, yeni satış piyasaları, yeni ürünler, yeni süreçler ve yeni organizasyon şekillerini uygulayan,
sürekli yenilik (inovasyon) süreci içinde daha etkin ve farklı yolları ve yöntemleri devreye sokan bir kişilik
olarak dinamik girişimciler ekonomik büyümenin en önemli faktörü olarak işaret edilmiştir (Müftüoğlu ve
Durukan, 2004).
Coulter’da “dinamik girişimci” lerin önemini vurgulamış ve vizyon sahibi girişimcilerin bir toplumda yeni
iş fikirlerinin, buluşçuluğun, yenilikçiliğin ve farklılaşmanın artmasına katkı sağladığını ifade etmiştir (Coulter,
2001).
Benzer şekilde Titiz de, girişimcinin en belirgin işlevinin yenilik yapmak, değişimci aktivite içinde
bulunmak olduğunu belirtir. Girişimcinin gücü yaptığı yeniliği somut, gözle görünebilir ürünlere dönüştürmekle
ölçülür (Titiz, T., 1994:3-15).
Müftüoğlu’na göre ise girişimci, üretim faktörlerini bir araya getirerek, iktisadi mal ve hizmet üretimi için
gerekli girişimi başlatan, ayrıca üretim için gerekli finansal kaynakları ve ürünlerin satılacağı pazarları bulan
kişidir (Müftüoğlu ve Durukan, 2004:15).
Girişimcilik kavramı günümüzde farklı boyutlar kazanmaya başlamıştır. “Sorumlu Girişimcilik”
boyutlardan birisidir. Avrupa komisyonunun bu konudaki yorumu şu şekildedir; bir işyerinin topluma pozitif
katkısının arttırılmasının sağlanması ve diğer taraftan da insanlar ve çevre üzerindeki negatif etkilerinin en aza
indirilmesi. Bu doğrultuda “Sorumlu Girişimciler”;
- Müşterilerine, iş ortaklarına ve rakiplerine adil ve dürüst davranır.
- Çalışanların ve tüketicilerin sağlığı, emniyeti ve genel refahına önem verirler.
- Eğitim ve gelişme olanağı sunarak işgüçlerini motive ederler.
- Yerel toplumda “iyi vatandaşlar” olarak hareket ederler.
- Doğal kaynaklar ve çevreye karşı saygılıdırlar.
Aynı zamanda tüm bu sayılanları ve daha fazlasını yasal gereklilikten dolayı değil isteyerek yaparlar
(Avrupa Komisyonu, 2003:2).
Sonuçta girişimci kişisel özellikleri itibariyle farklı bir karaktere sahip olan, kendine güvenen, kararlı,
birikimli, donanımlı, algılama gücü yüksek, esnek, bağımsız, insiyatif alabilen, deneyime önem veren ve iyimser
bir kişidir. Girişimcilik ise bu çerçevede yapılan faaliyetleri ifade etmektedir (Aytaç, Ö., 2005:81).
2. Girişimcilik Eğitimi
2000’li yıllarda giderek artan biçimde nitelikli insan gücüne olan ihtiyacın büyüdüğü gözlenmektedir.
Nitelikli iş gücü gerektiren ve sermaye yoğun ürünlerin ağırlığının artması diğer yandan hizmet sektörünün hızla
büyümesi, kaliteli insan sermaye arzının büyümesini ve aynı zamanda mevcut eğitimin yeni beceri ihtiyaçlarına
yanıt verebilmesini zorunlu kılmaktadır.
Ekonomide yaşanan değişim sürecinde beşeri sermayenin üretim fonksiyonundaki ağırlığı artmakta, insan
gücü ülkeler için giderek daha değerli bir kaynak haline dönüşmektedir (Türkonfed, Erg, 2006:23). Bu
kaynaktan başarılı girişimciler çıkarmak için başta eğitim olmak üzere sosyal, kültürel ve ekonomik alanda
gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
Avrupa Komisyonu 2000 yılında gelecek yıllara dönük olarak temel ekonomi stratejisini, bilgi temelli,
sürdürülebilir ekonomik gelişme olarak belirlemiştir. Bu çerçeve de girişimciliği de ekonomik gelişmeyi
sağlayan bir faktör olarak ele almış ve 2000-2005 yılları için hazırlanan çalışma programında girişimcilik
faaliyetlerinin desteklenmesi için bir takım tedbirler önermiştir. Bu tedbirler arasında; girişimci adayların uygun
yetenek, eğitim ve motivasyona sahip olmasının sağlanması konusu da yer almaktadır (Avrupa Komisyonu,
2000).
TÜSİAD’ın 2006 yılında kamuoyuna sunduğu “Eğitim ve Sürdürülebilir Büyüme” adlı yayında,
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sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında eğitimin rolü ve önemi tüm boyutlarıyla ortaya konmaya çalışılmış ve
eğitimin mikro getirileri arasında girişimciliğin gelişmesi de vurgulanmıştır (TÜSİAD, 2006:131).
Ülkemizde de YÖK’ün geliştirdiği yüksek öğretim stratejisi, Avrupa Komisyonunun belirttiği kriterlere
paralel önermeler geliştirmiştir. 2006 yılında hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi” adlı raporda
bilgi toplumuna geçiş süreci vurgulanmış ve bu süreçte öğrencilerin insiyatif alan, sorumluluk üstlenmekten
çekinmeyen, takım çalışmasına açık, çoğulcu, özgür düşünceye sahip bir anlayışla yetiştirilmesi gerektiği
vurgulanmış ve bir anlamda girişimciliğin temel niteliklerine göndermeler yapılmıştır (YÖK, 2006:58).
Girişimcilikle eğitim arasındaki ilişkinin çok güçlü olması birçok ülkeyi bu alanda çalışmalar yapmaya
itmiştir. Artık girişimcilik ruhu yaratmak ve kişileri girişimciliğe doğru yönlendirmek en stratejik konulardan
biri haline gelmiştir. OECD tarafından yapılan çalışmalarda girişimcilik eğitimi verilmesiyle girişimciliğin
gelişmesi arasında doğrudan bir ilişki görülmüştür. Bu nedenle girişimciliğin geliştirilmesinde ana etkenlerden
birisi olarak kişilere girişimcilik eğitiminin erken yaşlarda verilmesi görülmektedir. Örneğin İngiltere’de 2005
yılından beri 14-16 yaş grubundaki her öğrenciye beş günlük girişimcilik eğitimi verilmeye başlanmıştır. 2003
yılından itibaren Macaristan’da girişimcilik dersleri ilk ve ortaokul müfredatında yer almaktadır. Amerika’da
1500 üniversite ve kolejde girişimcilik eğitimleri verilmektedir (DPT, Peppers&Ropers, 2006:53).
Birçok ülkede girişimcilik eğitimine büyük önem verilmesi nedensiz değildir. Örneğin ABD’de yapılan bir
araştırmada girişimcilik eğitimi alan kişilerin;
- Yeni iş kurmada üç kat daha fazla eğilime sahip,
- Kendi işinde çalışmaya üç kat daha fazla istekli,
- Yıllık %27 daha fazla gelir elde etmekte,
- Mal varlıkları %62 daha fazla,
- Çalıştıkları işte daha fazla tatmin sağladıkları belirlenmiştir (TOBB, 2007:43).
Ülkemizde ise girişimcilik eğitimi ancak meslek okulları ve üniversite düzeyinde verilmektedir.
Üniversitelerde girişimcilik dersleri genelde seçmeli ders olarak verilmekte ve hem kontenjan hem de kredi
açısından son derece sınırlı kalmaktadır. Son yıllarda üniversitelerde az da olsa girişimcilikle ilgili müstakil
bölümler açılmaya başlanmıştır. Bunlara ek olarak KOSGEB tarafından girişimcilik eğitimleri verilmektedir
(DPT, 2006:53).
Meslek yüksekokullarındaki girişimcilik eğitimi genel tablodan farklı değildir. Programların bir çoğunda
girişimcilik dersi bulunmamakta, olanlarda ise çoğunlukla seçmeli olarak ve kredisi düşük olarak yer almaktadır.
Ön lisans programlarından mezun olabilmek için ortalama 80-90 kredi toplanması gerekli olduğu halde, bir
öğrencinin ön lisans eğitimi boyunca alabileceği girişimcilik içerikli derslerin kredi toplamı ortalama 2-4
arasındadır.
Girişimcilik eğitiminin mevcut yapısı diğer ülkelerin uygulamalarıyla karşılaştırıldığında ne kadar yetersiz
bir düzeyde bulunulduğunu da ortaya çıkarmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı halen öğrenimine devam etmekte olan meslek yüksekokulu öğrencilerinin
girişimciliği nasıl algıladıklarını ortaya çıkarmak, girişimciliğe etki eden demografik özellikleri belirlemek ve
eğitimin girişimcilik kararının alınmasında ne düzeyde etkili olduğunu ortaya çıkarmaktır.
Araştırmanın Evreni
Araştırmanın evreni halen Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim görmekte olan
ve girişimcilik ile ilgili ders alan Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı öğrencileri ile İşletme Programı
öğrencilerinden oluşturmaktadır. Öğrencilerin tümüne ulaşılabildiğinden ayrıca örneklem alınmamıştır. İki
programda girişimcilik ile ilgili dersi toplam 345 öğrenci almaktadır. Adı geçen öğrencilerin 322’sine
ulaşılmıştır.
Verilerin Toplanması
Araştırmaya ilişkin veriler yarı yapılandırılmış 33 sorudan oluşan anket ile toplanmıştır. Anket farklı tür ve
nitelikte sorulardan oluşmaktadır. Bazıları 2 bazıları 10 seçenekten oluşan soruların yanında önem sırasını içeren
sorular ve essey tipi (açık uçlu) sorular bulunmaktadır Sorular yarı yapılandırılmış bir nitelikte olduğundan daha
önce geliştirilmiş olan bir ölçekten yararlanılmamıştır. Anketin geçerlik çalışmasını sağlamak amacıyla halen
Honaz Meslek Yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanlarından uzman görüşleri alınarak gerekli
düzeltmeler yapılmıştır. Anket öğrencilere ders içinde uygulanmış olup ayrıca anketörlerden yararlanılmamıştır.
Verilerin Çözümü ve Yorumlanması
Araştırma durum saptamaya dönük betimsel bir çalışma olup Ki-kare testi ve varyans analizleri
çalışılmamış verilerin yapısına uygun olan yüzde ve frekans tabloları oluşturularak yorumlanmıştır.
Çözümlemede anket içinde yer alan birbiri ile ilişkili sorular yorumlamada dikkate alınmış ve sonuçlar bu veriler
ışığında değerlendirilmiştir. Önem sırasına göre sıralama istenen sorular için aranan özelliğin ilk 5 özellik
arasına ne düzeyde yer aldığı yüzdelik olarak hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Tablolar sütun grafiği ve pasta
grafiğine dönüştürülerek yorumlanmıştır.
Bulgular ve Yorumu
Ankete ilişkin elde edilen veriler yüzde ve frekans tabloları oluşturularak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır.
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Tablo.1- Öğrencilerin Mezun Oldukları Program
6%
Genel Lise
25%

Ticaret Lisesi
69%

Çok Programlı
liseler

Tablo. 1’den elde edilen verilere göre, ankete katılan öğrencilerin mezun oldukları orta öğretim (lise)
programlarının en çok genel lise mezunu (%69) oldukları bulunmuştur. Bu oranı %25 ile ticaret lisesi, %6 ile
çok programlı liseler oluşturmaktadır. Anket sonuçları bir anlamda çoğunluğu genel lise mezunu olan
öğrencilere iktisadi ve ticari programlarda ne düzeyde girişimcilik fikri oluşturduğunu ortaya koymak açısından
da önemlidir. Orta öğretim programlarında ekonomi ve girişimciliğe ilişkin derslerin olmaması öğrencilerin bu
konulardaki ilk teorik bilgiye yükseköğretimde ulaşabilmelerine neden olmaktadır. Gençlerin çok önemli bir
bölümü ne yazık ki yükseköğretim şansına sahip olamamaktadır. Bu durumda girişimcilik fikrinin gelişimi okul
dışındaki etkenlere dayanmaktadır denilebilir.
Tablo. 2- Öğrencilerin Ortaöğretimi Tamamladıkları Bölge
Marmara
1%
5%

Ege

3%
17%

5%
11%

Akdeniz
İç Anadolu
Karadeniz

58%
Doğu Anadolu
G . Doğu
Anadolu

Tablo.2’ye bakıldığında, orta öğretimi tamamladıkları iller ele alındığında ise araştırma kapsamına giren
öğrencilerin %58’i Ege, %17’si Marmara, %11’i Akdeniz, %5 İç Anadolu, %3 Karadeniz, %5 Doğu ve %1
Güney Anadolu Bölgesi olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin daha sonraki sorularda yer alan yatırım yapmayı
düşündükleri iller ile mezun oldukları iller arasındaki ilişkiyi ortaya koyma açısından oldukça önemlidir.
Tablo.3- Öğrencilerin Staj Yaptığı Faaliyet Alanı
Hizmet sektöründe staj yapmış
Kamu kurumunda staj yapmış

28%
45%

Sanayi İşletmesinde staj yapmış
Diğer

18%
9%

Tablo.3’te görüldüğü üzere, ankete katılan öğrencilerin yaklaşık %60’ının orta öğretim düzeyinde staj
çalışması yapmadığı bu nedenle de herhangi bir işletmede eğitimi ile ilgili bir deneyime sahip olmadığı ortaya
çıkmıştır. Bu durumun öğrencilerin çoğunluğunun girişimcilik konusunda yalnızca yükseköğretimde eğitim şansı
bulabildikleri çıkmaktadır. Teorik eğitim ile uygulama arasında ilişkinin olduğu bilinmektedir. Orta öğretimde
öğrencilerin çok büyük bir bölümüm halen genel liselerde öğrenim görmektedir. Bu kurumlardan mezun olan
öğrenciler iş yaşamıyla ilgili hiçbir deneyime sahip olamamaktadır. Bu durumda genel lise mezunları işyeri
deneyimlerine yalnızca yükseköğretimde sahip olmaktadır. 60 günlük zorunlu yaz stajı uygulaması bu nedenle
önemini daha da artırmaktadır.
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Tablo.4- Öğrencilerin Ailelerinin Geçim Kaynağını Sağladığı Sektör

21%

Sanayi

25%

Hizmetler
Tarım ve
Hayvancılık

54%

Tablo.4’te görüldüğü gibi, ankete katılan öğrencilerin aileleri büyük oranda hizmetler sektöründe faaliyet
göstermektedir (%54). Hizmetler sektörünü %25 ile sanayi, %21 ile de tarım ve hayvancılık sektörü
izlemektedir.
Tablo.5- Öğrencilerin Babalarının İşteki Durumu

Ücretli-maaşlı
Yevmiyelimevsimlik
32%

34%

İşveren

6%

4%

Kendi hesabına
çalışan

15%

Ücretsiz aile
işçisi

9%

Emekli

Tablo.5’de ankete katılan öğrencilerin babalarının işteki durumları ele alındığında %34’si ücretli-maaşlı,
%32 emekli, %15’ü kendi hesabına çalışan, %9’u işveren, %6’sı ücretsiz aile işçisi, %4’ü yevmiyeli ve
mevsimlik işlerde faaliyet göstermektedir. Araştırma kapsamında yer alan öğrencilerin yalnızca %24’ü
babalarının işveren ve kendi hesabına çalışmasından dolayı girişimcilik konusundaki örnekleri aile dışından ya
da yalnızca eğitim yoluyla kazanabileceklerini ortaya koymaktadır.
Tablo.6- Öğrencilerin Annelerinin İşteki Durumu
Ücretli-maaşlı

13%

20%
5%
2%

50%

10%

Yevmiyelimevsimlik
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Ücretsiz aile
işçisi
Emekli

Tablo.6’ya göre, ankete katılan öğrencilerin annelerinin %50’sinin ücretsiz aile işçisi olmaları yalnızca
%2’sinin işveren olması özellikle kız öğrenciler için annelerini örnek olarak görmelerini ortadan kaldırmaktadır.
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Tablo.7- Öğrencilerin Kardeş Sayısı

27%
İki kardeş

41%

Üç kardeş
Üçten fazla
32%

Tablo.7’ye göre, araştırmaya katılan öğrencilerin %41’i iki kardeş iken %32’si üç kardeş, %27’sinin ise
üçten fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Sermaye birikimi veya aile şirketi kurma açısından kardeş sayısının önemli
olduğu göz önünde tutulursa az sayıda kardeşin bireysel girişimcilik ya da başka kimselerle ortak iş kurma
durumunun gelecekte daha da etkili olacağını ortaya koyduğu söylenebilir.
Tablo.8- Öğrencilerin Ailelerinde Girişimci Olarak Tanımladıkları Kişilerin Yakınlık Derecesi

Baba

45%

48%

Anne
Diğer Akrabalar

7%

Tablo.8’deki sonuçlara göre, girişimci olarak tanımladıkları kişinin kim olduğu sorusuna ise %45’i baba,
yalnızca %7’sinin anne, %48’inin diğer akrabalarının olduğunu belirtmesi Türkiye’nin henüz kadın girişimci
konusunda yeterli düzeye gelmediğinin bir göstergesi olarak düşünülebilir. Tablo 6’da görülmektedir ki hala
kadınların çok önemli bir bölümü ücretsiz aile işçisidir. Ancak iki tablo ele alındığında ankete katılanların
yalnızca %2’sinin annesi işveren konumunda iken %7’lik bir kesimin annelerini girişimci olarak tanımlaması
kadınların girişimci kişiliklerini hayata geçiremediğini ortaya koymaktadır.
Tablo.9- Öğrencilerin Çevrelerinde Etkilendikleri Girişimci Olup Olmadığı

Evet
Hayır

38%

62%
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Tablo.9’da, ankete katılan öğrencilerin %62’si kendilerinin başka girişimcilerden etkilendiğini %38’i ise
hiçbir girişimcinin kendilerini etkilemediğini belirtmişlerdir. Önemli bir bölümün örnek girişimci modeli
seçtiklerini ortaya koymak açısından da bu veriler önemlidir. Özellikle eğitimleri süresince bu tür girişimcileri
medya ya da konferanslar aracılığı ile buluşturmanın gerekliliği konusunda fikir verdiği söylenebilir.
Tablo.10- Öğrencilerin Ailelerinde Girişimci Olarak Tanımladığı Kişinin Durumu

Küçük esnaf

29%

31%

Serbest meslek

Çiftçi
11%
29%

İşletmelerde
ortak/işletme
sahibi

Tablo.10’da, ailelerinde girişimci olarak tanımladıkları kişilerin %31’i küçük esnaf ve zanaatkar, %28’inin
serbest meslek, %11’inin çiftçi, %28’inin de işletmelerde ortak veya işletme sahibi durumunda oldukları ortaya
çıkmıştır. Ancak bu veriler yalnızca girişimci olarak tanımladıkların kişilerin durumunu yansıtmakta ve girişimci
olmayan ailelerin miktarı bu hesaplamaya dahil edilmemektedir.
Tablo.11- Öğrencilerin Girişimci Olarak Gördükleri Kişilerin Özellikleri
1
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0,1
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Tablo.11’e göre, araştırmaya katılan öğrenciler girişimci olarak gördükleri kişilerin özelliklerini
sıraladıklarında ilk sırada %28 ile risk alabilen kişilik özelliğini belirtirken, %27’si geleceğe ilişkin tutarlı ve
gerçekçi tahminler yapabilmeleri, %24’ü yeterli sermaye birikimine sahip olmaları, %16’sı iletişim becerilerine
sahip oluşları, %11’i ise karar verme becerilerinin yeterliliğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin yatırım yapmanın
risk almayı gerektirdiği yönündeki gözlemleri gelecekteki kararlarına da etki edecektir. Öğrencilere dönük olarak
yapılacak eğitim çalışmalarında hangi konulara ağırlık verilmesi gerektiği yönünden de oldukça önemli
bulguların elde edildiği Tablo 11’te uygulanan eğitim programlarının içeriğinin oluşturulmasında da katkı
sağlayacaktır.
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Tablo.12- Öğrencilerin En Çok Etkilendikleri Girişimcilerin Bulundukları Sektör

10%
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Tarım-Hayvancılık
Diğer

Tablo.12’deki sonuçlara göre, Türkiye’de kendilerini en çok etkileyen girişimcilerin hangi sektörde olduğu
konusunda yöneltilen soruya %55’i sanayi, %29’u hizmet ve %4’ü tarım hayvancılık olarak görüş
belirtmektedir. Gençlerin sanayi alanındaki girişimcilerden daha çok etkilendiği ortaya çıkarken günümüzde
modern tarım ve hayvancılık (organik tarım gibi) konusunda henüz yeterince onları etkileyecek bir girişimcinin
olmaması ya da henüz bu sektörün gençler tarafından yeterli düzeyde bilinmediğini ortaya koymaktadır.
Tablo.13- Girişimci Olmak İçin Eğitimin Gerekliliği

33%
EVET
HAYIR
57%

KISMEN

10%

Tablo.13’te, girişimci olmak için eğitim almanın gerekip gerekmediği hakkındaki soruya ise %57’sı evet,
gereklidir derken, %10’u hayır, %33’ü ise kısmen demişlerdir. Ankete katılan gençlerin hemen hemen tümü
girişimcilik konusunda bir eğitimin gerekli koşul olduğunu dile getirmişlerdir. Bireylerin kendilerinin girişim
yapma konusunda bir eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtirken Tablo 11’de ortaya çıkan özelliklere uygun bir
program içeriğinin düzenlenmesi gerektiğini de söylemek mümkündür.
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Tablo.14- Öğrencilerin Girişimcilik İle İlgili Derslerden Etkilenmeleri

22%

EVET
HAYIR

7%

KISMEN

71%

Tablo.14’e göre, girişimcilik ile ilgili derslerin ilgilerini ne düzeyde çektiğine ilişkin soruya ise, %71’i evet,
%22’si kısmen, %7’si hayır cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%92) bu derslere karşı ilgi
duymaktadır. Bu durumun girişimcilik konusunda eğitime ihtiyaç duyduklarını ortaya koyduğu söylenebilir.
Tablo 13’te de belirtildiği gibi eğitim almaya ihtiyaç duyduklarını ve gereksinimleri olan derslere karşı
ilgilerinin daha yoğun olduğu da Tablo 14’den anlaşılmaktadır.
Tablo.15- Öğrencilerin Okudukları Programın Girişimciliğe Katkısı

33%
EVET
54%

HAYIR
KISMEN

13%

Tablo.15’de cevapları görülen, halen öğrenim gördükleri programın girişimci kişiye katkı sağlayıp
sağlamadığına ilişkin soruya ise, %54’ü evet, %33’ü kısmen, %13’ü ise hayır yanıtı vermiştir. %87’lik bir
grubun girişimcilik fikrinin eğitim ile şekillendiğini söylemesi oldukça önemli sayılabilecek bir bulgudur.
Tablo.16- Öğrencilerin Girişimciliğe Yönelik Derslerin Artması Konusundaki Görüşleri
15%

EVET
HAYIR

85%

Tablo.16’daki verilere göre, halen öğrenim gördükleri programda girişimciliğe yönelik derslerin artmasını
isteyip istemedikleri sorulduğunda, %85’i evet, %15’i hayır cevabını vermiştir. Bu durumda girişimcilik ile ilgili
derslerin sayısını programlarda yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığı söylenebilir. Eğitim
programının girişimci bir kişiliğin oluşturulmasında Tablo 13-14 ve 15’den elde edilen verilerden açıkça ortaya
çıkmaktadır. Ancak hala uygulanan programın bu konuda yetersiz olduğu ortaya çıkmaktadır. Tablo 15’deki
bulgulardan da anlaşılacağı gibi girişimcilikle ilgili derslerin arttırılmasının gerekliliği anlaşılmaktadır. Çünkü
ankete katılanların, girişimci bir kişide bulunmasını istedikleri ilk beş özelliğin uygulanan daha çok sayıda ve
saatte oluşturulabileceğini söylemek mümkündür.
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Tablo.17- Kamu Kuruluşlarında Yeterli Bilgiye Ulaşabilme Durumu

24%

EVET
HAYIR

76%

Tablo.17’de, kamu kuruluşlarında ve onların erişim sitelerinde girişimcilikle ilgili yeterli bilgiye ulaşıp
ulaşmadıklarına ilişkin soruya %76’sı hayır, %24’ü evet cevabı vermiştir. Özellikle kamuya ait kuruluşların
sitelerinde girişimcilik fikrini ve sürecini açıklayıcı bilgilere kolayca ulaşılmasının etkili bir yöntem olabileceği
söylenebilir.
Tablo.18- Öğrencilerin Girişimci Olmak İçin Gördükleri Nedenler
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Tablo.18’de, araştırma kapsamına alınan öğrencilere niçin girişimci olmak istedikleri sorulduğunda önemli
bir bölümü, ideallerini ve kendini geliştirmek (%59), kendi işinin patronu olmak (%18), bağımlı çalışmayı
sevmemek (%13), iyi para kazanmak (%10) şeklinde görüş belirtmişlerdir. Para kazanma fikrinin en sonda
olması aslında girişimciliğin manevi tatmin yönünün daha öne çıktığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
İşini sevme ve kendine güvenme gibi unsurları da içerdiğini kabul edersek kişilik özellikleri girişimcilik zerinde
oldukça önemli bir rol oynamaktadır.
Tablo.19- Öğrencilerin Ailelerinin Onların Nerede Çalışmalarını İstedikleri Konusundaki Görüşleri
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Girişimci
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Tablo.19’a göre, araştırma kapsamına giren öğrencilere anne ve babalarının onların nerede çalışmalarını
istedikleri yönündeki soruya ise %67 kamu ücretli-maaşlı, %17’si özel kesimde ücret ve maaşlı, yalnızca %14’ü
girişimci olmalarını istediklerini belirtmişlerdir. Bu durum ailelerin henüz geleneksel olarak kamuya bağlı ve
güvence olgularını ön planda tuttuğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu sonuçların ailelerin henüz risk almaları
konusunda çocuklarını yeteri kadar desteklemedikleri bu yüzden önemli bir engelleyici olarak karşılarına çıktığı
sonucuna varılmaktadır.
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Tablo.20- Girişimci Olmak İçin Bulunması Gereken Özellikler
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Tablo.20’ye göre, araştırmaya katılan öğrencilerin girişimci olabilmek için en önemli özelliğin ne olması
gerektiği yönündeki soruya ilk sırada %33,5 risk alabilmek, daha sonra sırasıyla %20’si yeterli sermaye birikimi,
%19’u eğitim, %9’u yaratıcı fikir sahibi olma, %7’si iletişim becerisi, %2’si ekip çalışmasına yatkınlık, %1’i
şans faktörünü belirtmişlerdir. Şansın en az öneme sahip olduğunu belirtmeleri girişimcilik açısından oldukça
önemlidir. Tablo 11’deki bulgularla karşılaştırıldığında girişimci kişilerde gözledikleri özelliklerle kendilerinde
olması gereken özellikler arasında tutarlı bir ilişki ortaya çıkmaktadır.
Tablo.21- Yatırım Yapmak İçin Seçilen Sektörler
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55%

TARIM-HAYVANCILIK

Tablo.21’de, öğrencilere şu anda girişim yapsanız hangi sektörü tercih edersiniz şeklindeki soruya %55’i
sanayi, %40’ı hizmetler, %5’i diğer seçeneğini belirtmişlerdir. Sanayinin girişimcilikteki önemi yerini halen
korumaktadır. Oysa öğrencilerin ailelerinin yaklaşık %75’i sanayi sektörünün dışında faaliyet gösteren işlerde
bulunmaktadır. Bu durumda alınan eğitimin ailelerin faaliyet alanları dışında da görüşlerin ortaya çıkmasına yol
açtığı söylenebilir.
Tablo.22- Girişimcilik İçin En Uygun İller Sıralaması
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Tablo.22’de görüldüğü gibi, Türkiye’de girişimcilik için en uygun beş il hangisidir şeklindeki soruya ilk
sırada İzmir (%81) daha sonra sırasıyla Denizli (%73), İstanbul (%66), Bursa (%54), Ankara (%51) olarak
belirtmişlerdir. İzmir yatırım ve girişimcilik konusunda önemini hala korumaktadır. Ayrıca ortaöğretimi
tamamladıkları bölgenin yaşadıkları bölge olarak da ele alınması durumunda bireylerin yaşadıkları bölgelerin
dışında bir iş kurma düşüncesinin henüz gelişmediği sonucuna ulaşılabilir.
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Tablo.23- Girişimci Olmak İçin Gereken Eğitim Düzeyi
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Tablo.23’e göre, araştırmaya katılan öğrencilerin Türkiye’de girişimci olabilmek için ne düzeyde eğitim
alması gerektiği yönündeki soruya %41’i lisansüstü, %28’i lisans, %14’ü ön lisans, %9’u mesleki-teknik
ortaöğretimin gerekli olduğunu belirtmiştir. Oldukça pahalı ve uzun zaman almasına karşın daha uzun süre
eğitim almanın girişimciliğe dönük olarak bireyleri daha iyi şekillendireceği düşüncesi ortaya çıkmaktadır.
Tablo.24- Honaz MYO’nun Öğrencileri Girişimciliğe Yönlendirmede Yeterliliği
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Tablo.24’de, Honaz Meslek Yüksekokulu’nun kendilerini geleceğe ilişkin bir girişimci olarak hazırlayıp
hazırlamadığı konusunda; %23’ü evet, %26’sı yeterli değil, %36’sının bu konuda kararsızlık içinde olduğu
gözlenirken, %15’lik bir bölümü ise hayır cevabını vermiştir. Öğrencilerin girişimcilik ile ilgili düşüncelerinin
daha iyi şekillenebilmesi için programlarda ek çabalara gerek duyulduğu söylenebilir. Tablo 15-16-17 ve 18’deki
bulgular ışığında programın içeriği ve uygulanmasının da yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya
koymaktadır. Eğitimin gerekliliğine inanan gençler uygulanan programın bu konuda yeterli hizmeti sunmadığını
belirtmesi (yaklaşık %77’si bu görüştedir) daha etkili eğitim uygulamaları ile girişimciliğe daha fazla bireyin
bilinçli olarak yönelmesine olanak sağlayacaktır.
Sonuç ve Öneriler
Elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucu gelecekte girişimcilik kararı verebilmelerine etki eden birçok
değişkenin olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlar ışığında gençlerin girişimcilik fikrinin ortaya çıkmasına
dönük şu öneriler geliştirilmiştir:
- Eğitim programlarında orta öğretimden başlayacak şekilde gençleri kendine güvenen ve yaratıcılık
yönlerini destekleyici derslere yer verilmelidir.
- Ailelerin; gençlerin geleceklerini belirlemesi yönünde alacakları karardan onlara daha iyi destek
olmalarına olanak sağlayacak anne-baba bilgilendirme eğitimleri düzenlenmesi gerekmektedir.
- Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde girişimci bireyleri basın yayın organları ve özellikle yüz yüze
iletişim yoluyla gençlerle sık sık bir araya getirmek ve onların tecrübelerinden örnekler almalarına
olanak sunulması sağlanmalıdır.
- Hala öğrenim gördükleri programlarda girişimciliğe dönük derslerin hem ders saatleri hem de ders
sayısı ve çeşitliliği açısından yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
- Girişimciliğe etkisi olduğu düşünülen konularda öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayacak konferans,
panel, kısa süreli kurs programlarına ağırlık verilmelidir.
- Kısa, orta ve uzun vadede sektörel gelişim konusunda beklentilerin öğrencilerle sık sık paylaşılması
girişimcilikle ilgili kararların alınmasında etkili olacaktır.
- Girişimcilik dersi bulunmayan programlara bu içerikteki derslerin konulması daha çok gencin
girişimciliğe yönelmesini sağlayacaktır.
- Eğitim öğretim programı içinde öğrencilere dönük girişimcilik projeleri hazırlamalarına olanak sunmak,
ilgi uyandıran projelere ödül ve benzeri destekleri sağlamak gerekmektedir.
- Girişimciliğe dönük olarak kamu ve özel kesimde yer alan KOSGEB veya özel firmaların Ar-Ge
birimleri hakkında öğrencilere bilgiler vermek ve gençleri bu birimlerle nasıl ilişkiye geçecekleri
yönünde bilgilendirmek gerekmektedir.
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Yasal ve finansal sorunların çözümünde kullanabilecekleri etkili çözüm yollarının neler olduğu
konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, verecekleri kararları daha rasyonel hale getirebilecektir.
Sonuçta görülmektedir ki, gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesinde eğitim oldukça etkili bir unsurdur.
Ancak tek başına yeterli olmayacağını söylemekte mümkündür. Eğitim ile gençlerde var olan girişimcilik
fikirlerini geliştirmek veya ortaya çıkarmak daha doğru kararlar almalarına rehberlik etmek mümkün
olabilecektir.
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GİRİŞİMCİLERİN KİŞİLİK PROFİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: BURSA ÖRNEĞİ
Müslüm BASILGAN∗.
Girişimcilerin Kişilik Profili Üzerine Bir İnceleme: Bursa Örneği
ÖZET
Ekonomik büyüme ve sosyal gelişmenin temel dinamiklerinden olan girişimcilik, yalnızca iktisat bilim
dalında değil aynı zamanda sosyoloji ve psikoloji gibi bilim dallarında da sık başvurulan bir kavramdır. Bu
nedenle girişimcilik ve bu süreçte temel aktör olan girişimci konusunun interdisipliner bir çalışma metodolojisi
kapsamında irdelenmesi gereklidir. Nitekim, iktisatçılar, sosyologlar ve psikologlar girişimciliğin bilimsel olarak
anlaşılmasında önemli katkılar yapmışlardır. Özellikle, son dönemlerde konu ile ilgili olarak psikolojinin
bulgularına dikkat çekildiği görülmektedir. Bu gelişme şu iki temel sorudan dolayı çok önemlidir: “Girişimcileri
diğer kişilerden ayıran özellikler nelerdir ?” ve “Niçin bazı girişimciler diğerlerine göre daha başarılıdır ?” Konu
bu kapsamda değerlendirildiğinde girişimcilerin kişilik özelliklerinin daha fazla öne çıktığı görülmektedir. Bu
nedenle günümüzde bazı araştırmacılar bu iki soruyu bilişsel ve sosyal psikolojinin ilke ve bulgularını göz önüne
alarak irdelemektedirler. Bu çalışmalar oldukça başarılı olmuş ve girişimcileri diğer kişilerden ayıran,
girişimcilerin başarısında önemli rol oynayan ve psikologlar tarafından araştırılan birçok özelliğin daha fazla
inceleme konusu olmasına yol açmıştır. Literatürde girişimcilere atfedilen en önemli kişilik özellikleri başarma
ihtiyacı, içsel kontrol odağı, risk alma eğilimi ve belirsizliğe toleranstır. Bu çalışmanın amacı da Bursa ili
örnekleminde girişimcilerin söz konusu özellikleri taşıyıp taşımadıklarını Steers ve Braunstein’in Başarı
İhtiyaçları Gereksinim Ölçeği, Furnham’in İktisadi Kontrol Odağı Ölçeği, Budner’in Belirsizliğe Tolerans
Ölçeği ve Blais ve Weber’in Risk Alma Ölçeği kullanılarak yönetici kontrol grubu ile karşılaştırmalı olarak test
etmektir.
Anahtar Kelimeler: Girişimci, girişimcilik, girişimci kişilik özellikleri
ABSTRACT
An Analysis on Personality Profile of Entrepreneurs: A Case Study of Bursa
Entrepreneurship, which is one of the dynamics of economical growth and social development, is an
interdisciplinary concept with its sociologic and psychologic roots. Therefore, it is impossible to put issue of
entrepreneurship and entrepreneur who is the basic actor in this this process, into a single discipline's area of
interest. Economists, sociologists and psychologists have paid an equal degree of attention and made substantial
contribution to this subject . Particularly, with relation to the subject, it has recently been witnessed that the
attention had been drawn to findings of psychology. This development is important because of these two basic
questions: "What are the features that differ entrepreneurs from other individuals?" and "In comparision, why
some of them are more successful than others?". The answers to these questions require some focusing on
personality features of entrepreneurs. Therefore, some researchers in these days deal with those two questions
by also considering the principles and findings of cognitive and social psychology. These studies have become
quite successfull and many characteristics, which separate entrepreneurs from other individuals and play an
important role in entrepreneurs' success have been suggested . The main personality characteristics that are
attributed to entrepreneurs in literature are need for achievement, internal locus of control, risk taking propensity
and tolerance of ambiguity. The purpose of this study is to reveal whether or not the entrepreneurs, in case
sududy of Bursa, carry these characteristics by using Steers and Braunstein's
Need for Achievement
Scale, Furnham's Economic Locus of Control Scale, Budner's Tolerance of Ambiguity Scale and Blais and
Weber's Risk Taking Scale as comperative with manager control group.
Keywords: Entrepreneur, entrepreneurship, entrepreneur’s personality characteristics
EL Classification: M13, L26

GİRİŞ
Girişimciliğin akademik anlamda incelenmesi iktisadi çalışmalar ile ortaya çıkmıştır. İktisatçılar, Richard
Cantillon’un “Essai sur la Nature du Commerce en Général” adlı eserinin ilk olarak 1755’de yayımlanmasından
itibaren girişimcileri incelemektedirler. Bununla birlikte iktisadi anlamda girişimcilik ve girişimcinin özellikleri
konusunda bir konsesyumun oluşmadığı görülmektedir (Herbert ve Link, 1982: 14). Nitekim, Cantillon
girişimcinin iktisat alanındaki rolünü risk alma olarak belirlerken, Say (1827) değişim ajanı, Schumpeter (1978)
yeni birleşimleri gerçekleştirme, Kirzner (1979) fırsatlara uyanık olma ve Schultz (1975) dengesizlik ile baş
edebilme olarak görmüştür. Tüm bu farklı roller girişimcinin ne olduğu veya ne yapmakta olduğu hakkında
iktisatçılar arasında fikir birliği olmadığını göstermektedir. Genel kabul görmüş bir girişimci kavramının
olmamasını Herron (1994: 12) “henüz, belki de girişimci fonksiyonun doğası ve girişimcinin kimliği konusunda
daha az görüş birliğinin mevcut olduğu başka hiçbir iktisadi analiz alanı yoktur” şeklinde ifade ederken, Chell,
Haworth ve Brearley (199: 1) ise “bir girişimcinin tanımındaki sorun standart, genel olarak kabul gören bir
girişimcilik tanımının hâlâ olmaması gerçeği ile işin içinden çıkılamaz hale gelmiştir” şeklinde ifade etmiştir.
Girişimcilik ile ilgili çalışmaların öncelikli olarak iktisadi alanda çıkmasına rağmen psikoloji ve sosyoloji
başta olmak üzere birçok sosyal bilim dalında da önemli araştırmaların yapıldığını belirtmek gerekir. Bununla
birlikte girişimcilik araştırmaları hem teorik hem de pratik unsurları içerdiğinden uygulamalı araştırmalara
ihtiyaç duymaktadır. Fillion’a (1998) göre herhangi bir girişimcilik teorisi esnek ve çok disiplinlilik çatısını
yansıtacak özelikte olmalıdır. Yazar böyle bir girişimci teorisini yaratmak için yeni bir bilim dalının
(entreprenology) kurularak, teorik araştırmaları uygulamalı araştırmalardan ayırmanın gerekli olduğunu
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düşünecek kadar ileri gitmiştir. Böylece entreprenologlar (entreprenologists) tarafından yapılan çalışmalar
interdisipliner bir bakış açısıyla yeni bir teorik zemin yaratabilecektir.
Toplumsal alanda istihdam yaratmada girişimcinin oynadığı rol, girişimcilik üzerine daha akademik
çalışmaların yürütülmesinde katalizor rolü oynamıştır. Bununla birlikte girişimciliğin salt iktisadi alanda
incelenmesi, konunun anlaşılmasında yeterli olmamıştır. Özellikle son zamanlara kadar modern psikolojinin
bulgularına geniş bir şekilde dikkat çekilmediği görülmektedir. Nitekim salt iktisat bakış açısıyla ele alındığında
“Niçin bazı kişiler girişimciliği seçerken diğerleri bunu seçmemekte ?” veya “Niçin bazı girişimciler diğerlerine
göre daha başarılıdır ?” tarzındaki soruların açıklanamadığı görülmüştür. Bu soruların cevabı girişimcilerin
karakteristik özelliklerine veya bireysel davranışlarını etkileyen unsurlara odaklanmayı gerektirmektedir. Geçmiş
dönemlerde girişimcilik ve psikoloji arasında dar bir ilişki kurulmuştu. Günümüzde ise söz konusu kaygılarında
etkisiyle girişimcilik konusunun interdisipliner bir çalışma metoduyla irdelendiği görülmektedir. Bu çalışmalar
konunun klasik iktisat alanının dışına çıkmasında önemli bir rol oynamış ve girişimcilerin başarısında önemli rol
oynayan birçok özelliğin ortaya çıkarılmasına yol açmıştır. Bu çerçevede ilk olarak girişimcilerin kişilik
özellikleri ile ilgili literatür incelendikten sonra girişimcilerin temel kişilik özellikleri olan başarma güdüsü, içsel
kontrol odağı, belirsizliğe tolerans ve risk alma özellikleri ele alınacaktır. Son olarak girişimciler ve yöneticiler
arasında bu özelliklerin karşılaştırıldığı görgül araştırmadan elde edilen bulgular analiz edilecektir.
LİTERATÜRDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Girişimcilikte psikolojik yaklaşım, belirli bireylerin kapasitesi ve kişiliğin bir fonksiyonu olarak
organizasyonlardaki davranışları incelemektedir. Bu yaklaşımda ağırlıklı olarak kişisel amaçların rolü, karakter,
motivasyon gibi konular vurgulanmaktadır. Örneğin, Kimberly (1979) tarafından yapılan bir çalışmada bir
organizasyonun yapısı ve stratejisi üzerinde organizasyon yöneticisinin kapasitesi, tutkusu ve kişiliğinin nasıl
önemli olduğu açık bir şekilde gösterilmiştir. Kimberly, organizasyonun başarısı ile yöneticinin psikolojik
özellikleri arasında bir ilişki olduğunu öngörmekteydi. Esasında psikolojik yaklaşım, girişimci davranışının
önemli belirleyicileri olarak bireylerin sahip olduğu içsel kişilik özellikleri olduğunu iddia etmektedir. Bu
nedenle Cromie (2000:13) girişimcilerin sahip olduğu bazı kişilik özelliklerinin, söz konusu kişilerin
diğerlerinden farklı davranmaya yol açtığını ifade etmiştir.
Nitekim girişimciler ile girişimci olmayanlar arasında bazı ayırıcı özelliklerin bulunduğuna dair araştırmaların tarihsel bir arka planı bulunmaktadır. Bu konudaki çalışmalar özellikle psikoloji alanında yürütüldüğü görülmektedir. Psikolojide girişimci üzerine yapılan bu araştırmalar “özellik” yaklaşımı tarafından sürdürülmüştür.
Girişimci kişiliği ile ilgili olarak özellik yaklaşımında temel soru niçin bazı bireylerin kendi işlerini kurdukları ve
bir girişimci olarak başarılı olduklarıdır (Gartner,1989: 27-39 ). Özellik yaklaşımında araştırmacılar girişimcileri
diğer kişilerden, genellikle yöneticilerden ayıran temel kişilik özelliklerini belirlemeye çalışmışlardır. Burada
girişimcinin özellikleri girişimcilik olayını açıklamak için anahtar olarak görülmüştür. Analiz düzeyi bu nedenle
bireydir. Bu yaklaşımın önemine rağmen Gartner (1989a: 64) girişimcilik araştırmalarının kişilik özelliklerinden
ziyade davranışsalcı araştırmalarla irdelenmesi konusunda ısrarcı bir tutum içine olduğu görülmektedir. Utsch ve
Rauch (2000: 45-62) benzer şekilde belirli davranışsal süreçlerin dikkate alınması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.
Utsch vd. (1999) ise bir iş kurma sürecindeki kişiliğin rollü ile o işte başarı gösterme sürecindeki kişiliğin
rollünün birbirinden farklı olduğunu iddia ederek, bu iki farklı sürecin özellik yaklaşımında ihmal edildiğini
belirtmişlerdir. Üstelik Amit, Glosten and Muller (1993) girişimci özelliklerinin önceden ex ante olarak
incelemenin zor olduğunu ve bu özelliklerin sadece girişimciler için olmayabileceğini belirtmişlerdir. McCarthy
(2000: 564) özellik teorisine yönelik olarak; girişimcilik karakterinin değişik unsurlarının hesaba katılmaması,
özellik ölçmede kavramsal ve metodolojik problemlerin varlığı, onun indirgemeci doğası ve kalıplaşmış
girişimci tanımı nedeniyle eleştiriler yöneltmiştir. Üstelik McCharty, özellik yaklaşımı literatüründe genellikle
risk almanın bir bireyin sürekli ya da statik bir özelliği olarak ifade edilmesini eleştirmektedir. McCharty’e göre
“girişimci doğulur, olunmaz” düşüncesi sınanmaya uygun bir önerme olmadığından, doğruluğuna kuşku ile
yaklaşmak gerekir. Bununla birlikte McCharty bir iş kurmada girişimsel kişilik özelliğinin oynadığı rolün red
edilemeyeceğini de belirtmektedir. Özellik yaklaşımına getirilen bu eleştirilere rağmen bilimsel dergilerde bu
konuyla ilgili önemli sayılarda çalışma yayınlanıyor olması, yaklaşımın hâlâ önemini koruduğunu
göstermektedir (bakınız Ardichvili ve Gasparishvili, 2003). Nitekim modern sosyal psikolojinin genel davranışı
açıklamada kişilik özelliklerinin faydasını kabul ettiğini belirtmek gerekir. Bu nedenle girişimcilik
araştırmalarında özellik yaklaşımını kullanması gerektiği kabul görmektedir (Utsch ve Racuh, 2000: s.46).
Geçmişte çok sayıda araştırmacı girişimci nitelikleri konusunda normatif ve ampirik çalışma yapmıştır. Bu
çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlara göre girişimcileri yöneticilerden ya da bir bütün olarak toplumdan ayıran tek
bir dizi kişilik özelliği bulunmamaktadır. Örneğin, Hornaday (1982) 42 özellik listelemiştir. Fakat ilgili literatür
gözden geçirilerek yapılan bazı önemli çalışmalar yapılmış ve girişimcilerin gerekli nitelikleri açıklığa
çıkarılmıştır (Cromie, 2000:12). Bu çerçevede Koh (1996) girişimcilerin sahip olduğu özelikleri şu şekilde
sıralamıştır: yüksek bir başarma ihtiyacı, içsel kontrol odağı, orta derecede risk alma, yüksek bir belirsizliğe
tolerans, yüksek derecede kendine güven ve yenilikçi olma. Girişimcilik literatüründe bir girişimci profilini
ortaya çıkarmada beceri, tutum, özellik ve nitelik gibi birçok unsura yer verilmiştir. Diğer yandan Caird (1992)
girişimcilere yönelik olarak kişilik değişkenleri, iletişim becerileri, yönetsel beceriler, analitik beceriler, kariyer
becerileri, iş bilgisi ve tutum şeklinde sıraladığı ana başlıklar altında çok sayıda nitelik belirtmiştir. Kişilik
değişkenleri başlığı altında ise sınıflandırmayı kendi içinde alt kategorilere ayırmıştır. Bu alt kategoriler başarı
güdüsü, girişimcilik dürtüsü, yaratıcılık ve hayal gücü özellikleri şeklinde olmuştur. Gasse (1985), girişimcileri
diğer kişilerden ayıran özellikleri a) başarma ihtiyacı, b) yaratıcılık ve girişkenlik, c) risk alma, d) hedefler
koyma, e) kendine güvenme ve içsel kontrol odağı, f) bağımsızlık ihtiyacı ve g) otonomi şeklinde
sınıflandırırken, Cromie (2000) a) başarma ihtiyacı, b) kontrol odağı, c) risk alma, d) belirsizliğe tolerans, e)
yaratıcılık, f) otonomi ihtiyacı ve g) kendine güven şeklinde sınıflandırmıştır. Driessen ve Zwart (1999) başarılı
girişimcilerin özellikleri konusunda üç ana özellik ve beş ikincil özellik önermiştir. Ana özellikler başarma
ihtiyacı, içsel kontrol odağı ve risk alma eğilimidir. İkincil karakteristikler ise otonomi ihtiyacı, belirsizliğe
tolerans, bağlanma ihtiyacı ve dayanıklılıktır.
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GİRİŞİMCİLERİN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ARAŞTIRMADA İLERİ SÜRÜLEN
HİPOTEZLER
Yukarda görüldüğü gibi girişimcileri diğer kişilerden ayıran birçok psikolojik özellik incelenmiştir. Fakat
üzerinde uzlaşılan temel kişilik özelliklerinin başarma ihtiyacı, içsel kontrol odağı, belirsizliğe tolerans ve risk alma olduğu görülmektedir. Aşağıda bu özellikler irdelenerek, çalışma için gerekli olan hipotezler oluşturulacaktır.
Başarma İhtiyacı
Girişimcilik psikolojisi ile ilgili teorik ve ampirik çalışmalarda başarma ihtiyacının (başarı güdüsü) önemli
bir yer tuttuğu görülmektedir (Sagie ve Elizur,1999: 375). Kavramsal olarak başarı güdüsü, bir kişinin görevleri
başarma gücü ve istekliliği olarak tanımlanabilir. (Utsch ve Rauch, 2000: 51). Başarma güdüsü kavramı ilk
olarak Henry Murray tarafından kullanılmasına karşın (Pillis,1999), bu özelliğin girişimciler ile bağlantısını
ortaya koyan ilk önemli ampirik çalışmalar McClelland tarafından yapılmıştır. McClelland insanların üç önemli
güdüye sahip olduğunu ileri sürmüştür: Başarma ihtiyacı, güç ihtiyacı ve yakın ilişki ihtiyacı (bknz. McClelland,
1961: 2. ve 5. Bölüm).
Araştırmasında girişimcilere atfedilen en önemli özelliğin başarma ihtiyacı olduğunu ileri süren
McClelland’e göre yüksek başarma eğilimi gösteren insanların üç önemli özelliği öne çıkmaktadır. Birincisi bu
insanlar problem çözme ve karar vermede kişisel sorumluluk almayı tercih etmektedirler. Bunlar tüm
sorumluluğu almadıkça herhangi bir şeyi gerçekleştirmede başarı elde etmezler. İkincisi bu insanlar kararlarının
sonucunda geri bildirim almak isterler. Çünkü aksi halde başarının gerçekleşip gerçekleşmediğini
bilemeyeceklerdir. Burada geri bildirim ölçütü para veya kazanma olabilir. Bununla birlikte bu kazanımları
kendileri için önemli bulmamakta daha çok kişisel başarı göstergeleri olarak görmektedirler. Son olarak bu gibi
insanlar orta derece (ölçülü) risk alıcıdırlar. Çok düşük riskli kararlarda başarı elde etme olasılığı oldukça
fazladır. Çok yüksek riskli kararlarda ise başarı şansa veya farklı gelişmelere bağlı olarak değişebilmektedir.
Dolayısıyla başarı, bir anlamda karar vericinin kişisel özelliklerinden bağımsız olabilmektedir. Orta dereceli
riskli kararlarda ise nihai sonucu şans veya farklı faktörlerden daha ziyade, bu gibi insanların kendilerinde gurur
duymalarını sağlayacakları kişisel unsurları belirleyecektir.
McClelland’ın teorisine göre yüksek bir başarı güdüsüne sahip bireyler, problemleri kendi çözmek isteyen,
hedefler koyan ve bu hedeflere kendi çabaları ile ulaşmak isteyen kişilerdir. Bu nedenle teori, yüksek başarı
ihtiyacına sahip olan kişilerin girişimci olarak diğerlerine göre daha başarılı olduklarını ileri sürmektedir
(Littunen, 2000: 296).
Başarı için yüksek bir güdüye sahip insanlar görev ve sorumluluklarını hemen alma eğilimindedirler. Bu
kişiler, kişisel girişim göstermede başarılı olup, olayları planlama ve kontrol etme eğilimine sahiptirler ve
performans düzeyleri konusunda somut geri bildirim almak isterler. Yüksek başarı güdülü insanlar aynı zamanda
daha iyi şeyler yapma konusunda düşünerek zaman harcarlar, sorumluluk alma ve otoriteyi merkezileştirme
eğilimindedirler ve sürekli ileriyi planlarlar (Miller ve Droge, 1986: 541). Bunlar üstelik maceracı, proaktif ve
fırsatçı bireylerdir (Cromie, 2000: 17).
McClelland (1961) ve Miron ve McClelland (1979) yaptıkları çalışmalarda başarma ihtiyacı ve girişimcilik
başarısı arasında ampirik kanıtlar elde ettiler. Komives (1972) yaptığı araştırmada ileri teknoloji işletmelerin
kurucuları arasında yüksek bir başarma ihtiyacını tespit etmiştir. Johnson (1990) değişik örneklem, araç ve
girişimci tanımı kullanan 23 çalışmayı ele almıştı. Bu çalışma sonucunda başarma ihtiyacı ve girişimcilik
aktiviteleri arasında önemli bir ilişki ortaya çıkmıştır. Carland ve Carland (1991) araştırmalarında girişimcilerin
yöneticilere göre daha yüksek başarma ihtiyacı puanına sahip olduğunu tespit etmişlerdi. Collins, Locke ve
Hanges (2000) tarafından yapılan ve toplam 63 çalışmayı kapsayan meta analizin sonucuna göre başarı güdüsü
ile iş kurma arasında oldukça yüksek bir ilişki bulunmaktadır. DeCarlo ve Lyons (1979), Begley ve Boyd (1987)
ve Stewart vd. (1999), benzer şekilde girişimcilerin, karşılaştırdıkları diğer gruplardan daha yüksek başarma
ihtiyacına sahip olduklarını ortaya koydular. Bu araştırmalar neticesinde birinci hipotezimiz;
H1: Girişimcilerin başarma ihtiyacı, yöneticilerin başarma ihtiyacından daha yüksektir.
İçsel Kontrol Odağı
Diğer önemli kişilik özellikleri arasında içsel kontrol odağı gelmektedir (Brockhaus, 1982; Cromie, 2000).
Sosyal Öğrenme Modelinin “beklenti” kavramının bir sonucu olarak ortaya atılan kontrol odağı son 35 yıldır
kişilik araştırmalarının temel değişkenlerinden birini oluşturmaktadır (Dağ, 2002). Kontrol odağı Rotter’in
sosyal öğrenme teorisinde merkezi rol oynamaktadır. Bu teoride durumsal-özel ve genellenmiş beklentiler
arasında bir ayırıma gidilmiştir. Girişimcilik bağlamında ele alırsak durumsal-özel beklentiler, belirli durumlarda
girişimcilerin tecrübeleri sonucunda olan beklentilerdir. Girişimciler ayrıca belirli davranış sonuçlarında
genellenmiş, yaşam tecrübeleri sonucunda oluşan sabit beklentiler geliştirmektedirler (Littunen, 2000, s.298).
Rotter’e (1966: 1-2) göre bir kişi bir olayın sonucunu ya kendi kişisel kontrolü içinde ya da dışında
algılamaktadır. Dışsal kontrol odağına sahip insanlar kaderlerinin üzerinde hiçbir etkiye sahip olmadıklarına,
kendilerinin şans, talih gibi olaylar ve diğer insanlar tarafından kontrol edildiğine inanmaktadırlar. Bu nedenle
tüm riskleri almada kendilerini yetersiz hissedeceklerinden, girişimci olma konusunda isteksiz
davranmaktadırlar. İçsel kontrol odağına sahip insanlar ise bir amacın gerçekleşmesinde kendi davranışlarının ve
bireysel özelliklerinin etkili olduğuna inanmaktadırlar. Bireysel davranışlarının etkinliğini ve bir sonuç üzerinde
kişisel gücün belirleyici bir rol oynadığını düşünmektedirler. Bu nedenle yüksek bir içsel kontrol odağına sahip
olmak, girişimci için oldukça faydalı bir özellik olduğu ileri sürülmektedir (Utsch ve Rauch, 2000: 47).
İçsel kontrol odağının başka özellikler ile ilişkisini ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır. Brockhaus
ve Horwitz (1986: 26) içsel kontrol odağının yüksek başarma ihtiyacına sahip bireylerin bir özelliği olduğunu,
bu ilişkiyi irdeleyen üç örnek çalışmaya atfen ifade etmiştir. Rotter (1966: 23) yüksek başarma ihtiyacına sahip
olan bireylerin dışsal kontrol odağından ziyade içsel kontrol odağına sahip olduğunu ifade ederken, Brockhaus
ve Horwitz (1986: 27) ise içsel kontrol odağına sahip bireylerin girişimci dünyasına atılmak için gerekli olan risk
alma konusunda dışsal kontrol odağına sahip bireylere göre daha istekli olduklarını ileri sürmüşlerdir. Üstelik
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İçsel yönelimli insanların öz güvenlerinin yüksek oldukları ve pozitif olma eğilimi sergiledikleri, kişiler arası
ilişkileri ihmal etme eğiliminde oldukları, problem çözme konularında yaratıcı oldukları, stres altında daha iyi
tepki verebildikleri, yenilikçi ve bağımsız olma eğilimi gösterdikleri ortaya konulmuştur (Jennings ve Zeithaml,
1983; Cromie ve Johns, 1983; Pandey ve Tewary, 1979).
Kontrol odağı ile çevresel ve yapısal bağlar arasındaki ilişkiyi inceleyen Miller, Kets de Vries ve Toulouse
(1982) içselcilerin dışsalcılara göre daha girişimci nitelikler sergilediklerini ileri sürmüşlerdi. Üst yöneticileri
içsel kontrol odağına sahip olan firmaların daha yenilikçi olduğunu ileri süren yazarlar, içsel kontrol odağına
sahip bireylerin daha sık yeni ürün ve hizmet ortaya çıkarabildiklerini ve üretim teknolojileri icat edebildiklerini
vurgulamışlardır. İçselciler çevrelerini etkileme konusunda kendi yeteneklerine daha çok inandıklarından bunu
yapma girişiminde bulunacaklardır. Bir kişinin potansiyel etkisine inanma eyleme geçmeyi beraberinde
getirmektedir. Aksine dışsal yöneticiler olayların kendi kontrollü dışında olduğuna inandıkları için daha pasif
olma eğiliminde olmaktadırlar.
Kontrol odağını ölçen ampirik çalışmalara baktığımızda ise farklı sonuçların ortaya çıktığını görmekteyiz.
Örneğin; Cromie ve Johns (1983) girişimcileri tecrübeli yöneticiler ile karşılaştırdıkları çalışmalarında
girişimcilerin daha yüksek “içsel” kontrol odağına sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. Cromie (1987) farklı
örneklemler kullanarak benzer sonuçlar elde etmiştir. Chen, Grene ve Crick (1998) yaptıkları çalışmada kendi
işini kuran girişimcilerden farklı olarak yöneticilerin, yaşamlarının talih/kader tarafından belirlendiğine daha
fazla inandıklarını tespit etmişlerdir.
Caird (1991) ve Cromie ve O'Donoghue (1992) yaptıkları çalışmada girişimcilerin öğretmenler ve
yöneticiler gibi diğer meslek sahiplerine göre içsel kontrol odağı ölçeğinde önemli ölçüde yüksek bir puan
aldıklarını ortaya koydular. Brockhaus (1980) tarafından yapılan ve uzun bir dönemi kapsayan çalışma bu
anlamda dikkate değerdir. Brockhaus, çalışmaya başladıktan üç yıl sonra başarılı olan iş sahipleri ile başarısız
olan iş sahiplerini içsel kontrol odağı açısından karşılaştırmıştı. Bu çalışmada başarılı olan girişimcilerin
başarısız olan girişimcilerden önemli derecede daha yüksek içsel kontrol odağına sahip oldukları doğrulanmıştır
(bknz. Brockhaus ve Nord, 1979; Cromie, Callaghan ve Jansen, 1992; Koh, 1996).
Girişimci ve yöneticiler arasında yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar çıkmasına rağmen iki grup arasında
içselliğin derecesi bakımından bir farklılık söz konusudur (Begley ve Boyd,1987: 80). Bu nedenle ikinci hipotez
şöyle olacaktır:
H2: Girişimcilerin içsel kontrol odağı, yöneticilerin içsel kontrol odağından daha yüksektir.
Belirsizliğe Tolerans
Belirsizliğe tolerans, girişimcilik literatüründe başarılı girişimciler ile ilişkilendirilen özelliklerden biri
olarak yerini almıştır. Belirsizlik, yeterli bir veri olmaması nedeniyle yeterli bir ölçüde kategorize edilemeyen ya
da yapılandırılamayan bir durumu ifade etmektedir. Belirsizliğe tolerans ise belirsiz durumlara olumlu tepki
verebilme yeteneğidir. Bu ise yüksek belirsizlik toleransına sahip bireylerin belirsiz bir çevrede aldığı karara,
daha fazla bilgi aramaya gerek duymaksızın güvenebileceği anlamına gelmektedir (Teoh ve Foo,1997: 72). Bu
özellik girişimcilere belirsizlik şartlarında karar vermede ve düşüncelerini organize etmede yardımcı olmaktadır
(Ibrahim ve Soufani, 2002:425).
Kagan ve Segal (1988) kişiliği, bireyi çevresinde farklı kılan davranış, düşünme ve hissetme şeklindeki
toplam karakteristik özellikler olarak tanımlamışlardır. Kişilik, insanların bilgiyi işleme sürecini ya da belli bir
durumsal sınırlamalarda ve problemlerde verilen verileri ne ölçüde yorumlayacağını etkilediğinden kararlar
üzerinde etkin bir faktör olmaktadır. Belirsizliğe tolerans da bu durumla ilgilidir. Bu özelliğe sahip karar
vericilerin, bilgi derecesi bakımından belirsizliğe tolerans göstermeyen karar vericilerden farklı davrandıkları
ileri sürülmektedir (So ve Smith, 2003: s.61).
Bir karar vermede yetersiz veya sınırlı bilgi olduğu zaman belirsiz bir durumun var olduğu kabul edilmektedir. Bir kişinin belirsiz bir durumu algılama ve bu durumda mevcut bilgileri ele alma yaklaşımı onun belirsizliğe toleransını yansıtmaktadır. Belirsizliğe yüksek bir tolerans gösteren kişi, belirsiz durumlara meydan okuyan,
sürekli değişen ve tahmin edilemeyen koşullara başarılı bir biçimde karşılık veren kişidir. Mitton’a (1989: 10)
göre girişimciler sadece belirsiz bir çevrede iş görmezler, aynı zamanda bilinmeyenin üstesinden gelerek belirsizliği yönetmede ve aramada isteklidirler. Bu nedenle karar vermede belirsizliğe tolerans gösterme aynı zamanda bir girişimci özelliği olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla girişimcilerin diğerlerine göre daha yüksek bir
belirsizliğe tolerans göstermesi beklenilmektedir (Sexton ve Bowman, 1990; Doney, Cannon ve Mullen, 1998).
Yapılan çalışmalar girişimcilerin karar vermede belirsizliğe tolerans açısından yöneticilere göre oldukça
büyük kapasiteye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Schere (1982) yaptığı çalışmada girişimcilerin yöneticilere
göre daha yüksek bir belirsizliğe tolerans özelliğine sahip olduğunu tespit etmiştir. Teoh ve Foo (1997: 75)
Singapurlu girişimcilere yönelik olarak yaptıkları çalışmada rol çatışması ve performans algılaması arasındaki
ilişkide belirsizliğe toleransın etkisini incelemişlerdi. Araştırmada yüksek belirsizliğe tolerans özelliğine sahip
girişimcilerin girişimcilik rolünün yol açtığı stresi hafifletmede daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştı. Diğer
yandan Begley ve Boyd (1987) yaptıkları çalışmada belirsizliğe toleransın aktif kârlılık için belli bir noktaya
kadar pozitif etki yaptığını, fakat belli bir üst sınırın aşılması durumunda ise negatif etki yaptığını ortaya koyarak
girişimcilerin yönetici gruba göre daha yüksek belirsizlik toleransına sahip olduğu sonucuna varmışlardı. Miller
ve Drodge (1986) ile Sexton ve Bowman (1985) tarafından yapılan bir diğer araştırmada da girişimciler daha
yüksek belirsizliğe tolerans puanı elde etmişlerdir. Bununla birlikte literatürde tersi sonuçlar bulan sınırlı
çalışmalarda bulunmaktadır. Örneğin Babb ve Babb (1992) ve Begley (1995) tarafından yürütülen araştırmalarda
girişimciler ve yöneticiler arasında belirsizliğe tolerans özelliğinin farklı olduğunu ileri süren iddiaları
destekleyecek sonuçlara ulaşılamamıştır.
Ancak yapılan araştırmaların büyük kısmında elde edilen sonuçlar, girişimciye atfedilen “belirsizlik taşıma
rolü” (Begley ve Boyd, 1987: 83) ile birleştirildiğinde belirsizliğe tolerans özelliğinin girişimcileri yöneticilerden
ayıran önemli bir özellik olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle üçüncü hipotezimiz de;
H3: Girişimcilerin belirsizliğe toleransı yöneticilerin belirsizliğe toleransından daha yüksektir.
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Risk Alma
Girişimcilik literatüründe çok iyi yerleşmiş konulardan biri girişimci rolünün risk alma ile ilişkilendirilmesidir. Bu bakış Canttilon’un girişimciyi “belirli bir malı belirli bir fiyattan satın alan ve belirsiz bir fiyatta
satan kişi” olarak tanımladığı zamana kadar geri götürülebilmektedir (Hamilton ve Harper, 1994: ss. 3-4). Risk
alma konusunda literatürde oldukça geniş çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin Busenitz’e göre (1999)
“girişimcilik literatüründe yükselen temel konu risk almadır ve girişimcilerin riskli alternatiflere yönelik
eğiliminin ne olduğu ya da riski nasıl yönetmesi gerektiği” önemli bir konudur. McCharty (2000) ise “risk alma
konusu girişimcilik literatürüne egemen konudur ve risk alma yeteneğinin girişimcilerin çözmesi gereken en
öncelikli sorundur” ifadelerini kullanmıştı. Diğer yandan kavramsal olarak riskin farklı tanımları olmakla
beraber genelde üzerinde uzlaşılan unsur kaybetme olasılığı ya da belirsizliktir. Örneğin Knight (1921) riski
ölçülebilir belirsizlik olarak tanımlarken, Rable (1968) kaybetme konusundaki belirsizlik, Sexton ve Bowman
(1985) karar verme durumunda bir kişinin şans almaya yönelik eğilimi ve Green, David ve Dent (1996) ise bir
ekonomik kaybı göze alma konusundaki belirsizlik olarak tanımlamışlardır.
Girişimcilik fonksiyonu öncelikli olarak risk alma ve risk ölçümü içerdiğinden (Palmer, 1971: 38) yüksek
dereceli risk alma eğiliminin girişimciler arasında doğal bir varsayım olarak kabul edildiği görülmektedir (Das
ve Teng, 1997). Risk alma eğiliminin girişimcilerin tipik bir özelliği olduğunu (Ibrahim ve Soufani, 2002: 425)
Palmer (1971: 37) şöyle ifade etmiştir: “Girişimcilik belirsizliğin farklı dereceleri altında karar verme
olduğundan risk alabilme yeteneği, girişimci potansiyelinin uygun bir ölçümüdür”. Benzer biçimde Leibenstein
(1986) de girişimciyi “esas olarak risk ve belirsizliği alan kişi” şeklinde tanımlamıştır.
Girişimcinin risk alma rolünden ziyade risk yaratıcı rolüne vurgu yapan Kets de Vries (1977: 38)
girişimcinin bir işte finansal riskten ziyade önemli derecede sosyal ve psikolojik risklere maruz kalacağını ileri
sürmüştür. Diğer yandan Dermer (1997) ise, üç farklı risk unsuru olduğunu belirtmektedir: Kavramsal, yönetsel
ve çevresel risk (McCarthy, 2000: 563). Bird (1992) risk almayı dört kısma ayırmıştır: Ekonomik risk, sosyal
risk, kariyer gelişimi açısından risk, psikolojik ve sağlık alanında karşılaşılabilecek risk. Liles (1974)
girişimcilerin finansal, fiziksel, kariyer ve ailevi riskleri kabul etmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Risk alma eğiliminin başka özellikler ile ilişkisini ortaya koyan çalışmalar da yapılmıştır. Örneğin Ray
(1994), risk alma konusunda yaptığı çalışmada öz-saygının risk alma eğilimi ile çok yakın bir ilişki içinde
olduğunu ve onu teşvik edebileceğini ileri sürmüştür. Ray’a göre çok düşük öz-saygıya sahip insanlar ya hiç risk
almazlar ya da çok yüksek risk alırlar. Oysa ortalama bir öz-saygı düzeyine sahip kişiler ise ortaya çıkan farklı
durumlara uygun riskler almaktadırlar. Bu alanda yürütülen bir dizi çalışma, risk alma ve başarma ihtiyacı
arasındaki ilişkiyi doğrulamıştır (bknz. Atkinson vd. (1960)).
Girişimcilik ve risk alma arasında ayrılmaz bir bağ olduğunu doğrulayan araştırma sonuçları (Brindley,
2005), söz konusu iddiaların desteklenmesi ve bilimsel çalışmalarda kullanılmasına yol açmaktadır. Bununla
birlikte girişimcilerin risk alma eğilimini inceleyen araştırmaların ikiye ayrılmış olduğunu belirtmek gerekir.
Birinci yaklaşım motivasyonel bir başlangıç noktasından hareket ederek, yüksek başarma ihtiyacına sahip
kişilerin başarısız olmak istemediklerinden genellikle zorluk derecesi yüksek olmayan (başarılabilir) amaçlara
yöneldiklerini ileri sürmektedir. Bu kişilerin, başarısızlığın riskini azaltmak için sadece orta derece riskler
aldıkları iddia edilmektedir (McClelland, 1965). Böylece bu yaklaşımı destekleyen çalışmalar girişimcilerin
kumarbaz olmadıklarını ve aşırı riskleri içeren durumlardan kaçma eğiliminde olduklarını ileri sürerek onları
“ölçülü risk alıcılar” olarak tanımlamaktadır. Yapılan bazı psikolojik temelli çalışmalar da bu iddiayı
doğrulayacak şekilde girişimcilerin risk alma eğiliminin yöneticilerden daha fazla olmadığını göstermiştir
(Brockhaus 1980; Low and MacMillan, 1988; Ray, 1994).
İkinci grup araştırmacılar ise yaptıkları çalışmada risk alma yeteneğinin girişimcilerin önemli bir özelliği
olduğunu belirterek girişimcilerin, girişimci olmayanlara göre, daha fazla risk aldıklarını ortaya koymuşlardır.
Bu araştırmacılar girişimcilerin daha belirsiz bir ortam ile karşı karşıya kaldıklarını ve üstelik bir ticari işe
başlamanın tüm risklerini üzerine aldıklarını belirterek, girişimcilerin yöneticilerden daha fazla risk aldıklarını
ileri sürmüşlerdir.
Bu alanda risk alma eğilimini içeren ilk ampirik çalışmalardan birini yapan Meyer, Walker ve Litwin
(1961) mağaza sahip yöneticilerinin (girişimci özellikler gerektiren meslekleri temsil için seçilen) mağaza
çalışanlarından (girişimci olmayan iş türlerini temsil eden) daha büyük bir risk eğilimi gösterdiklerini ortaya
koymuşlardır. Küçük işletme kurucuları (girişimciler) ile küçük işletme yöneticilerini (girişimci olmayan)
karşılaştıran Begley ve Boyd (1987) çalışmalarında risk alma eğiliminin girişimciler arasında oldukça yüksek
olduğu sonucuna varmışlardır.
Carland, Carland ve Pearce (1995) yaptıkları bir çalışmada 114 girişimci, 347 küçük işletme ve 387
yönetici üzerinde risk alma eğilimini araştırmışlardı. Yazarların temel odak noktası yöneticiler ve iş sahiplerini
karşılaştırmaktı. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar iş sahiplerinin yöneticilerden daha fazla risk aldığı tezini
desteklemiştir. Yazarlar daha sonra girişimciler, küçük firma sahipleri ve yöneticiler arasındaki farklılıkları
irdelemeye yönelmişlerdi. Bu karşılaştırmada üç grup arasında risk alma eğiliminin farklı düzeyde olduğu
görülmüştür. Girişimciler en yüksek risk alma eğilimine sahipken, onları küçük işletme sahipleri izlemiştir. En
düşük risk alma eğilimi sergileyen grup ise yöneticiler olmuştur. Başka bir çalışmada Begley (1995) bu sonucu
destekler biçimde risk alma eğiliminin iş kurucularını çalışanlardan ayıran tek özellik olduğu sonucuna varmıştır.
Birinin kendi işini kurma kararı yüksek riskli bir karar olarak görülmektedir. Nitekim istatistikler küçük
işletmelerin büyük çoğunluğunun ilk beş yıl içinde başarısız olduğunu göstermektedir. Birçok durumda girişimci
henüz başarısını ispatlamamış ürünler ya da yeni fikirlerle piyasaya girmektedir. Bu nedenle her şeyin başında
öncelikli olarak finansal bir risk vardır. Örneğin yalnızca planlama (fizibilite çalışması, resmi ve finansal
planlama) için bile bir nakit kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, firma yeri (ofis ya da depo için satın alma
ya da kiralama) ve eleman istihdamının da belli maliyetleri vardır. Ana riskler finansal görünürken (örneğin,
tasarrufların kaybı), girişimciler ayrıca başarısız olma durumlarında egoları zarar görme riski ile karşı karşıya
kalmaktadırlar. Fakat ücretli olarak işe alınan yöneticiler bu tür riskler ile karşı karşıya değillerdir. Dolayısıyla
girişimcilerin risk alma eğilimlerinin diğer gruplara ve yöneticilere göre daha fazla olduğu ileri sürülmektedir
(Koh (1996), Caird (1991), Cromie ve O’Donoghue (1992), Chen, Greene ve Crick, 1998)). Bu nedenle risk
alma eğilimi ile ilgili hipotez şöyledir:
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H4: Girişimcilerin risk alma eğilimi yöneticilerin risk alma eğiliminden daha yüksektir.
Çalışmada kullanılan risk alma ölçeği farklı boyutlardaki (eğlence boyutu, finansal boyut, sağlık/güvenlik
boyutu ve ahlâk boyutu) riskleri ölçme imkânı verdiğinden risk alma alt boyutları ile ilgili hipotezler de şöyledir:
H5: Girişimcilerin eğlence risk alma eğilimi yöneticilerin eğlence risk alma eğiliminden daha yüksektir.
H6: Girişimcilerin finansal risk alma eğilimi yöneticilerin finansal risk alma eğiliminden daha yüksektir.
H7: Girişimcilerin sağlık/güvenlik risk alma eğilimi yöneticilerin sağlık/güvenlik risk alma eğiliminden
daha yüksektir.
H8: Girişimcilerin ahlâki risk alma eğilimi yöneticilerin ahlâki risk alma eğiliminden daha yüksektir.
ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Araştırmanın Amacı ve Örneklem Büyüklüğü
Bu araştırmanın temel amacı girişimcilerin sahip olduğu kişilik özelliklerini (başarma ihtiyacı, içsel kontrol
odağı, belirsizliğe tolerans ve risk alma eğilimi) analiz etmek ve bu kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri ortaya
çıkarmaktır. Kontrol grubu olarak yöneticiler alınmıştır.
Çalışmanın ana kütlesi Aralık 2007 tarihi itibariyle Bursa Sanayi ve Ticaret Odasına resmi olarak kayıtlı
28.035 girişimci ve bu girişimcilerin iş yerinde çalışan yöneticilerdir. Araştırmanın örneklemi tespit edilirken bu
konuda daha önce yapılan benzer çalışmalar (örn., Brockhaus (1980) St. Louis County'de girişimci ve
yöneticileri karşılaştırdığı çalışmasında 31 girişimci ve 31 yöneticiyi örneklem büyüklüğü olarak alırken, Erdem
(2001) Antalya ilinde yaptığı çalışmada 95 girişimciyi, Cromie ve Johns (1983) İrlanda’nın önemli ticaret
merkezi olan Belfast’ta yaptığı çalışmada 42 girişimci ve 41 yöneticiyi, Koh (1996) Hong Kong girişimcileri
temsil etmek amacıyla Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde 100 MBA öğrencisini, Singapurlu girişimcileri ele
aldığı çalışmasında Teoh ve Foo (1997) 70 girişimciyi, Dent ve Tyshkovsky (1996) Rus girişimciler ve
yöneticiler üzerine yaptığı çalışmada 99 yönetici ve 108 girişimciyi örneklem büyüklüğü olarak almıştır.),
girişimci ve yöneticilere ulaşılabilirlik ve ölçeklerin yanıtlanma süreleri dikkate alınarak 100 girişimci ve
yönetici olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda 85 girişimci ve 74 yöneticinin anket sonuçları analiz için
uygun bulunarak kullanılmıştır.
Araştırmanın Sınırları ve Varsayımları
Bu çalışmada girişimci kavramı işletmenin kurucusu, yöneticisi ve sahibi olan bireyler için kullanılırken,
yönetici kavramı bir organizasyonda ücretli olarak çalışan, kendisine verilen yetki çerçevesinde belli
sorumlulukları üstlenen kişi olarak kullanılmıştır. Herhangi bir sektör ya da ölçek büyüklüğü aranmamıştır.
Anket formunu dolduran her katılımcının ankette yer alan ifadeleri aynı şekilde algıladığı, verdikleri
cevapların güvenilir olduğu, kullanılan anket yönteminin bilgi toplamada en iyi araç olduğu ve uygulanan
istatistik tekniklerin, istenen sonuçlara ulaşmada yeterli oldukları varsayılmıştır.
Verilerin Toplanması ve Analiz Araçları
Örneklemdeki girişimciler için gerekli veriler çeşitli kurumların (BTSO, TOSYÖV, TÜMSİAD)
toplantılarına ve organizasyonlarına katılarak üyeler ile kişisel görüşmelerden ve e-mail aracılığıyla onlara
dağıtılan anketlerden derlenerek elde edilmiştir. Yöneticiler için gerekli anket verileri ise Bursa ve Nilüfer
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete bulunan firma yöneticileri ile doğrudan görüşülerek elde edilmiştir.
Ölçme araçlarından elde edilen veriler bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Analiz için SPSS 13.0 paket
programı kullanılmıştır. Uygulanan istatistikler, araştırma hipotezlerinin yapısına bağlı olarak bağımsız grup t
testi ve Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısıdır.
Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada bilgi toplamak amacı ile bir anket formu hazırlanmıştır. Anket iki kısımdan oluşmaktadır.
Birinci kısım girişimcilerin başarma ihtiyacı, kontrol odağı, belirsizliğe tolerans ve risk alma özelliklerini ortaya
koymak için kullanılan dört ölçeğin maddelerinden oluşmaktadır. Bu ölçeklerde 7’li likert tarzı sunulan
maddeler 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Kararsızım, 4= Katılıyorum, 5= Kesinlikle
Katılıyorum şeklinde beşli likert tarzında sunulmuştur. Araştırmalar cevap biçimleri üzerinde bu gibi küçük
değişikliklerin onların güvenilirliğini etkilemeyeceğini belirtmiştir (Matell ve Jacoby,1971). Aşağıda açıklanan
ölçeklerden daha yüksek puan alınması, söz konusu özelliğin daha yüksek olduğunu ifade etmektedir.
Başarı güdüsünü ölçmek için gerekli sorular Steers ve Braunstein (1976) tarafından geliştirilen başarı
ihtiyaçları gereksinim (MNQ-Manifest Needs Questionnaire) ölçeğinden alınmıştır. Başarma ihtiyacını oluşturan
ölçeğin 5 maddesi bulunmaktadır. Ölçek değerlendirmeye alınırken dördüncü soruya verilen cevaplar ters
çevrilmiştir. Steers ve Braunstein ölçeğin ortalama test-tekrar test korelasyon kat sayısını 0,78 olarak
bulmuşlardır. Araştırmalar bu ölçeğin yeterli ölçüde güvenilir (Medcof, 1990) ve içsel tutarlılığa
(McClane,1991) sahip olduğunu göstermiştir. Ward (1998) yaptığı araştırmada MNQ ölçeğinin güvenilirlik
katsayısını .66 olarak bulurken, Young ve Brymer (2000) .58 olarak bulmuştur. Çalışmamızda başarı güdüsü
ölçeğinin güvenilirlik katsayısı .52 olarak tespit edilmiştir. Ölçek maddeleri az olduğundan bu düşük
güvenilirlik kat sayısı kabul edilebilir düzeydedir (Casciaro, 1998). Değerlendirme sonucunda alınabilecek
maksimum puan 25, minimum puan ise 5’dir.
İçsel kontrol odağı özelliğini ölçmek için Furnham (1986) tarafından geliştirilen iktisadi kontrol odağı
ölçeği kullanılmıştır. Literatürde genellikle kontrol odağı Rotter ile anılmakta ve Roter’in iç-dış kontrol odağı
ölçeği ile ölçülmektedir. Fakat Furnham, Rotter’in çalışmalarından da faydalanarak, iktisadi davranışlara
uygulanan bir kontrol odağı ölçeği geliştirdi. Bu çalışmada da içsel kontrol odağını ölçmek için Furnham’ın
iktisadi kontrol odağı ölçeği kullanılmıştır. Furnham çalışmasında ölçeğin genel alfa güvenilirlik katsayısını .78
olarak bulmuştur. Hayes Furnham’ın iktisadi kontrol odağı ölçeğini kullanarak yaptığı çalışmada ölçeğin alfa
güvenilirlik kat sayısını .64 olarak tespit etmiştir. Yaptığımız çalışmada ise elde edilen alfa güvenilirlik katsayısı
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.67 ‘dir. Değerlendirme sonucunda alınabilecek maksimum puan 35, minimum puan ise 7’dir.
Belirsizliğe tolerans özelliğini ölçmek için Budner (1962) tarafından geliştirilen belirsizliğe tolerans ölçeği
kullanılmıştır. Ölçek 16 maddeden oluşmaktadır. Budner, bu ölçeğin Cronbach alfa güvenilirlik katsayısını
değişik örneklemler üzerinde yaptığı çalışmalarda .39 ile .62 arasında değişen değerler bulmuştur. Ortalama testtekrar test korelasyon katsayısı ise 0,85’dir. Budner’e göre alfa güvenilirlik kat sayısının yüksek olmamasının
nedeni yapının ve ölçmenin karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. Begley ve Boyd (1987: 86) yaptıkları
çalışmada ölçeğin alfa güvenilirlik kat sayısını .616 bulmuşlardır. Çalışmamızda ise ölçeğin alfa güvenilirlik kat
sayısı .60 bulunmuştur. Değerlendirme yapılırken tek rakamlı soruların cevapları ters çevrilerek değerlendirmeye
alınmıştır. Değerlendirme sonucunda alınabilecek maksimum puan 80, minimum puan ise 16’dır.
Risk alma davranışı ölçmek için ise Weber, Blais ve Betz (2002) ve Blais ve Weber (2006) tarafından
yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan risk alma ölçeği (A Domain-Specific Risk-Attitude Scale )
kullanılmıştır. Bu çalışmada risk alma ölçeğinin dört alt boyutu kullanılmıştır: Finansal, sağlık/güvenlik, eğlence
ve ahlâk. Blais, Weber ve Wetz’e (2002) göre insanların risk alma derecesi alanlara göre değişmektedir. Bir
alanda yüksek risk alan başka bir alanda risk almayabilir. Bu nedenle alanlara ayrılmış bir risk alma ölçeğinin
oldukça faydalı olacaklarını düşünerek bu ölçeği geliştirmişlerdir. Yazarlar yaptıkları çalışmalarda ölçeğin
Cronboach alfa güvenilirlik değerini .71 ile .86 arasında bulmuşlardır. Çalışmamızda elde edilen alfa güvenilirlik
katsayısı ise .83’dür. Tüm ölçekte alınan minimum puan 24 maksimum puan ise 120’dir. Her alt alan için
minimum puan 6 maksimum puan 30’dir.
ARAŞTIRMA BULGULARI
Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular
Girişimci ve yöneticilerin demografik özellikleri Tablo-1’de verilmiştir. Tablo’da görüldüğü üzere toplam
85 kişiden oluşan girişimci grubun %87,1’i erkek ve % 12,9’u kadındır. Girişimci grubun %76,5’inin evli, %
21,2’sinin bekâr ve %2,4’ünün boşanmış/ dul olduğu görülmektedir. 74 kişiden oluşan yönetici grubun %79,7’si
erkek, %20,3’ü kadındır. Yöneticilerin ise %58,1’inin evli ve %41,9’unun bekâr olduğu anlaşılmaktadır. Yaş
dağılımına baktığımızda girişimcilerin %7,1’i 25 ve altı yaş grubunda, %38,7’si 26-35 yaş grubunda, %31,8’i
36-45 yaş grubunda ve % 22,4’ü 46 ve üstü yaş grubunda yer aldığı gözlenmektedir. Yöneticilerin ise %18,9’u
25 ve altı yaş grubunda, %51,4’ü 26-35 yaş grubunda, %18,9’u 36-45 yaş grubunda ve %10,8’i ise 46 ve üstü
yaş grubunda olduğu görülmektedir. Eğitim düzeyleri açısından girişimcilerin %17,6’sı ilk/ortaöğretim, %28,2’si
lise, %15,3’ü yüksek okul, %34,1’i üniversite ve %4,7’si yüksek lisans grubunda yer almaktadır. Yöneticilerin
ise %1,4’ü ilk/ortaöğretim, %20,3’ü lise, %29,7’si yüksek okul ve %48,6’sı üniversite eğitim düzeyinde
bulundukları anlaşılmaktadır. Girişimciliğe ilk başlama yaşı itibariyle araştırmaya katılan girişimcilerin %56,5’i
25 ve altı yaş grubunda, %40,0’ı 26-35 yaş grubunda ve %3,5’i 36-45 yaş grubunda yer aldığı görülmektedir.
Girişimcilerin babalarının meslekleri incelendiğinde % 42,3’ünün çiftçi/işçi/memur, %48,2’sinin
tüccar/sanayici/serbest ve %9,4’ünün diğer meslek grubunda çalışan bir babaya sahip oldukları anlaşılmaktadır.
Yöneticilerin ise % 77’1’inin çiftçi/işçi/memur, %20,2’sinin tüccar/sanayici/serbest ve %2,7’sinin diğer meslek
grubunda çalışan bir babaya sahip oldukları gözlenmektedir. Girişimcilerin doğum sırası incelendiğinde %40,0’ı
en büyük, % 35,2’si ortanca, %24,7’sinin en küçük ve %8,2’sinin tek çocuk oldukları görülürken; yöneticilerin
ise %20,3’ü en büyük, %16,2’si ortanca, %28,4’ünün en küçük ve %35,1’inin tek çocuk oldukları görülmüştür.
Girişimcilerin sektörel dağılımına baktığımızda %27,1’i otomotiv ve yan sanayi, %22,4’ü tekstil, %17,6’sı
elektrik-elektronik, %16,5’i inşaat, %7,1’i gıda sektöründe faaliyette bulunurken, geri kalan %9,4’ü diğer
sektörlerde faaliyette bulunmaktadır. Yöneticilerin ise %33,8’i otomotiv ve yan sanayi, %25,7’si tekstil,
%25,7’si elektrik-elektronik, %4,1’i inşaat ve
%10,8’si gıda sektöründe çalıştıkları görülmektedir.
Girişimcilerin yönettiği firmalarda çalışan sayısı incelendiğinde % 60,0’ının 25 ve altı, % 28,2’sinin 26-50,
%2,4’ünün 51-75, %1,2’si 76-100 ve %8,2’sinin 100 ve üstü eleman çalıştırdıkları görülmektedir. Yöneticilerin
ise %36,4’ü 25 ve altı, % 31,1’i 26-50, % 6,8’i 51-70 ve % 25,7’si 100 ve üzeri eleman çalıştırılan işyerlerinde
istihdam edildikleri gözlenmektedir.
Tablo-1: Girişimcilere ve Yöneticilere İlişkin Bulgular
Demografik Özellikler
Cinsiyet
•
Erkek
•
Kadın
•
Toplam
Medeni Durum:
•
Evli
•
Bekar
•
Boşanmış/Dul
Yaş:
•
<25
•
26-35
•
36-45
•
>46
Eğitim Düzeyi:
•
İlk/Orta Öğretim
•
Lise
•
Yüksek Okul

Frekans

Girişimciler
Yüzde

Frekans

Yöneticiler
Yüzde

74
11
85

%87,1
%12,9
% 100

59
15
74

%79,7
%20,3
%100

65
18
2

%76,5
%21,2
%2,4

43
31
-

%58,1
%41,9
-

6
33
27
19

%7,1
%38,7
%31,8
%22,4

14
38
14
8

%18,9
%51,4
%18,9
%10,8

15
24
13

%17,6
%28,2
%15,3

1
15
22

%1,4
%20,3
%29,7
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•
Üniversite
•
Yüksek Lisans
İlk İşletmeyi Kurma Yaşı
•
<25
•
26-35
•
36-45
•
>46
Baba Mesleği:
•
Çiftçi/İşçi/Memur/
•
Tüccar/Sanayici/Serb.
•
Çalışan
•
Diğer
Doğum Sırası:
•
En Büyük
•
Ortanca
•
En küçük
•
Tek Çocuk
Sektör:
•
Otomotiv ve Yan
•
Sanayi
•
Tekstil
•
Elektrik-Elektronik
•
İnşaat
•
Gıda
•
Diğer
Çalışan Sayısı
•
<25
•
26-50
•
51-75
•
76-100
•
>100

29
4

%34,1
%4,7

36
-

%48,6
-

48
34
3
-

%56,5
%40,0
%3,5
-

36
41

%42,3
%48,2

57
15

%77,1
%20,2

8

%9,4

2

%2,7

34
23
21
7

%40,0
%27,1
%24,7
%8,2

15
12
21
26

%20,3
%16,2
%28,4
%35,1

23

%27,1

25

%33,8

19
15
14
6
8

%22,4
%17,6
%16,5
%7,1
%9,4

19
19
3
8
-

%25,7
%25,7
%4, 1
%10,8
-

51
24
2
1
7

%60,0
%28,2
%2,4
%1,2
%8,2

27
23
5
19

%36,4
%31,1
%6,8
%25,7

Hipotez Testlerine İlişkin Bulgular
Örneklemi oluşturan girişimci ve yöneticilerin ölçeklerden aldıkları ortalama puanların anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla bağımsız grup t testi yapılmıştır. Bu bulgular Tablo-2’de
özetlenmiştir. Tablo-2’de ayrıca çalışmada ileri sürülen hipotezler, girişimcilerin ve yöneticilerin ölçeklerden
aldıkları ortalama puanlar ve alınan bu puanların hipotezleri destekleyip desteklemediği verilmiştir.
Tablo-2: Hipotez Testlerine İlişkin İstatistikî Sonuçlar (G: n = 85 ve Y: n = 74)
Standart
Hipotezler
G/Y
Ortalama
Sapma
Başarı Güdüsü
G
21,28
2,16
H1: G>Y
(Min.5-Max.25)
Y
20,82
2,34
İçsel Kontrol Odağı
G
25,48
3,91
H2: G>Y
(Min.7-Max.35)
Y
23,39
4,49
Belirsizliğe Tolerans
H3: G>Y
G
47,60
5,06
(Min.16-Max.80)
Y
46,12
3,62
Risk Alma
H4: G>Y
G
59,88
10,86
(Min.24-Max.120)
Y
55,59
11,98
H5: G>Y
G
16,57
4,51
• Eğlence
(Min.6-Max.30)
Y
16,62
4,13
H6: G>Y
G
14,85
3,65
• Finansal
(Min.6-Max.30)
Y
14,36
4,20
H7: G>Y
G
15,68
4,25
• Sağlık/Güvenlik
(Min.6-Max.30)
Y
13,14
4,7
H8: G>Y
G
12,76
4,13
• Ahlâk
(Min.6-Max.30)
Y
11,45
3,75
G: Girişimciler, Y: Yöneticiler, n: Örneklem Büyüklüğü

t
Değeri

p
Değeri

Hipotez
Durumu

1,281

,202

Red

3,135

,002

Kabul

2,088

,038

Kabul

2,366

,019

Kabul

-,065

,948

Red

,792

,430

Red

,001

Kabul

,040

Kabul

3,555
2,071

Tablo-2’de çalışmada ileri sürülen beş hipotezin kabul edildiği üç hipotezin ise reddedildiği görülmektedir.
H1 hipotezinde girişimcilerin başarma ihtiyacının yöneticilerden daha yüksek olduğu ileri sürülmüştü. Tablo’da
görüldüğü gibi girişimcilerin başarma ihtiyacı ortalaması (21,28) yöneticilerin başarma ihtiyacı ortalamasından
(20,82) daha yüksek olmasına rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ( t=-,477 ve p>.05).
Dolayısıyla H1 hipoezi red edilmiştir. Bu sonuç bazı araştırmaların sonucunu destekler nitelikte çıkmıştır.
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Başarma güdüsü ye da başarma ihtiyacının bu iki grup arasında farklı olmamasını şaşırtıcı bulmayan Cromie ve
Johns (1983: 320) yöneticilerin önemli ölçüde başarma hırsına sahip olduklarını, yüksek başarma ihtiyacına
sahip yöneticilerin dinamik büyüme yönelimli organizasyonlara yönelme eğiliminde olduklarını ve sürekli olarak
yeni amaçlar ve heyecanlar aradıklarını ileri sürmüşlerdir. Benzer şekilde Collins, Locke ve Hanges (2000)
tarafında 63 başarma ihtiyacı çalışmasını kapsayan meta analiz sonucuna göre başarma ihtiyacı girişimcilerin
önemli bir kişilik özelliği olduğunu ortaya koymuştur. Fakat onlara göre bu özellik bazı faktörler tarafından
hafifletilmiştir. Birincisi, başarma ihtiyacı bireysel etkilerden ziyade grup düzeyindeki etkilerin (örneğin yüksek
performanslı ve düşük performanslı girişimciler arasındaki ortalama farklılıklar) önemli bir sonucuydu. İkinci
olarak, yaptıkları meta analiz sonucunda başarma ihtiyacının girişimciler ve yöneticiler arasında güçlü bir ayırıcı
özellik olarak ele alınamayacağı sonucuna varmışlardı. Bu bulgular girişimcilerin genel nüfustan daha fazla bir
başarma ihtiyacı ile hareket ettiklerini desteklemesine karşın, girişimciler ve yöneticiler arasındaki farklılığı
ortaya koymada etkili bir argüman olmadığı sonucuna varmamıza yol açmaktadır.
Diğer yandan H2 hipotezinde girişimcilerin içsel kontrol odağının yöneticilerden daha yüksek olduğu ileri
sürülmüştür. Çalışmada girişimcilerin ortalama içsel kontrol odağı puanlarının (25,48) yöneticilerin ortalama
puanlarından (23,39) daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır ( t=3,135 ve
p<.05). Bu nedenle H2 hipotezi kabul edilmiştir. Girişimcilerin yöneticilerden önemli ölçüde içsel kontrol
özelliğine sahip olduğunu belirten bu sonuç Cromie ve Johns (1983), Cromie (1987), Caird (1991), Cromie ve
O’Donoghue (1992) tarafından yapılan araştırma bulgularını destekler niteliktedir. Nitekim son dönemlerde
girişimcilerin içsel kontrol odağı özelliğini ortaya koymaya yönelik bilimsel araştırmalara ciddi bir yönelim olduğu görülmekte ve bu unsurun en önemli girişimsel özelliklerden biri olduğu kabul edilmektedir. Girişimcilerin
içsel kontrol odağı eğilimine sahip olmalarının güçlü geçerlilik nedenleri bulunmaktadır. En başta yeni bir iş
kurmaya yönelen girişimcinin bireysel özelliklerine güvendiği öngörülmektedir. Diğer bir deyişle uygulamada
genellikle görüldüğü üzere girişimci “ben bu işi başarırım” ilkesiyle söz konusu işi kurmaktadır. Dolayısıyla bir
kişi bir iş kurma kararını verirken kendi kişisel çabasına inanıp tüm sorumluluğu almazsa o birey risk almaya
açık olmayacaktır (Mueller ve Thomas, 2000: s.56 ). Sonuç olarak araştırmaya katılan girişimcilerin çevrelerine
karşı reaktif olmaktan ziyade proaktif olma eğilimi gösterdikleri ve ayrıca yaşamlarına egemen olacak dışsal
olaylara izin vermeyerek içsel kontrol odağına sahip bir kişilik özelliği sergiledikleri bulgulanmıştır.
Yukarıda H3 hipotezinde girişimcilerin belirsizliğe toleransın yöneticilerinkinden daha yüksek olduğu ileri
sürülmüştü. Nitekim araştırmamızın sonuçları da söz konusu hipotezi destekler niteliktedir. Çalışmada
girişimcilerin belirsizliğe tolerans puanları ortalaması (47,60) yöneticilerin belirsizliğe tolerans puanları
ortalamasından (46,12) daha büyük olduğu gözlemlenmiştir. İki grubun belirsizliğe tolerans puanları ortalaması
arasındaki bu fark istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur ( t=2,088 ve p<.05). Bu sonuçlar girişimcilerin
yöneticilere oranla daha yüksek belirsizliğe tolerans özelliğine sahip olduğunu ortaya koyan genel araştırma
sonuçlarını (bknz. Schere (1982), Begley ve Boyd (1987), Miller ve Drodge (1986), Sexton ve Bowman (1986)
desteklemektedir.
Fakat belirsizliğe tolerans ölçeğinde alınabilecek maksimum puan 80, minimum puan ise 16 olduğunu göz
önüne aldığımızda, gerek girişimcilerin gerekse yöneticilerin aldıkları puanların ölçek ortalamasının altında
olduğu anlaşılmaktadır. Erdem (2001) yaptığı bir çalışmada benzer şekilde girişimcilerin belirsizliğe tolerans ve
risk alma eğiliminin düşük olduğunu bularak bu sonucun toplumun belirsizlikten kaçınma özelliği ile uyumlu
olduğunu ileri sürmüştür. Hofstede de yaptığı bir araştırmada kültürel olguların belirsizliğe tolerans düzeyini
etkileyebileceğini göstererek farklı kültürlere sahip bireylerin benzer durumlarda aynı davranışı sergilemediğini
göstermişti. Hofstede’e göre belirsizlik ile mücadele etme stratejilerindeki farklılığın bir nedeni de aile, okul ve
devlet gibi temel kurumların farklı öğretilere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu öğretilerin bir süre sonra
toplumsal kültürün bir parçası olduğu varsayılmaktadır. Nitekim belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu kültürlerde çatışma ve rekabet yıkıcı saldırılar olarak görülmekte ve bunlardan kaçınılması gerektiğine inanılmaktadır.
Bu kültürlerde toplumsal davranış kalıplarından sapma eğilimi gösteren kişiler ve fikirler tehlikeli olarak görülüp
cezalandırılmaktadır. Bu nedenle farklı olarak algılanan herhangi bir kişiye ya da şeye tolerans eksikliği söz
konusu olmaktadır (Hofstede, 1980, s.114). Erdem (2001) ise açık toplumlarda, başarısızlığın büyütülmediğine
ve hataya tolerans anlamındaki bu anlayışın, bireyleri yenilikleri denemeye teşvik ettiğini ileri sürmektedir.
Belirtilen bu bulgular belirsizliğe tolerans düzeyinin kültürler arasında farklı olduğunu ve kapalı toplumlarda
girişimcilerin bu özelliğinin oldukça düşük olma eğilimi gösterebileceğini vurgulamaktadır.
Çalışmamızda öne sürdüğümüz H4 hipotezi ise girişimcilerin risk alma eğiliminin yöneticilerin risk alma
eğiliminden daha fazla olduğu şeklindeydi. Yapılan araştırmada girişimcilerin ortalama risk alma puanının
(59,88) yöneticilerin ortalama risk alma puanından (55,59) daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu fark
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t=2,366 ve p<.05). Böylece araştırmamızın H4 hipotezi kabul edilmiştir.
Ayrıca ölçek farklı risk durumlarını ölçme imkânı verdiğinden çalışmada girişimciler ve yöneticiler arasında risk
alma alt boyutlarını da karşılaştırma imkânı bulduk. Bu karşılaştırmaları yapmak için H5, H6, H7 ve H8
hipotezleri ileri sürülmüştür. Analiz sonucuna göre yöneticilerin eğlence alt boyutundan aldıkları ortalama
puanlar (16,57) girişimcilerin ortalama puanından (16,62) yüksektir. Fakat bu fark istatistiksel olarak anlamlı
değildir ( t=3,135 ve p<.05). Dolayısıyla öne sürülen H5 hipotezi reddedilmiştir. Finansal alt boyutunda ise
girişimcilerin aldıkları ortalama puanlar (14,85) yöneticilerin aldıkları ortalama puandan (14,36) daha fazladır.
Ancak, bu farklılık da istatistiksel olarak anlamlı bulunmadığından ( t=3,135 ve p<.05) H6 hipotezi
reddedilmiştir. Son olarak araştırmamızda girişimcilerin sağlık/güvenlik (15,68) ve ahlâk alt boyutu (12,76)
ortalama puanlarının, yöneticilerin sağlık/güvenlik (13,14) ve ahlâk alt boyutu (11,45) ortalama puanlarından
yüksek olduğu görülmüştür. Yukarıdaki rakamlardan da anlaşılabileceği üzere bu farklılıklar her iki risk alma alt
boyutu açısından istatistiksel olarak anlamlı bulunduğundan (sırasıyla t=3,555 ve p<.05; t=2,071 ve p<.05 ) H7
ve H8 hipotezleri kabul edilmiştir.
Çalışmada girişimcilerin yöneticilerden daha yüksek bir risk alma eğilimi göstermeleri girişimcilerin daha
fazla belirsiz bir çevre ile karşı karşıya kaldıklarından ve kararların tüm sorumluluğunu aldıklarından dolayı
yöneticilerden daha fazla risk aldıklarına öne süren araştırmaları desteklemektedir. Araştırmamızda elde
ettiğimiz bu sonuç, aynı zamanda Stewart vd.(1999), ve Sexton ve Bowman (1966) tarafından yapılan
çalışmaların sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Fakat Araştırmaya katılan girişimcilerin risk alma ölçeğinde
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aldıkları puanların ortalaması 59,88’dir ve bu puan risk alma ölçeğinin ortalama puanı olan 72 puanından
düşüktür. Bu ise örneklemi oluşturan girişimcilerin riskten kaçındıklarını göstermektedir.
Diğer yandan yukarıda da belirttiğimiz gibi kültürler arasında yapılan çalışmalar bazı kültürlerin risk
almayı teşvik ettiğini ortaya koymuştur. Yüksek derecede bireyciliğin egemen olduğu, otonomiye sahip olmanın
oldukça önemli sayıldığı ülkelerde bireysel girişimin toplumsal çevre tarafından desteklendiği görülmektedir. Bu
nedenle girişimciliğin teşvik edildiği toplumlarda başarısızlık, kendilerini geliştiren girişimciler için engin bir
tecrübe olarak algılanmaktadır. Ayrıca başarı elde edene kadar mücadelesini sürdürme teşvik edilmektedir
(Ray,1994). Kapalı toplumlarda ise güvenlik daha önemli görülmekte, grup kararlarının bireysel kararlardan
daha iyi olduğu düşünülmekte ve bireysel girişim konusunda cesaret kırılmaktadır (Thomas ve Mueller, a.g.e.,
s.295). Bu toplumlarda ayrıca mesleki başarısızlık çevre tarafından hoşgörü ile karşılanmamaktadır. Doğal
olarak hoşgörüsüzlük, bireylerin risk alma cesaretinin kırılmasına veya onların riskten kaçınmasına yol
açmaktadır. Tüm bu faktörler girişimcilik ile kültürel yapı arasında, birbirini etkileyen bir ilişkinin olduğunu bir
kez daha göstermektedir.
Çalışmada kullanılan risk alma ölçeği girişimcilerin genel risk eğiliminin yanında çeşitli alanlarda bu risk
alma eğiliminin değişip değişmediğini inceleme olanağı da vermiştir. Bu açıdan ilginç bir sonuç ortaya çıkmıştır.
Girişimcilerin genel risk alma eğilimi yöneticilerden daha yüksek olmasına rağmen, girişimci kararlarında
önemli bir yer işgal eden finansal risk açısından iki grup arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bu
sonuç bize risk almanın alanlara göre değişebileceğini göstermektedir.
Korelasyon Analizi
Çalışmada girişimcilerin kişilik özellikleri arasındaki birebir ilişkileri incelemek üzere yapılan korelasyon
analizi bazı değişkenler arasında ikili düzeyde, p< 0.01 ile p< 0.05 anlamlılık seviyesinde ilişkiler olduğunu
göstermektedir. Tablo-3’teki korelasyon analizi incelendiğinde başarı güdüsü ve risk alma finansal alt boyutu
arasında düşük düzeyde (r= 0,21 ve p < 0,05) olumlu yönde bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Risk alma ile
eğlence alt boyutu (r =0, 697 ve p < 0.01), finansal alt boyutu (r =0, 767 ve p < 0.01), sağlık/güvenlik alt boyutu
(r =0, 746 ve p < 0.01) ve ahlâk alt boyutu (r =0, 727 ve p < 0.01) arasında kuvvetli düzeyde olumlu yönde bir
ilişki olduğu gözlenmektedir. Ayrıca eğlence alt boyutu ile finansal (r =0, 465 ve p=< 0.01) alt boyutu arasında
orta düzeyde olumlu bir ilişki olduğu ve eğlence alt boyutu ile sağlık/güvenlik (r =0, 316 ve p< 0.01) alt boyutu
arasında orta düzeyde olumlu bir ilişki olduğu görülmektedir. Finansal alt boyut ile sağlık/güvenlik (r =0, 341 ve
p< 0.01) arasında orta düzeyde olumlu bir ilişki olduğu ve ahlâk (r =0, 408 ve p= 0, 001) alt boyutu arasında orta
düzeyde olumlu yönde bir ilişki olduğu gözlenirken, sağlık alt boyutu ile ahlâk (r =0, 55 ve p< 0.01) alt boyut
arasında orta düzeyde olumlu bir ilişki gözlenmektedir.
Tablo-3: Tüm Değişkenlere İlişkin Pearson Korelasyonları
Basarı
İçsel
Belirsizlik
Risk
Eğlence
Finansal
Sağlık
Başarı
1
-,004
,141
,125
,160
,217(*)
,103
İçsel
1
,124
,154
,101
,204
,037
Belirsizlik
1
,020
,150
-,134
,105
Risk
1
,697(**)
,767(**)
,746(**)
Eğlence
1
,465(**)
,316(**)
Finansal
1
,341(**)
Sağlık
1
Ahlâk
*.05 seviyesinde anlamlı (çift taraflı) **.01 seviyesinde anlamlı (çift taraflı)

Ahlâk
-,124
,151
,011
,727(**)
,249(*)
,408(**)
,553(**)
1

SONUÇ
Bu çalışma girişimcilerin kişilik profilini Bursa ili örnekleminde yönetici kontrol grubu ile karşılaştırarak
ortaya koymak amacıyla gerçekleşmiştir. Araştırmada girişimcilerin kişilik profili akademik anlamda
girişimcilere atfedilen en önemli kişilik özellikleri olan başarma ihtiyacı, içsel kontrol odağı, belirsizliğe tolerans
ve risk alma eğilimi açısından incelenmiştir. Çalışma sonucunda girişimcilerin başarma ihtiyacı ve içsel kontrol
odağı bakımından yüksek, belirsizliğe tolerans ve risk alma eğilimi açısından ise oldukça düşük bir kişilik profili
sergiledikleri görülmüştür.
Yapılan istatistiksel analizler sonucunda çalışmada ileri sürülen hipotezler test edilmiştir. Bulgular
sonucunda girişimcilerin ve yöneticilerin içsel kontrol odağı, belirsizliğe tolerans ve risk alma özellikleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmüştür. Girişimcilerin yöneticilerden daha fazla içsel
kontrol odağına, belirsizliğe toleransa ve risk alma eğilimine sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Başarma
ihtiyacı açısından ise girişimciler daha yüksek bir puan almalarına rağmen yöneticilerle karşılaştırıldığında bu
puan farklılığı istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Çalışmada kullanılan risk alma ölçeği riskin farklı
boyutlarını ölçme imkânı vermiştir. Bu açıdan girişimcilerin genel risk alma eğilimi yöneticilerden daha yüksek
olmasına rağmen, girişimcililik sürecinde önemli bir boyut olan finansal risk alma alt boyutu itibariyle her iki
grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın söz konusu olmadığı görülmüştür. Bu ise risk alma
eğiliminin alanlara göre değişebileceğini dolayısıyla bir alanda yüksek risk alabilen birinin başka bir alanda
düşük risk alma eğilimi sergileyebileceğini göstermektedir.
Çalışmada ayrıca girişimcilerin belirsizliğe tolerans ve risk alma ölçeğinden aldıkları ortalama puanlar,
yöneticilerin aldıkları ortalama puanlardan daha yüksek olmasına rağmen, her iki ölçek ortalama puanından
oldukça düşük çıktığı bulgulanmıştır. Bu sonuç girişimcilerin daha çok kollektivist toplumlarda gözlemlenen
yüksek belirsizlikten kaçınan ve düşük risk alma eğilimi sergileyen bir kültürel alt yapıda oluşan kişilik profili
ile tutarlıdır.
Çalışmada elde edilen sonuçların yorumunda bazı sınırlamaların belirtilmesi gerekir. Birincisi, bir kişinin
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girişimci olma kararında bu kişilik özelliklerinin yanı sıra diğer başka faktörlerde etkili olmaktadır. Diğer bir
deyişle bilgi, beceri ve yetenek gibi bilişsel faktörler de oldukça önemlidir. İkincisi, literatürde genel kabul
görmüş bir girişimci tanımının bulunmamasının getirdiği bazı önemli sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların
başında ise bazı araştırmalarda girişimci örneklemin kapsamına alınan bir kişinin diğer araştırmalarda yönetici
ya da girişimci olmayan örneklemin kapsamına alınabilmesi yer almaktadır. Bu da değişik araştırmalarda elde
edilen sonuçların farklı olmasına yol açmaktadır.
Bu sınırlamalar gelecek araştırmalar için olası bazı yönelimleri de beraberinde getirmektedir. İlk olarak
gelecekte bu kişilik özellikleri ile finansal başarı, insan davranışını yönlendiren ve kontrol eden değerler ve
normlar, aile ve çevresel şartlar gibi daha genel çerçeveler arasındaki ilişki araştırılabilir. İkinci olarak
girişimcilerin kişilik profiline yönelik araştırmalarda tanımsal sorunların çözülmesi gereğidir.
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GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİYLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖĞRENCİLERİNDE BİR
UYGULAMA
Hüseyin GÜRBÜZ∗.
Girişimcilik Eğilimiyle İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Öğrencilerinde Bir Uygulama

Özet

Gelişmekte olan ülkelerde girişimcilerin ekonomik kalkınmaya büyük bir katkısı vardır. Bu çalışmada
geleceğin girişimcileri olması beklenen üniversite öğrencilerinin, girişimcilik eğilimiyle ilişkili faktörleri
araştırılmıştır.
Özellikle girişimci kişilikle ilişkisi olduğu düşünülen; aile yapısı, demografik ve psikolojik özelliklerle
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olup olmadığının araştırılmasında anket sorularından faydalanılmıştır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF’de okuyan ve özellikle girişimcilik dersini alan ve almayan
öğrenciler arasında, girişimciliği hedefleyen ve hedeflemeyenler arasında; demografik ve aile karakteristikleri
açısından (cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, ailedeki ilk çocuk olma, ailede girişimci olup olmama ve gelir durumu) ve
psikolojik özellikleri arasında farklılık olup olmadığı çeşitli istatistik tekniklerle (tanımlayıcı, t testi, ki-kare,
varyans analizi ve çok değişkenli lojistik, probit model) incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimci, girişimcilik eğilimi, istatistiki teknikler, girişimcinin psikolojik özellikleri
DETERMINATION OF FACTORS RELATED TO ENTREPRENEURSHIP TENDENCY AND AN
APPLICATION ABOUT STUDENTS OF ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY FACULTY OF
ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Abstract
Entrepreneurs make a great deal of contribution to developing economies. In the study, entrepreneurship
tendency factors of university students who are expected to be entrepreneurs of future have been investigated.
Questionnaires have been used to research statistically meaningful relationships among family structure,
demographical characteristics which are probably associated with entrepreneurial personality.
ESOGU IIBF students that attend to entrepreneurship courses and that do not, and students that aim to be
entrepreneur and that do not have been studied in order to understand the statistical differences in terms of
demographical and family characteristics (gender, age, number of sibling, order of birth, entrepreneurial
characteristic and income level of family), and psychological characteristics. Descriptive analyses, t test, chisquare tests, variance analyses, multi-variable logistic and probit analyses have been conducted.
Key Words: Entrepreneurs, entrepreneurial inclination and statistical techniques, psychological
characteristics of entrepreneur.

1.

GİRİŞ

Son yirmi yılda girişimcilikle ilgili araştırma ve uygulamalarda yenilikçi ve güçlü bir akım görülmektedir.
Bu girişimcilikle ilgili devrimin gelecek yıllarda da devam edeceği tahmin edilmektedir. Ayrıca girişimcilik
literatürü ve girişimcilik riski profesyonel ve akademik alanlarda hızla gelişmesi, üniversitelerde girişimcilikle
ilgili derslerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1960’ların sonlarında sadece birkaç üniversitede formal
girişimcilik eğitimi verilirken(Vesper and McMullan, 1988: 7-13), özellikle Amerika’da 1993 yılında 400’ün
üzerinde kolej ve üniversitelerde girişimcilik eğitimiyle ilgili dersler açılmıştır(Koh 1995: 29-30). Ayrıca önemli
uluslar arası kuruluşlar (örneğin Birleşmiş Milletler) birçok ülkede girişimciliği cesaretlendirici politika ve
eylem planları hazırlayarak girişimciliğin toplumda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında etkin rol
oynamaktadır. (Koh, 1996: 12 ve Dündar ve Ağca, 2007, 122-123). Kuzey Afrika, Hindistan, Avrupa, Rusya,
İrlanda, Avustralya ve diğer ülkelerde girişimcilikle ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız(Ronstadt, Hornaday,
Peterson and Vespers,1986; Adjebeng-Asem , 1990; Berger, 1991; Birley, MacMillan and Subramony, 1991).
Globalleşme süreci içerisinde teknolojik, yenilik, hız, esneklik ve rekabet gibi kavramlar ön plana
çıkmaktadır. Globalleşme sürecinde işletmeler başarılı olabilmek için yeni rekabet ortamına ayak uydurabilmek,
düşük maliyetli ve kaliteli üretim yapabilmek, tüketici tercihlerini yerinde ve zamanında tespit edebilmek ve yeni
piyasalardan pay elde edebilmek için çalışmaktadırlar. Özellikle de ülkemizde yaşanan ekonomik belirsizlikler
ve krizler ülkemizin gelişme sürecini olumsuz etkilemiştir. Bu yeni ortamda işletmelerin bu koşullara uyumu,
yenilikleri, gelişmeleri izleyebilen, ülkenin ve işletmelerin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen,
yeni fikirler üretebilen girişimcilerle mümkün olmaktadır (Akyan, 2004; 213).
Yeni fikirler üretebilecek olan girişimcilerde her şeyden önce girişimcilik eğitimi almış olmaları ve bu
eğitime bağlı olarak girişimsel tutum ve davranışların kazanılması gerekmektedir.
Eğitimin gençlerin tutum ve gelecekle ilgili arzu ve hayalleri üzerindeki etkisinden dolayı potansiyel girişimcilerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi bakımından da eğitimin önemi anlaşılmaya başlanmıştır. Literatürde,
gelecekteki girişimciler olarak görülen, üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleriyle ilgili ampirik
çalışmalarda artış görülmektedir. Bu çalışmalarda genellikle öğrencilerin girişimcilik tutum ve bilgilerinin
gelecekte kendilerine ait girişimler başlatma eğilimlerinin şekillendirdiği ileri sürülmektedir. Ayrıca bu tür
çalışmaların, girişimciliği yaygınlaştıracak uygun eğitim programlarının geliştirilmesine yardımcı olacağı
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düşünülmektedir. Bu çalışmalardan elde edilen bulgularında daha fazla üniversite öğrencisinin kendi işlerini
kurmaya yönlendireceği ve daha belirgin politika oluşturmaya kaynaklık edeceği ileri sürülmektedir (Dündar ve
Ağca, 2007, 123).
Bir kişinin girişimci olabilmesi için, risk ve sorumluluk üstlenebilme, belirsiz koşullar altında karar alabilme, dinamik bir kişilik, yeniliklere açık olma, büyüme tutkusu gibi belirli özelliklere sahip olması
gerekmektedir.
Girişimciliğin giderek artan öneminden dolayı bu çalışmada; özellikle geleceğin girişimcileri olarak gözüken üniversite öğrencilerinde, girişimcilik eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için öncelikle gelecekte
girişimci olmak isteyenler ve istemeyenler arasında psikolojik özellikler arasında farklılık olup olmadığı ve daha
sonrada demografik ve aile karakterleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığı
incelenmiştir.
2.

GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ

Mitton’a (1989) göre; girimcilik ve girişimcilik hakkında büyük bir ilgi olmasına rağmen girişim ve
girişimciliğin tanımlaması zor ve kolay değildir. Aslında girişimcinin ne yaptığı ve girişimciliğin ne olduğu
konusunda fikir birliği çok azdır. Cunningham ve Lischeron (1991) tarafından yapılan bir literatür taramasında 6
tane farklı düşünce okulu tespit edilmiştir. Bunlar ‘büyük insan okulu’ girişimciyi, enerji, kendine güven, sezgi
ve gayret ile doğmuş kişi olarak tanımlar. Klasik okul ise; girişimciliği yenilik yaratıcılık ve keşif olarak
tanımlar. Liderlik okulu ise; girişimciyi motive eden yönelten ve liderlik yapan kişidir. İç girişimcilik okulu;
karmaşık organizasyonlardaki yetenekli yöneticilere odaklanır
Girişimcilik okulu; girişimcilerin eşsiz değerlere, yaklaşımlara ve ihtiyaçlara sahip kişiler olarak görür. Bu
değerler ve ihtiyaçlar kendilerini girişimci olmayanlardan ayırt eden özelliklerdir. Bu düşünce okulu kişisel
faktörlere ve karakteristiklere odaklanmaktadır. Lachman(1980) girişimcilik özelliğine sahip insanların diğer
insanlara göre daha fazla girişimcilik özellini sergileyeceklerini ileri sürmektedir. Bundan başka Mitton (1989)
girişimcileri amaçlarına odaklanmış ve tamamıyla kontrolü elinde bulundurma gibi belli psikolojik özelliklere
sahip kişiler olarak tanımlamaktadır ( Koh, 1996; 13).
Klasik anlamda girişimci, daha çok kendi işini kuran, çeşitli üretim faktörlerinin bir araya getirerek ve risk
üstlenerek üretim sürecinde bulunan ve bunun sonucunda da kar elde etmeyi amaçlayan kişi olarak
tanımlanmaktadır (Emsen, 1996:154). Girişimci kelimesi yaygın olarak değişime açık, yenilikçi ve yaratıcı
özelliklere sahip bir kişi olarak tanımlanmaktadır. Girişimci birey ise; amaçlarına ulaşmak için elindeki
kaynakları ve fırsatları iyi değerlendirebilme yeteneğine sahip kişidir (Hild et al., 2005: 2).
Günümüzde ise girişimcilik, yüksek düzeyde yaratıcılık kullanarak ortaya çıkabilecek daha üstün
durumlara varmak için bir yöntem olarak algılanmaktadır. Diğer bir tanıma göre girişimcilik, yaşadığımız
çevrenin yarattığı fırsatları sezme, o sezgilerden düşler üretme, düşleri projelere dönüştürme, projeleri yaşama
taşıma ve zenginlikleri üreterek insan yaşamını kolaylaştırma becerisine sahip olmaktır.
Ayrıca girişimci, bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirip yönetirken, rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için
sürekli olarak akılcı ve verimli yeniliklere yönelmek zorundadır ve bunu sonucu olarak;
- Üretim ve ticari ilişkilerde rasyonelliği sağlama,
- Yeni üretme biçimleri ve yeni teknolojileri uygulama,
- Yeni ürünleri geliştirme ve piyasaya sürme,
- Yeni pazarlara yönelme ve
- Daha büyük sermayeyi harekete geçirme,
gibi önemli ve zor görevleri üstlenebilen kişidir (Arslan, 2002; 2).
Girişimci kavramı; iş adamı iş bilen, patron, kendi işini kendi kurma çabası içinde bulunan anlamlarda
kullanılmaktadır. Girişimci başkasının görmediği fırsatları görüp onları birer iş fikrine dönüştürebilir.
Girişimcilik, risk almayı gerektirmektedir. Girişimciliğin bu yönü bazı avantaj ve dezavantajlara yol açmaktadır.
Girişimci bağımsızlık, finansal fırsatlar, toplumsal hizmet, iş güvenliği, aile istihdamı ve meydan okuyuculuk
gibi avantajlara sahiptir. Bu avantajların yanı sıra finansal, araçsal ve psikolojik risklerle de karşı karşıyadır.
(Kutanis ve Alpaslan, 2006; 140)
Churchill ve Lewis’e (1986) göre; girişimcilik konusunda en fazla uygulamalı çalışma girişimcilerin
karakteristik özelliklerine yöneliktir.
Benzer girişimcilik özelliklerine yönelik yapılan çalışmaların sayısı çok fazladır (Herron ve Robinson;
1993). Bunun nedeni ise; girişimcilik çalışmalarında ilk aşama girişimcilerin psikolojik özelliklerini anlamak
olacaktır.
Kişilik araştırma faaliyetlerinde, girişimci kişiliğin incelenmesinde kritik bir rol olarak, analiz birimi birey
ve ilgilenilen alanın önemi ortaya çıkmıştır (Ayrıca bakınız; Rauch, Frese, 2000), ((Korunka, Frank, Lueger,
Mugler, 2003). Araştırmacılar girişimcilik eğiliminin çeşitli tiplerini (Koh, 1996) ve klasik karakteristikler olarak
adlandırılan üç kişilik yapısını: iç kontrol odağı, yüksek başarı ihtiyacı ve ılımlı risk alma eğilimi (Korunka et
al., 2003) olarak incelediler. (Hild et al., 2005: 2). Burada girişimcinin; girişimcilik eğilimini etkileyen
psikolojik, demografik ve aile özellikleri kısa ele alınacaktır.
2.1. Psikolojik Özellikler
Çalışmada girişimcilikle ilgili psikolojik özelliklerden; başarı ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma eğilimi,
belirsizliğe karşı tolerans, kendine güven ve yenilikçilik özellikleri aşağıda açıklanmaktadır.
2.1.1.Başarı İhtiyacı
McClellands’s (1961) tarafından geliştirilen teori; girişimci davranışını etkileyen bir faktör olarak başarı ihtiyacını güçlü bir psikolojik güç olarak önermektedir (Shaver and Scott, 1991). Başarı ihtiyacı yüksek bireylerin,
başarmak için güçlü bir isteğe sahip olmaları neticesinde girişimci davranış sergilemektedirler (Koh, 1995; 30).
Bu teoriye göre, güçlü bir başarı gereksinimine sahip bireyler sorunları çözmede, hedefler belirlemede,
belirledikleri hedefleri kendi çabaları ile gerçekleştirmede bireysel sorumluluk sergilemenin yanında, şans
yerine, yeteneğin bir sonucu olarak makul riskler üstlenmektedirler. Yüksek başarı gereksinimi, bireyleri
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girişimcilikle meşgul olmaya ve girişimcilik için kendi tarzlarını oluşturmaya sevk etmektedirler (Dündar ve
Ağca, 2007; 127).
2.1.2.Kontrol Odağı
Girişimcilerin temel psikolojik özelliklerinde biri olan kontrol odağı bireyin yaşamı boyunca olaylar
üzerinde sahip olduğu kontrol duygusunu göstermektedir (Hisrich and Peter, 2002: 66), (Dündar ve Ağca, 2007;
126). Pervin’e (1980) göre kontrol odağı; bireyin hayatındaki ödül ve ceza konusundaki algılamalarını temsil
eder. İçsel kontrol odağına sahip bireyler hayatlarındaki olayları kontrol edebileceklerine inanırken, dışsal
kontrol odaklı bireyler ise hayatlarındaki olayların şans veya kader gibi dışsal faktörler tarafından belirlendiğine
inanırlar. Yapılan araştırmalarda (Brockhaus. 1975, 1980; Korunka et al., 2003) girişim ve iç kontrol odağı
arasında bir ilişki görülmüştür (Hild et al., 2005: 4).
Brockhaus ve Horwitz (1986), içsel kontrol hissine sahip insanların dışsal kontrole sahip olanlara
karşılaştırıldığında başarı için daha fazla çaba gösterecekleri ileri sürülmüştür. Ayrıca kontrol hissinin başarılı ve
başarısız girişimcileri birbirinden ayırt ettiğini ileri sürmüştür. (Alpkan ve diğerleri, 2002; 2)
2.1.3.Risk Alma Eğilimi
Risk alma eğilimi girişimciliğin üçüncü özelliği (Ahmed, 1985; Koh, 1986; Korunka et al., 2003; Pearson
and Chatterje, 2001) ve girişimci davranışının bir anahtarı olarak (Atherton, 2004) tanımlandı. Risk alma eğilimi
bireylerin belirsizlik altındaki kararlarında şanslarını denemeye eğilimli olmalarını ifade eder (Koh, 1996; 15).
Mill’e (1984) göre risk alma eğilimi girişimcileri diğer yöneticilerden ve diğerlerinden ayırmada anahtar
faktör olarak ileri sürmüştür (Alpkan ve diğerleri, 2002; 3) (Bakınız, Sarachek, 1978; Palmer, 1971).
Risk, gelecekteki olayların belirsizliği nedeniyle kaybetme olasılığını ifade etmektedir. Alınacak riskin
büyüklüğü, hem getiriyi hem de belirsizlik derecesine bağlı olarak değişmektedir. Girişimciler için belirgin
getiriler; bağımsızlık, başarı ve yenilik olarak ele alınmaktadır. Girişimcilik süreci içerisinde finansal, sosyal
ilişkiler, kariyer, psikolojik ve sağlık bakımından algılanan riskler elde edilecek getiri ile yakından ilgilidir
(Dündar ve Ağca, 2007; 127).
2.1.4.Belirsizliğe Karşı Tolerans
Belli bir durumda yetersiz bilginin olduğu duruma belirsiz durum denir. Bir kişinin belirsiz durumu
algılaması ve mevcut bilgiyi organize etmesindeki tavrı onun belirsizliğe karşı toleransını ifade eder.
Belirsizliğe karşı toleransı yüksek olan kişiler belirsiz durumu aşılması gereken bir engel olarak görür ve en
iyi sonucu almak için gayret sarf eder. Mitton’a (1989) göre girişimciler bilinçli olarak belirsizlik durumunu
arayıp onunla başa çıkmaya çalışırlar. Dolayısıyla belirsizliğe karşı tolerans girişimci için önemli özelliklerden
biridir (Koh, 1996; 15) (Ayrıntılı bilgi için bakınız, Schere, 1982; Sexton and Bowman, 1985). Girişimcilik
eğilimi olanların diğerlerinden daha fazla belirsizlik toleransı sergilemeleri beklenir. Ayrıca belirsizlik
durumlarını tolere etme yeteneği, risk alma biçimiyle de pozitif olarak ilişkilidir (Dündar ve Ağca, 2007; 128).
2.1.5.Kendine Güven
Girişimci kavramı kendi işinin sahibi olan kişileri tanımladığına göre her girişimcinin belirlenen amaç ve
hedeflere ulaştığına inanması gerekir. Başka bir ifadeyle bir girişimci kendi işiyle ilgili kendine güven ve
rekabetçiliğe sahip olması beklenir. Ho ve Koh (1992) ve Robinson’un (et all., 1991) yapmış olduğu uygulamalı
çalışmalarda, girişimciler girişimci olmayanlara oranla kendine güven derecesinin daha yüksek olduğunu ortaya
koymuştur (Koh, 1996; 15)
2.1.6.Yenilikçilik
Yenilik kavramı, girişimciliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Yenilikçilik, yaratma ve kavramsallaştırma
yeteneğini gerektirdiği gibi, işi etkileyen çevresel koşulları kavrama yeteneğini de gerektirmektedir. Yenilik,
yeni bir ürün veya süreç geliştirme, yeni bir dağıtım kanalı oluşturma, yeni bir örgütsel yapı veya metot
geliştirme gibi faaliyetleri kapsamaktadır(Hisrich and Peters, 2002; 9) (Dündar ve Ağca, 2007; 129). Yenilikçilik
işletme faaliyetlerinin yeni ve orijinal yollarla yürütülmesi ve algılanmasıyla ilgilidir. Schumpeter (1934) ve
Mitton (1989) tarafından öne sürüldüğü gibi yenilikçilik; girişimciliğe ait özelliklerin temeli ve girişimciliğin
odak noktasıdır (Koh, 1996; 16).
2.2. Demografik ve Aile Özellikleri
Literatürde kimlerin girişimci olabileceğini belirlemede, demografik özelliklerinde ele alınarak
değerlendirildiği görülmektedir. Girişimci bireylerin demografik özelliklerinin başında aldıkları eğitim, cinsiyet,
yaş, geçmiş dönemde kazanılan iş tecrübesi, girişimci bir aile çevresinden gelme ve ailenin ilk çocuğu olma gibi
özellikler gelmektedir(Dündar ve Ağca, 2007; 129). Girişimciliğe etki eden demografik ve aile özellikleri
aşağıdaki gibidir (Koh, 1985; 32-33).
Girişimciliği ve girişimcilerin profilini ortaya çıkarmada demografik ve aile özelliklerini incelemek yaygın
olarak kullanılmaktadır. Bu yaklaşım, benzer geçmişi olan kişilerin benzer özellikleri taşıdığını varsaymaktadır.
Bu yüzden girişimcilik eğilimi taşıyanların, bu eğilimi taşımayanlardan demografik ve aile özelliklerine göre
ayrılması mümkün olmaktadır. En fazla araştırılan demografik ve aile özellikleri cinsiyet, yaş, kardeş sayısı,
doğum sırası (ilk çocuk olup olmadığı) ve rol modelidir( örneğin ailede girişimcilik eğilimi olup olmadığı).
Önceki araştırmalar; kadınların girimcilikte önemli engellerle karşı karşıya geldiğini (Charbonneau, 1981),
finans, pazarlama ve satın alma da deneyim eksikliğini (Bowen and Hisrich, 1986), sorumluluk ve yetkiyi
aktarmada zorluk (Cuba, Deconza and Anish; 1983), rol modellerin olmaması, erkek iş görenleri işe almada
zorluk ve kişisel yaşam ile kariyer arasında uyumsuzluğunu (Gregg, 1985; Neider,1987) ortaya koymuştur.
Bundan dolayı, erkeklerin kadınlara göre daha girişimci olduğu, kadın girişimcilik üzerine artan bir ilgi olmasına
rağmen girişimcilik konusunda erkeklerin baskınlığı literatürce desteklenmektedir (örneğin Curtis, 1986).
Cooper (1981) tipik bir girişimcinin 30’lu yaşlarda girişimciliğe atıldığını dikkat çekmektedir Benzer
şekilde Liles (1981) girişimde bulunabilmek için etkili kapasitenin 25 ile 30 yaşlar arasında arttığını saptamıştır.
Daha sonra bu yaklaşım gözden geçirilmiş ve aile ile ilgili yükümlükler ve çıkarlar daha önemli hale geldikçe
yukarıdaki anlayış tersine çevrilmiştir. Diğer araştırmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (örneğin, Hisrich
and Brush, 1986)
Genellikle aile geçmişinin, bir kişinin girişimcilik eğilimini etkilediğine inanılır. Örneğin Watkins ve
Watkins (1983) ve Hisrich (1986) ilk doğan çocuğa daha fazla dikkat gösterildiğini ve daha yüksek düzeyde
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kendine güven sahibi olduğunu ve bunların sorumluluk ve başarıya yönelik daha yüksek olumlu tutum
sergilediklerini söylemişlerdir. Tüm bunların girişimcilik eğilimiyle bağlantısı vardır. İlk doğan çocukların daha
girişimci bir şekilde davranma eğilimi taşıyor olmaları ampirik bulgularla desteklenmektedir (örneğin, Hisrich
and Brush, 1986; Neider, 1986). Doğum sırası etkisi aynı zamanda kardeş sayısının etkisi şeklinde de
incelenebilir. Özellikle kardeş sayısı ne kadar az olursa bir birey o kadar fazla özel ilgi ve sorumlulukla
karşılaşır. Bu nedenle girişimci bir davranış sergileme ihtimalide daha fazla olur (bakınız, Sonnenfeld and
Kotter, 1982).
Ailenin girişimcilik eğilimleri genç yaştaki potansiyel girişimcilerin rol modellerde ve girişimciliğin
deneyimlerle öğrenilmesi durumuyla karşı karşıya gelmelerini sağlar (Cooper and Dunkelberg, 1986). Ailenin
girişimcilik eğilimiyle ilgili kanıtlara literatürde ulaşmak mümkündür (bakınız, O’Farrell, 1986; Westhead,
1990)
Son olarak; girişimcilerin bir girişimi başlatırken özellikle karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelirken
eğitimin çok önemli olduğu vurgulanmaktadır. Biçimsel eğitim gerekli olmamasına rağmen iş hayatında başarı
için önemli bir unsur olarak gözükmektedir. Girişimcilerin başlattıkları girişimin teknik yönünün yanında,
finans, stratejik planlama, pazarlama, yönetim ve diğer alanlarda da eğitime ihtiyaçları vardır. Ayrıca
girişimcilikte yazılı ve sözlü iletişim becerileri de çok önemlidir (Dündar ve Ağca, 2007; 130).
3.

ARAŞTIRMANIN KONUSU, AMACI VE HİPOTEZLERİ

Araştırma konusu; ekonomik kalkınma, istihdam yaratma ve sosyal gelişmenin temel faktörü olarak kabul
edilen girişimcilik eğiliminin üniversite öğrencileri açısından çeşitli yönleriyle ele alınması ve incelenmesidir.
Girişimcilikle ilgili literatüre bakıldığında teorik ve uygulamalı çalışmalarda girişimcilikle, psikolojik
özellikler arasında ilişki bulunmuştur. Özellikle girişimcilik eğilimine sahip olan ve olmayanlar arasında yapılan
karşılaştırmalar da girişimcilerde daha büyük başarı ihtiyacı, daha çok içsel kontrol odağı, daha çok risk alma
eğilimi, daha büyük belirsizlik toleransı, daha çok kendine güven ve daha büyük yenilikçilik olduğu
kanıtlanmıştır.
Bu çalışmanın amacı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF’de okuyan lisans öğrencilerinin girişimcilik
özelliklerini ortaya çıkarmaktır. Bunun için; girişimcilikle ilgili ders alan ve almayan, ayrıca gelecekte girişimci
olmayı isteyen ve istemeyen öğrenciler arasında psikolojik değişkenler(başarı ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma
eğilimi, belirsizliğe karşı tolerans, kendine güven ve yenilikçilik), demografik ve aile özellikleri arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçları test etmek üzere aşağıdaki
sıfır hipotezleri (H0) oluşturulmuştur:
Psikolojik testlere yönelik sıfır hipotezleri:
Hipotez 1: Gelecekte girişimcilik kariyeri planlayan öğrencilerle planlamayanlar arasında girişimcililik eğilim
düzeyleri arasında bir farklılık yoktur.
Hipotez 2: Gelecekte girişimcilik kariyeri planlayan öğrencilerle planlamayanlar arasında başarı ihtiyacı
bakımından bir farklılık yoktur.
Hipotez 3: Gelecekte girişimcilik kariyeri planlayan öğrencilerle planlamayanlar arasında kontrol odağı
bakımından bir farklılık yoktur.
Hipotez 4: Gelecekte girişimcilik kariyeri planlayan öğrencilerle planlamayanlar arasında belirsizliğe karşı
tolerans bakımından bir farklılık yoktur.
Hipotez 5: Gelecekte girişimcilik kariyeri planlayan öğrencilerle planlamayanlar arasında risk alma eğilimi
bakımından bir farklılık yoktur.
Hipotez 6: Gelecekte girişimcilik kariyeri planlayan öğrencilerle planlamayanlar arasında kendine güven
bakımından bir farklılık yoktur.
Hipotez 7: Gelecekte girişimcilik kariyeri planlayan öğrencilerle planlamayanlar arasında yenilikçilik
bakımından bir farklılık yoktur.
Gelecekte girişimcilik kariyeri planlayan ve planlamayan öğrenciler arasında demografik ve aile
özelliklerine ilişkin sıfır hipotezleri (H0) aşağıdaki gibidir:
Demografik özellilere ilişkin sıfır hipotezleri:
Hipotez 8: Cinsiyetin girişimcilik eğilimiyle ilişkisi yoktur.
Hipotez 9: Yaşın (<23 ve 23≥) girişimcilik eğilimiyle ilişkisi yoktur.
Hipotez 10: Yerleşim (il ve diğerleri) yerinin girişimcilik eğilimiyle ilişkisi yoktur.
Ailenin özellilerine ilişkin sıfır hipotezleri:
Hipotez 11: Doğum sırasının (ilk çocuk ve/veya en büyük çocuk ile diğerleri) girişimcilik eğilimiyle ilişkisi
yoktur.
Hipotez 12: Kardeş sayısının (<3 ve 3≥) girişimcilik eğilimiyle ilişkisi yoktur.
Hipotez 13: Role modelin girişimcilik eğilimiyle ilişkisi yoktur (ailede girişimci olup olmaması).
Hipotez 14: Anne ve/veya babası kendi işini kurmuş olan öğrencilerle, anne ve/veya babası ücretli çalışan
öğrencilerin girişimcilik eğilimiyle ilişkisi yoktur.
Hipotez 15: Ailenin gelir düzeyi (<1500 ve 1500≥) ile girişimcilik eğilimi arasında ilişki yoktur.
Yukarıdaki girişimcilikle ilgili psikolojik demografik ve aile özelliklerinin dışında girişimcilik dersini alan
ve almayan öğrencilerin girişimcilik düzeyleri arasında ilişki olup olmadığı, bölüm ve sınıflar arasında
girişimcilik özellikleri arasında anlamlı farklılığın olup olmadığının sıfır hipotezleri aşağıdaki gibidir:
Hipotez 16: Girişimcilik dersini alan ve almayan öğrencilerin girişimcililik eğilim düzeyleri arasında bir ilişki
yoktur.
Hipotez 17: Gelecekte girişimcilik kariyeri planlayan öğrencilerle planlamayanlar arasında bölümler itibariyle
bir farklılık yoktur.
Hipotez 18: Gelecekte girişimcilik kariyeri planlayan öğrencilerle planlamayanlar arasında sınıflar itibariyle bir
farklılık yoktur.
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4.

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ

Bu çalışmada araştırma evrenimiz bir ön çalışma nitelinde olan ESOGU İİBF bölümlerinde okuyan
öğrencilerden, özellikle girişimcilik dersini almış olabileceği düşünülen 2 ve daha üst sınıflar olmakla beraber,
2007-2008 bahar döneminde ders kaydı yaptıran tüm öğrencilerin girişimcilik düzeyleri ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Bu nedenle araştırma evrenimiz 2007–2008 bahar döneminde ders kaydı yaptıran tüm öğrencilerdir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Entrepreneurs’ Handbook da yayınlanan
ve güvenilirliği ve geçerliliği test edilmiş olan bu anketin orjinali Hian Chye Koh tarafından, anketin türkçesi ise
Dündar ve Ağca’dan elde edilmiştir.
Anket formu iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda öğrencilerin demografik ve aile özellikleri ile
mezun olduktan sonra kendi işini kurmak veya ücretli çalışmak isteyip istemedikleri yani ileride girişimciliği
planlayıp planlamadıklar şeklinde toplam 18 sorudan oluşmaktadır.
Anketin ikinci bölümündeki 36 soru ise; orijinal anketteki gibi kullanılmıştır. Bu bölümdeki sorular
öğrencilerin psikolojik özelliklerini ortaya koyan sorulardır ve 5’li likert olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin
psikolojik özelliklerini ölçmeye yönelik bu 36 ifadeden; altısı ‘başarı gereksinimi’ özelliğini, yedisi ‘iç kontrol
odağı’ özelliğini, altısı ‘risk alma eğilimi’ özelliğini, altısı ‘belirsizliği tolerans’ özelliğini, altısı ‘kendine güven’
özelliğini ve beşi’ yenilikçilik’ özelliğini ölçmektedir.
Psikolojik özellikleri ölçmekte kullanılan bu 36 ifadeden 17 tanesi olumlu ve 19 tanesi olumsuz olarak
düzenlenmiştir. Olumlu ifadelerde kullanılan 5’li likert ölçeğinin puanlaması 1:kesinlikle katılmıyorum,
2:katılmıyorum, 3:kararsızım, 4:katılıyorum ve 5:kesinlikle katılıyorum şeklinde iken, olumsuz ifadeler ise;
1:kesinlikle katılıyorum, 2:katılıyorum, 3:kararsızım, 4:katılmıyorum ve 5:kesinlikle katılmıyorum şeklindedir.
Bu şekilde puanlama sonucunda öğrencilerin 36 soruya vermiş oldukları cevapların ortalaması 1 değerine
yaklaştıkça girişimcilik özelliği azalmakta ve 5 değerine yaklaştıkça ise girişimcilik özelliği artmaktadır.
Araştırmada Kullanılan İstatistiksel Teknikler
Araştırmada veriler SPSS 12.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeğin
güvenirliği Cronbach Alpha katsayısı hesaplanarak kontrol edilmiştir. Analiz sonucunda bu katsayı 0.64 olarak
bulunmuştur. Bu katsayının 0.60≤α<0.80 ise ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. (Kalaycı ve
diğerleri, 2005; 404405) Ayrıca bir ölçekteki sorunların bireyler tarafından aynı yaklaşımla algılanıp algılanmadığı ve ölçekte
yer alan her bir sorunun zorluk derecesinin birbirine eşit olup olmadığı Hotelling T2 istatistiği ile test edilmiş
(p=0.000<α=0.05) ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Araştırmada tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, frekanslar), t-testi, F testi, χ2 testi ve çok
değişkenli lojistic ve probit regresyon modeli kullanılmıştır.
Bulgular ve Yorumlar
ESOGU IIBF öğrencilerine yapılan 600 anketten 480 tanesi geri dönmüş ve analizler bu anketler üzerinden
yapılmıştır. Yapılan anketlerden elde edilen bulgular aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir:
Ankete katılan öğrencilerin %45,6’sı erkek, %54,4’ü bayandır. Bölümler itibariyle bakılınca da iktisat
bölüm öğrencileri %42,9, işletme %32,5 ve maliye ise %24,6’dır. Öğrencilerin yaşamlarını yoğun olarak
geçirdikleri yerleşim yeri ise %75,2 ile il’dir. Ebeveynlerin iş durumuna bakıldığında babaların %30,4’ü kendi
işinde çalışmakta, annelerde bu oran ise %1,7’dir ve annelerin %72,9’ı ise ev hanımıdır. Ebeveynlerin eğitim
durumuna bakıldığında ise; babaların %30’u lise, annelerin %41,3’ü ilkokul mezunu olduğu görülmektedir.
Ailelerin aylık gelirlerine bakıldığında en büyük oran %44,4 ile 500-1500 YTL sınırları arasında olduğu
görülmektedir. Ailedeki kardeş sayısı incelendiğinde ise (<3) üç den az kardeş sahibi olan öğrencilerin oranı
%78,5 ve ailede tek çocuk ve/veya ilk (en büyük) çocuk olanların oranı %43,8’dir. Ailede girişimci var mı
sorusuna bakıldığında ise bu oran %29,2, girişimcilik dersi alanların oranı %25,4 ve mezun olduktan sonra kendi
işimi kurmak yani girişimci olmak istiyorum diyenlerin oranı ise %54,4’dür.
Tablo 1: Demografik Ve Aile Özelliklerinin Dağılımı
Frekans
%
Frekans
Cinsiyet
Yaş
219
45,6
<23
349
Erkek
131
261
54,4
Kadın
23 ≥
Öğretim
Yerleşim
316
65,8
361
I. Öğretim
İl
164
34,2 İlçe, kasaba, köy ve
119
II. Öğretim
di.
Annenin iş durumu
Annenin eğitim durumu
8
1,7 İlkokul
198
Kendi işinde ça.
58
12,1 Ortaokul
81
Ücretli çalışan
414
86,2 Lise
117
Emekli ve diğer
24
Aylı gelir
Yüksekokul
48
10,0 Lisans ve lisansüstü
46
500 YTL
213
44,4 Diğer
14
500 - 1500 YTL
113
23,5 Kardeş sayısı
1500 - 2500 YTL
106
22,1 yok
26
≥ 2500
213
Doğum sırası
1
188
39,2 2
138
En büyük
71
14,8 3
63
Ortanca

%

Frekans

%

Bölüm
72,7 İktisat
206
27,3 İşletme
156
118
Maliye
75,2
Babanın iş durumu
24,8
146
Kendi işinde ça.
41,3
16,9
24,4
5,0
9,5
2,9
5,4
44,4
28,8
13,1

184
Ücretli çalışan
150
Emekli ve diğer
Babanın eğitim durumu
118
İlkokul
69
Ortaokul
144
Lise
30
Yüksekokul
114
Lisans ve lisansüstü
5
Diğer
Ailede girişimci
140
Evet
340
Hayır

42,9
32,5
24,6
30,4
38,3
31,3
24,6
14,4
30,0
6,3
23,8
1
29,2
70,8
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En küçük
Ailenin tek
çocuğu
Diğer
Toplam

183
22
16
480

38,1 4 ve daha fazla
40
8,3 Mezun olduktan Sonra
4,6
Kendi işim kurmak
Girişimcilik dersi alıp almadığı
isterim
3,3
122
25,4 Ücretli çalışmak
Evet
isterim
358
74,6
Hayır
100
Toplam
480
100
Toplam

261

54,4

219

45,6

480

100

Öğrencilerin girişimcilik özelliği ile girişimcilik özelliğin belirlemede kullanılan 6 psikolojik ifadelerin
ortalama ve standart sapma değerleri Tablo2’ de görülmektedir.
Tablo2: Girişimcilik Özelliği İle Psikolojik Faktörlere İlişkin İstatistikler
Girişimcilik
Faktörler
Özelliği
Başarı
Kontrol
Belirsizliğe karşı Risk Alma
İhtiyacı
Odağı
tolerans
Eğilimi
3,2371
3,2347
3,5015
2,6274
2,9135
Ortalama
0,30978
0,55617
0,53108
0,53395
0,47884
Standart Sapma

Kendine
Güven
3,5194
0,59396

Yenilikçilik
3,6258
0,60021

Öğrencilerin girişimcilik puan ortalaması 3,2371 ile olumlu tarafta olduğu görülmektedir. Öğrencilerin
psikolojik faktörlerin ortalamasına bakıldığında ise 3,6258’le yenilikçilik, 3,5194’le kendine güven, 3,5015’le
kontrol odağı ve 3,2347’le başarı ihtiyacı şeklinde sıralandığı görülmektedir. Bu dört faktör açısında
öğrencilerde girişimcilik özelliklerini taşıdıkları fakat ortalaması 3’ün altında olan belirsizliğe karşı tolerans
(2,6274) ve risk alma eğiliminde (2,9135) öğrencilerin kararsız kalacaklarını göstermektedir. Gelecekte girişimci
olmak isteyen ve istemeyenlerin, girişimcilik özelliği ve psikolojik faktörlere ilişkin anlamlı farklılığın olup
olmadığının incelendiği t-testlerinin sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3: Girişimci Olmak İsteyen Ve İstemeyenlerin, Girişimcilik Özelliği ve Psikolojik Özeliklere İlişkin t-testleri
N
Ortalama
Standart sapma
t-testi
Değişkenler
Kendi işimi kurmak isterim
261 3,2882
0,30877
4,006
Girişimcilik Özelliği
Ücretli çalışmak isterim
219 3,1762
0,30049
Kendi işimi kurmak isterim
261 3,2810
0,57663
1,995
Başarı İhtiyacı
Ücretli çalışmak isterim
219 3,1796
0,52677
Kendi işimi kurmak isterim
261 3,4926
0,52999
-0,399
Kontrol Odağı
Ücretli çalışmak isterim
219 3,5121
0,53340
Kendi işimi kurmak isterim
261 2,6596
0,57238
1,466
Belirsizliğe karşı tolerans
Ücretli çalışmak isterim
219 2,5890
0,48269
Kendi işimi kurmak isterim
261 2,9853
0,48799
3,630
Risk Alma Eğilimi
Ücretli çalışmak isterim
219 2,8280
0,45417
Kendi işimi kurmak isterim
261 3,6277
0,57538
4,444
Kendine Güven
Ücretli çalışmak isterim
219 3,3904
0,59123
Kendi işimi kurmak isterim
261 3,6828
0,60654
2,278
Yenilikçilik
Ücretli çalışmak isterim
219 3,5580
0,58676

p
0,000
0,047
0,690
0,143
0,000
0,000
0,023

Varyansların eşit olup olmadığı Levene testine göre belirlendikten sonra elde edilen t-testinin sonuçlarını
Tablo3’de verilmiştir. t-testinin sonuçlarına göre girişimci olmayı planlayanlarla planlamayanlar arasında;
girişimcilik özelliği, başarı ihtiyacı, risk alma eğilimi, kendine güven ve yenilikçilik arasında istatistiksel açıdan
anlamlı fark bulunmuştur (p<α). Fakat kontrol odağı ve belirsizliğe karşı tolerans değişkenlerine yönelik olan
sıfır hipotezleri reddedilememiştir.
Aile, demografik özellikler ve girişimcilik dersini alan ve almayan öğrencilere yönelik yapılan χ2 test
istatistiğinin sonuçları tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4: χ2 Test İstatistikleri
Değişkenler
Cinsiyet
Yaş
Yerleşim yeri
Doğum sırası
Kardeş sayısı
Rol Model
Babanın kendi işi olması
Ailenin geliri
Girişimcilik dersini alıp/almama

Sd
1
1
1
1
1
1
1
1
1

χ2
36,681
9,231
4,243
0,270
0,050
19,450
8,472
4,809
4,136

p
0,000
0,002
0,039
0,603
0,822
0,000
0,004
0,028
0,042

Girişimcilik eğilimine sahip olan ve olmayan öğrencilerin demografik ve aile özellikleri ve ders alan ve
almayanlar arasında homojen bir ilişki olup olmadığı χ2 testi ile incelendi. χ2 testi sonucunda cinsiyet, yaş,
yerleşim yeri, rol model, babanın kendi işine sahip olması, ailenin gelir düzeyleri, girişimcilik dersini alan ve
almayan öğrenciler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Ayrıca çalışmada ESOGU IIBF öğrencilerinin bölümler ve sınıflar itibariyle girişimcilik eğilimleri arasında
fark olup olmadığı F istatistiği ile test edilmiş ve sonuçlar tablo 5 ve 6 da verilmiştir.
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Tablo 5: Bölümler İle Öğrencilerin Girişimcilik Özelliklerinin F Testi
Kareler Toplamı
s.d.
Kareler ortalaması
Gruplara arası
0,980
2
0,490
Gruplar içi
118,101
477
0,248
Genel
119,081
479
Tablo 6: Sınıflar İle Öğrencilerin Girişimcilik Özelliklerinin F Testi
Kareler Toplamı
s.d.
Kareler ortalaması
Gruplara arası
2,865
3
,955
Gruplar içi
116,216
476
,244
Genel
119,081
479

F
1,979

F
3,912

p
0,139

p
,009

Varyans analiz sonucunda bölümlerle öğrencilerin girişimcilik özelliği arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
Fakat sınıflarla öğrencilerin girişimcilik özelliği arasında anlamlı bir farklılık vardır. Bu farklılığa neden olan
sınıf ortalaması ise Tukey HSD sınaması sonucunda 2. ve 4. sınıf ortalamalarından kaynaklandığı görülmektedir.
Tablo 7: Tukey HSD Sınaması
I
J
2
1
3
4

Ortlamalar arası fark (I-J)
-0,18185
0,08189
0,15661*

Standart hata
0,14072
0,05927
0,05385

p
0,568
0,511
0,020

Öğrencilerin girişimcilik özellikleri çok değişkenli lojistik ve probit analizi ile incelendi. Öğrencilerin
mezun olduktan sonra girişimcilik özelliğine sahip olanlar ve olmayanlar (kendi işini kurmak isteyenler ile
ücretli çalışmak isteyenler) bağımlı değişken ve 6 psikolojik özellikler ise bağımsız değişken olarak ele alındı.
Probit analizinin sonucunda elde edilen değişkenlerin standart z değerleri incelendiğinde, lojistik regresyonun
sonuçlarıyla uyumlu olduğu için Tablo 8’de yalnızca lojistik regresyonun sonuçları verildi.
Tablo 8: Çok Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları
Değişkenler
B
S.Hata
Wald
sd
Başarı İhtiyacı
Kontrol Odağı
Belirsizliğe
karşı tolerans
Risk
Alma
Eğilimi
Kendine
Güven
Yenilikçilik
Sabit

p

-0,439 0,208
0,107 0,190
0,516 0,211

4,451
0,314
6,008

1
1
1

0,035*
0,575
0,014*

Exp(B
)
0,645
1,113
1,676

0,197

0,185

1,132

1

0,287

1,218

0,718

0,197

13,335

1

0,000*

2,050

0,115 0,191
-3,584 1,093

0,360
10,751

1
1

0,548
0,001*

1,122
0,028

Tablo 9: Sınıflandırma Tablosu
Gözlemler
Girişimcilik özelliği
Genel Yüzde

0
1

Kestirimler
Girişimcilik Durumu Yüzdeler
0
1
104
115
47,5
69
192
73,6
61,7

Lojistik regresyon analizinde olasılık değerleri incelendiğinde bağımsız değişkenlerden, başarı ihtiyacı,
belirsizliğe karşı tolerans, kendine güven ve sabitin 0,05 düzeyinde ve ayrıca omnibus testi sonucunda model
katsayılarının anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar ise; diğer uygulama sonuçlarıyla uyumlu olduğunu
göstermektedir. Tablo 9 incelendiğinde ESOGU IIBF okuyan öğrencilerin girişimcilik özelliğinin oranı
%73,6’dır ve bu oranın yüksek olduğu söylenebilir. Girişimcilik özelliğine sahip olmayanların oranı ise
%47,5’dir. Modelin genel oranı ise %61,7’dir. Başka bir ifadeyle 6 psikolojik özelliğe sahip olanların
girişimcilik eğiliminin genel doğruluk oranı %61,7’dir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada geleceğin girişimcileri olduğu düşünülen üniversite öğrencilerinin, girişimcilik özelliğine
sahip olup olmadığı, ESOGU IIBF okuyan iktisat, işletme ve maliye bölümü öğrencilerine uygulanan anket ile
belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; ESOGU IIBF’de okuyan öğrencilerinin genel
girişimcilik düzeyi 3,2371 olarak bulunmuştur. Bu değer öğrencilerin girişimcilik özelliğine sahip olduğunu
göstermektedir.
Öğrencilerin mezun olduktan sonra girişimci olmak isteyen ve istemeyenlerle, genel girişimcilik ve 6
psikolojik özellik arasında yapılan t testi sonucunda kontrol odağı ve belirsizliğe karşı tolerans değişkenleri
dışında tüm değişkenler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu durumda gelecekte girişimci olmak isteyen
öğrenciler diğerlerine göre; başarı ihtiyacı, risk alma eğilimi, kendine güven ve yenilikçilik özelliklerine sahip
oldukları görülmektedir.
Öğrencilerin demografik, aile özellikleri ve girişimciliğe yönelik ders alan ve almayanlarla, mezun
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olduktan sonra girişimci olmak isteyen ve istemeyenler arasındaki ilişki χ2 testi ile incelenmiştir. Girişimcilik
eğilimiyle cinsiyet, yaş yerleşim yeri, rol model, ailenin gelir düzeyi, babanın girişimci olması ve girişimcilik
dersi alan ve almayanlar arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Araştırmada doğum sırası ve kardeş
sayısı değişkenleri ise; ilişkisiz olarak bulunmuştur.
Öğrencilerin girişimcilik eğiliminde bölümler ve sınıflar arasında farklılık olup olmadığı F testi ile
incelenmiş ve sınıflar arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yapılan inceleme sonucunda, özellikle 2. ve 4.
sınıflar arasında girişimcilik düzey ortalamaları arasında faklılık, Tukey HSD sınaması ile tespit edilmiştir.
Genel girişimcilik özelliğinin alt faktörleri olan 6 psikolojik değişken ile gelecekte kendi işini kurmak
isteyen ve istemeyenler arasında yapılan lojistik regresyon sonunda; başarı ihtiyacı, belirsizliğe karşı tolerans ve
kendine güven değişkenleri anlamlı bulunmuştur. Lojistik regresyon analizi sonucunda ESOGU IIBF’de okuyan
öğrencilerin gelecekte girişimci olmak isteyenlerin kendi içerisindeki oranı incelendiğinde bu oranın %73,6
olduğunu, ankete katılanlar içerisinde ise bu oranın %61,7 gibi bir değere karşılık geldiğini görmekteyiz.
Bu çalışmadaki uygulama faklı bölüm, farkı üniversite öğrencilerine genellenerek üniversitelerimizdeki
öğrencilerin girişimcilik eğilimi ortaya konulabilir. Bu incelemeler sonucunda da; girişimciliğin
yaygınlaştırılmasında uygun eğitim ve ders programlarının geliştirilmesine katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
Kısaca üniversite öğrencilerini geleceğin girişimcileri olarak görmek istiyorsak, üniversitelerdeki girişimcilik ve
yönetim alanlardaki derslerin sayısını ve içeriğinin tekrar düzenlenmesi gerekebilir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK VE ATILGANLIK DÜZEYLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ali Murat SÜNBÜL∗,
Ercan YILMAZ∗∗.
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik ve Atılganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
ÖZET
Çalışma hayatında, devlet sektörü, kendi payını özel sektöre bırakmaya başlamıştır. Bu sebepten dolayı
gönümüzde bireylerin, atılganlıkları ve girişimcilikleri önem kazanmıştır. Girişimcilik; emek, teknoloji, sermaye
ve doğal kaynaklar olarak sayılan üretim faktörlerini bir araya getirerek mal veya hizmet üretme eylemlerini
kapsar. Girişimci ise; mal ve hizmet üretmek amacıyla, pazardaki fırsatları değerlendiren, sermaye, doğal
kaynaklar ve emek gibi üretim faktörlerini bir araya getirerek riski üstlenen kişidir. Atılganlık ise insan
ilişkilerinde eşitliği gözeterek gereksiz endişelerden arınmış bir şekilde, kendimizi savunabilmemizi; kendimize
güvenmemizi, duygularımızı dürüstçe ve rahatlıkla ifade edebilmemizi ve başkalarının haklarını çiğnemeden,
kendi haklarımızı kullanabilmemizi ifade etmektedir. Bu araştırmanı amacı, üniversite öğrencilerinin girişimcilik
ile atılganlık düzeyleri arasında ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Selçuk Üniversitesinin farklı
bölümlerinde okuyan 474 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin girişimcilik ve atılganlık düzeyleri arasındaki
ilişkiyi test etmek için korelasyon tekniği ve atılganlığın girişimcilik düzeylerini açıklama düzeyini test etmek
için regrasyon tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin girişimcilik ile atılganlık düzeyleri
arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin atılganlık düzeyleri girişimcilik düzeylerini anlamlı bir
şekilde yordamaktadır. Ayrıca öğrencilerin atılganlık ve girişimcilikleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki
bulunamazken; öğrencilerin atılganlık ve girişimcilikleri ile yaşları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.
Anahtar Kelime: Girişimcilik, atılganlık, öğrenci
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ASSERTIVENESS AND
ENTREPRENEURSHIP LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS
ABSTRACT
In the work life, public sector is leaving its portion to the private sector. That’s why boldness and
entrepreneurship of the individuals have come into prominence today. Entrepreneurship includes
production of good and services through bringing together the production factors such as labor, technology,
capital, and natural resources. Entrepreneur is the one who seizes the opportunities and takes risks by bringing
the production factors such as capital, natural resources and labor together to produce goods and services.
Assertiveness is enunciatively of defending ourselves, having self confidence, expressing our feelings honestly
and comfortably, and taking advantage of our own rights in a manner free of unnecessary anxiety by protecting
equality in human relations. This study aims at examining the relationship between the boldness and
entrepreneurship levels of university students. 474 students from various departments of Selçuk University
constituted the participants of the study. Correlation technique has been used to explain the relationship between
boldness and entrepreneurship levels of the students, and regression has been used to test the explanation levels
of boldness on explaining entrepreneurship levels. The results of the study suggested a significant relationship
between assertiveness and entrepreneurship levels of the students. Assertiveness levels of the students
significantly predict their entrepreneurship levels. Besides, it hasn’t been found a significant relation between
assertiveness, entrepreneurship and gender whereas it has been found relation between assertiveness,
entrepreneurship and age.
Keywords: Assertiveness, entrepreneurship, student

GİRİŞ
Yükseköğrenime başlamak kişiye daha büyük bir güven ve sorumluluk kazandırır. Genç birey, kendi
yaşamını kontrol etmek ve geleceği üzerinde etkili olmak konusunda daha fazla sorumluluk alır, bağımsız
düşünme becerisini geliştirir ve sorunlarını çözebileceği konusunda güven kazanır. Bir mesleğe aday olma,
bağımsız karar verilmesi gereken durumların artması, farklı yerleşim yerlerinden ve sosyo-kültürel düzeylerden
gelip yeni arkadaş çevresi içine girmesi gibi okul yaşantısının getirdiği değişiklikler, öğrencilerin bazı özelliklere
sahip olmasını gerektirir. Bunların başında girişimcilik özelliği gelmektedir. Öğrenciler, tüm potansiyellerini ve
enerjilerini birleştirip sinerjiye dönüştürmeli yenilik ve değişimle ayakta durabileceklerini gözden uzak
tutmamalıdırlar.
Girişimciler bir ülkenin gelişme ve kalkınma gücünün dinamosu işlevini üstlenen kişilerdir. Girişimci
kavramı değişik mesleklere göre de farklı biçimde tanımlanmaktadır. Mesela ekonomistlere göre; üretim
unsurlarını bir araya getiren kaynakları etkin kullanmak suretiyle üretim yapıp neticesinde para kazanan kişi
olarak tanımlanmaktadır. Bir sanayici bir iş adamı için girişimci; gözü kara bir yatırımcı, hırslı ve ihtiraslı bir
rakip, bir müşteri veya bir müttefik olarak ifade edilebilmekte. Bir ticaret erbabı için ise; yatırım yapıp, risk alan,
rekabet ederek para kazanan kişi olarak adlandırılmaktadır. Bir psikolog için ise; bir şey elde etmek, bir şeye
ulaşmak, bir şeyi denemek, diğerlerinin elindeki otoriteyi paylaşmak isteyen yüksek motivasyonlu insanlar
anlatılmaktadır (Hisrich ve Peters, 1988: 12-15).
Girişimcilik kavramına ilişkin en sık rastlanan tanımlar şunlardır:
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-Girişimcilik; “değer yaratmak için, kar amacı güden yeni bir isletme kurma veya büyütme ve yeni bir mal
veya hizmet yaratma sürecidir.”(Bird, 1989:25-32).
-Girişimcilik; “bir fırsat algılama ve o fırsatı ele geçirmek için bir organizasyon yaratma
faaliyetidir.”(Mueller and Thomas, 2000: 53).
-Girişimcilik; fırsat elde etmek için essizlikleri vurgulama, alternatif üretim süreçlerini inceleme ve onların
optimizasyonunu sağlama faaliyetidir.” (Lounsbury, 1998: 53).
-Girişimcilik; birey ve toplum için değer yaratan, ekonomik fırsatlara cevap veren veya ekonomik fırsatlar
yaratan bireyler tarafından ortaya konulan, getirdiği yeniliklerle ekonomik sistemde değişikliklere neden olan bir
süreçtir.( Muzyka, Koning and Churchill, 1994: 352).
-Girisimcilik; yenilik yaratarak, yaratıcı yetenekler kullanarak veya herhangi baska bir sekilde, yeni; ürün,
hizmet, kaynak, teknoloji ve piyasalar bularak, deger yaratmaktır (Bird, 1989: 27).
Bu özellikler birlikte değerlendirildiğinde girişimci tanımı yapılırken hemen hepsinde yenilik ve değişim,
esneklik, dinamiklik, risk alma, yaratıcılık ve gelişim odaklı olma gibi faktörlerin etkili olduğu görülecektir
(Korkmaz, 2000). Girişimci her şeyden önce normal bir insandır. Bu sebeple girişimciler yaşadıkları sosyoekonomik ortamın ürünüdürler, fakat girişimciyi diğer insanlardan ayıran bir takım özellikler de bulunmaktadır.
Girişimcilikle ilgili yapılan bir dizi araştırmalarda hep başarılı girişimcilerin bazı ortak özellikleri
olabileceği vurgulanmaya çalışılmıştır. Gerçekten iş hayatında diğerlerine göre kısa sürede büyük başarılar elde
eden girişimcilere rastlanılmaktadır. Ancak gerek çalışma alanları gerek yaptıkları işler açısından başarılı
girişimcilerin çok farklı özelliklerinin olduğu da görülmektedir. Bununla beraber başarılı diyebileceğimiz
girişimcilerde ortak olarak risk alabilme sorumluluk üstlenme, dinamik bir kişilik, yeniliğe, değişime ve
dönüşüme açık bir yapı, ihtiraslı ve büyük olma tutkusu, nihayet başarıya odaklanma gibi özellikler sayılabilir.
Bu niteliklere sahip olmayan insanların girişimci olarak başarılı olmaları mümkün değildir (Oktay, 1996: 45).
Ayrıca bir kaynakta girişimcilikle ilgili şu özellikler dikkat çekmektedir.
a. İş fırsatlarını görüp değerlendirme yeteneği,
b. Kaynakları bir fayda yaratmak üzere bir araya getirme özelliği,
c. Başarıyı sağlayacak uygun faaliyetleri başlatabilme cesareti,
d. İnsanlarla etkili iletişim kurup onları başarıya odaklama dirayeti.
Girişimci, bazen yanlış ifade edildiği gibi parası olan kişi olmadığı gibi, girişimci olunmaz girişimci
doğulur sözü de yanlıştır. Girişimci paranın varlığından ziyade, geniş bir anlayış ve algılayış gücünü birleştirip
bir fayda yaratan kişidir. Zira bazı zihinsel yetenekler eğitimle veya parayla satın alınmayacak özelliklerdir.
Örneğin başarma arzusu, kendine güven, iş kurmaya hevesli olmak, başarısızlığa rağmen vazgeçmemek, risk
almak, yaratıcılık, değişimi fırsat olarak görmek, insanları çalışmaya ikna etmek, hoşgörülü ve toleranslı olmak,
vb özellikler (Lambing ve Charles, 2000)
Girişimcilikte başarı ile girişimcilerin kişisel özellikleri arasında yakın ilişki bulunduğu da bilinen bir
gerçektir. Başarılı girişimcilerin kişisel özellikleri de şu şekilde ifade edilebilir.
a. Yaratıcı düşünce yeteneği
b. Yüksek düzeyde çalışma arzusu
c. Cesaret, tutku, kararlık ve dirayet yeteneği,
d. İnsanlarla üst düzeyde ilişki kurabilme yeteneği,
e. Kendisini yazılı ve sözlü ifade edebilme kabiliyeti,
f.
İşini sevmesi ve işine gönül gücünü katma yeteneği
g. Zengin bir bilinç altı ve hayal kurma yeteneği,
h. Ekip ve takım çalışmasına yatkınlılık yeteneği,
i.
Kişisel vizyonu ve misyonunun olması,
j.
Değişime, dönüşüme açık ve istekli olması,
k. Esnek toleranslı davranabilme gücü,
l.
Samimi, güvenilir, sempatik ve esprili kişilik yeteneği,
m. İnsanları inandırma ve ikna kabiliyetinin yüksek olması,
n. Yönetim becerisi ve liderlik yeteneği,
o. İş bitirme azmi ve heyecanı,
p. İleri görüşlülük ve fırsatları yakalama alışkanlığı (Hisrich and Peters, 1973: 66)
Endüstriyel hayatta başarılı olabilmek için bazı kişisel özellikler kadar bazı becerilerde olmalıdır. Bu
beceriler bir kaynakta üç grupta toplanmıştır. Bunlar Kişisel Girişim Becerileri, Yönetim Becerileri ve Teknik
beceriler olarak ifade edilmiştir(Hisrich and Peters, 1973: 68). Girişimci bireylerin en önemli özelliklerinden
birisi de kişiler arası ilişkilerde ve toplumsal etkileşimde inisiyatif alması, atılgan davranışlar sergilemesidir
(Kaya, 2007: 163-169). Atılganlık, sosyal gelişimin temelini oluşturan ve en önemli davranış şekillerinden birisi
ve insan ilişkilerinde temel bir davranışsal özelliğidir (Zuroff, 1999: 33).
Atılganlık, kişilerarası iletişim ve etkileşimi kurmadaki sağlıklı davranış biçimlerinden biridir. Kişinin,
başkalarını da dikkate alarak duygularını, gereksinimlerini ve düşüncelerini ifade etmesi ve kendi haklarını
korumasıdır (İnceoğlu ve Aytar 1987: 23-24). Atılgan bireyler, haklarının farkında olup diğerlerinin haklarına
da saygı gösterirken olumlu ve olumsuz düşüncelerini açık ve dürüstçe ifade edip, kendi davranış, duygu ve
düşünceleri ile tüm sorumlulukları alabilirler. Alberti ve Emmons, atılganlığı " kişinin en fazla kazançlı çıkacak
şekilde hareket etmesini, anlamsız kaygıya sahip olmadan kendi kendine ayakta durabilmesini, başkalarının
haklarını çiğnemeden kendi haklarını ifade etmesini mümkün kılan " bir çeşit kişiler arası ilişki biçimi olarak
tanımlamaktadırlar. Benzer olarak Lange ve Jakubowski atılganlığı “başkalarının haklarını ihlal etmeden dolaylı,
dürüst ve uygun yollarla düşünce, duygu ve inançlarını ifade etmek için ayakta durma” olarak betimlemişlerdir
(Uğur, 1996: 32). Yukarıda belirtilen atılganlık tanımlarından hareket ederek hemen hepsinde vurgulanan
özellikleri içeren bir tanımlama yaparsak atılganlığı;bireyin olumlu ve olumsuz duygu ,düşünce ve arzularını
başkalarının haklarını göz ardı etmeksizin ve konuda kaygı ve suçluluk duymaksızın ifade edebilmesi olarak
tanımlanabilir (Uğur, 1996: 32-34)
Lazarus (1973: 56) atılgan davranışı dört farklı özellik içerisinde açıklamıştır;
1. Hayır diyebilme yeteneği;
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2. Dilekte bulunma ve rica etme yeteneği;
3. Olumlu ve olumsuz duygularım ifade etme yeteneği,
4. Genel konuşmaları başlatma, sürdürme ve sonlandırma yeteneği. (Uğur, 1996)
Bu nedenle öğretmenlerin eğitim sistemi içinde hak ettiği yeri alabilmesi ve mesleklerini tam olarak
yapabilmesi için girişimcilik ve atılganlık düzeyleri yüksek öğretmenler yetiştirilmesi gerekmektedir. Bundan
dolayı öncelikle bu çalışmada öğretmen adayı öğrencilerin girişimcilik ve atılganlık düzeylerinin saptanması
yerinde olacaktır.
Araştırma, bu düşünceden hareketle Selçuk Üniversitesi Eğitim ve Mesleki Eğitim Fakültesi öğrencilerinin
girişimcilik ve atılganlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla planlanmış ve
gerçekleştirilmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır
1. Öğretmen adaylarının girişimcilik ve atılganlıkları ne düzeydedir?
2. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre girişimcilik ve atılganlıkları farklılık göstermekte midir?
3. Öğretmen adaylarının yaşları ile atılganlık ve girişimcilik düzeyleri arasında ilişki var mıdır?
4. Öğretmen adaylarının atılganlıkları ile girişimcilik düzeyleri arasında ilişki var mıdır?
5. Öğretmen adaylarının atılganlıkları girişimcilik düzeylerini ne derece etkilemektedir?
YÖNTEM
Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının girişimcilik ve atılganlık düzeyleri arasındaki ilişkilerin bazı
değişkenler açısından incelenmesi olduğundan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır (Karasar, 2000: 120). Bu
çalışmanın araştırma grubunu, Selçuk Üniversitesinde öğretmenlik eğitimi veren eğitim ve mesleki eğitim
fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Bu amaçla, adı geçen fakültelerde okuyan 474 öğrenci örnekleme
atanmıştır. Örneklem grupları oluşturulurken, fakültedeki tüm bölümleri temsilen rasgele yöntemle öğrenciler
seçilmiştir. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin 355’i kız, 119’u ise erkektir.
Veri Toplama Araçları:
Kişisel Bilgi Formu: Anketin 1. kısmında deneklerin cinsiyet, yaşlarını belirtmeleri istenmiştir.
Girişimcilik Ölçeği: Bu ölçek öğrencilerin girişimci özelliklerini saptamak amacıyla hazırlanmıştır.
Ölçeğin maddelerini hazırlanmadan önce üniversite lisans düzeyinde toplam 90 öğrenciye girişimcilik
konusunda kompozisyon yazdırılmıştır. Öğrencilerin yazdıkları pasajlarda görüş, fikir, duygu ve
düşünceler cümleler haline getirilmiştir. Bu ifadelerin dışında araştırmacılar tarafında girişimcilik
konusundaki literatür taranmış ve toplam 43 soruluk bir ölçek hazırlanmıştır. Bu ölçeğin ön denemesi
yapılmadan önce uzman görüşlerine başvurulmuş ve onların görüşleri ışığında ölçekteki cümleler
tekrar düzenlenmiş ve soru sayısı 36 maddeye indirilmiştir. Likert tipinde bir forma dönüştürülen bu
cümleler her zaman (6)’dan hiçbir zaman (1)’a uzanan 6’lı aralıklı ölçek formunda düzenlenmiştir. Deneme
uygulaması sonrası elde edilen veriler üzerinde Cronbach Alfa güvenirlik analizleri ile faktör analizi (geçerlik
analizi) gerçekleştirilmiştir. Temel Bileşenler Analizi ile gerçekleştirilen faktör analizi sonucu tüm maddelerin
tek boyutta toplandığı görülmüştür. Güvenirlik analizleri sonucu ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,90
bulunmuştur.
Rathus Atılganlık Envanteri: Kişiler arası ilişkilerde atılganlığın ölçülmesi amacıyla Rathus (1973: 398)
tarafından geliştirilen ve Voltan (1980: 23-5) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Rathus Atılganlık Envanteri”
kullanılmıştır. Bu envanter 30 maddeden oluşmaktadır. olumlu ve olumsuz ifadeler bulunmaktadır. Ölçekteki
olumlu ifadeler: 3, 6, 7, 8, 10, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29. maddelerdir. Olumsuz ifadeler: 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30. maddelerdir. Ölçeğin güvenirliği, test tekrar yöntemi ile .78, testin iki yarıya
bölünmesi yöntemi ile de .77, bulunmuştur. Voltan ise Türkçe’ye çevirisinde ise test tekrarı yöntemi ile .92,
testin yarıya bölünmesi yöntemi ile de .63 ve .77 güvenirliğini bulmuştur.
Veri Analiz Teknikleri: Bu çalışmanın araştırma boyutunda ise bağımsız t testi, Pearson Momentler
Çarpım Korelasyon Katsayısı ve Regresyon Tekniklerinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin atılganlık ve
girişimcilik düzeylerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler geliştirilmiştir.
Acar (1992) atılganlık puanlarının aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmesini savunmuştur.
30......80 Çekingenlik
80.....130 Orta
130...180 Atılganlık
Girişimcilik puanlarının değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler temele alınmıştır.
ARALIK
36-64
65-92
93-123
124-151
152-180

ANLAMI
Çok düşük girişimcilik
Düşük girişimcilik
Orta düzeyde girişimcilik
Yüksek girişimcilik
Çok yüksek girişimcilik

BULGULAR
Tablo 1. Öğretmen Adayı Öğrencilerin Atılganlık ve Girişimcilik Düzeyleri
-n-

X

ATILGANLIK

474

117,69

16,866

GİRİSİMCİLİK

474

143,88

18,124

S.S.

Tablo 1’de öğrencilerin atılganlık ve girişimcilik puan dağılımları görülmüştür. Öğrencilerin atılganlık
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puanları ortalaması 117,69 ve girişimcilik puan ortalamaları ise 143,88’dir. Öğretmen adayı öğrencilerin
atılganlık düzeylerinin ortanın üstünde olduğu görülmektedir. Öğrencilerin girişimcilik puan ortalamalarının ise
yüksek girişimcilik aralığında olduğu görülmektedir.
Tablo 2.Erkek ve Bayan Öğretmen Adaylarının Atılganlık ve Girişimcilik Düzeylerinin Karşılaştırılması
P
Cinsiyet -nS.S.
T
X
Atılgan-lık
Bayan
355 117,74
17,48
,92 0,91
Girişimcilik

Erkek

119

Bayan

355

144,27

18,66

,99

Erkek

119

142,72

16,424

1,506

117,54

14,93

1,36
0,42

Tablo 2’ye göre öğretmen adayı öğrencilerin atılganlık ve girişimcilik düzeylerinin cinsiyete göre
karşılaştırılmasında bağımsız t testi tekniği kullanılmıştır. Kız öğrencilerin atılganlık puan ortalaması 117,74;
erkek öğrencilerinki ise 117,54’tür. Aynı şekilde girişimcilik puanlarında bakıldığında kız öğrencilerin
ortalaması 144,27; erkek öğrencilerin ki ise 142,72’dir. Grupların puan farklarından elde edilen t değerleri
anlamlı bulunamamıştır. Kız ve erkek öğretmen adaylarının atılganlık ve girişimcilik düzeylerinde anlamlı
farklılık bulunamamıştır.
Tablo 3. Öğretmen Adayı Öğrencilerin Yaşları ile Atılganlık ve Girişimcilik Düzeyleri Arasındaki İlişki

ATILGANLIK
GİRİSİMCİLİK
** p<0.01

-r,129(**)
,113(*)
* p<0.05

p
,005
,0,014

Tablo 3’de öğretmen adayı öğrencilerin atılganlık ve girişimcilik düzeyleri ile yaşları arasındaki ilişkiler
görülmektedir. Pearson Momentler Çarpım Korelasyon katsayısı ile gerçekleştirilen analizlere göre atılganlıkla
yaş değişkeni arasında 0,129; girişimcilik ile yaş değişkeni arasında ise 0,113 r değeri hesaplanmıştır. Bu
bulgular 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir ilişkiyi ifade etmektedir. Öğrencilerin yaşları arttıkça atılganlık
ve girişimcilikleri artmaktadır.
Tablo 4. Öğretmen Adayı Öğrencilerin Atılganlıkları ile Girişimcilik Düzeyleri Arasındaki İlişki
r
-nS.S.
X
ATILGANLIK
474 117,69
16,866
GİRİSİMCİLİK
0,328**
474 143,88
18,124

p>0,01
Tablo4’de öğretmen adayı öğrencilerin atılganlık ve girişimcilik düzeyi arasındaki ilişkiler görülmektedir.
Pearson Momentler Çarpım Korelasyon katsayısı ile gerçekleştirilen analizlere göre 0,328 r değeri
hesaplanmıştır. Bu bulgu 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir ilişkiyi ifade etmektedir. İki değişken arasında
anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Atılganlık düzeyi arttıkça girişimcilik düzeyi de artmaktadır.
Tablo 5. Öğretmen Adayı Öğrencilerin Atılganlıkları, Girişimciliklerini Etkileme Düzeyi
R2

R
,328(a)

P

t
,107

7,53

0,000

Tablo 5 atılganlık puanlarının öğrencilerin girişimcilikleri üzerindeki etkisini açıklamaktadır. Bu amaçla
hesaplanan regresyon değeri R=0.328 bulunmuştur. Bu sonuç istatistiksel olarak 0.01 düzeyinde anlamlı bir
etkiyi ifade etmektedir. Atılganlık değişkeni, girişimcilik değişkeninin %10.7’sini açıklamaktadır (R2=0.107).
Yani yüksek girişimcilik değişkeninin yaklaşık %21’i atılganlık değişkeninden kaynaklanmaktadır.
TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri sonucunda girişimcilik ve atılganlık düzeyleri ile
öğrencilerin özellikleri arasındaki ilişkilerden bazıları anlamlı bulunmuş, bazıları arasında ise herhangi bir ilişki
saptanmamıştır.
Bu çalışmada, kız ve erkek öğretmen adaylarının atılganlık ve girişimcilik düzeylerinde anlamlı farklılık
bulunamamıştır. Kişisel bir özellik olan atılganlık ve girişimcilikte araştırmaların bazılarında cinsiyete göre
anlamlı farklılar bulunamamış (Aytar ve inceoğu, 1997: 23-4), birkaç çalışmada ise erkeklerin kızlara kıyasla
daha atılgan ve girişimci davranışlar sergilediği görülmüştür (Arı, 1989: 28). Goffe ve Scase (1992: s.18) ‘ye
göre toplumlarda cinsiyete göre sosyal sorumluluklardaki farklılıklar insanların hayatlarının başlangıcından
sonuna kadar süren bir unsurdur. Cinsiyet rolleri tanım olarak toplumdan topluma, tarih içinde değişse de, hiç
değişmeyen yönü cinsiyet temelindeki, kadının erkeğe göre ikincil sırada olduğu anlayışının yaygınlığıdır.
Geleneksel olarak belirlenmiş cinsiyet rollerinin benimsenmesi, kadınların erkeklere bağımlılıklarının ölçüsünü
ifade etmektedir. Böylece bağımlılıkları nedeniyle pek çok kadının sosyal konumu erkekler tarafından
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belirlenmektedir. İki cinsiyetin atılganlık ve girişimciliklerinde ortaya çıkan fark kızların erkeklere kıyasla daha
baskıcı, boyun eğici ve elindeki ile yetinmeye gerektiren bir tarzda eğitilmelerine bağlanabilir (Arı, 1989). Hızla
değişen toplumsal yapılar kızların erkekler gibi toplum hayatında yerini alması, eğitim ve öğretimden kızların
eşit olarak faydalanması ve örneklem grubundaki bireylerin eşit eğitim ortamlarında bulunması cinsiyet
açısından anlamlı bir farkın ortaya çıkmasına engel olmuştur.
Araştırmanın üçüncü alt probleminde öğrencilerin yaşları ile girişimcilik ve atılganlıkları arasındaki
ilişkiler açıklanmıştır. Yaş değişkeni ile atılganlık ve girişimcilik düzeyleri arasında anlamlı ilişki vardır. Yaş
arttıkça atılganlık ve girişimcilik düzeyi yükselmektedir. Bu araştırmanın yaş değişkeninde ortaya koyduğu
bulgular. Aydın (1991: s.24), Kaya (2007: s.164), Kimble, Marsh ve Kiska, (1984: s.56), Pardeck ve ark. (1991:
s.584) ile Uğur (1996: s.36) tarafından gerçekleştirilen çalışmaların bulguları ile tutarlıdır. Söz konusu
çalışmalarda atılganlık puanları, büyük yaş grupları lehine anlamlı bulunmuştur. Öğrencilerin, sosyal, bilişsel ve
yaşla birlikte artan öğrenim durumları geliştikçe atılganlık ve girişimcilikleri artmaktadır. Yaşla birlikte ortaya
çıkan öğrenme yaşantısı ve onun zenginleşmesi atılganlık ve girişimcilik eğilimlerini artırmaktadır.
Araştırmanın dört ve beşinci alt probleminde atılganlık ve girişimcilik arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir.
İki değişken arasında anlamlı ve yüksek bir ilişki bulunmuştur. Girişimcilik davranışında ortaya çıkan
değişkenliğin %11’i atılganlık davranışından kaynaklanmaktadır. Littunen’ e göre (2000: s.304) elverişli
toplumsal koşullar girişimcilik için gerekli, motivasyon, başarı güdüsü, atılganlık, risk alma, biriktirme, yenilik
ve değişimcilik gibi hususlara açıklığı pozitif etkilemektedir. Bu değerlere dayanan ortamlar kuşkusuz
girişimcilik potansiyelini arttırmaktadır. Girişimci ruh ve davranış kalıpları bir kere oluştuktan sonra, onlar da
toplumu, toplumsal yapıyı ve kültürü farklılaştırmakta, değişimci/yenilikçi bir süreç başlatmaktadırlar.
Girişimcilik olgusunun temelinde atılgan ve yenilikçiliği ve değişimi özümsemiş bireyler yatmaktadır.
Ülkemiz dünyada girişimcilik potansiyeli ve eğilimi yüksek ülkeler arasında çok büyük bir imkana sahip
bulunmaktadır. Bu potansiyellerin geliştirilmesi büyük ölçüde eğitim sistemimizin niteliğine bağlıdır. Eğitim
sistemlerinin en önemli unsuru olan öğretmenlerin girişimci ve atılgan potansiyellere sahip olması oldukça
önemlidir. Önemli bir model olarak girişimci ve atılgan bir öğretmen profili, yenilikçilik ve girişkenlik açısından
öğrencilerin de olumlu davranışlar kazanmasına yardımcı olur. Bu açıdan öğretmen yetiştiren fakültelerin
programlarında, girişimcilik ve atılganlık eğitimi derslerine yer verilmesi, bu konuda hizmet içi eğitim, seminer
ve konferansların düzenlemesi ve öğretim uygulamalarının yenilikçiliği destekleyen bir anlayışla düzenlenmesi
faydalı olacaktır.
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MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ: İNTERNET BANKACILIĞI ÜZERİNE BİR
UYGULAMA
Hakan YILDIRIM∗.
Müşteri İlişkileri Yönetimi: İnternet Bankacılığı Üzerine Bir Uygulama
Özet

Günümüzde, kalabalıklaşan nüfus, kişilerin çalışma şartları, ürün çeşitliliği gibi değişen koşullar, satıcı –
müşteri ilişkisini etkilemiştir. Yüz binlerce müşterisi olan bir alış veriş merkezinin müşterisini yüz yüze tanıma
ve bu doğrultuda hizmet sunma şansı olanaksızdır. Bu nedenle, müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin
temellerini oluşturan bahsettiğimiz satıcı – müşteri ilişkisi, Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship
Management) kavramının doğmasına neden olmuştur. Bu çalışmada son dönemlerde oldukça önem kazanan
Müşteri İlişkileri Yönetimi üzerinde kısaca durulmuş ve Internet bankacılığı kullanıcılarının profili belirlenmeye
çalışılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında özellikle Internet bankacılığındaki müşteri memnuniyeti ve müşteri
sadakati kavramları üzerinde durulmuştur. Ayrıca Internet bankacılığı kullanımında önemli faktörlerden biri
olarak kabul edilen “güven” olgusunun kullanıcılar tarafından nasıl değerlendirildiği de incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Müşteri Memnuniyeti, Internet Bankacılığı, İstatistiksel Analiz M30, M31,Y10
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT: A PRACTISE IN INTERNET BANKING
Abstract
Today, seller-customer relations are influenced by changing conditions like growing population, working
conditions of individuals, diversification of products. It is not possible for a shopping mall to know each of their
customers face-to-face, and hence to offer tailor-made services either. Therefore, mentioned seller-customer
relations who underlies the customer satisfaction and loyalty, led to the rise of Customer Relationship
Management concept. In this study, we tried to briefly emphasize the Customer Relations Management concept
that has received great interest and importance recently. Study aims to define the users' profile of internet
banking applications. This practice especially explains the concepts of customer satisfaction and loyalty in
internet banking. Additionally, we analyzed how users of internet banking evaluate and assess the phenomenon
of "trust" which is accepted as a major success factor for internet banking applications.
Keywords: Customer Satisfaction, Internet Banking, Statistical Analysis M30, M31, Y10

1.

GİRİŞ

Müşteri İlişkileri Yönetimi, gittikçe önem kazanan bir stratejidir. Piyasaya çıkan ürünün ya da sunulan
hizmetin benzerlerinin rakip firmalar tarafından üretilmesinin, taklit edilmesinin çok kolay olduğu günümüzde,
farkı; firmaların Müşteri İlişkileri Yönetimi’ndeki becerileri ortaya koyacaktır.
Geçmiş yıllarda, satıcılar müşterilerini bire bir tanıma şansına sahiptiler. Nüfus ve çeşitliliğin daha az
olduğu devirlerde, müşteriler kendilerine en yakın yerdeki satıcılardan alış veriş yaparlar, satıcılar da
müşterilerinin ihtiyaçlarını, özelliklerini, beklentilerini yakından takip edebildikleri için müşterilerine özel
hizmet sunabilirlerdi. Örneğin, bir dükkan sahibi, dükkanına gelen bir müşterisinin çocuğunun o yıl okula
başlayacağını bilir ve çocuğa uygun ürünleri tanıtır, hatta bir de küçük okul hediyesi verebilirdi. Bu basit gibi
görünen ilgi, aslında müşteri sadakatinin temelleri oluşturmaktadır. Çünkü müşteri için aldığı ürün ve hizmetin
yanında, bunları nasıl aldığı da çok önemlidir.
Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Müşteri İlişkileri Yönetimi hakkında kısaca bilgi
verilmiştir. İkinci bölümde, internet bankacılığı tanıtılarak amacı hakkında kısa bir bilgilendirme ve bu konuda
yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Üçüncü bölümde internet bankacılığı üzerinde
Türkiye’de yapılan bir uygulama üzerinde durulmuş ve sonuç bölümde bu uygulamanın bulguları tartışılmıştır.
2.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Müşteri, en genel tanımıyla, bir kurumdan ya da bireyden bir ürün, bir hizmet satın alan ya da kiralayan
kişidir. (Wikipedia, 2005) İngilizce’deki karşılığı “Customer” olan kavram, “Custom” yani “alışkanlık”
kelimesinden türemiştir. Bu nedenle, bir anlamda da müşteri, bir yerden alışveriş yapma alışkanlığı olan kişidir
de denilebilir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY), İngilizce olarak Customer Relationship Management (CRM), müşterilerle güçlü ilişkiler kurabilmek için onların ihtiyaç ve davranışlarını öğrenebilmeye yönelik kullanılan stratejidir.
(Zhuang, 2006) “CRM yeni müşteri edinmek, var olan müşteriyi tutmak, müşteri sadakatini kazanmak ve karlılığını artırmak için anlamlı iletişimler yoluyla işletme çapında müşteri davranışlarını anlama ve yönlendirme
yaklaşımıdır.” (Swift, 2000, s.129) “CRM= Müşteriyi anlamak + ilişki yönetimi” (Srivastava vd., 2006) Müşteri
İlişkileri Yönetimi, en değerli müşterileri seçen ve onlarla ilişkileri yöneten iş stratejisidir. CRM, müşteri odaklı
iş stratejisi ve etkili pazarlama, satış ve hizmet süreçleri gerektirir. (CRMguru.com, 2006) CRM; firmanın,
insana, teknolojiye ve iş süreçlerine yatırım yapan bir yapıyla müşteriye karşı yaklaşımıdır. (CRM Today, 2006)
1990’lı yıllardan itibaren müşteri artık ne istediğini bilen ve istediğini alan bir profile büründü. Müşterinin,
piyasayı yönlendirir konuma gelmesiyle, müşteri sadakati kavramıyla ve bunun önemiyle tanışıldı. Harvard
Business Review’una araştırmasına göre, yeni bir müşteriye ulaşmanın maliyeti mevcut müşteriyi elde tutmanın
∗

Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, Türkiye, hakany68@marmara.edu.tr

500
maliyetinin 6-7 katına denk gelmektedir. The Loyalty Effect’in araştırmasına göre, müşteri elde tutma oranındaki
%5’lik bir değişimin, toplam karlılığı % 25 ile % 100 arasında artırdığı gözlemlenmektedir. (Oktay, 2006)
Müşteri İlişkileri Yönetimi’ni teknoloji açısından 3 aşamada inceleyebiliriz:
• Operasyonel CRM
• İşbirlikçi CRM
• Analitik CRM
CRM aşamaları arasındaki ilişki aşağıdaki şemada da görüldüğü gibi bir döngü şeklindedir. Sürekli
birbirlerinden beslenirler.
Şekil 1) CRM Döngüsü

Kaynak: Brian Beck, Jack Summer, “Data Warehousing Horizons: CRM: Not Just Operational and
Collaborative”, DM Review, 2001, http://www.dmreview.com/article_sub.cfm?articleId=3956, (Ocak 2006).
2.1. Müşteri Güvenliği
Müşterilerin, sorularına yanıt almak ya da işlemlerini yaptırmak için başvurdukları yollardan biri,
firmaların çağrı merkezlerini aramaktır. Çoğu firmanın müşteri temsilcileri 24 saat hizmet vermektedir. Çağrı
merkezlerinde güvenlik çok önemlidir. Örneğin, bir bankanın çağrı merkezini arayıp işlem yapmak isteyen
kişinin, gerçekten belirttiği müşteri olduğundan emin olunmadıkça işlem yapılmaması gerekir. Bunu önlemek
amacıyla çeşitli güvenlik soruları sorulmakta ve telefon tuşları kullanılarak şifre girişleri istenmektedir. Güvenlik
önleminin diğer ayağı da, müşteri temsilcisinin, müşterinin tüm bilgilerine ulaşamamasıdır. Kullanılan
teknolojilerle, sistemin otomatik olarak atadığı müşteri temsilcisi de, müşteriye ait tüm bilgileri bu sayede
görememektedir. Böylelikle çift taraflı güvenlik sağlanmaktadır.
İnternet bankacılığı ile alış veriş yapılan ve kredi kartı kullanılan web sitelerinde de, sitelerin güvenlik
seviyelerinin yüksekliği önemlidir. Müşterinin giriş yaptığı şifrelerin başkaları tarafından kopyalanmaması,
tahmin edilebilir olmaması gerekir. Web sitelerinde de, portalın kişiye özel düzenlenebilmesi, portalın kişiyi
tanıması, her zaman ilgilendiği ürünleri üst sıralarda göstermesi ve hatta portalın renklerinde değişiklikler
yapılabilmesi, kolay ama müşteri memnuniyeti açısından önemli yaklaşımlardır.
2.2. Müşteri Sadakati
Müşteri sadakatini yaratabilmek için, müşterilere özel hizmet sunmak gerekir. İyi harcama yapan müşteri
ödüllendirilmelidir. Firmaların kendi sadakat programlarını oluşturmaları, doğru müşterinin sadık kalması
açısından önemlidir. Sadık olan her müşteri karlı değildir. Bu tip müşteriler firmalara yük olurlar, maliyetleri
getirilerinden yüksektir. Bu yüzden önemli olan en sadık ve en karlı müşterileri belirleyip, onları elde tutmaktır.
“Müşteri bağlılığı %5 artırılarak karlılık %85 artırılabilir.” (Köksal, 2005, s. 6) Sadakat programının
temelini alışverişler belirler. İndirimler ve promosyonlar kısa vadede etkili olsa da, sadakat programlarında daha
fazlası gereklidir. Kişiye özel hizmet daha etkilidir. Yeni çıkacak ürünlerin alınmasında öncelik tanınması, ya da
çağrı merkezlerinde sırada bekletilmeden hizmet verilmesi, yapılan alışverişlere yüksek ödüller verilmesi örnek
olarak verilebilir.
McKinsey araştırma firmasının Belçika, Almanya ve İtalya’daki bankalar üzerinde yaptığı araştırmaya göre, sadık müşteriler diğer müşterilere göre bankaya %30 ila %70 oranında daha fazla değer yaratmaktadırlar.
Sadık müşteriler hem daha fazla ürün almakta hem de bankacılık masraflarının yüksekliğini daha çok tolere
etmektedirler.Bir çok bölgedeki banka, kendilerine değer katan müşterilerinin farkında değiller ve onlara özel
hizmet sunarak sadakatlerini artırma fırsatını kaçırmaktadırlar. Araştırma sonucuna göre sadık müşteriler
(bankasını arkadaşlarına ve yakınlarına tavsiye eden, bankasının beklentilerini fazlasıyla karşıladığını söyleyen
ve sonraki işlemleri için yine aynı bankayı seçeceğini belirten katılımcılar) banka için daha karlıdırlar.
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Şekil 2) 2004 McKinsey tüketici araştırması sadakat ölçüm sonucu

Sadık müşteriler bankalarından uzun vadede istedikleri değeri aldıkları taktirde, ödedikleri bankacılık
masraflarını önemsememektedirler. Sadık müşterilere özel sunulan hizmetler, bankacılık masrafları yüksek bile
olsa müşterinin bankaya bağlılığını artırmaktadır.
Araştırmaya katılan ülkelerin her birinden yaklaşık 1000 kişi üzerinde, müşteri mevduatları ve müşteri
profilleri baz alınarak yapılan araştırmada, müşteri sadakati arttıkça, müşterinin banka cüzdan payının arttığı ve
bankayı terk etme oranının da azaldığı görülmektedir.
Yüksek potansiyelli sadık müşteriler, yine yüksek potansiyelli sadık olmayan müşterilere oranla %30 - %70
oranında daha değerliler. Sadık olmayan yüksek potansiyelli müşterilerin, zamanla kademeli olarak bankaya
kattıkları değerinin azaldığı ve sonunda da bankayı terk ettiği görülmektedir. Bankalar, müşterilerini segmentlere
ayırırken farklı yöntemler kullanmaktadırlar. Bazıları müşterilerini sadakatlerine göre, bazıları yaş ve hayat
döngüsündeki konumuna (öğrenci, evli, emekli, vs) göre bazıları da sosyoekonomik değişkenlere göre
segmentasyon yapmaktadırlar.
McKinsey’in yaptığı araştırma göstermektedir ki, müşterinin ilgi odağına yönelik olmayan kampanyalar,
rasgele ürün teklifi, müşterileri soğutmakta ve kaçmalarına sebep olmaktadır. McKinsey’e göre, bankalar
müşterilerini sadakatlerine ve cüzdan paylarına göre segmentlere ayırabilirler. Bankalar müşterilerini
segmentlere ayırdıktan sonra, o segmente uygun ürünleri pazarlayabilirler.
•
Yeni ürün satışlarında, ilişkilerin yakın ve güvenilir olduğu müşteriler hedeflenmelidir.
•
Yüksek potansiyeli olan ama 6 – 12 aydır bankada işlem yapmamış müşterilerle ilişkilerin
kuvvetlendirilmesinde bankanın proaktif olması gerekir. Bu konuda front ofis çalışanlarına çok iş düşmektedir.
(Beaujean, 2005)
Müşteri kaybetmek firma için önemli bir sorundur. Fakat tüm müşteriler de değerli değildir. Bazı müşteriler
karsızdır. Firmaya olan maliyetleri getirilerinden fazladır. Bu nedenle bazı durumlarda da müşteriyi kaybetmek
firmanın tercih ettiği bir durumdur. Örneğin bu müşterilerle, uzun kontratlar yapılmak istenmez.
Firmanın kapasitesiyle uyuşmayan, mantıksız talepleri olan mutsuz müşteriler firmanın kaynaklarını
gereğinden fazla tüketebilirler. Ayrıca bu tip müşteriler firma çalışanlarının morallerini de bozabilmektedirler.
Firma için yanlış müşteri olabilirler. (Lowenstein, 2005, s.7)
3. İNTERNET BANKACILIĞI
İnternet bankacılığı, bankacılık hizmetlerinin İnternet üzerinden sunulduğu bir alternatif dağıtım kanalıdır.
Türkiye’de bugün İnternet bankacılığı, herhangi bir banka şubesinin sağlayacağı hizmetlerin hemen hepsinden,
dünyanın neresinde olunursa olunsun, zaman ve mekandan bağımsız olarak çabuk ve kolayca yararlanılmasını
sağlamaktadır. İnternet bankacılığı, İnternet erişimine sahip herhangi bir bilgisayar aracılığıyla günün 24
saatinde dünyanın her yerinden kullanılabilir. İnternet bankacılığının sağladığı faydalar şöyle özetlenebilir:
•
Hızlı ve kesintisiz bankacılık işlemleri,
•
Şubeye gitmeden, sıra beklemeden kolay bankacılık işlemleri,
•
Görerek ve seçerek bankacılık işlemi yapabilmek,
•
Detaylı rapor ve bilgi alabilmek,
•
Çok çeşitli bankacılık ürünlerini görerek bu ürünlerden faydalanabilmek,
•
Bankacılık işlemlerini çok daha ucuza yapabilmek,
•
İşlemlerin banka personeli tarafından dahi görülememesi nedeniyle, gizli ve güvenli bankacılık.
İnternet bankaları, bankalar için de verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. (Türkiye Bankalar
Birliği, 2006) Security First Networks Bank (www.SFNB.com), halka açılan ilk İnternet bankasıdır ve 18 Ekim
1995 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. (Cronin, 2000, s. 20) Türkiye de ise bu olaydan iki yıl sonra İş
Bankası ve ondan sonra da Garanti Bankası İnternet bankacılığına başlamışlardır. (Tonguç, 2000, s.30)
Türkiye’de İnternet bankacılığı kullanıcı sayısı bugün 2 milyon kişiye ulaşmıştır. Türk bankaları, İnternet
bankacılığı tarafında, Kuzey Avrupa’nın dışında Avrupa ve Amerika’dakilerden daha ileri seviyede
uygulamalara sahiptirler. Özellikle son 5 yılda, hem İnternet ortamına taşınan hizmet sayısı hem de hesap ve
borç bilgilerinin online olarak aynı ortamda görülebilmesi açısından çok büyük aşama kaydedilmiştir. (Süzer,
2006 , s. 46)
3.1. İnternet Bankacılığı Müşteri Davranışı Üzerine Araştırmalar
Pew firmasının 2002 yılı sonbaharında Amerika’da yaptığı araştırma sonucuna göre, İnternet bankacılığı
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kullanımında aşağıdaki faktörlerde az oranda varyans gözlemlenmiştir:
•
Erkeklerin %33’ü, kadınların %30’u İnternet bankacılığı kullanmaktadırlar.
•
Yaşa göre bakıldığında, 18-29 yaş arası kişilerin %33’ü, 30 – 49 yaş arası kişilerin % 36’sı ve 50–64
yaş arası kişilerin %27’si İnternet bankacılığı kullanmaktadırlar.
Asıl büyük farklılıklar eğitim, gelir seviyesi ve İnternet kullanım süresi faktörlerinde gözlemlenmiştir.
Araştırma sonucuna göre:
•
İnternet bankacılığı kullanıcılarının % 41’i üniversite mezunuyken, % 23 lise mezunudurlar.
•
%44’ü 75.000 $ ve üzeri yıllık gelire sahipken, % 21’i yıllık 30.000 $’dan az kazanmaktadırlar.
•
%39’u 4 yıl ve üzerinde İnternet kullanıcısıyken, %20’si 2-3 yıldır İnternet kullanıcısı ve % 6’sı 1
yıldan az süredir İnternet kullanıcısıdırlar.
Tower grubun, 4.000 Amerikan vatandaşı üzerinde yaptığı araştırmaya göre, İnternet bankacılığında güçlü
bir büyüme olmuştur. Fakat öte yandan, müşterilerin bir çoğu hala kağıt çek kullanmayı ve faturalarını
geleneksel yöntemlerle ödemeyi tercih etmektedirler. Tüketicilerin %13’ü faturalarını İnternet üzerinden öderken
(bu rakam 1998’den bu yana %2 oranında artmıştır), e – bankacılık kullanıcılarının %41’i çek yazmayı ve
faturalarını posta yoluyla ödemeyi tercih etmişlerdir.
Jupiter Research’ün araştırmasına göre, 2007 yılına gelindiğinde Avrupa nüfusunun %51’i İnternet
bankacılığı kullanıyor olacak. (Greenspan, 2002) Jupiter Research’ün araştırmasına göre, hesap bakiyesinin
görüntülenmesi ve hesaplar arası para transferi gibi temel aktiviteler en popüler işlemler olma özelliklerini
devam ettireceklerdir. İlerleyen yıllarda, İnternet kullanıcıları, sözleşme ve çek görüntüleme gibi kendi
kendilerine yapacakları aktiviteleri artıracaklardır.
Jupiter Research analistlerine göre, İnternet bankalarının, rakiplerinden farklı olmak yerine müşterinin
seçtiği bankacılık kanalı olmak için yapmaları gereken daha çok şey bulunmaktadır. Kapasitelerini, web sitesi
kullanılırlığını artırmalı, genişletmeliler ve müşteri için uygun bankacılık kanalı olduklarının tanıtımını
yapmaları gerekmektedir. (Halley, 2003)
The Pew İnternet & American Life Project’e göre, 2010 yılında 50 milyondan fazla Amerika’lının, İnternet
bankacılığı kullanıyor olması beklenmektedir. (Greenspan ve Berniker, 2003) DC, 2002 yılında Avustralya, Çin,
Hong Kong, Kore, Singapur ve Tayvan’da İnternet bankacılığı kullanıcılarıyla İnternet bankasının gelişimi ve
kanal kullanımı üzerine yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınlamıştır.
Araştırma sonucuna göre, İnternet üzerindeki işlem hacmi, şubelerdeki işlemlerin düşüşünden daha hızlı
oranda artmaktadır. Bu negatif ilişki, İnternet bankası kullanıcılarının oldukça büyük bir kısmının hala yoğun bir
şekilde şubelere gittiğini göstermektedir. Bankanın en iyi İnternet müşterileri (İnternetten işlem yapma oranı
yüksek, şubeden işlem yapma oranı düşük) 25 yaş ve 55 yaş ve yüksek gelir düzeyinde kişilerdir. Araştırmaya
katılan tüm ülkelerde, katılımcılar eğer teşvik edilirlerse İnternet bankacılığı işlemlerini artırabileceklerini
belirtmişlerdir. Katılımcılar, bankaların, İnternet bankacılığının güvenli olduğu konusunda yeterli derecede ikna
edici çalışmada olmadıklarını düşündüklerini belirtmişlerdir. Ayrıca İnternet sitelerinin kullanımını kolay
bulmadıklarını söylemişlerdir. Araştırma sonucuna göre, araştırmaya dahil olan bankaların, kullanıcıyı İnternet
bankacılığına teşvik edici çalışmada bulunmadıkları, müşterilerine yeterli ilgiyi göstermedikleri, müşterilerini
İnternet bankacılığını kullanmaları için biraz cesaretlendirseler, şube ziyaretlerinin düşeceği sonucuna
varılmıştır. (Internetnews, 2002)
BURST Media’nın tespitine göre, yüksek gelirli bireylerin İnternet’ten finansal işlem yapma eğilimi daha
yüksektir. Aşağıda İnternet üzerinden işlem yaparken kendini güvende hissedenlerin yüzdeleri verilmiştir:
•
Erkekler
% 59.2
•
Kadınlar
% 44.1
•
Genişband kullanıcıları
% 37.5
•
Dial- up kullanıcıları
% 29.2
•
3 yıldan az süredir İnternet kullanıcısı
% 33.9
•
3 – 7 yıldır İnternet kullanıcısı
% 51.4
•
7 yıldan fazla İnternet kullanıcısı
% 65.6
The online Publishers Association (OPA) ve comScore Networks, Inc’in, 18 – 34 yaş arası İnternet
kullanıcıları arasında yaptığı geniş kapsamlı araştırmaya göre, bu demografik grubun, karşı grubuna ve genel
İnternet popülasyonuna oranla, İnternetten finansal işlem ve bankacılık işlemi yapmaya daha yatkın oldukları
görülmektedir. (Greenspan, 2004)
Tablo 3.1) İnternet Bankacılığı ve Finansal İşlemler
Durum \
Yaş Grubu

18 - 34

55 ve üstü

Toplam
İnternet

Hesap Bakiyesi Kontrolü

%58,6

%46,9

%52,4

Hesaplar arası para transferi

%33,2

%27,8

%30,1

Kredi taksit ödemesi

%15,9

%10,2

%13,2

Diğer İnternet bankacılığı
işlemleri

%28,3

%19,7

%24,0

Kaynak: comScore Media Metrix, Audience Insite Measures, Sonbahar 2003; Aktaran: Robyn Greenspan, “Income,
Tenure, Age Spurs Online Banking”, 2004,

4.

TÜRKİYEDEKİ İNTERNET BANKACILIĞI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

4.1 Araştırma Modeli
Bu çalışmada, ağırlıklı olarak bilgi edinmeye ya da keşfetmeye yönelik araştırma modeli kullanılmıştır.
Bazı araştırmalarda amaç değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin ortaya konması, bazılarında ise
ilgilenilen kütlenin veya olayın belirli özelliklerinin gösterilmesi ya da tanıtılması olabilir. (Seyidoğlu, 2003,
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s.23) Böyle bir sınıflama yapıldığında; bilgi edinmeye veya keşfetmeye yarayan araştırma modeli, tanımlayıcı
araştırma modeli ve neden-sonuç ilişkisi araştıran araştırma modeli türleri elde edilir. (Kurtuluş, 1996, s.308)
Araştırmanın amacı, Türkiye’deki İnternet bankacılığı kullanıcılarının tutumlarını, kullandıkları İnternet
bankasıyla ilgili görüşlerini öğrenmektir. Müşteri sadakati ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkinin, İnternet
bankacılığının sunduğu hizmet ile müşteri memnuniyeti ve sadakati arasındaki ilişkinin tanımlanması
amaçlanmıştır.
4.2. Araştırma Yöntemi
Araştırmanın gerçekleştirilmesinde toplanan veriler için veri toplama tekniklerinden “anket” yöntemi
kullanılmıştır. Online olarak sunulan ankete verilen yanıtlar gözden geçirilmiş ve anket 441 kişi tarafından
doldurulmuştur. Geri dönen anketlerin bir kısmı eksik doldurulmuştur. Yapılan elemelerden sonra örnek hacmi
289 gözleme düşmüştür. Anketler SPSS 13.0 bilgisayar programına yüklenmiş ve gerekli istatistiksel analizler
yapılmıştır.
Anket, toplamı 26 soru olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yer alan 10 soru, anket
katılımcılarının demografik bilgilerini elde etmek, İnternet bankacılığını ne zamandan beri kullandıkları, ne
sıklıkla bağlandıkları ve kullandıkları ürünlerin neler olduğunun belirlenmesi amacıyla sorulmuştur. Anketin
ikinci bölümünde 16 soru yer almaktadır. Bu sorularla anket katılımcılarının tatmin ve sadakat düzeyleri
ölçümlenmek istenmiştir. Araştırmada, tüm sosyal sınıflara aynı ağırlıkta ulaşılamamıştır. Araştırma katılımcıları
İstanbul, Ankara ve İzmir illeriyle sınırlı kalmıştır.
4.3. Bulgular
Anket katılımcılarının yanıtları doğrultusunda oluşan bulgular, anket soruları bazında derlenmiş ve dört
bölüm halinde sunulmuştur. İlk bölümde tanımlayıcı istatistik, ikinci bölümde hipotez sınamaları, ve son
bölümde bağımsızlık sınamalarına yer verilmiştir.
4.3.1. Tanımlayıcı İstatistik
Tablo4.1) Cinsiyet dağılımı
Cinsiyet
1 (Kadın)
2 (Erkek)
Toplam

Frekans
151
138
289

%
52.3
47.7
100.0

Tablo 4.2) Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
1 (18-22)
2 (23-30)
3 (31-40)
4 (41-50)
5 (51 ve üzeri)
Toplam

Frekans
12
131
68
45
33
289

%
4
45
24
16
11
100.0

Tablo 4.3) Eğitim Durumu
Eğitim Durumu
1 (Lise)
2 (Üniversite)
3 (Yüksek Lisans ve üzeri)
Toplam

Frekans
60
182
47
289

%
21
63
16
100.0

Tablo 4.4) Aylık Net Gelirleri
Aylık Net Gelir
1 (0 – 600 YTL)
2 (601 – 1.000 YTL)
3 (1.001 – 1.500 YLT)
4 (1.501 – 2.000 YTL)
5 (2.001 – 2.500 YTL)
6 (2.501 ve üzeri YTL)
Toplam
Tablo 4. 5) İnternet Kullanım Süreleri
İnternet Kullanım Süreleri
1 (1 yıldan az)
2 (2-4)
3 (4-6)
4 (6 ve üzeri)
Toplam
Tablo 4. 6 İnternet Bankacılığı Kullanım
Kullanım Süreleri
1 (1 yıldan az)

Frekans
31
54
85
98
12
9
289

%
10.7
18.7
29.4
33.9
4.2
3.1
100.0

Frekans
20
143
92
34
289

%
6.9
49.5
31.8
11.8
100.0

Frekans
94

%
32.5
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2 (2-4)
3 (4-6)
4 (6 ve üzeri)
Toplam

115
61
19
289

Tablo 4.7) Haftada Kaç Kez İnternet Bankacılığı İşlemi Yapılmakta
Haftada Kaç Kez İnternet Bankacılığı İşlemi Yapılmakta
1 (Her hafta bağlanmıyorum)
2 (1)
3 (3)
4 (5 ve üzeri)
Toplam
Tablo 4.8) İnternet Bankanıza Nereden Bağlanıyorsunuz?
İnternet Bankasına Bağlanma Yeri
1 (Her hangi bir yerden)
2 (Evden)
3 (İşten)
4 (Hem evden hem işten ama daha çok evden)
5 (Hem evden hem işten ama daha çok işten)
Toplam
Tablo 4.9) Kaç Farklı İnternet Bankası Hesabı Mevcut?
Farklı İnternet Bankası Hesap Sayısı
1
2
3
4
Toplam

39.8
21.1
6.6
100.0
Frekans
31
60
117
81
289

Frekans
22
43
105
44
75
289
Frekans
94
129
42
24
289

%
10.7
20.8
40.5
28.0
100.0

%
7.6
14.9
36.3
15.2
26.0
100.0
%
32.5
44.6
14.5
8.3
100.0

Tablo 4.10) İnternet bankacılığını Kullananların Sektörlere Göre Dağılımları
jgosjoejpootoytoyooyokhtopkıgkhkhkhkkkkhkhkk
Sektör Dağılımları
1 (Akademik)
2 (Bilişim)
3 (Eğitim)
4 (Finans)
5 (Gıda)
6 (İnşaat)
7 (Otomotiv)
8 (Tekstil)
9 (Öğrenci)
10 (Diğer)
Toplam

Frekans
26
57
49
80
26
11
18
7
8
7
289

%
9.0
19.7
17.0
27.7
9.0
3.8
6.2
2.4
2.8
2.4
100.0

4.3.2. Hipotez Sınamaları
Tablo 4.11) İnternet Bankacılığını Tercih Etmemin Nedeni Maliyetinin Düşük Olması
İnternet Bankacılığını Tercih Etmemin Nedeni Maliyetinin Düşük Olması
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum

Frekans
14
53
36
84
102

%
4.8
18.3
12.5
29.1
35.3

Yukarıdaki tabloya göre “İnternet bankacılığını tercih etmemin nedeni maliyetinin düşük olması.” fikrine katılanların oranının %60’dan
büyük müdür? şeklindeki hipotezi∗ aşağıdaki gibi sınayabiliriz;

H0:P0 ≤ 0,60
H1:P0>0,60
n=289 pˆ = 0,64 [(84+102)/289]
σ pˆ = 0,03
Z0=1,39
“Tüm oran sınamaları %95 güven derecesi ile ve tek taraflı olarak sınanacağı için Z tablo değerimiz 1,645
olacaktır.” Buna göre H0 hipotezini ret edemeyiz.

po qo

ˆ p−0 ortalamalı,
Yeterince büyük örneklem için gözlenen oranın örnekleme dağılımı, yaklaşık olarak µ pˆ =p
σ pˆ =
standart
p0
sapmalı normal dağılımdır. Buradan hareketle ve H0 hipotezinin doğruluğu altında, z 0 =
istatistiğinin dağılımı
n da standart
normal dağılımdır. (Armutlulu, 2004, s. 377)
σ pˆ

∗
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Tablo 4.12) İnternet Bankacılığını Tercih Nedenim, Bankacılık İşlemlerimi Kolaylıkla Halledebilmem
Bankacılık İşlemlerimi Kolaylıkla Halledebilmem
Frekans
Katılmıyorum
14
Kararsızım
22
Katılıyorum
88
Kesinlikle Katılıyorum
165
Toplam
289

%
3.1
7.6
30.8
58.5
100.0

H0:P0 ≥ 0,90
H1:P0<0,90
n=289
pˆ = 0,88 [(88+165)/289]
σ pˆ = 0,02
Z0=-1,39
“Bankacılık işlemleri kolaylıkla halledildiği için tercih ediliyor.” diyenlerin oranı %90’ın üzerindedir,
şeklindeki hipotez ret edilemez.
Tablo 4.13) İnternet Bankam Güvenli Hizmet Veriyor
Bankam Güvenli Hizmet Veriyor
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Toplam

H0:P0 ≥ 0,50

H1:P0<0,50

n=289

Frekans
35
44
81
70
59
289

pˆ = 0,45 [(70+59)/289]

%
12.1
15.2
29.8
22.5
20.4
100.0

σ pˆ = 0,03

Z0=-1,82

İnternet bankasının güvenli hizmet verdiğini düşünenlerin oranı %50’nin üzerindedir, şeklindeki hipotez ret
edilir.
Tablo 4.14) Şu An Kullanmakta Olduğum İnternet Bankasını, Web Sitesinde Güvenlik Sorunları Yaşamadıkça Değiştirmeyi
Düşünmüyorum
Web Sitesinde Güvenlik Sorunları
Yaşamadıkça Değiştirmeyi
Frekans %
Düşünmüyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
8
2.8
Katılmıyorum
11
3.8
Kararsızım
41
13.8
Katılıyorum
124
41.9
Kesinlikle Katılıyorum
105
37.7
Toplam
289
100.0

H0:P0 ≤ 0,75
H1:P0>0,75 n=289
pˆ = 0,67 [(124+105)/289] σ pˆ = 0,03
Z0=1,66
Güvenlik sorunu yaşadıklarında bankayı değiştirmeyi düşünenlerin oranı en fazla %75’tir, şeklindeki hipotez ret
edilir.
Tablo 4.15) İnternet Bankam İşlem Ücretlerini Artırırsa Başka Bir Bankaya Geçmeyi Düşünebilirim
İşlem Ücretlerini Artırırsa Başka Bir
Frekans
%
Bankaya Geçerim
Kesinlikle Katılmıyorum
13
4.5
Katılmıyorum
29
10.0
Kararsızım
52
18.0
Katılıyorum
107
37.0
Kesinlikle Katılıyorum
88
30.4
Toplam
289
100.0

“İnternet bankam işlem ücretlerini artırırsa başka bir bankaya geçmeyi düşünebilirim.” diyenlerin oranı %70’in
üzerindedir şeklindeki hipotezi sınarsak; hipotezini ret edemeyeceğimiz açıkca görülür.
H0:P0 ≥ 0,70
H1:P0<0,70
n=289
pˆ = 0,67 [(107+88)/289]
σ pˆ = 0,03
Z0=-1,11
Tablo 4.16) Eğer Şubeye Gidecek Vaktim Varsa, İnternet Yerine Şubeye Gitmeyi Tercih Ediyorum
İnternet Yerine Şubeye Gitmeyi
Frekans
%
Tercih Ediyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
179
61.9
Katılmıyorum
67
23.2
Kararsızım
13
4.5
Katılıyorum
11
3.8
Kesinlikle Katılıyorum
19
6.6
Toplam
289
100.0

Şubeye gidecek vakitleri olsa bile, işlemlerini İnternetten yapanların oranı en fazla %80’dir, şeklindeki
hipotezi sınarsak; hipotezi ret ettiğimiz görülecektir. Yani İnternet bankasını kullananların büyük bir çoğunluğu
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bu tercihi yaparken vakitlerinin olup olmadığına bakmıyorlar diyebiliriz.
H1:P0>0,80
n=289
pˆ = 0,85 [(179+67)/289]
H0:P0 ≤ 0,80

σ pˆ = 0,02

Tablo 4.17) Büyük Miktarlarda Parayla İşlem Yaptığımda İnternet Bankacılığını Tercih Etmiyorum
Büyük Miktarlarda Parayla İşlem Yaptığımda İnternet Bankacılığını Tercih Etmiyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Toplam

Frekans
53
80
69
41
46
289

Z0=2,18
%
18.3
27.7
23.9
14.2
15.9
100.0

H0:P0 ≥ 0,50
H1:P0<0,50
n=289
pˆ = 0,46 [(53+80)/289]
σ pˆ = 0,03
Z0=-1,56
İnternet bankasını kullananların %50’den fazlası büyük paralarla işlem yaptıklarında İnterneti tercih
etmiyorlardır, şeklindeki hipotez ret edilemez.
Tablo 4.18) İnternet Bankacılığını Kullanmaya Başladığımdan Beri Şubeye Çok Az Gidiyorum
Kullanmaya Başladığımdan Beri
Frekans
%
Şubeye Çok Az Gidiyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
7
2.4
Katılmıyorum
5
1.7
Kararsızım
23
8.0
Katılıyorum
93
32.2
Kesinlikle Katılıyorum
161
55.7
Toplam
289
100.0

H0:P0 ≥ 0,90
H1:P0<0,90
n=289
pˆ = 0,88 [(161+93)/289]
σ pˆ = 0,02 Z0=-1,20
Banka müşterilerinin en az %90’ı İnternet bankacılığını kullanmaya başladığından beri çok az şubeye
gidiyor, şeklindeki hipotezi sınadığımızda; H0 hipotezini ret edemeyeceğimiz görülür.
Tablo 4.19) İnternet Bankacılığını Kullandığımdan Beri, Bankacılık Hizmetlerinden Daha Memnunum
Bankacılık Hizmetlerinden Daha
Frekans
%
Memnunum
Kesinlikle Katılmıyorum
2
1.4
Katılmıyorum
11
3.8
Kararsızım
23
10.7
Katılıyorum
124
39.4
Kesinlikle Katılıyorum
129
44.6
Toplam
289
100.0

H0:P0 ≥ 0,90
H1:P0<0,90
n=289
pˆ = 0,88 [(124+129)/289]
σ pˆ = 0,02
Z0=-1,39
İnternet bankacılığını kullananların %90’dan fazlası bu uygulamadan sonraki bankacılık hizmetlerinden
daha memnun kalmıştır, şeklindeki hipotez ret edilemez.
Tablo 4.20) Ev ya da İş Yerimdeki Bilgisayarım Dışında İnternet Bankacılığını Kullanmıyorum ve Güvenlik Açısından
Kullanılmamalı
Güvenlik Açısından kullanılmaması
Frekans
%
Gerektiğini Düşünüyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
12
4.2
Katılmıyorum
21
7.3
Kararsızım
40
13.8
Katılıyorum
96
33.2
Kesinlikle Katılıyorum
120
41.5
Toplam
289
100.0

H0:P0 ≤ 0,70
H1:P0>0,70
n=289
pˆ = 0,75 [(120+96)/289]
σ pˆ = 0,03
Z0=1,76
Güvenlik açısından İnternet bankacılığına sadece ev veya evden bağlanırım diyenlerin oranı en fazla %70’dir,
şeklindeki hipotezi ret ederiz.
Tablo 4.21) İnternet Bankacılığındaki Güvenlik Önlemlerinin Artırılması Gerektiğini Düşünüyorum
Güvenliğin Artırılması Gerektiğini
Frekans
%
Düşünüyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
1
1.7
Katılmıyorum
4
0.3
Kararsızım
41
16.3
Katılıyorum
119
40.8
Kesinlikle Katılıyorum
124
40.8
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Toplam

289

100.0

H0:P0 ≤ 0,80
H1:P0>0,80
n=289
pˆ = 0,84 [(119+124)/289]
σ pˆ = 0,02
Z0=1,74
İnternet bankacılığındaki güvenlik önlemlerinin artırılmasını düşünenlerin oranı en fazla %80’dir, şeklindeki
hipotezi ret ederiz.
Tablo 4.22) Bankam Bana Özel Hizmet Sağlıyor
Bana Özel Hizmet Sağlıyor
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Toplam

Frekans
48
85
85
58
13
289

%
12.5
28.0
34.3
20.8
4.5
100.0

pˆ = 0,46 [(48+85)/289]
H0:P0 ≥ 0,50
H1:P0<0,50
n=289
σ pˆ = 0,03
Z0=-1,35
İnternet bankalarının kendilerine özel hizmet sağladığı fikrine katılmayanların oranı %50’nin üzerindedir,
şeklindeki hipotez ret edilemez.
4.3.3. Ki – Kare Sınamaları
Tablo 4.23) Ki-kare Sınaması – 1
Pearson Ki-kare
Likelihood Oranı
Linear-by-Linear Association

Value
29.068(a)
29.223
2.021

Df
58
58
1

Asymp. Sig. (2-sided)
.023
.022
.155

Eğer şubeye gidecek vaktim varsa, İnternet bankacılığı yerine şubeye gitmeyi tercih ediyorum. Cevabı İnternet
bankamın web sitesinin sağladığı içerikten memnunum, cevabından bağımsız değildir.
Tablo 4.24) Ki-Kare Sınaması – 2
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

Value
28.664(a)
27.236
6.763

Df
39
39
1

Asymp. Sig. (2-sided)
.026
.039
.009

‘İnternet bankam güvenilir hizmet veriyor’, cevabı ‘İnternet bankacılığıyla ilgili güvenlik sorunu yaşayabilirim’,
cevabından bağımsız değildir.
Tablo 4.25) Ki-kare Sınaması – 3
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

Value
51.232(a)
38.621
27.171

Df
47
47
1

Asymp. Sig. (2-sided)
.000
.001
.000

‘Eğer şubeye gidecek vaktim varsa, İnternet bankacılığı yerine şubeye gitmeyi tercih ediyorum.’ cevabı
‘Bankamın İnternet sitesinin ulaşılabilirliğinden memnunum.’ cevabı ile ilişkilidir.
Tablo 4.26) Ki-kare Sınaması – 4
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

Value
50.211(a)
26.474
3.988

Df
48
48
1

Asymp. Sig. (2-sided)
.000
.089
.046

İnternet bankamı şu an ve yakın zaman içinde değiştirmeyi düşünmüyorum.’ cevabı ‘İnternet bankacılığını
kullanmaya başladığımdan beri şubeye çok az gidiyorum.’ cevabından bağımsız değildir.
SONUÇ
Günümüzde artık, “ne üretilirse” satılır devri çoktan sona ermiştir. 2000’li yıllar, müşterinin kral kabul
edildiği bir dönemin sadece başlangıcıdır. Müşteri odaklı satış ve pazarlamada her geçen gün daha detaylı
analizler ve çalışmalar yapılmakta ve Müşteri İlişkileri Yönetimi kavramı değer kazanmaktadır. Müşteri İlişkileri
Yönetimi’nde başarılı olabilmek için yapılması gerekenlerin başında, izlenen bu stratejinin tüm firma çalışanları,
yönetimleri tarafından benimsenmesi, sahiplenilmesi ve uygulanması gelir. Müşteriye ait tüm bilgilerin tüm
departmanlarda ulaşılabilir ve tutarlı olması önemlidir. Müşteriyi her açıdan tanımak, sunulacak hizmetin
kalitesini belirlemektedir. Müşteri sadece satış departmanının müşterisi değildir. Diğer bir departmanda
müşteriyle ilgili yaşanacak bir olumsuzluk, müşteri kaybına neden olabilmektedir.
Edinilen veriler doğrultusunda, müşteriye ait enformasyonel bilgi ve sonrasında da müşteriye ileriye
yönelik satışlar yapabilmek için kullanılan bilgi üretilir. Milyonlarca müşterileri olan firmaların varlığı
düşünülecek olursa, müşteriyi tanıyabilmek için, müşteri verilerinin, bilgilerinin tutulabileceği, bu bilgilerin tüm
personelle paylaşılabileceği ve analiz edilebileceği teknolojik ortamlara, araçlara ihtiyaç duyulması kaçınılmaz
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olmuştur. Bu nedenle, Müşteri İlişkileri Yönetimi’ni destekleyen bilgisayar tabanlı uygulamalar oluşturulmuştur.
Bu uygulamalar; Operasyonel CRM, Analitik CRM ve İşbirlikçi CRM başlıkları altında toplanmıştır. Firma
çalışanlarının, müşteriye ait adres, telefon, ürün siparişi gibi bilgileri görebildiği ortamlar “Operasyonel CRM”e,
müşteriye ait verilerin istatistiksel alt yapılı araçlarla analiz edildiği ortamlar “Analitik CRM”e ve müşterinin
çağrı merkezi, İnternet bankacılığı gibi ortamlarda etkileşimli işlem yapabildiği ortamlar da “İşbirlikçi CRM”e
örnek gösterilebilir.
İnternet bankacılığı, bankaların gittikçe gelişen ve önem kazanan alternatif dağıtım kanallarındandır.
İnternet bankacılığında, en önemli unsurların başında müşteri bilgilerinin gizliliği, müşterinin İnternet üzerinden
yaptığı işlemlerin doğru bir şekilde gerçekleşmesi gelir. Ama bunların dışında, müşteri memnuniyetini,
sadakatini yaratmak ve sürdürmek de önemlidir. Araştırmada, İnternet bankacılığı kullanıcılarının müşteri
memnuniyetleri, müşteri sadakatleri, kullanmakta oldukları İnternet bankalarıyla ilgili görüşleri analiz edilmiştir.
Araştırma sonucuna göre:
•
Bankacılık işlemlerini İnternetten kolaylıkla gerçekleştiren kişilerin, daha çok bankacılık ürünü
kullandıkları sonucu çıkmıştır. Bu nedenle, İnternet sitesinin kolay ulaşılabilir olması ve İnternet
sitesindeki menülerin kolay kullanılabilir olması önemlidir. Ekran tasarımları buna göre yapılmalıdır.
•
Kullandığı İnternet bankasının sitesinin ulaşılabilirliğinden memnun olan kişilerin, şubeye gitmek
yerine İnternet bankacılığını tercih ettikleri görülmüştür. Bu nedenle de İnternet bankasının web
sitesinin ulaşılabilirliği, İnternet bankacılığında müşteri sakadati yaratmak açısından önemlidir.
•
İnternet bankasının kendisini tanıdığını ve kendisine özel hizmet sunduğunu söyleyen müşterilerin,
işlem maliyetleri artsa bile İnternet bankalarını değiştirmedikleri sonucu çıkmıştır. Bu sonuç da,
müşteriye özel ilgi göstermenin, müşteri açısından maliyetten daha önemli olduğunu göstermektedir.
•
“Ev ya da iş yerimdeki bilgisayarım dışında İnternet bankacılığını kullanmıyorum ve güvenlik
açısından kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum.” Sorusuna ankete katılanların %70’den fazlası
katılıyorum cevabını vermişlerdir. Bu oran, güvenlik sorununun İnternet bankacılığı kullanıcılığı
önündeki ciddi bir engel olduğunu göstermektedir.
•
Ankete katılanların %70’i yurt dışındaki İnternet bankalarının daha güvenliği olduğu konusunda
herhangi bir fikre sahip olmadıklarını belirtmişlerdir.
•
İnternet bankacılığı kullanıcılarının %90’dan fazlasının İnternet bankacılığını kullanmaya
başladıklarından beri şubeye çok az gittikleri sonucuna varılmıştır.
Müşteri İlişkileri Yönetimi, gittikçe önem kazanan bir stratejidir. Gelecekte teknolojinin daha da
gelişmesiyle, her bir müşterinin beklentisinin sağlanması daha da kolaylaşacaktır. Burada önemli olan müşteri
bağlılığını artırmak ve müşteri sadakatini yaratabilmektir. Piyasaya çıkan ürünün ya da sunulan hizmetin
benzerlerinin rakip firmalar tarafından üretilmesinin çok kolay olduğu günümüzde, farkı firmaların Müşteri
İlişkileri Yönetimi’ndeki becerileri ortaya koyacaktır.
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HAVALİMANI İŞLETMECİLİĞİNDE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ
Didem RODOPLU∗.
Havalimanı İşletmeciliğinde Girişimciliğin Önemi
Özet

Havacılık sektöründe uzun süredir yaşanmakta olan değişim günümüzde hız kazanmıştır. Özelleştirme
dalgası sektördeki rekabeti arttırmış ve uluslar arası boyuta taşımıştır. Bayrak taşıyıcı havayolları bir yandan
düşük maliyetli yeni havayolları ile rekabet etmek zorunda kalırken diğer yandan uluslar arası alanda var
olabilmek için küresel ittifaklar oluşturmaktadırlar. Havalimanı işletmeciliği bu değişimlerin ve özelleştirmelerin
etkisi altında ticari bir nitelik kazanmış, birçok girişimin yapıldığı dinamik bir sektöre dönüşmüştür.
Havalimanı işletmeciliği birbirine bağlı süreçlerden ve birbirini destekleyen performanslardan oluşur. Tüm
bu sistem içerisinde terminal hizmetleriyle yolcu memnuniyeti; güvenlik hizmetleriyle yolcu ve alan emniyeti,
uçaklara verilen hizmetlerle uçuş araç ve gereçlerinin hazırlanması, teknolojiyle ise tüm bunların hem kendi
içinde, hem de ulusal ve uluslar arası boyutta koordineli çalışması sağlanmaktadır. Havalimanı işletmeciliğinin
özelleştirilmesiyle birlikte bu süreçlerin iyi yönetilmesinin önemi artmıştır. Değişik ülkelerde birçok
havalimanını işleten şirketler ortaya çıkmış, bu şirketlerin dinamizmi sektöre yapılan yatırımları önemli ölçüde
arttırmıştır. Risk alabilen, yaratıcı çözümler üretebilen, doğru ekiple çalışan, sonuç odaklı, profesyonel ve
alanında lider olan girişimler önem kazanmıştır.
Bu çalışmada uluslar arası girişimcilik ve şirket girişimciliği literatürü ışığı altında havalimanı
işletmeciliğinde girişimciliğin önemi, yükselen değerleri incelenelenerek, hava limanı işletmeciliğindeki
deneyimi ve bilgi birikimiyle lider olan TAV Havalimanları Holding’in ulusal ve uluslarası girişimleri
değerlendirilecektir.
JEL: Girişim, girişimcilik, sivil havacılık, rekabet, yatırım riskleri faktörleri
IMPORTANCE OF ENTREPRENEURSHIP IN BUSINESS CIVIL AVIATION
The long- period development in business civil aviation is recently accelareted. Turning over to private
managers in the sector was increased the competition and carried it into the international dimension. Paramount
airways were forced to competion with the low – cost infant airways on the one hand and on the other, they
entered into an alliance with the other global air ways to survive in the sector. Business aviation was specialized
with the effects of such developments and as a resullt of the turning over to private manegers in the sector.
Moreover it was formed into a dinamic sector.
Business aviation was formed by the interconnected processes and interdepented performences. In this
system, airport terminal services with customer satisfaction; security services for security of the airport and
passengers; services for equipping airplanes to flight and providing the coordination of the process well in both
national and international ground with technology were achieved. As a result of well - managed fundementals of
business aviation was become important by taking over the private manager, many manager companies for
management of the airports were formed in varied domains and dynamisim of these managers companies were
also dramaticaly increased the investment in the sector. Consequently, entrepreneurship in which the
fundemental characteristic of the sector such as; risk taker, resolving the problems analytichaly, effectively
teamwork operated, focused on business aviation, professinal and leader in the sector were existing, were
become important.
In conclusion, in this paper, the importance and the rising value of entrepreneurship in business aviation is
going to be analyzed from the point of international entrepreneurship and firm entrepreneurship literature’ view
and, national and international entrepreneurships of the leader and well-versed TAV airports Holding will be
evaluated.
JEL: Entreprenuership, civil aviation, competions, investment risk factor

1.

Girişim ve Girişimcilik Kavramları

Çevresel fırsatları gözlemleyerek risk alabilen ve yenilik yapabilen kişiler girişimci olarak
tanımlanmaktadır. Ancak girişimci kavramı ekonomik boyutta değerlendirildiğinde bu özellik ve faaliyetlerin
kar amacıyla kullanılması gerekmektedir. Kar kavramının faydasının sadece nakit akışıyla ölçülmesi doğru
değildir. Bu noktada yapılan girişimin ve girişimcinin özellikleri önem kazanmaktadır.
Girişimci, ekonomik mal veya hizmet üretmek, pazarlamak için üretim faktörlerin ele geçirip, düzenli bir
şekilde bir araya getiren, kar amacı güden ve girişimlerinin sonucunda doğabilecek tüm risklere katlanan kişidir
(Müftüoğlu,2006:4). Girişimcilik ise girişimcilerin risk alma fırsatlarını takip etme, değerlendirme, hayata
geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tümüne verilen addır (Çetindamar,2002:34).
Girişimcilik temelinde vizyon sahibi olma, yöneticilik yeteneklerine sahip olma, değişime duyarlı olma,
piyasayı iyi izleme, değişim yaratma, ürünlere, hizmetlere olan ihtiyaçları talepleri tahmin edebilme, ortak
hedefleri belirleyebilme, zamanı iyi yönetebilme, her şeyi ölçülebilir kriterlere indirebilme ve yüksek
motivasyon yeteneğine sahip olmayı ve bu girişimcilik becerilerine ilişkin bilgi, tecrübe ve iletişimin
geliştirilmesini gerektirir (Çetindamar,2002:38) (Parlak,2005:5). Girişimcinin sahip olduğu bu özellikler bireyi
ve işletmeyi ileri götürür, girişimcilik sürecinin başarıyla tamamlanabilmesini sağlar. Başarı büyük ölçüde genel
ve yakın çevresel faktörlerin etkisi altında olsa bile, girişimcinin başarı beklentisi yani girişimcilik potansiyeli
∗
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büyük ölçüde sahip olduğu sözü edilen kişisel özelliklere dayalıdır.
Bireylerin en değerli varlıkları zekâ, enerji ve deneyimleridir. Girişimcilikte para ve diğer maddesel
varlıklardan çok kendisinde var olan girişimcilik ruhu, rasyonel davranış yetisi ve motivasyon önemlidir.
Girişimciler bu yetileri doğrultusunda bireysel/işletmesel çıkarları için ileri götürücü yöne doğru kayarlar (
Hisrich,2002:32-33).
Özel sektörde girişimci kişiliğin önemi daha da artmaktadır. Çünkü işletmenin çıkarları yasalar tarafından
korunup, gelişimi şans aracılığıyla gerçekleşmez. İşletmeler gelecekteki gelişimleri için gerekli olan fonu
kazanmak için kararlar almak zorundadır. Bu karar alma sürecinde itici güç girişimciliktir. Girişimci yönetici,
bütün faaliyetlerin organizasyonun toplam verimliliğine katkıda bulunacağını garanti etmelidir. Bu durum
girişimciler tarafından dikkat edilmesi gereken girişimcilik faktörlerini belirler. Girişimcilik faktörleri pazar
talebi, pazar tarafından tasarlanan ürün, üretim kapasitesi, üretim maliyetleriyle karşılaştırılan pazar fiyatı,
personel gereklilikleri, uyulması gereken düzenlemeler, finanansmanın yeterliliği- gereklilikleri, ortaya
çıkabilecek olası krizler, hammadde bulunabilirliği personel eğitim gereklilikleri ve rekabet şeklinde sıralanabilir
(Chicken,2002:104-109).
Öncelikli olarak pazarın boyutları bilinmeli, böylelikle pazar talebi analiz edilmelidir. Girişimcilik alanının
pazarın istediği şekilde olup olmadığı değerlendirilebilmelidir. Gelecekteki durum için gerekli değişim ve
gelişimler için yeterliliği belirlenmelidir. İşletmenin retim kapasitesinin mevcut ve gelecekteki talebi karşılayıp
karşılayamayacağını ve kapasite konusunda
erkeli değişikliğin neler olacağı bilinmelidir. Ürünlerin
maliyetleriyle pazar fiyatları mukayese edilmeli, amaçlanan kar marjı bu değerlendirme sonucunda
belirlenmelidir. Bu süreçte pazar payını elde etme konusundaki rekabet, müşteri sadakati ve bunun için
yöntemler analiz edilmelidir. İşletmenin gelecekteki gelişimi için gerekli fonların mevcut olup olmadığı veya
gelecekteki finans kaynakları veya daha büyük fon kaynaklarının bulunmasının gerekliliğine karar verilmelidir.
Girişim için gerekli personel profili ve gerekli eğitimleri belirlenmelidir. Hammadde kaynaklarının işletme için
önem derecesi, yok olması veya uzak olması durumunun etkileri ölçülmelidir. Ayrıca girişimciliğin getirdiği
farklılaşmanın resmi düzenlemeler açısından da olduğu unutulmamalıdır. Hangi resmi düzenlemelere uyulması
gerektiği bilinmelidir. Aynı zamanda işletme iç veya dış risk kaynakları da olabilir. Bu riskler ve riskler sonucu
ortaya çıkabilecek krizlerde ele alınmalıdır.
2.

Girişimcilik ve Risk İlişkisi

Girişimcilik literatürünün birçoğu önemli bir girişimsel karakteristik olarak risk almayı işaret etmektedir.
Bir kişinin risk alma eğilimi belirsiz karar verme şartlarında şans almaya doğru eğilimi olarak
tanımlanabilmekte, risk alma eğilimi girişimcileri idarecilerden ayırmada anahtar faktör olarak ileri sürmüştür
(Keskin,2002:73). Bir kişinin girişimci olabilmesi için risk ve sorumluluk üstlenebilme, dinamik bir kişilik,
yeniliklere açık olma, büyüme tutkusu gibi belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip
olmayan kişi, işletmenin mülkiyetine sahip kimse sıfatıyla, işletme sahibi de olsa girişimci veya müteşebbis
değildir. Girişimci özelliğe sahip bir kişi, önemsiz durumları bile önemli durumlara dönüştürebilir. Girişimciler,
içimizdeki vizyon sahibi kişilerdir. Girişimcinin gözünde çoğu insanın değeri, hayallerinin önünde duran
problem kadardır. Girişimci geçmişte değil, gelecekte yaşamaktadır (Keskin, 2002:76).
İşletmelerin risk faktörleri işletme içi ve dışı olarak, ekonomik, teknik ve sosyo-politik boyutta incelenir.
Risklerin kabul edilebilirliğinin değerlendirilmesi için bu analizlerin yapılması gerekmektedir.
İşletme içi risk faktörleri ekonomik boyutta değerlendirildiğinde: maliyet analizi, gelecekteki sermaye
gereklilikleri ve 5-10 yıllık gelecek planı yapılmalıdır. Maliyetler olabildiğince kesin bir şekilde tahmin edilmeli,
sermaye miktarı belirlenmeli, ancak belirsizlik faktörü de dikkate alınmalıdır. Teknik boyuta
değerlendirildiğinde ise ürünün/hizmetin gelecekteki talep gerekliliklerini yerine getirmek için hangi araştırma
ve geliştirmeleri düzenlemeye ihtiyaç olduğunu göstermeli, ürünün kabul edilebilirliği gözden geçirilmeli,
araştırma ve geliştirme planı yapılmalıdır. Sosyo-politik boyutta ise, işletmenin gelecekteki gereksinimlerini
karşılayacak insan kaynaklarının mevcut durumu, organizasyon yapısı eğitim programları değerlendirilmelidir.
Ayrıca halkla ilişkiler ve güvenlik kavramlarına da önem verilmelidir (Chicken:109).
Dış risk faktörlerinin değerlendirilirken ekonomik boyutta, pazar büyüklüğünün değişip değişmediğine,
pazarda yeni faaliyet göstermeye başlayan işletmelere, gelişen yeni pazarlara, ticaret döngüsünde ekonominin ne
olduğuna, hisse senetleri ve döviz kurlarına, ek sermaye bulunabilirliğine ve nakit akışına dikkat edilmelidir.
Ayrıca ürünün rakiplerinkinden daha iyi olabilecek şekilde geliştirildiğinden, pazarda daha iyi alternatif ürün
olmadığından, en iyi üretim sürecine sahip olunduğundan, yeni güvenlik ve çevre düzenlemelerine
uyulabileceğinden ve işbirlikçilerle sorunlar yaşanmayacağından emin olunmalıdır. Hukukta ne gibi değişiklikler
yapıldığı ve bunların organizasyonu nasıl etkileyeceği, üstesinden gelinmesi gereken halkla ilişkiler sorunları,
hırsızlık dolandırıcılık terörizim gibi güvenlik sorunları ve organizasyonun faaliyetlerini etkileyecek politik
sorunlar da dış risk faktörlerindendir (Chicken:118).
3.

Havalimanı İşletmeciliği ve Girişimcilik

Havacılık günümüzde tüm dünyada gelişmeye en açık sektörlerden bir tanesidir. Hava taşımacılığının
bugünkü anlamda gelişimi 1900’lü yıllarda başlamıştır. I. Dünya Savaşı sonrasında düzenli hava hizmetleri
açılmaya başlanmıştır. Ancak, o dönemde havalimanı teçhizatı ve temel işletme kavramında dikkate değer bir
değişiklik olmamıştır. Uçaklardaki teknolojik yenilikler hava alanlarının fiziksel özelliklerinde büyük
değişikliklerin yapılmasını gerektirecek derecede fark yaratmıştır. O zamana kadar çoğunlukla iş adamları veya
zengin ve meşhur insanlardan oluşan yolcu profilli değişmiş ve artmıştır. Buna bağlı olarak yavaş yavaş gelişen
hava alanları askeri kimliklerinden çıkmıştır. Havacılık dışı hizmetler veren, yolcu ihtiyaçlarını sağlayan, pist,
bagaj hizmetleri veren, restoranlar, tuvaletler ve vergisiz alış-veriş dükkânlarıyla donatılmış işletmeler halini
almıştır (Kazda,2005:23).
Hava taşımacılığının artan önemi, küresel ekonominin gelişimi 1980’lerde İngiltere’de havalimanlarını
özelleştirmiştir. Yolculara ve havalimanının diğer ziyaretçilerine verilen hizmetlerde önemli ölçüde artış ve
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iyileşmeyi sağlanmıştır. Hiç uçakla seyahat etmemiş nüfus oranı yüzde 70’ten yüzde 20’ye inmiştir. Ancak,
trafiğin önemli merkezlerde yoğunlaşmasında dolayı havalimanı kapasitesi üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı
gibi güçlü tekel özelliklerine sahip çok büyük hava yolu şirketlerinin yavaş yavaş oluşmasına da sebep olmuştur.
3.1 Havalimanı İşletmeciliği ve Temel Kavramları
Son 20 yılda bütün dünyada hava taşımacılığındaki büyüme hızı artmıştır. 1990 ile 2000 yılları arasındaki
dönemde düzenli hava taşımacılığı içindeki yolcu hacmi ikiye katlanmış, bazı bölgelerde dört katına çıkmıştır.
Hava sahaları sıkışmaya başlamıştır, uçaklarda fiziksel büyüme kaçınılmaz hale gelmiştir. Bölgeler arası
doğrudan ulaşım için amaçlanan küçük uçak sayısındaki artışın yanı sıra serbestleşme ve tüm dünyada artan
taşımacılık hacimleri dahil olmak üzere, hava taşımacılığının değişen yapısının, havalimanı kapasitesi
üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır ve artıracaktır. Böylece havalimanları binlerce yolcuya hizmet veren
büyük tesislere dönüşmesi kaçınılmaz olmuştur. Yolcunun ve onları karşılamaya ya da uğurlamaya gelen
kişilerin bekleme, otopark, yiyecek içecek, alışveriş, eğlence gibi gereksinimleri de havalimanı işletmeciliğinin
önemli bir parçası haline gelmiştir (TAV Akademi,2008:8-11).
Bir havalimanının işletilmesinde birçok etken eşzamanlı olarak göz önünde bulundurulmalıdır.
Havalimanının sahip olduğu pist, apron, taksi yollarının fiziki güvenliği, bu bölgelerde hareket eden uçak ve
diğer yer hizmet araçlarının trafiği, havadaki uçakların emniyetini sağlayan hava trafik kontrol hizmetlerine ait
gerekli teçhizatın temini, terminallerden geçen yolcuların son varış noktalarına hızlı ve rahat ulaşmaları için
kurulmuş sistemler ve bunlara paralel olarak hava sahası kapasitesi bu etkenlerin başlıcalarıdır. Bunların yanı
sıra, havalimanının sınırları içindeki yolcu terminalleri, kargo vb. tesislerine ait ara yolların şehir ana yol
altyapısına uygun bir şekilde bağlanması, şehir ana yolunun havalimanının sınırları içindeki ulaşım yollarıyla
birleştiği ana kavşakta araç trafiğinin rahat ve hızlı akması, ana kavşakta ve dolayısıyla bağlantı yollarında
tıkanıklık yaşanmaması, yolcuların havalimanına gecikmesiz ulaşması, uçakların zamanında kalkabilmesi de
gereklidir (TAV Akademi:15).
Havalimanlarının, havalimanı tesislerini işleten kuruluşların ve yolcu taşıyan havayolu şirketlerinin
varlığının devamlılığı yolcular ve onların ulaşım ihtiyaçlarıyla doğru orantılıdır.
Bu nedenle hizmet kuruluşları, hizmet kalitesi ve yolcu (müşteri) memnuniyetini, görev anlayış ve
disiplinlerinin vazgeçilmez ilkeleri olarak kabul eder ve çalışanlarının bu temel strateji çerçevesinde istihdam
etmeyi ve eğitmeyi amaçlar. Doğal afetler ile olağanüstü meteorolojik şartların (yoğun sis, büyük fırtına vb.)
neden olduğu gecikmeler dışında kalan aksaklıklar hizmet kalitesinin yükseltilmesi gerekliliğini işaret eder.
Hizmet kalitesini geliştirmeye odaklanmış bir yönetim yaklaşımı beraberinde yolcu ve müşteri memnuniyetini
getirmektedir.
Havalimanı işletmeciliğiyle ilgili bazı temel kavramlara değinmek gerekirse:
Havalimanı (airport), karada veya suda içindeki bina, tesis ve donanımlar dahil uçakların iniş, kalkış ve yer
hareketlerini yapmasına, uçakların bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve
verilmesine ilişkin her tür ihtiyacı karşılayacak tesisleri (pasaport, gümrük, güvenlik, sağlık vb.) bünyesinde
bulundurmak amacıyla düzenlenmiş sahalardır.
Havalimanları hava tarafı ve kara tarafı olmak üzere iki bölüme ayrılır:
Hava Tarafı (Airside): Havalimanında; pasaport kontrolden sonraki arındırılmış bölgeler (bekleme
alanları, duty free alanları, uçağa geçiş kapıları), havalimanının pist, apron, taksi yolları ve bunlara bitişik
sahaları ile belirli durumlarda doğrudan uçuş faaliyeti amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı
kısımları hava tarafı bölümünü oluşturur. Bu bölümlerin her birine ancak kontrollü giriş yapılabilir.
Hava Tarafında Bulunan Alanlar:
•
PAT Sahaları/Alanları: Pist, apron ve taksi yolu sahaları ile havalimanının hava tarafında araç ve
gereçlerin hareket ve park etmesi için düzenlenen diğer sahalardır.
•
Hareket Sahası (Movement Area): Havalimanında uçakların iniş, kalkış ve yer hareketleri için
kullanılan sahalardır.
•
Manevra Sahası (Manouvering Area): Havalimanında apronlar hariç olmak üzere uçakların kalkış ve
inişleri ile ilgili hareketleri için kullanılan sahalardır.
•
Pist (Runway): Havalimanında uçakların iniş, kalkış ve yer hareketleri için hazırlanmış dikdörtgen
biçimindeki sahalardır.
•
Taksi Yolu (Taxiway): Havalimanında, uçakların pist ve apron arasındaki hareketlerini
sağlayabilmeleri için hazırlanmış bağlantı yollarıdır.
•
Apron: Havalimanında uçakların park edilmesi, yolcu indirme/bindirme veya yük
yükleme/boşaltmalarının yapılması, akaryakıt veya bakım ihtiyacının karşılanması amacı ile tahsis
edilmiş sahalardır.
•
Uçak Durma Yeri (Aircraft Stand): Uçakların park etmesi için apronda belirlenmiş yerlerdir.
Kara Tarafı Bölümü (Landside):
Hava meydanının doğrudan uçuş faaliyetlerine dahil olmayan binaların kullanımlı veya boş sahalarını içine
alan ve hava meydanının uçuş hattı tesislerinden çevreye kadar uzanan, yolcu terminalleri, otoparklar,
havalimanına ulaşım yolları vb. içeren bölümüdür.
Yolcu Terminali: Yolcuların uçuş öncesi veya sonrası işlemlerinin yapıldığı, bünyesinde hava ulaştırma
hizmeti ile ilgili kuruluş ve tesisleri bulunduran binalar grubudur. Bir ülkenin en iyi eserini gösteren bir vitrin
olarak kabul edilebilir. Bu nedenle terminallerde ideal yerleşim ile işlevselliğe öncelik vermelidir. Terminalin
hava yoları, yolcular ve hizmet sağlayıcıların tüm gereksinimlerine yanıt vermesi gerekir (Ashford,1997:185) .
Terminal binası yerleşim planının sağlamak zorunda olduğu belirli özellikleri vardır:
•
Terminal hava sahası bağlantısı.
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•
Yer nakliyesi için terminalin kara sahası giriş sistem bağlantısı.
•
Yolcuların varış/gidiş için mümkün olduğunca kısa yürüyüş mesafesi.
•
Yolcuların tüm check-in prosesi boyunca bilgilendirilmesi.
•
Yolcuların transferi ve taşınması.
•
Bütün alanların uygun büyüklükte olması.
•
Havacılık ve havacılık dışı hizmetlerin miktarı ve çeşitliliğinin sağlanması.
•
Ofis ve destek hizmetleri için alanlar.
Terminal İşlevleri: Ulaşım planlamacıları, yüksek iş yoğunluğu olan havalimanı terminali tesislerini
tanımlamak için “yüksek aktivite merkezleri” terimini kullanırlar. En geniş yolcu havalimanları en yoğun saatte
yaklaşık 10.000 yolcu ile iyi işleyebilirler. Gelen dış hat yolcuları terminalde 30 dakika geçirirken, ayrılan dış
hat yolcuları 1 saatten fazla vakit geçirmektedirler. Terminalde geçirdikleri süre içerisinde yolcular çeşitli
aktivitelerle, gerek terminal çıkarlarına gerek kendi faydalarına ve rahat hissetmelerini sağlayacak bir takım
tesislerle karşılaştırılırlar. Terminal aktivitelerini 5 ana gruba ayırmakta fayda vardır:
•
Doğrudan yolcu hizmetleri
•
Havayolu ilişkili yolcu hizmetleri
•
Resmi kurum aktiviteleri
•
Yolcu olmayan havayolu yönetim faaliyetleri
•
Havayolları aktiviteleri.
Doğrudan veya dolaylı olarak, yolcu terminal sahasındaki bu işlevler, terminal yönetiminin bazı
sorumluluklarını gerekmektedir.
3.2 Havalimanı İşletmeciliğinden Yolcu ve Havayolları Şirketlerinin Beklentileri
Havalimanları sunduğu hizmetlerde öncelikli olarak yolcu ve havayollarının beklentileri tatmin etmek
zorundadır. Özellikle havayolları şirketleri hem iç hem dış müşteri olma özelliğine sahiptirler.
Yolcunun Beklentileri
•
Kent merkezi ile havalimanı arasında demiryolu veya karayolu vasıtasıyla kolay ulaşım,
•
Anlaşılır, kısa ve özlü yönlendirme levhaları sayesinde terminal girişinden uçağa biniş noktasına
kadar ve daha sonra uçaktan inişi müteakip yolcunun terminali terk etmesine kadar olan akış
safhasında rahat ve hızlı hareket imkânı,
•
Aynı kolaylığın yolcuya ait bagaj sirkülâsyonunda da mevcut olması,
•
Bütün kontrol noktalarında (check-in, güvenlik, pasaport kontrol ve uçağa binişte) uzun bekleme
kuyrukları oluşmamasına özen gösterilmesi,
•
Uçağın zamanında kalkması ve zamanında varması,
•
Geliş ve gidiş sırasında bagajların rahat taşınabilmesi için yeterli sayıda bagaj taşıma el arabasının
bulunması,
•
Makul fiyatlı ve bol seçenekli yiyecek içecek imkânı veren ferah alanların bulunması,
•
Mimari estetik taşıyan, peyzaj düzenlemesi ile dikkat çeken hoş ve rahatlatıcı bir ortam,
•
Perakende satış stantları ve gidiş (uçağa biniş kapıları) noktalarına yakın cazip CIP salonlarının
bulunması gibi hususlar yolcunun memnuniyetini belirlemekte önem taşır.
Havayolları Şirketlerinin Beklentileri
•
Etkili bir işletme operasyonu için, havayolu çalışanları için standartlara uygun ferah ve rahat bir
çalışma ortamı sağlanması, koordinasyon içinde çalışan birimlerin işbirliğini kolaylaştıran sağlıklı,
güvenli, günün teknolojisiyle uyumlu ekipmanların sağlanmış olması,
•
Giden / gelen ve transfer bagaj operasyonunda etkinliğin sağlanması için minimum bağlantı süresini
destekleyen bagaj handling sisteminin var olması,
•
Yoğun saatte toplam yolcuların yüzde 90’ına yetecek kadar yolcu köprülerinin bulunması, uzakta park
etmiş uçaklara yolcuların otobüsle taşınması durumunda yürüme mesafesi kısaltılmış uygun
indirme/bindirme alanlarının olması,
•
Havalimanı kullanım ücretlerinin uluslararası standartlara uygun belirlenmesi,
•
Havalimanı otoritesinin gelecek için plan yaparken havayolu şirketleriyle koordinasyon içinde
çalışması,
•
Pist kullanım kapasitesini en üst düzeye çıkaracak bir pist tasarımı uygulanması ve terminal ve
apronların genişleyebileceği yeterli boş alanların temin edilmesi,
•
Uçakların pist ile terminal arasında kat ettiği taksi mesafelerini asgari düzeye indirecek bir master
planının gerçekleştirilmesi,
•
Uçak yer ikmal ekipmanları, bagaj, kargo ve yer hizmet araçları için uygun yerleşim alanları
bulunduran, bu araçların rahat hareket edebildiği, enerjiye ulaşımın kolay olduğu bir apron tasarımı,
başta havayolları ve yer hizmet kuruluşları olmak üzere havalimanlarında ve terminallerde hizmet
veren çeşitli kuruluşların havalimanını ve terminallerini işleten otoritelerden bekledikleri hususlardır.
Yolcu Terminali İşlevleri Havalimanı yolcu terminal operasyon analizleri, terminal alanları içerisinde üç
ulaştırma ilkesinin var olduğu sonucuna dayandırılarak yürütülür (Ashford,1997:192).
1.
2.

3.

Yolcu ve bagaj süreci: Bilet alım, check-in ve bagaj teslimi, bagaj erişimi, devlet kontrolleri ve
güvenlik uygulamalarını içerir.
Hareket değişimi gereksinimlerinin öngörülmesi: İşletmeler, havalimanı içinde çeşitli hizmet
bölgelerinden çeşitli ulaşım yöntemlerini, örneklemeleri de göz önünde bulundurarak bu yolcuları
kabul etmek ve bir araya getirmek için tasarım yaparlar. Bu işlev, diğer bütün ulaşım yöntemlerinden
çok daha belirgin bir işlevi gerektirmektedir.
Değişim modunu düzenlemek: Terminalin bu temel işlevi, yeterli tasarım ve iki mod türünün
terminal tesisinin düzgün işletilmesini gerektirir. Hava tarafında uçak yerleştirilmeli ve ara birim hava
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aracının gereksinimleri ile ilişkilendirilerek yönetilmelidir. Aynı önem düzeyinde, kara tarafından
havalimanına geçişler için kullanılan yolcu gereksinimleri de düzenlenmesidir.
Verimli işletme ve hareket yolcu için iyi anatomik ve fiziksel ergonomi gerektirir. Bazı yaygın problemler
bagaj arabaları, bilet kontrol, terminal içinde hareket şeklinde sıralana bilir.
Bu problemlere rağmen, yolcu kabulünü kontrol eden ana etkenler: sağlanan alan, gerekli en az zaman ve
yol bulma kabiliyetidir.
Birçok değişkeni koordine etmek zorunda olan havalimanı işletmeleri, yapacağı girişimlerde de bu şartları
sağlamak, hem kendi içinde hem de girişimde bulunduğu bölgeyle uyum içinde olmalıdır.
4.

TAV Havalimanları Holding ve Girişimciliğin Önemi

Bu çalışmada havalimanı işletmeciliği konusunda Türkiye’de lider, dünyada ise önde gelen işletmelerden
olan TAV Havalimanları Holding’in girişimleri, girişimcilik özellikleri, girişimcilik faktörleri, iç ve dış risk
faktörleri değerlendirilecektir.
4.1. Araştırmanın Amacı
Türkiye sektör olarak yeni gelişen havalimanı işletmeciliğinde girişimciliğin önemini belirtmek. Yurt içi ve
yurt dışı başarılarını kanıtlamış TAV Havalimanları Holding’in girişimcilik konusunda attığı adımları, bilgi
birikimini değerlendirerek, havalimanı işletmeciliğinde girişimcilik faktörlerini belirlemektir.
4.2. Araştırmanın Yararı
Kavram olarak havalimanı işletmeciliğinin farkına varılması ve amacına uygun olarak yönetilmesi
gerektiğinde hangi kriterlerin öncelikli olduğunun belirtilmesine yardımcı olmaya çalışacaktır. Böylelikle etkin
havalimanı işletmeciliği için model olacaktır. Çünkü havalimanları ülkelerin girişi kapısıdır, bulundukları ülkeyi
temsil etme özellikleri vardır. Ülkeye gelen yolcular ilk ve son izlenimlerini havalimanında edinir
4.3. Araştırmanın Sınırları
Havalimanı işletmeciliği alanında çalışan Türkiye’nin tek, Dünyanın aranan kuruluşlarından biriyle
çalışmanın getirdiği bazı sınırlamalarla karşılaşılmıştır. Öncelikle TAV Havalimanları Holding’in
mahremiyetine saygı göstermek için hedeflenen bazı sorular net değerlendirilememiştir. Ayrıca Türkiye’de tek
olan bir kuruluş ile çalışmak mukayese etme olanağını sağlamamaktadır. Araştırmada yapılması girişimcilik
özelliklerinin, girişimcilik faktörlerinin, iç ve dış risk faktörlerinin değerlendirilmesi nitel araştırma yöntemini
sınırlandırmıştır.
4.4. Araştırmanın Yöntem ve Modeli
Bu çalışmada TAV Havalimanları Holding’in girişimleri “Niçin? Nasıl? Ne şekilde?” yaptığını
değerlendirebilmek için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Kişilerin kanaatleri, tecrübeleri, algıları ve
duyguları gibi sübjektif verilerle meşgul olmak amaçlanmıştır. Veriler TAV Havalimanları Holding’e ait örnek
olay incelemeler, TAV Havalimanları Holding İç Denetim Direktörü Altuğ Koraltan, TAV Havalimanları
Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO Dr. Yük. Müh. M. Sani Şener, TAV Havalimanları Holding danışmanları
Şeref Eren ve Hüseyin Ulukanlı ile yapılan söyleşiler temel alınmıştır.
TAV Havalimanları Holding yapısında girişimciliğin temel özellikleri aşağıdaki kriterler çerçevesinde
değerlendirilmiştir.
•
Vizyon sahibi ve etkili bir lider olmak
•
Yöneticilik yeteneklerine sahip olmak
•
Değişime duyarlı olmak ve piyasaları iyi izlemek
•
Değişim yaratacak üretim, satış ve pazarlama stratejileri geliştirmek
•
Ürün ve hizmetlere olan ihtiyaç ve taleplere ilişkin öngörülerde bulunmak,
•
Ulaşılabilir ortak hedefler belirlemek ve hedeflere en uygun ulaşma yollarını göstermek
•
Organizasyon ortamını ortak hedeflere uygun hale getirmek,
•
Her şeyi ölçülebilir kriterlere indirgemek
•
Yüksek motivasyon yeteneğine sahip olmak
•
Zamanı iyi yönetmek
TAV Havalimanları Holding yapısında ki girişimcilik iç ve dış faktörleri ise aşağıdaki kriterler
çerçevesinde değerlendirilmiştir:
Dış Faktörler
Teknik
•
Pazarda ki hizmet alternatifleri
•
Uyulması gereken yeni güvenlik ve çevre düzenlemeleri
Sosyo-politik
•
Organizasyonun faaliyetlerini etkileyecek politik hareketler
•
Halkla ilşkiler düzeyi
Ekonomik
•
Pazar büyüklüğü
•
Ticaret döngüsünde ekonominin durumu
İç Faktörler
Teknik
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•
Hizmetin talep gerekliliklerini yerine getirmek için gerekli araştırma geliştirme faaliyetleri
Sosyo-politik
•
Organizasyon yapısı
•
İnsan kaynakları ve eğitim programları
Ekonomik
•
Arz ve talep özelliklerinin özelliklerinin analizi
•
Mevcut ve gelcekteki sermaye gereklilikleri
•
Organizasyon için 5-10 yıllık plan
4.5 TAV Havalimanları Holding ve Girişimleri
TAV, havalimanı işletmeciliğinde fiili olarak Ocak 2000’de hizmet vermeye başlamıştır. Sahip olduğu
yetenekleri “innovasyon” anlayışıyla birleştirerek dünyada örnek başarılar elde eden TAV Havalimanları
Holding’in temelleri Tepe ve Akfen gruplarının ortak girişimleriyle 1997 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı
Dış Hatlar Terminali ihalesinin kazanılmasıyla atılmıştır. İstanbul Hava Limanı dünyada “yap-işlet devret”
modeliyle gerçekleşen havalimanı işletmeciliği projelerinin ilk örnekleri arasında yerini almıştır. TAV Atatürk
Havalimanın işletmeye geçmesiyle yepyeni bir sektörde Türkiye’nin uluslararası markası olarak çok önemli
adımlar atmıştır (Newsport,2008:s12).
Bugün Türkiye’nin üç büyük kentindeki havalimanlarının yanı sıra Gürcistan’da Tiflis ve Batum
Uluslararası Havalimanları, Tunus’ta ise Enfidha Zine El Abidine Ben Ali ve Monastır Habib Bourguiba
Uluslararası Havalimanlarının işletmesini üstlenmiştir. Yaklaşık 11 bin çalışanıyla dünya standartlarında kabul
gören projeler gerçekleştiren TAV ayrıca Antalya Gazipaşa Havaalanı ihalesini kazanarak, 25 yıllığına işletme
hakkını da elde etmiştir.
Bünyesinde 12 ayrı şirket bulunduran TAV Havalimanları Holding, bugün yer hizmetleri, işletme
hizmetleri, gümrüksüz mağazacılık, yiyecek içecek hizmetleri, bilgi işlem ve güvenlik hizmetleri gibi havalimanı
operasyonunu bütünleyici, ilgili iş kollarında da faaliyet göstermektedir. Yılda yaklaşık 300 havayolu şirketinin
315bin uçuşuna hizmet sunan Tav’ın işlettiği havalimanları, 2007 yılında 31 milyon yolcuya hizmet vermiştir.
TAV Havalimanları Holding, Türkiye’de lider, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Kafkaslarda ise önde gelen güç
olarak ilerlemektedir.
TAV Havalimanları Holding, yapı ve işletmesi üstlenen havalimanlarıyla ülkemiz için evrensel kalite ve
standartlarda hizmet sunmayı, tüm yolcular için güvenilir, kaliteli ortamlar yaratmayı amaçlamaktadır.
Başarısının kaynağında en iyi olmayı hedeflemek ve bu hedef doğrultusunda hiç bir ödün vermemek
yatmaktadır.








TAV Havalimanları Holding girişimleri
Esenboğa Havalimanın iyileştirilmesi ve işletilmesi15 yıl 8 ay süreyle
Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali-İzmir
Batum Uluslararası Havalimanı Terminali- Gürcistan
Doha Uluslararası Havalimanı-Katar
Monastır Habib Bourguiba Uluslararası Havalimanı-Tunus
Enfidha Zine El Abidine Ben Ali uluslararası havalimanı-TunusÎ yapım ve işletimini üstlendi
Gazipaşa Havalimanı- Antalya

4.6. TAV Havalimanları Holding Girişimcilik Özellilerinin ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi ve
Tartışılması
4.6.1. TAV Havalimanları Holding ve Vizyon Etkili Liderlik Özellikleri
TAV Havalimanları Holding girişimcilik özellikleri açsından değerlendirildiğinde vizyon sahip ve etkili
liderlik özelliklerine ve yöneticilik yeteneklerine sahip bir girişimcidir. Ortak hedefler belirleyerek ve hedeflere
en uygun ulaşma yollarını göstermektedir. Bu değerleri birbirinden ayırmak zordur. Zaten doğru girişimcilik
örneği bu özellikleri aynı anda gösterebilenlerdir.
•
TAV Havalimanları Holding dünya havacılık sektöründe “10 yılda 10 havalimanı” hedefi ile yola
çıkmıştır.
•
yılında 7 havalimanı projesini gerçekleştirmiştir
•
Yaklaşık 35 milyon yolcuya hizmet vermektedir. 10 yılda 100 milyon yolcuya hizmet edebilen bir
şirket olmayı amaçlamaktadır.
•
Atatürk Havalimanı projesinin sonuçlanmasına yakın, Atatürk Havalimanı’nın kiralanması yer
hizmetleri ihalesini kazanmasıyla sonraki gelişmeler sağlanmıştır. Öncelikli olarak TAV Havalanları Holding
için Atatürk Havalimanı projesi çok önemli bir referans olmuştur. Uluslararası finansman grupları ve bankalarla
çalışabilme açısından fark yaratmıştır. Böylelikle sırada bekleyen Esenboğa Havalimanı ve Adnan Menderes
Havalimanları süreci kolaylaşmış ve hızlanmıştır.
•
Bu süreç beraberinde halka arzıda getirmiştir. Böylelikle klasik işletmeden kurumsal işletmeye
geçişide gerçekleştirmiştir.
•
Türkiye’den sonra Kuzey Afrika, Kafkaslar Ve Doğu Avrupa Ülkelerinde bilgi ve tecrübelerini ortaya
çıkaran ihalelere imza atmıştır. Bu durum vizyon sahibi olmasının en önemli göstergelerindendir
4.6.2. TAV Havalimanları Holding ve Üretim Satış Pazarlama Stratejileri
TAV Havalimanları Holding Değişim yaratacak üretim, satış ve pazarlama stratejileri geliştirmekte ve
değişime duyarlı olarak ve piyasaları iyi izlemektedir. Ürün ve hizmetlere olan ihtiyaç ve taleplere ilişkin
öngörülerde bulunmakta, pazar büyüklüğüne göre şekillenmekte, bulunduğu bölgenin taleplerini
karşılayabilmekte olan ve girişimin faaliyetlerini etkileyecek politik hareketleri dikkate alan bir girişimdir
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•
TAV havalimanı işletmeciliği sektöründe kullandığı finansal enstrümanlar ve başarılı uygulamlarla
küresel bir firma olma yolunda güvenli adımlarla ilerlemektedir. Geleceğin parlayan sektörü olarak görülen
havalimanı işletmeciliği, Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler coğrafyasının en önemli
yatırım sahası olduğuna inanılmaktadır.
•
TAV Havalimanları Holding çok yaygın olmayan yap işlet devret modeli, bu işin nasıl yürütüldüğü ve
başarılı olduğunu uluslararası fuar ve etkinliklerde anlatmıştır.
•
Böylelikle havalimanı işleteciliği konusunda çalışmak isteyen ülkelerin TAV ile ilgli farkındalığı
artırılmıştır.
•
Dünyanın farklı coğrafyalarındaki projelere imza atarak edindiği bilgi tecrübeyi, gelen ihale
davetlerini inceleyerek, değişik kıtlardaki önemli havalimanı ihalelerine taşımayı amaçlamaktadır.
•
Yatırım analizleri için hazırlanan ekipler pazarları takip etmekte, hedefler doğrultsunda uygun alanlara
girişimlerde bulunmaktadır
•
Özellikle Doğu Avrupa’da etkin olmaya başlamayı hedeflemektedir. Çünkü o bölgedeki
havalimanlarını henüz devlet işletmektedir. Özelleştirmeler daha yeni yeni başlamaktadır. Hindistan’da da
benzer fırsatlar bulunmaktadır.
•
TAV Havalimanları Holding daha bakir bölgelere, gelişmeye açık yerlere yönelinilerek deneyim ve
bilgi birikimini yansıtabilecek ülkelere açılmaya devam etmektedir
•
Tunus ta girdiği ihalede Birleşik Arap Emirliklerinden- Mubadala, Alman-Hochtief, Kanadalı -SNC
Lavalin, Fransız -Aeroport De Nice konsorsiyumlarıyla yarışmış ve kazanmıştır.
•
Rakipleriyle boy ölçüşebilmektedir. Ortaya koyduğu sonuçlar, kalite zaman, ekonomiklik ve işletme
verimliliği açısından caziptir.
•
Hindistan, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar’a yakın zamanda ihale edilecek
havalimanı bulunmamasına karşın, Suudi Arabistan, Kuveyt Makedonya Rusya, Romanya Ukrayna gibi
ülkelerdeki yetkilerle görüşmeye devam edilmektedir.
•
Tunus’a ve Gürcistan’a Köklü Girişmlerde bulunmuştur.
•
Ekonomisi turizm ve tarım üzerine kurulu olan Tunus, son yıllarda özelleştirmelere ağırlık vermiştir.
TAV Havalimanları Holding ile Enfidha ve Monastir Habib Bourguiba Uluslararası Havalimanları ihalesi
havacılık alanında Tunus’ta gerçekleştirilen en büyük özelleştirmeyi gerçekleştirmiştir. Biribirne 60 km mesafesi
olan iki hava limanının işletmeciliği TAV Havalimanları Holding tarafından gerçekleşecektir
•
1 Ocak 2008de aktif olan Tunus Monastır Habib Bourguiba Uluslararası Havalimanı TAV
Havalimanları Holding ile 40 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Havalimanı yılda 3,5 milyon yolcu kapasitesine
rağmen yılda 4. milyon yolcuya hizmet vermekte, yolcu kapasitesini 35 milyona ulaşmasını hedeflemektedir.
Monastır Habib Bourguiba Uluslararası Havalimanın terminal kullanım alanı 28000m2 olan havalimanı 18000
m2 oturma alanına sahiptir.
•
Enfidha Zine El Abidine Ben Ali Uluslararası Havalimanı Tunusa 2.5 saat uzaklıktaki Enfidha’da
inşaa edilmektedir. TAV Havalimanları Holding tarafından işletilmeye 2009 da başlanılması düşünülen ve 40 yıl
işletilecek hava limanı toplam 4bin 300 hektar alan üzerine inşaa ediliyor, terminal binası ise 90000 m2
olacaktır. Yıllık yolcu kapasite önce 7milyon olarak hedeflenmekte bu sayı işletme sürecinde dört aşamalı
çalışmlarla 22 milyona çıkarılacaktır. İki yılda iki hava alanı için 400 mlyon euroluk yatırım yapılmaktadır.Bu
planlama turizme destek Bir çok avrupa başkentine 2saat uzaklıkta olan turizm merkezlerinde kurulmuş
olmasından kaynaklanmaktadır
•
Enfidha zine el abidine ben ali ve Monastır Habib Bourguiba Uluslararası Havalimanı bölgenin en
modern ve en kaliteli havalimanı olması niteliğinde olması hedeflanmektedir. Bölgeye çok sayıda lüks otel ve
golf sahası inşa etmeyi planlayan Tunus, Körfez sermayesinin de ilgisini çekmekte, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık
bu yatırm için Dubaileler şimdiden proje sunmaktadır. Dünyada havalimanı yatırımı gittikçe artmaktadır.
Avrupanın gözde turizm merkezlerinden biri olan Tunusta yüksek yolcu potansiyeli olan iki havalimanını
TAV’ın işletiyor olması Türkiye’deki şirketlerin küreselleşme başarısını göstermektedir . Tarihi bağlarını ticari
alana taşıyan bu girişim Tunus’a gelecek diğer Türk yatırımcılar için de önemli bir referans olacaktır.
•
Tiflis Uluslarası Havalimanı 07 Şubat 2007 de hizmete açılmıştır. Bakü Tiflis Ceylan projesinin
hayata geçirilmesinin başlangıç noktası oalrak görülmektedir. Tiflis Uluslarası Havalimanı Avrupa ile Asya
arasında köprü işlevini üstlenecektir. TAV Havalimanları Holding tarafından 20 yıl işletecek olan havalimanı 25
bin m2 toplam kullanım alanına sahip, 225 araç kapasitelidir. Otoparktan uçağa kadar yolcu ve bagajlar için en
iyi güzergahı sunacak şekilde tasarlanan havalimanı, ilerde operayonları kesintiye uğratmaksızın kolayca
genişletilebilme olanağına ve esnekliğine sahip bulunuyor. Yılda 2.8 milyon yolcu kapasitesine sahiptir.
•
Gürcistanın başkenti Tiflis tek havalimanın Ekim 2005 işletmeye başlayan TAV Havalimanları
holding 26 Mayıs 2007 de Batum Uluslararası Havalimanını açmıştır. 28,5 trilyon Yatırım yapılan hava limanı
ve 20 yıl işletilecektir. Kısa sürede hava trafiğinin yüzde 25 artmasını sağlayan, Gürcistan’da atıl durumda
bulunan havalimanı TAV tarafndan bir yıl gibi çok kısa sürede yeniden inşaa edilmiştir. 230 hektar alan üzerine
kurulu 4bin 256 m2 yeni terminal binasına sahip havalimanın kapasitesi yıllık 562 bin yolcuya çıkmıştır. Apron
büyütülmüş, itfayeden kuleye her şey yenilenmiştir. Otoparktan uçağa kadar yolcu ve bagajlar için en yi
güzergahı sunacak şekilde tasarlanmış ve yüksek teknolojiye sahip çağdaş sistemlerle donatılmıştır. Havacılıkta
edinilen know-how ile Gürcistan sivilhavacılık sektörüne ivme kazandırılarak ülke ekonomisine katkı
sağlayacaktır Son yıllarda hızla artan yabancı yatırımlar Gürcitan’ı Kafkasyanın en stratejik ülkelerinden biri
haline getirmiştir. Bu gelişmeden havalimanı yatırımların da büyük önem taşımaktadır.
•
TAV Havalimanları Holding’in %60 hissesine sahip olduğu TAV Battumi Operations LLC tarafından
işletilen Batum Uluslararası Hava Limanı, uzun vadede operasyonları kesintiye uğratmaksızın kolayca
genişletilebilme olanağına ve esnekliğine sahiptir.
•
Gürcistanla yapılan sözleşme gereği iki ülke arasında arasında ortak kullanıma açılarak, Batum’dan
Türkiye’deki tüm havalimanlarına iç hat statüsünde uçuş yapılabilecektir. Batum Uluslararsı Havalimanı,
Türkiye ve Gürcistan tarafından ortak kullanılarak, dünyada Fransa ve İsviçre tarafından ortak kullanılan Basel
Havalimanında sonra ikinci örnek olmuştur. Cenevreye inen yolcuların, Fransa veya İsviçre kapısından çıkarak
bu ülkelere giriş yapabilmeleri gibi, Batum’da da Türkiye ve Gürcistan kapıları yer alacaktır. Bu sayede yolcular
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iki saatte İstanbul’a ulaşabileceklerdir. İstanbul’a uçmak isteyen Artvinli veya Hopalı Türk yolcular ise ,
Trabzona gitmeye gerek kalmadan Hopa’daki sınır kapısına gelecekler, burada TAV tarafından hizmete giren
sınır kapısı terminalinden yolcular Havaş’a ait otobüslere binecekler, sınır pasaportsuz, sadece nüfus cüzdanı
gösterilerek aşılacak, yolcular 17 km uzaklıktaki Batum Havalimanına götürüleceklerdi
•
Bu durum Dış İşleri Eski Bakanında söylediği gibi “Türkiye ve Gürcistan arasında 15 yıl içinde
sağlam bir dostluk oluştu. Batum Uluslarası Havalimanı’nın da Bu dostluğun bir sembolü olmuştur. Bu proje
dünyaya örnek olmuştur. Gürcistan ile sınırlarımız, idari sınırlar durumuna dönüşmüştür.”
•
Doha Uluslararası Havalimanı-Katar, yılda 320 bin uçağın iniş kalkışının gerçekleştirileceği
hedeflenmektedir. Körfezin geniş dalgalarından esinlenerek, terminalin çatısı dalga şeklinde tasarlanmış, peysaj
düzenlemesinde çöl ortamına uygun bitkilerden yararlanılmıştır. Mevcut havalimanının 3 katı büyüklüğünde
Mevcut havalimanının altı katı kapasitede 2 milyon ton kargo işleme kapasitesine sahip olacak, 50 milyon yolcu
ağarlayacak olan bugünkü nufusunun 30 katına hizmet verebilecek terminal binasında saatte 8bin 700 yolcu
ağarlayabilecek kapasitede, 43 yolcu uçağı biniş köprüsü, 55 asansörü, 30 yürüyen merdiveni, 12 yürüyen
platformu, 6 karusel tipi bagaj bant yeri ve 72 güvenlik tarama istasyonu olan bir TAV Havalimanları Holding
Havalimanı tasarım inşaat projesi girişimidir.
•
TAV Havalimanları Holding 6 yıl 7ay süre için İzmir Adnan Menderes havalimanı dış hatlar terminali
işletmesini almıştır. Yıllık yolcu kapasitesi 3 milyondan 5 milyona, yolcu köprü sayısı altıdan dokuza, toplam
check-ın kontuarı 28’den 66ya, toplam pasaport kontrol bankosu 26dan 34’e, bagaj alım konveyörü dörtten
altıya, otopark kapasitesi 947 araçtan 2 bin237ye çıkarmıştır. Terminal binası oturma alanı 8bin 800 m2 den 31
bin 869 metrekareye, alandaki cafe sayısı üçten ondörde, yolcu giriş kapısı 4ten 8e, giden yolcu giriş kapısı
dörten ona çıkmıştır. Terminalde ayrıca, giden yolcu hizmetlerine yönelik bir check-in ve bagaj sistemi tesis
edilmiş, bagaj handling sistemi ile entegre, %100 bagaj kontroünü sağlayan EDS sistmei kurularak yedi seviyeli
bir güvenlik sistemi oluşturulmuştur.
•
İzmir Adnan Menderes Havlimanı dış hatlar terminali, Anadoluda artan ticari trafiği karşılayacak bir
merkez olarak düşünülmüştür.
•
Tüm bu yenilikler sayesinde İzmer’e uçuşu bulunmayan bir çok uluslararası bir çok havayolunun
İzmr’e yeni seferler ve çapraz uçuşlarI konulmuş, yolcu sayısı%15 artmıştır. Alternatif bir transit merke
konumunu almıştır.
•
İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar dönüşüm projesi kapsamında iç hatlar terminalide 13.9
milyon euro yatırım yaparak yenilenmiştir. İç hatalar terminali toplam 28 bin m2 lik alanda, yılda ortalama 4
milyon yolcuya hizmet verecek yeni görünümüne kavuşmuştur. İç hatlar terminalinin standartlarını, hem dış
görünümüyle hemde yolcu trafiğinin rahat ve süratli akmasını temin eden yeni sistemleriyle, dış hatlar
terminaline uygun hale getirlmiştir. 6 ay gibi kısa bir sürede projeyi tamamlayan TAV Havalimanları Holding,
bu kapsamda terminalin iç görünümünü, mimari ve dekoratif açıdan düzenlemiş,daha aydınlık ferah bir
görünüm için bazı değişiklikler yapılmıştır.
•
Böylelikle dünyanın en büyük fuarlarından biri olan expo ya aday gösterilen iki önemli şehirden biri
olan İzmir’in 2015 yılında gerçekleşek olan bu fuara ev sahipliği yapması halinde havalimanının alt yapısının
organizasyon için yeterli olacaktır.
•
Esenboğa Havalimanı yıllık 2 milyon yocu kapasitesi yeni iç ve dış hatlar terminallerinin hizmete
açılmasıyla 10 milyona ulaştırmış, yolculara yiyecek içecek hizmetlerini, yolcu ulaşım ve bagaj koordinasyonu
arrtımıştır. TAV Havalimanları Holding bu projesinde işçi sağlığı ve iş güvenli açısından örnek proje seçilmiştir
•
TAV Havalimanları Holding’in gelecekteki stratejinin bir parçasıda butik hava limanı yaratamaktır.
Bu havalimanları uluslararası yolcusu yüksek, buna karşılık yatırımı ve işletme giderleri düşük maliyetli hava
limanlarıdır
4.6.3 TAV Havalimanları Holding Sermaye ve Ekonomik Eğilimleri
TAV Havalimanları Holding sermaye analizini yapan, ekonomik eğilimlere göre hareket eden, talep
gerekliliklerini yerine getirmek için gerekli araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdüren bir girişimdir
•
TAV Havalimanları Holding’in altında 12 tane şirket bulunmaktadır. 6 tane havalimanı şirketi, 8 tane
havalimanını yönetmektedir. 6 taneside bunlara yardımcı olan destek ve servis şirketidir. Bu havalimanı
şirketinin hepsi özel proje finansmanıyla kurulmuş olan şirketlerdir; TAV Hava Limanları Holding’in bunlara
sadece sermaye katkısı olmaktadır. Ayrıca işletmeye yönelik olarak ortak servisleri kullandırılmaktadır.Yani
ortak bir beyin gibi davranılmaktadır. Onun dışında bu şirketlerin borçlarına kefil değildir, verdiği garanti
yoktur. Kısacası her şirket kendinden sorumludur. İleriki zamanlarda gelirleri ön görülerek verilmiş kredilerle
hareket etmek zorundadırlar.
•
Bu durum çok ciddi yapılanmış bir finansal modelin bir göstergesidir. Bu yönetim sayesinde yurt içi
ve yurt dışı yatırımcılar tarafından TAV ön planda tutulmaktadır. TAV Havalimanları holdingin çok ciddi bir
kredi tarihçesi vardır almış olduğu proje finansman kredilerinin hepsini zamanında sorunsuz olarak geri ödemiş
olması, diğer girişimlere ait borçlarda olumlu ciddi bir referans olmaktadır.
•
TAV Havalimanları Holding’in çok ciddi bir kredi tarihçesi vardır almış olduğu proje finansman
kredilerinin hepsini zamanında sorunsuz olarak geri ödemiş olması, diğer girişimlere ait borçlarda olumlu ciddi
bir referans olmaktadır.
•
TAV havalimanı işletmeciliği sektöründe kullandığı finansal enstrümanlar ve başarılı uygulamlarla
küresel bir firma olma yolunda güvenli adımlarla ilerlemektedir. Geleceğin parlayan sektörü olarak görülen
havalimanı işletmeciliği, türkiyenin de içinde bulunduğu gelişletmekte olan ülkeler coğrafyasının en önemli
yatırım sahası olduğuna inanılmaktadır.
•
TAV Havalimanları Holding’in halka arzından önce finansal dört tane ortakları bulunmaktadır.
Bunlardan biri ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs International’dır. Aralık 2007’de Meini Airports
International, Goldman Sachs’ın hisselerini satın aldı. Aralık 2006’da Avusturalya merkezli yatırım fonu
Babcock&Brown, Ağustos 2006’da Kuveyt merkezli yatırım IDB Infrastructure Fund Bahreyn, TAV
Havalimanları Holding’in ortağı oldu. Global ve İslami Kalkınma Bankası; Suudi Arabistan, Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’da çok güçlüydü. Babcock Brown, TAV Havalimanları Holding’in hedef bölgelerinde yatırım
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planlıyordu. Goldman Sachs, çok güçlü bir finansal kuruluştu. Goldman Sachs’ın TAV Havalimanları
Holding’teki hisselerini 190 milyon Euroya satın alan Meinl Airports International ise , bu yatırımla TAV
Havalimanları Holding’in yeni strateji ortağı olmuştur.
•
Meinl, 150 yıldır Doğu Avrupa’da ve Rusya’da çok ciddi işler yapan bir grubun kurmuş olduğu bir
havalimanları şirketiyle büyük bir sinerji yaratacaktır. Çünkü Rusya ve Doğu Avrupa TAV’ın hedef
bölgelerindendir. Goldman Sachs bu satışı yaparken centilmenlik anlaşmaları gereği TAV Havalimanları
Holding’e de danışmıştır. Artık finansal ortakların yerine stratejik ortakların girmesinin çok faydalı olacağını
kararına varılmıştır. 2007’de%100 hissesine sahip olunan Havaş’ı halka arz etmek, yer hizmeti şirketini de
küresel pazarlara açmak ve TAV Havalimanlarının iş yaptığı bölgelere Havaş’ı da yer hizmetleri şirketi olarak
götürmek TAV Havalimanları Holding’in büyüme hedeflerinin diğer bir parçasıdır.
•
TAV Havalanları Holding sermayesinin%60 oranında iştirak ettiği “Havalimanları Yer
Hizmetleri’nin” kalan%40 nıda alarak Havaş’taki payını%100e çıkarmıştır.
•
Böylelikle hizmet sunamadığı Adana, Trabzon, Dalaman, Bodrum, Nevşehir Kayseri ve Gaziantep
havalimanlarındada hizmet sunabilecektir
•
Antalya Gazipaşa Havalimanı yıllık 50 bin dolar kira ve kdv ile karının %65 ini devlet’e vermek
suretiyle 25 yıllığına işletme hakkını kazanmıştır. Yıllık 500 bin yolcu kapasitesi, 2bin 144m2 terminal binası ve
105 araç kapasiteli otoparkı bulunan havalimanına yapılacak yatırımla yolcu kapasitesimi en üst seviyeye
çıkarmayı hedeflemektedir. Pistin uzatılması yoluyla Antalya ve çevresine hizmet eden uluslararası bir havaalanı
haline getirmek hedeflenmektedir
•
Toplam gelirinin %90 ı döviz, %10 u YTL cinsindendir. YTL gelir/giderler, otopark geliri, personel
gideri şeklindedir
4.6.4 TAV Havalimanları Holding ve İnsan Kaynakları
TAV Havalimanları Holding insan kaynakları ve eğitim programları uygulayan motivasyon yeteneğine
sahip bir girişimdir.
•
TAV insan kaynakları yaklaşımı her zaman doğru koltuklara doğru insanları oturtmaktan yanadır.
Doğru koltuklar biraz artmakta, doğru insan bulmakta ise güçlük yaşanmaktadır.TAV Akademi Kocaeli
Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu’yla bir işbirlği oluşturmuştur. Üniversite öğrencilerinin laboratuar
gibi Atatürk Havalima’nın da çalışmalarına olanak vermiş.Örgün öğretimde ise meslke alanında uzman kişlerden
öğretim görevlisi desteğinde bulunmaktadırlar. Üniversite ise yaptıkları araştırmaları yazdıkları kitapları
paylaşmaktadır.
•
Göreve alnan personeli çok ciddi bir şekilde eğitilmektedir. 2007 yılında kendi içinde 2bin kişinin
eğitimini gerçekleşmiş, 200’ün üstünde üniversite öğrencisinede staj olanağı sağlamıştır. Yurt dışında Airport
Council International denilen ACI uluslararası havalimanları konseyinin eğitim programlarınıda 10 kişinin takip
etmesini sağlamıştır.
•
ACI ile ortak bir eğitim programının çalışmaları başlatılıştır.
•
Kendi alanlarında en başarılı en iyilerin TAVda çalıştığına inanılmaktadır. TAV Havalimanları
Holdingin başarısı hızlı koşan çalışanlarından gelmektedir.
•
Geleneksel eğitim programlarını aşan, çalışanını sürekli geliştiren ve istek yaratan kesintisiz
programları uygulanmaktadır.
•
TAV Akademiyi Kurmuştur.
•
Başarı işletmelerin uyguladığı seçme, sürekli eğitm, kişi için gelişme programları düzenleme, takip
etme, performans geri beslemesi verebilme, kişiye özel kariyer gelişmi programları tasarlayabilme, etisini
güçlendirmiş ve dünyadaki en iyi örnekleri kullanmaya çalışmıştır.
•
Türk mühendis ve işletmecilerin başarısı ve emeğiyle bu noktalara gelinmiştir
•
TAV Havalimanları Holding, küresel insan kaynakalarıyla küresel üretime devam ederek portföyünde
hedeflediği değişik ülkeleride havalimanlarına katacaktır.
4.6.5 TAV Havalimanları Holding ve Zaman Yönetimi.
TAV Havalimanları Holding Zamanı İyi Yöneten bir girişimdir.
•
TAV Havalimanları Holding’in ilk projeleri olan Atatür Havalimanı ihalesinde proje planlama
başarısını göstermiştir. 3yıl 8ay 20 gün içinde proje tamamlamayı taahüt ederek, 3 yıl 9 ay teklifini
sunanların önün geçmişlerdir.
•
İş modelleri “vakit nakittir” anlayışıyla yürütülmüştür. Çünkü projeyi yapımı, öngörülenden kısa
zamanda yaptığınız takdirde, projenin işletimine zaman kalmaktadır. Bu durum farklı düşünülerek
yaratılan bir performansın örneğidir.
•
TAV Havalimanları Holding “vakit nakittir” anlayışını diğer projelerindede göstermiştir.
•
Esenboğa Havalimanı iç ve dış hatlar terminali taahüt edilen tarihten bir yıl önce tamamlanarak
hizmete açılmıştır
•
İzmir adnan menderes havlimanı dış hatlar terminali planlanandan 8 ay önce tamamlanarak hizmete
açılmıştır
4.6.6 TAV Havalimanları Holding ve Güvenlik Çevre Düzenlemeleriyle Uyum
TAV Havalimanları Holding yeni güvenlik ve çevre düzenlemeleriyle uyumlu çalışan bir girişimdir
•
Şartnameleri koşulsuz kabul ederek, maliyeti arttıran kararlar vermekten kaçınmamışlardır. Yapım
aşamasında şartnamede yazandan daha iyi bir teknolojinin kullanılması gerektiğine inanılıyorsa, o
teknolojinin maliyet getirsede değişiklik uygulanamya çalışılmıştır. Örneğin projede olmamasına
rağmen fiber optik kabloların kullanılması.
•
Havalimanın geleceğini elde edebilmek için bu yatırım yapılması gerektiği kararına varılmıştı. TAV
ın geleceğine yatırım yapılmalıydı. Hep daha iyi aranarak hızı, ekonomiyi, kaliteyi sağlayacak
yaklaşımlar tercih edilmiştir
•
TAV Havalanları Holding, uluslararası yatırımlara başlayınca, yatırım yapılacak ülkenin kurallarına
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•
•

uymak zorunluluğuda gelmektedir. Onların kaynakları kullanıldığı düşünülerek etik kurallar ve sosyal
sorumluluk dahil her türlü ihtiyaca göre yeniden yapılandırılma gidilmiştir.
Girşim alanın istek ve ihtiyaçlarına göre, kurumsallaştırılmıştır.
İhale ve şartnamelerin iyi okunması değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durum işletmeyi avantajlı
duruma getirmektedir.
şartname kabul edildiği takdirde işletmesi devredilene kadar TAV Havalanları Holding’te kalcaktır.
İdare ile olan her türlü ilişki bu metinlerlerle yürümektedir. Şartnamenin ve ihalelerin doğru
değerlendirilmesi geleceği de kurtaran bir süreçtir.
TAV Havalimanları Holding yolculuk öncesi sağladığı ayrıcalıklı yer hizmetleriyle
tercih sebebi olmuştur, yolcular, roma atina sofya yerine İstanbul’dan aktarma yapan uçuşları tercih
etmeye başlamışlardır. Bu durum doğru ilerleyen halkla ilişkilerinde bir göstergesidir.

SONUÇ
Havalimanları bir ülkenin en iyi eserini gösteren bir vitrin olarak kabul edilmektedir. Uluslararası ve ulusal
boyutta hizmet veren bu işletmeler birçok birleşenle etkin ve verimli hali alır. Bu birleşenlerde birçok teknik
detaydan, güvelik gerekliliklerinden, yolcu ve havayolları beklentilerinden oluşmaktadır. Bu hizmetlerin her biri
havalimanı çatısı altında düşünülmediği takdirde birbirinden farklı işletmeler olarak değerlendirilmektedir.
Ancak söz konusu havalimanı işletmeciliği olduğu zaman bu birleşenler arasında koordinasyon şarttır,
kaçınılmazdır. Ayrıca bu süreç hizmetini belirli süre zarfında gerçekleştiren, çoğunlukla yetişme kaygısı içinde
olan ve zamanın çok önemli olduğu yolcular ve havayolları için gerçekleşmektedir. Havalimanı işletmeciliğinin
bir diğer yanı ise özellikle uluslararası boyutta kuruluş yeri, yolcu sayısı ve beklentileri açısından da doğru
değerlendirilmelidir.İç ve dış bir çok bir riskli faktörün bir araya gelmesiyle oluşan havalimanı işletmelerinde
girişimcilik, girişimcilik özelliklerinin mevcudiyeti büyük önem taşımaktadır.
Girişimciliğin temel özellikleri olan, vizyon sahibi, etkili lider yöneticilik yeteneklerine sahip, değişime
duyarlı piyasaları iyi izleyen, değişim yaratacak üretim, satış ve pazarlama stratejileri geliştiren, ürün ve
hizmetlere olan ihtiyaç ve taleplere ilişkin öngörülerde bulunan, ortak hedefler yaratan, yüksek motivasyon
yeteneğine sahip olan, zamanı iyi yöneten girişimler çevreçesinde TAV Havalimanları Holding
değerlendirildiğinde Türkiye’deki lider, dünyadaki öncelikli konmunu muhafaze eden bir işletme karşımıza
çıkmaktadır.
TAV Havalimanları Holding girişimcilik özellikleri açsından değerlendirildiğinde vizyon sahip ve etkili
liderlik özelliklerine ve yöneticilik yeteneklerine sahip bir girişimcidir. Ortak hedefler belirleyerek ve hedeflere
en uygun ulaşma yollarını göstermektedir. Değişim yaratacak üretim, satış ve pazarlama stratejileri geliştirmekte
ve değişime duyarlı olarak ve piyasaları iyi izlemektedir. Halka arzını gerçekleştirmiştir. Böylelikle klasik
işletmeden kurumsal işletmeye geçişide gerçekleştirmiştir. TAV havalimanı işletmeciliği sektöründe kullandığı
finansal enstrümanlar ve başarılı uygulamlarla küresel bir firma olma yolunda güvenli adımlarla ilerlemektedir.
TAV Havalimanları Holding daha bakir bölgelere, gelişmeye açık yerlere yönelinilerek deneyim ve bilgi
birikimini yansıtabilecek ülkelere açılmaya devam etmekte böylelikle üretim,satış pazarlama stratejileri
desteklemekte ve geliştirmektedir. Yatırım analizleri için hazırlanan ekipler aracılığıyla pazarları takip etmekte,
hedefler doğrultsunda uygun alanlara girişimlerde bulunmaktadır. TAV Havalimanları Holding sermaye
analizini yapan, ekonomik eğilimlere göre hareket eden, talep gerekliliklerini yerine getirmek için gerekli
araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdüren girişimleri vardır. Ayrıca kendi alanlarında en başarılı en iyilerin
TAVda çalıştığına inanılmakta, başarısını hızlı koşan çalışanlarından geldiğini söylemektedir. TAV
Havalimanları Holding insan kaynakları ve eğitim programları uygulayan motivasyon yeteneğine sahip bir
girişimdir. TAV Havalimanları Holding “vakit nakittir” anlayışını tüm projelerinde göstermiştir. Zamanı iyi
yönetmekte yeni güvenlik ve çevre düzenlemeleriyle uyumlu çalışmaktadır.
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KÜRESEL REKABET ORTAMINDA GİRİŞİMCİ FİRMALARIN STRATEJİK
KONUMLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye Örneği)
Nedim YÜZBAŞIOĞLU∗,
Murat BAY∗∗.
Küresel Rekabet Ortamında Girişimci Firmaların Stratejik Konumlarının Yeniden Değerlendirilmesi (Türkiye Örneği)

ÖZET
Küreselleşme ile birlikte gelişmekte olan ülkelerin dinamik gücü olarak tanımlanan girişimci firmalar kendi
kendilerine yön verememe sorunuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Dolaysıyla gelişmekte olan ülkeler kalkınma
politiklarıyla KOBİ’politikalarını eşgüdümlü hale getirmek zorundadır. Ülkeler, altyapı imkânları hazırladığı ve
bölgesel kalkınma yaklaşımlarını aktif ve uyumlu hale getirdiği takdirde başarı elde edebileceklerdir. KOBİ diye
tabir ettiğimiz işletmeler, esnek yapıları ve istihdama katkıları sayesinde küreselleşmenin sonucu olarak gelişen
uluslararası rekabette avantaj elde etmenin en önemli aracı haline gelmektedirler. Özellikle gelişmekte olan
ülkeler için KOBİ’leri ölçek ekonomisinden faydalanabilir, ülke içinde koruyucu önlemler alarak ulusal ve
uluslararası rekabet avantajı elde edebilir bir duruma getirmek kaçınılamaz bir gerçeklik haline gelmiştir. Ülkeler
sanayileşme ve özelliklede dış ticaret politikalarını bu amaca göre belirlemesi; ekonomik birlikler temelinde
uygun pazarlar bularak ihracatın artmasını sağlaması gerekmektedir. Ekonomik birlikler sayesinde girişimcilik,
uluslararası bölgesel yaklaşım temelinde yeniden şekillendirilerek uzmanlaşma ve faktör üstünlüğü ilkesine göre
düzenlenmelidir. Bu çalışmada girişimciliğin şekillendirilmesi, KOBİ’lerin stratejik konumlarının yeniden
değerlendirilmesi ve yeni temel değerler üreterek daha avantajllı bir pozizyon elde etmeleri ve ülkelerin
uluslararası avantajlar elde etmesinde oynayabileceği potansiyel rolleri incelenmektedir. Çalışma sonucu dışsal
faktörlerin dışında girişimci firmaların insan kaynakları ve becerileri, teknolojik faktörler, bilgi üretme ve onu
entegre edebilme yeteneği, yönetsel ve organizasyonel faktörler konusunda yapılacak iyileştirmeler KOBİ’lerin
kendilerinden beklenen rolleri daha etkin oynamalarını sağlayacağını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Rekabet avantajı;Girişimcilik; Bölgesel KalkınmaYaklaşımı; stratejik konum
REEVALUATION OF STRATEJİK POSİTİON OF ENTERPRENEURİAL FİRMS İN THE GLOBAL
COMPETİTİVENES
ABSTRACT
Entrepreneurial firms that have been defined as dynamic force of countries face to the problems of giving
self directions together with on the dramatic increase of globalizations. It is, therefore, developing countries have
to coordinate development policies with SMSE (Small and Medium Sized Enterprises) policies. Countries will
be successful as long as they prepare infrastructure, activate and coordinate regional development policies.
SMSE with their flexible structures are becoming significant tools for getting international competitive
advantages. it is, particularly, necessary for developing countries to get SMSE in shape to have an international
competitive advantages over their rivals by providing protective measures. It is required to countries determine
the industrialization and particularly international trade policies in accordance with this objective and ensure
the increase in exports through the exploitation of potential markets on the bases of constructions of economic
unions with other countries. In accordance with this reality entrepreneurial firms needs to be reorganization on
the ground of new regional development approach and factorial superiority. This study sheds a light on the new
strategic position of SMSE and the role that they can play in the development of countries and getting
competitive advantages over other countries by producing new values through innovational competences in
SMSE. The result of study indicates that except from external factors improvement are to be done on the human
resource and talents, technological factors, knowledge creations and integrations capacity, managerial and
organizational subject, would perform effectively the excepted role of SMSE.
Key Words: Competitive advantages; Enterpreneruship; Regional development;Strategic positions
Giriş
Neo-liberalizm dönemi olarak adlandırdığımız yaşamakta olduğumuz bu dönem bir çok farklı unsurları ön
plana çıkarmaktadır. Üretim faktörleri olarak; toprak, işgücü, sermaye, makine ve donanım, teknoloji,
girişimcilik faktörlerini sayabiliriz. Günümüzde sermaye, işgücü, teknoloji, girişimcilik faktörleri
küreselleşmenin motorları olarak ön plana çıkmaktadır. Bu faktörleri elinde bulunduran ülkeler diğer ülkelere
karşı üstün duruma gelmektedirler. Küresel dünyada rekabet edebilmek önce işletmeler, endüstriler, ülkeler ve
uluslararası örgütler ile gerçekleşmektedir. Küresel ortamda ülkelerin tek tek öne çıkmalarından ziyade, Dünya
da bahsedilen ülkenin yer aldığı blok ve örgütlenme ön plandadır. Ancak, ülke örtülü olarak önemini
koruyabilmektedir. Bu noktada küreselcilerin bahsettiği ulus ülke önemini yitirmiştir söylemine kısmen
katılabiliriz. Kendi bloğunda uluslar arası anlaşmalar ile örgütlenmiş ülkeler kendi aralarında bir koordinasyon
ile girişimcileri ve endüstrileri faktör verimliliği ve uzmanlaşma esasına göre şekillendirmeleri gerekmektedir.
Ayrıca bir ülkenin kendi içerisindeki bölgeleri de endüstri bağlamında şekillendirmesi ve desteklemesi
gerekmektedir. Küresel ortamda başıboş kalan bir ülkenin tek başına hiçbir amaca hizmet etmesi mümkün
değildir. Gelişmekte olan ülkeler daha sanayi ve modern toplum aşamalarını sindiremeden gelişmiş ülkelerin
vardığı bilgi toplumuna geçmeye çalışmaktadırlar. Gelişmekte olan ülkeler için bu safhayı yakalamanın,
kalkınmanın ve geliri tabana yaymanın tek fırsatı beşeri sermaye ve teknoloji motorlarını kullanabilmektir.
Gelişmiş ülkeler için dış ticaret ve küresel oyuna uyum gibi öncelikler önem taşımaktadır.
∗
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Küreselleşmenin geliştirdiği makro ve mikro normlar; girişimcilik, stratejik işbirliği, verimlilik, bilişim
teknolojisi, kalite, insan ve çevre odaklılıktır. De facto niteliğinin yani “görmezden gelinemeyecek kadar
belirgin ve hissedilebilir bir realite” oluşunun temelinde bilgi toplumu, Neo-Liberalizm, Post-Modernizm,
demokratikleşme, yerelleşme, katılımcılık, şeffaflık, bireysel hakların ön plana çıkması, çevrenin korunması,
azınlık ve grup hakları, kalite, bilişim teknolojisi, ileri üretim teknikleri gibi subjektif uca doğru kaydırılabilecek
kavramlar daha üst düzeyde bir şeylerin değiştirilmeye çalışıldığının göstergesidir. Fakat değişimin yönünün ne
olacağı ve nereye varacağı konusu ise belirsizliğini korumaktadır. Yani değişim denen kavramın içinin değişimin
olması istenen ülkelercemi yoksa değişimi isteyen ülkelerler tarafındanmı belirleneceği ise ayrı bir tartışma
konusudur.
Öte yandan Neomarksist iktisatçılar küreselleşmeyi merkez sermayenin az gelişmişliğin sömürgeciliğin
veya kolanyalizmin sürdürülebilmesindeki yeni bir oyun şeklinde yorumlarken, Drucker gibi yönetimciler
konuyu yeni sömürgecilik tezlerinden uzak tutarak, işin post modern bir sömürgecilik olduğu gerçeğini sürekli
görmezlikten gelmeyi tercih etmektedirler. İzleyicileri ise yönetim kavramını izole edilmiş bir süreç olarak
görmekte ve öğretilen kavramlar üzerinde fikir üretmektedirler. Halbuki, makro bölgesel ticari blokların,
özellikle Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik coğrafyalarındaki yükselişi; serbest ticaret bölgeleri, gümrük
birlikleri ve ortak pazarların ekonomik ittifak olarak yaygınlaşması karşılıklı çıkarlara dayalı bir Pazar
paylaşımının Pazar savaşımının yerini aldığının en güçlü göstergeleri arasında kabul edilmektedir. Kısacası
fakirlik- sömürü ilişkileri küreselleşme ile birlikte ele alınmaya devam etmektedir (Dulupçu, 2001:17-28).
Dünyanın giderek paylaşılanlar ve pay edenler olarak ayrışmaya tabi tutulduğu gerçeği görmezden
gelinemeyecek kadar açıktır.
Küreselleşmenin bir sonucu olarak Dünyamız tek bir pazaryeri olarak algılandığında ve pazaryerinin her
köşesinde aynı işi yapmaktaysanız; gittikçe daha da küçülen pazarınızda aynı tüketim alışkanlıkları sağlamak ve
yaymak zorundasınız demektir. Diğer bir değişle postmodern sömürünün sürdürülebilmesi için bir taraftan öteki
devletler etnik ayrıştırmaya tabi tutularak kontrol edilmeye çalışılmakta, diğer yandan ise olup bitenleri
hoşgörecek benzer alışkanlıkları ve tutumları önceleyen kültürel bir homojenleştirme yürütülmektedir. Bu
bakımdan, Freadman’ın deyimiyle, ülkeler ayakta kalmak ve kendi potansiyellerini kullanabilmek için güçlü
kültürel ve çevresel filtreler oluşturarak elektronik sürünün kendi kültürlerini püreye çevirmesini engellemelidir
(Friedman, 2000:411).
Konunun bir diyer boyutunu ise TOBB başkanı Hisarcıklıoğlu’nun açıklaması göstermektdir, “Artık,
ülkeler şirketlerle işgal ediliyor. Küresel ölçekteki şirketler karşısında, Türkiye’de ortaklık kültürünü
geliştirmeliyiz. Bunun tek formülü bu. Bunu yapamıyorsak kaybederiz. Şirket, girdiği ülkede kendi bayrağını
çekiyor. Ülkeler, dünya ölçeğinde hareket eden şirketlerine destek de buluyorlar. Bizde maalesef, teşvik eden
yok” demektedir (Bulut, 2008). Bu durumda, gerek ülkeler kendilerine dayatılan kavramları, kendi kültürleri ve
kritik değerlerini önceleyen rekabet stratejilerine göre doldurdukları ve kendi şirketlerinin avantaj elde
etmelerine yardım ettikleri sürece ayakta kalabileceklerdir. Aksi takdirde gerek KOBİ’ler gereksede büyük
şirketler kendi ülkelerinde bile rekabet avantajlarını kaybedeceklerdir.
1. 1.
Rekabet ve örgütler
Örgütlerin hayatta kalmalarının ve rekabet üstünlüğü sağlamalarının en önemli yolu faaliyetlerini
sürdürdükleri, gelir elde ettikleri sektörel platformdaki stratejik konumlamalarıdır. Örgütler bir taraftan kendi
geleceklerini planlarken diyer tarftan faaliyette bulundukları sektörün de geleceğini düşünmek zorundadırlar. Bu
durum, bir taraftan onların birbirlerine bağlı hareket haraket tarzı benimsemeye, diyer yandan özgün satratejileri
dışında birde sektörel stratejiler izlemeye zorlar. Örgütler gelecekteki işleri ve faaliyetlerini planlarken bu
durumu göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Bu şartlar altında, faaliyette bulundukları pazarlarda öncelikle
rekabet edebilmek, sonrada sahip olunan, pozisyon, varlık ve temel yetenekleri geliştirerek karşı rekabet
modelleri ile rekabet üstünlüğü sağlamak zorundadır (Ülgen ve Mirze, 2004:252-253). Temel yeteneklerini tesbit
edebilen, hangi yeteneklerinin korunması ve geliştirilmesi konusunda doğru kararlar verebilen işletmeler daha
stratejik konumlar elde edebileceklerdir.
Kobiler açısından ise bir çok problem, devletin kalkınma politikaları, sektorün yapısı, sektörde faaliyet
gösteren büyük işletmeler ve devletin kalkınma stratejileriyle uyumsuzluktan kaynaklanmaktadır. Halbuki, değer
yaratmak için işletmelerin yeniliğe açık bir yapıda olmaları gerekmektedir. Öte yandan KOBİ’ ler için değişim
sanıldığı kadar kolay olmadığı gibi çoğu kere ürkütücü de olabilmektedir. Dincer’in deyimiyle en önemli çare
olarak algılanan bir çok yönetim tekniği uygulamada başarıszlığın da sebebi olabilmektedir. Örgütler bilindiği
gibi bir denge durumu sağlamaya çalışan çevreye açık sistemlerdir. Bu yüzden çevreyle paralel olarak örgütler
de deyişmek zorundadır. Fakat, sadece değişmek örgütlerin başarıları için yeterli değildir. Çünkü deyişim teknik
bir mesele olduğu kadar insani bir meseledir. Meydana gelen değişiklikler, örgüt üyelerinin ilişkiler sistemini,
örgüt kültürünü ve değerler sisteminin de deyişmesini gerektirmektedir. Bu yüzden örgütlerin kendi kendini
değerlendirme yeteneğine sahip, davranış esnekliğine sahip ve çatışmaları yönetebilir olmaları gerekmektedir
(Dinçer,1992:4).
Deyişimin ve yenilikçiliğin öne çıktığı süreç olarak ta adlandırabileceğimiz bu yeni dönemi doğru
yönetebilmek ve yenilikçi bir yapının gelişmesini sürdürebilmek için işletmelerle devletin eşgüdüm içinde
olmaları gerekmektedir. Özellikle öncelikli sektörlerin belirlenerek desteklenmesi ve KOBİ lerin yönlendirilmesi
gerekmektedir. Sadece işletmeler bazında değil sektör bazında rekabet stratejileri uygulanabilmesi girişimcilerin
olduğu kadar politika yapıcılarının da sorunudur. Bono (1996:5-7) rekabeti işletmelerin uzun erimliliği içinde
gerekli bir süreç olarak görmektedir. Ona göre rekabet sadece belli mantık kuralları içinde işleyen ve yeniliğe
pek de açık olmayan bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Düşünür, rekabet üstü olmak için çalışıldığında
ancak rekabet edebilineceğinin altını çizmektedir, Rekabet aynı kulvardan koşmayı gerektirmektedir, Rekabet
üstü olmak ise başka sahalardan da bu koşuyu besleyebilme yeteneğine bağlıdır.
Rekabet üstü olmayı besleyen sahalardan biri, belkide en önemlisi, değer yaratabilme yeteneğidir. Bunu
besleyecek kaynak ise yenilikçiliktir. Drucker (1993:18) Temel ekonomik kaynak veya ‘üretim araçları’
sermayede deyil, doğal kayanaklar ve emek te deyildir. Bilgidir ve bilgi olamaya devam edecektir. Günümüzde
değerler ‘verim’ le ve ‘yenilik’le yaratılmaktadır. Düşünür paradikmanın deyiştiğinin altını çizmektedir. Bu
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yüzden girişişmcilerin yeniliği doğru anlamaları gerekmektedir. Dinçer’e göre yenilik, bir fikrin buluş
aşamasından uygulamaya kadar götürülmesi sürecidir. Tanım, neredeyse icad kavramıyla iç içe geçmiştir . İcad,
halen sürdürülen durumu bırakıp aynı işi başka yöntemlerle yapmaktır. İlk bakışta teknolojiyi önceleyen bir
kavram gibi görünse de, yenilik örgüt süreçlerinde yeni yönetim ve teknik bulma, bilgi işleme ve bunları
uygulayarak yeni bir yönetim ve organizasyon geliştirme sürecidir (Dinçer,1992:6).
Hamel ve Prahalad küresel rekabet ortamında işletmelerin rekabet edebilir bir pozisyon elde edebilmeleri
için değer yaratıcı olmaları gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bugüne takılıp kalmak yerine geleceğin fırsatları
üzerine odaklanıp, potansiyel fırsatları açığa çıkararak bulundukları sektörün rekabet kurallarını kendi rekabet
stratejileri doğrultusunda değiştirmeye odaklanmaları gerektiğini tavsiye etmektedirler. Bunu gerçekleştirmenin
yolunun ise işletmelerin bir yetenekler portföyü olarak görülüp temel yetkinliklerinin geliştirilmesinden
geçtiğini savunurlar (Güleş ve Bülbül, 2004:155-157).
Matheson ve Matheson küreselleşme ve teknolojik değişimin gerek iş dünyasında gereksede gelişen
pazarlarda örgüt stratejilerinin temelini oluşturduğundan bahsederek akıllı olmanın ise belkide diğer faktörlerin
başarısının tek belirleyicisi olduğunu vurgulamaktadır. Yazar akıllı olmak kavramını iyi stratejik kararlar almak
olarak tanımlamaktadır. Akıllı davranmak ise bu kararların etkin bir şekilde uygulma süreci olduğunu
bildirmektedir. Diğer yandan Drucker’ a gönderme yaparak girişimciliğin iki temel işlevinin pazarlama ve
buluşculuk olduğunu ileri sürmektedirler. Girişimin en uygun teknolojileri benimsemesi, yeni ürünleri en uygun
bir şekilde geliştirmesi ve Ar-Ge portföyünü akılcı bir şekilde yönetmesini sağlayan stratejik kararların stratejik
dönüştürücü gücü yanında, şirketlerin değişiminde yatay yönetim, kendi kedini yöneten çalışma takımları,
vizyon sahibi liderlik örgütsel dönüşüm kadar önemlidir (Matheson ve Matheson,1998:11).
Tusiad raporunda ise Porter’ın yaklaşımlarına dayanarak yola çıkarak firma düzeyinde rekabetciliği, kuruluşun
büyüklüğünü, pazar payını, karlılığını yada her alanda verimliliğini artırabilme yetkinliği olarak tanımlanmıştır.
Geleneksel ekonomide karşılaştırmalı üretim maliyetlerini temel alarak tanımlanan firma rekabetciliği, artık
maliyetler kadar fiyat dışı faktorlere de vurgu yapmaktadır. Bu faktörler arasında;
•
insan kaynakları becerileri
•
teknolojik faktörler, (teknolojik yetenekler)
•
yönetsel ve organizasyonel faktorler (firma içi ve dışı ilişkiler)
bulunmaktadır.
Bu faktörler, teknolojik, ekonomik ve toplumsal cevredeki değişim karşısında firmanınn rekabetci bir
konuma erişme ve bu konumu koruyabilme yetisini belirlerler. Rakipler karşısında karlı ve stratejik bir konumu
sürdürme, doğal olarak rekabetciliğin önemli bir göstergesi sayılılır (Arıkan vd., 2003).
Yukarıda deyinilen yetenekler portföyü oluşturma, yeniliklere açıklık ve teknolji üretebilme yetisinin
gelişimi, stratejik düşünme ve davranma gibi örgütsel yeteneği besleyici faktörler küresel pazarlarda rekabet
edebilmenin temel belirleyicileridir. Küreselleşmenin etkisi örgüt stratejilerinde sektörlere göre farklılık
göstermekle birlikte, ölçek ekonomisi kullanımını teşvik etmek amacıyla, yenilikçi ürün araştırma-geliştirme,
maliyet yönetimi, küresel ürünler ve kullanıcılar için benzer talep oluşturma gibi çeşitli şekillerde
sürdürülmektedir. Teknolojik yeniliğe ve gelişmiş teknolojilere sahip örgütler, diyerlerine göre küresel anlamda
faaliyet gerektiren alanlarda daha avantajlı konuma gelebilmektedirler (Tekin vd., 2003:90). Diyer yandan devlet
politikalarıyla işletmelerin vizyonları arasındaki uyumlaştırma, çeşitli siyasi ve ekonomik birlikler sayesine
pazarların genişletilmesi küresel işletmecilik yapabilmeyi kolaylaştırmaktadır.
Günümüzde dünya pazarlarındaki gelişmeler ışığında, işletmelerin küçük ve esnek olmalarının önemli
avantajları bulunmaktadır. Bu nedenle ekonomide küçüklüğün sağladığı avantajların KOBİ’ler tarafından
kullanılabilmesi önemli olmaktadır. Küresel ekonomide KOBİ’ler esnek ve hızlı öğrenen yapıları sayesinde daha
da önemli hale gelmektedirler. KOBİ’ler sayesinde ülke işletmeleri yeniliğe açık ve sermayenin tabana yayılması
ile gelirin toplum katmanlarına adil bir şekşlde yeniden dağıtılmasına katkı sağlamakla kalmamakta diyer yandan
da uluslararası rekabet şartlarında var olabilmek için gerekli bilgi, teknolji ve yeteneğin tabana yayılmasının
kolaylaştırıcı unsuru olmaktadırlar. Bu bağlamda girişimcilerin asıl hedefi kâr elde etmenin yanı sıra, sosyal
sorumluluklarının bilincine vararak değer yaratmaktır. Bu noktada girişimciler, özellikle müşteri ve toplum
nezdinde değer yaratıcı yeni ürün ve hizmet üreterek gerek kendilerinin gereksede ülkenin stratejik bir rekabet
konumu elde etmesinde önemli roller oynamalarının önü açılmalıdır. Dolaysıyla Tekin’in tesbitiyle, KOBİ’lerin
sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini sürdürerek büyümeleri ve küresel rekabet ortamında rekabet üstünlüğüne sahip
olmaları için yeniden yapılanmaları gereklidir (Tekin, 2005:402).
2. 2.
Makroekonomik Ortam ve Girişimcilik
Günümüzün ekonomisinin ve ekonomik büyümesinin arkasındaki dinamik güc, değer ve servet üretme
sürecinin merkezine yerleşen bilgiyi önceleyen kuramlar yardımıyla açıklanabilmektedir. Bilginin katma değer
yaratmada ve rekabette en önemli faktör durumuna geldiği bilgi ekonomisinde güç, en kapsamlı bilgi
kaynaklarına sahip olan ülkelere ve organizasyonlara yönelmektedir. Bilgi ekonomisinde, organizasyonlar
çalışabilmek ve hayatta kalabilmek için daha çok veriye ve teknik bilgiye gereksinim duymaktadırlar. Bilgi
teknolojilerinden etkin yararlanamayan devletler ve organizasyonlar gelişen yeni ekonomide rekabet şanslarını
yitireceklerdir (Öğüt, 2003:44).
Bir ülkenin inovasyon performansını etkileyen faktörlerin başında makroekonomik ortam gelir.
Mikroekonomik düzeyde, yani firma düzeyinde, üretkenliğin ve rekabet gücünün artması için sağlıklı ve tutarlı
politikaların varlığı şarttır. Diyer yandan düşük ve sabit bir enflasyon seviyesini, düşük faiz oranlarını, kamu
borçlarında azalmayı, gerçekçi ve istikrarlı döviz kurlarının varlığını ve mali disiplini gerektirir. Ayrıca, makro
ekonomik istikrarsızlık yerli ve yabancı firmaların ülkeye güvenini azaltır ve uzun vadeli planlamayı olanaksız
hale getirir. Bu ise yatırımları ve üretkenliği olumsuz etkiler. Sonuçta, inovasyon faaliyetlerinin artması ve
beklenen ekonomik ve toplumsal getirilerin elde edilebilmesi için gereken altyapı sağlanamamış olur. Halbuki
istikrarlı büyüme hedefleyen ülkelerin ekonomi politikaları her alanda sürekli iyileştirme ve inovasyon etrafında
şekillemektedir (Elçi, 2006:96-97).
Ulusal rekabet gücünün göstergesi öncelikle kişi başına reel gelir ve verimlilik artışıdır. Diğer temel
gösterge dış ticaret performansıdır. Dış ticaret performansı ihracat bileşeninde ileri teknoloji ürünlerinin oranı,
dünya pazar payı ve cari işlemler fazlasından oluşan üç temel değişkenle analiz edilmektedir. Son olarak cari
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işlem fazlası ulusal rekabet gücünün temel göstergeleri arasında yer alır. Bu fazlalığın birçok nedeni vardır.
Bunların içinde ulusal ihraç ürünlerine karşı olan dünya talebi en baskın olan nedendir. Reel transfer, devletin
vergi gelirlerinden daha fazla kaynak kullanması sonucunda oluşan bütçe açığı, devleti ve dolayısıyla özel
sektörü reel kaynakları dışarıdan almaya itmektedir. Bu durumun somut görünümü artan ithalat sonucunda
ülkeye giren ithal ürünlerin devlet ve özel kesim tarafından tüketilmesidir; üstelik dış borçlanmanın ulusal fiyat
düzeyinde artışa yol açması ithal malları ucuzlatırken ihracatı güçleştirir. İthal ürünlerin artışı nedeniyle ihracata
dönük ürünler rekabet edebilirliklerini kaybederler. Dikkat çekici nokta ise tüm bu ekonomik senaryo içerisinde
yabancı rakiplerin herhangi bir teknolojik veya yönetsel iyileşmeye gereksinim duymadan rekabet güçlerini
artırmış olmasıdır (Dulupcu, 2001:86-89).
Öte yandan aynı şekilde işletmelerin rekabet pozisyonlarını ve üretim potansiyellerini doğrudan etkileyen
kur ilişkisi önemli hale gelmektedir. Kur sistemleri ‘sabit kur, dalgalı kur’ sistemleri olarak incelenmektedir.
Sabit kur sisteminde döviz kurları Merkez Bankası tarafından önceden ilan ediliyor. İkisinin arasında da
“kontrollü kur sistemi” yer alıyor. Kur bu ilana göre sabit tutuluyor. Dalgalı kur sisteminde ise, döviz fiyatlarına
Merkez Bankası müdahale etmiyor. Döviz fiyatları yani kurlar, piyasa tarafından döviz arz ve talebine göre
belirlenmiş oluyor.Teorik olarak dalgalı kur sistemi cari açığı otomatik olarak önler. Sistem şöyle çalışır. Bir
ekonomide döviz kurları aşırı değer kazanır, milli para değer kaybederse, o ülkede ithalat pahalı gelmeye
başlar, İhracatta rekabet gücü artar. Ülke cari fazla vermeye başlar. Cari fazla ile elde edilen döviz, piyasadaki
döviz arzını artırır. Bu defa kurlar düşer. Cari fazla dengeye gelir. Tersine eğer milli para aşırı değer kazanır ve
döviz kurları düşerse, bu defa ithalat ucuz gelmeye başlar. İhracatta rekabet gücü azalır. Ülke cari açık vermeye
başlar. Cari açığın önceden finansmanı için dövize ihtiyaç vardır.Yani döviz talebi artar. Talep artınca döviz
fiyatları, kurlar artar. Cari açık dengeye gelir. Türkiye’de dalgalı kur sistemi yukarıdaki işlevini yapmamıştır.
Tersine YTL aşırı değer kazanmış. Cari açık tahminlerin çok üstünde artmıştır (Korkmaz, 2007).
İşletmeler iyi yönetilseler bile makro seviyede yürütülen politikalar üretimi ve üretme kültürünü yok
edebilmektedir. Bu durum girişimciliğin yanında işletme yönetimini ve yönetim tekniklerini anlamsızlaştırarak,
üretim ve yönetim tecrübesinin başka alanlara taşınmasına neden olabilmektedir. Genellikle, yöneticiler
girdikleri yeni alanlarda tecrübesiz ve bilgisiz olduklarından başarılı olamamaktadırlar. Boş bıraktıkları alanlar
ise ticari geçmişinden çok ilişkiler ağından kaynaklanan, kimin adına girişimcilik faaliyetleri yaptıkları ve kimin
parasını kullandıkları belli olmayan ‘taşeron girişimci’ler tarafından doldurulmaktadır. Bu durum, bir taraftan
haksız rekabete diyer taraftan ise kara paranın kontrol ettiği piyasaların derinleşmesine sebep olmaktadır. Aynı
şekilde derinleşen bu problem serbest piyasa terimini kullanarak piyasaları kontrol eden ve girişimcilik
faaliyetllerine alan bırakmayan bir olgu haline gelmektedir. Bu yüzden ülkemiz girişimcilik potansiyeli
kullanmak yerine yok eden önünü tıkayan bir ülkeye dönüşmektedir.
Ülkeler dış ticarette avantaj elde etmek için katma değeri yüksek sektörler ve mallar üzerinde yoğunlaşarak
destek sağlamaktadırlar. Üretim faktörleri ve uzmanlaşma her ülkede farklı alanlarda olduğundan ülkeler
arasında farklılıklar oluşmaktadır. Girişimler ve endüstriler önce ülke içerisinde şekillendirilmelidir. Günümüzde
ülkeler arası rekabet avantajı elde etmede uzman bölgelerin rolü yadsınamaz. Bu yüzden devletler sanayi
politikalarını belirlerken bölgesel ve sektörel öncelikleri çok dikkatli belirlemek zorundadırlar. Bu bağlamda
bölgelerin başarısı ülkelerin başarısı anlamına gelmektedir.
Türkiye girişimciliği bölgelerin nitelikli insan gücü, sermaye ve üretim faktörü avantajları göz önünde
bulundurarak sektörleri belirli bölgelerde yoğunlaştırmalı ve bu bölgeler, belirli sektörlerde uzmanlaştırılmalıdır.
Örneğin Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasını İstanbul yüzde 22,02, İzmir 8,06, bursa 3,56, adana 3,21,
Kocaeli 4,62 oranında karşılamaktadır. Büyük kentlere, akın eden insanların konut ihtiyaçlarını karşılayacak
düzeyde değildir (Kongar, 2001: 557-558). Bu bağlamda Çin otuz idari birim, beş özerk bölge yirmi iki eyalet ve
her birinin nüfusu ortalama kırk milyonu aşan üç kendi kendini yöneten mega kent ile bulunduğu ana karanın
süper starıdır. En kalabalık eyalet Sichuan nüfusu 110 milyon, en tenha yeri olan Tibet in nüfusu 2,2 milyondur.
Ülkemiz sanayi ise birkaç bölgede yoğunlaşmıştır. Fakat yoğunlaşma ciddi bir uzmanlık düzeyinde
gerçekleşmemiştir.
Yirminci yüzyıldan yirmibirinci yüzyıla geçiş döneminde dünya ekonomisindeki eğilim, dört faktörün
yatırım, sanayi, bilgi ve tüketiciler yardımıyla refahı geliştirmede en yeterli örgütlenme biçimi olarak ekonomik
bölge devletleri kurmaktır. Dünyanın en tanınmış iş stratejisti Ken Ohmae en son kitabında ulus devletin
gücünün sermaye, şirket, tüketiciler ve iletişim olduğunu ve beş milyon ile yirmi milyon tüketicisi olan ve
merkezi hükümet bürokratlarının kontrolünden tamamen yada hemen hemen kurtulmuş ekonomilerin giderek,
ekonomik güç ve refah merkezleri olarak yerlerini aldıklarını yazmaktadır.
Kemanade (1999) Çin’in dokuzuncu beş yıllık planında (1996-2000) ülkeyi yedi ekonomik bölgeye böldüğünü
açıklamaktadır.
1. Yang-Çe nehri vadisinde ve kıyı boyunca uzanan bölge sağlam tarımsal ve sınai temelden ve ileri
teknoloji düzeylerinden yararlanmak, Şanghay daki Pudong yeni alanın ve üç uçurum baraj projesinin
yarattığı hızla ilerlemek ve Wuhan çelik ve otomobil imalatı merkezi ve savunma sanayi merkezi
Chongquing gibi nehir kıyısındaki büyük ve orta boy kentlerle karşı karşıya olmak için
2. Liaodong ve Jiaodong yarımadaları, pekin, tianjin ve hebei eyaletleri dahil olmak üzere bohai körfezi
çevresinde bir bölge, gelişmiş nakliye olanaklarından, büyük ve orta boy kentlerin yoğunlaşmasından,
bilimsel ve teknik personel ve muazzam kömür, demir ve petrol kaynaklarından yararlanmak için
3. Güneydoğu sahil alanlarında bir bölge komşu hong kong, Tayvan’ın coğrafi konumundan ve yüksek
düzeyli açıklıktan yararlanmak amacıyla, Bölge esas olarak inci nehri deltasına ve Fujiyan eyaletinin
Göneydoğu alanlarına dayanacak ve ihracata yönelik tarım, sermaye ve teknoloji yoğun yabancı
sermaye destekli girişimler ve yüksek katma değerli sanayilerin büyümesine odaklanacak
4. Güneybatının ve güneyin (Sichuan, Guizhou, Yunan, Guangxi) bazı bölümlerini kapsayan bir sahil
bölge; sahil ve nehir boyu ve sınır boylarından ve zengin tarım, orman, su, mineral kaynaklarından ve
turistik yörelerden yararlanmak için, bölge savunma sanayinin teknolojik gücüne dayanacak ve enerji,
demir dışı metaller, fosfor, sülfür ve tropik ve yarı tropik ürünlerin önemli bir ulusal merkezi olacak,
5. Kuzeydoğuda bir bölge (Liaoning, Jilin, Heilongjiang, iç Moğolistan)gelişmiş nakliye, komple bir ağır
sanayi sistemi ve zengin toprak ve enerji kaynaklarından yararlanmak amacıyla, Eskiden bölgede
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bulunan sanayi üssünün çehresini değiştirmek, girişimleri canlandırmak ve teknolojik düzeyi
yükseltmek, tarımsal kaynakları topluca geliştirilmek yönünde yoğunlaşacak ve böylece ağır ve
kimyasal sanayi ve tarım üretim için önemli bir ulusal üs oluşturacak
6. Orta Çinde beş eyaleti kapsayan bir bölge(Gansu, Shaanxi, Henan,Anhui) Lanzhou-Lianyungang,
Pekin-Kowloon ve Pekin-Kanton demiryolu güzergahlarında gelişmeyi hızlandırmak amacıyla
oldukça gelişmiş tarıma ve ulaşıma ve oldukça sağlam bir sanayi temeline önem kazandırmak ve
böylece, önemli bir tarımsal, hammadde ve makine üsleri oluşturmak için
7. Kuzey Batı da bir bölge (Xinjiang) zengin tarım, hayvancılık, enerji ve mineraller kadar, askeri
işletmelerin sağladığı avantajlarla doğu ile orta Asya arasındaki bağlantı olma avantajını öne çıkarmak
için, Bölge Lianyungang’ dan Rotterdam’a uzanan Avrasya kıta köprüsü bağlantısıyla, altyapı
tesislerinin inşasına ve kaynaklarının geliştirilmesine omuz vermek ve böylece pamuk, hayvan
ürünleri, petrokimya, enerji ve demir dışı metaller için başlıca ulusal üs olmak üzere tasarlanmıştır
(Kemenade,1999:227-229).
Çin ‘in dünya ticaret örgütüne üye olmasıyla beraber yeni bir işbirliği gelişmiştir (off-shoring). Outsourcing bir firmanın kendi bünyesinde yapmakta olduğu işin bir kısmını (ön araştırma, çağrı merkezi gibi) bir
başka firmaya yaptırıp daha sonra yapılmış kısmını bütüne entegre etmektir. Ancak off-shoring ise fabrikanın
tümünü alıp başka bir ülkeye yapmaktır, Önceleri işgücünden faydalanılarak yapılan işler daha sonra kaliteli ve
teknoloji gerektiren işleri de Çinlilerin kendiliğinden mevcut teknolojiden yeni teknolojiyi elde etmeyi
öğrenmesi sonucunda. Çin bugün teknojisi ile önde gelen bir ülke haline gelmiştir (Fredman, 2006:116-120).
Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi amacını güden ülkelerarası ekonomik bütünleşmeler iki yönde gelişme
göstermektedir. Bunlardan birincisi GATT (General Agreements on Tariffs and Trade- Genel Ticaret ve Tarife
Anlaşmaları) çerçevesinde çok yanlı görüşmeler yoluyla gümrük tarifelerinin karşılıklı indirilmesini içeren
“evrensel yaklaşım”dır. Diğeri ise belirli bir coğrafi bölgede yer alan ve yakın ekonomik ilişkilerde bulunan bir
grup ülkenin aralarındaki ticareti serbestleştirmeleri şeklinde gelişen “bölgesel yaklaşım”dır. Bölgesel
bütünleşmeler ise gümrük tarifelerinin kaldırılmasından siyasal birleşmeye kadar uzanan bir yelpazede sıralanan
altı guruba ayrılarak incelenebilir. Bunlar;
•
Tercihli ticaret anlaşmaları
•
Serbest ticaret bölgesi: ABD, Kanada ve Meksika’nın oluşturduğu NAFTA, EFTA (Avusturya,
Danimarka, Norveç, Portekiz, İngiltere) gibi,
•
Gümrük birliği
•
Ortak Pazar
•
Ekonomik birlik ve siyasal birliktir (Yüksel,1999:41-44).
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin çizeceği yol ise coğrafi konum ve kültür olarak Avrupalı ülke
yöneticilerinin deyimiyle daha çok Asya’ya daha yakın, kendi aydınlarımıza göre ise Avrupaya daha yakın bir
kültürel, ekonomik ve politik bir geçmişimiz olması sebebiyle Avrupa’ ülkeleriyle veya Asya ülkeleri ile
bölgesel yaklaşım çerçevesinde birlikler oluşturulmalı ve siyasal alanda eşgüdüm ile bölgesel yaklaşım
desteklenmelidir. Halbuki gerek Türkiye’de gereksede Avrupa’da nereye ait olması veya nasıl bir birlikte yer
alması konusu belirsizliğini sürdürmektedir. Bu arada diyer devletler mümkün olduğu kadar kendi lehlerine
fırsat yaratmakta ve Türkiyenin etrafı ekonomik bir ablukaya dönüşmektedir. Bu kıskaca sebep olan
belirsizlikler Türkiye aleyhine gelişmelere sebep olarak onu stratjik konum elde etme pozsıyonundan da
ötelemektedir. Bu nun en tipik örneği Gümrük Birliği Antlaşmasıdır.Türkiye gümrük birliğine üye olmakla
birlikte, birlik avantajına sahip değildir.
Makro düzeydeki bu türden belirsizlikler girişimci firmaların da stratejik hedefler ve konumlar elde
etmelerinin önünü tıkamaktadır. Öte yandan, ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi birlikler sayesinde, ittifak
halindeki ülkeler kendi aralarında uzmanlaşma sağlayarak, ülke içinde bölgesel uzmanlaşma tarzı bir modelle
girişimcilere yön verebiliyorlar. Bu olgu ülke içindeki bölgesel uzmanlaşmayı “bölgesel yaklaşım” çerçevesinde
ülkeler arasına taşımak olarakta adlandırılabilir. Bu bağlamda en azından Türk dünyası özellikle de Orta Asya
Türk devletleri kendi aralarında uzman bölgeler oluşturabilirler. Fakat, bölgesel kalkınma politikaları ülkelerin
kendi stratejik konumlarını göz önünde bulundurarak yürütülmelidir. Aksi takdirde diyer ülkelerin stratejilerinin
taktiklerini uygulayan ve kendi kendini başka ülkelerin sömürge alanları haline getiren ülkeler konumuna
gelmeleri kaçınılmaz hale gelir.
Günümüzde dış ticaretin yeni çıkış noktası (paradigması), tam rekabet varsayımını terk edilmesidir. Bunun
için öncelikle teknoloji kaynaklı dışsallık ve ölçek ekonomisi kullanılmaktadır. Böylelikle karşılaştırmalı
üstünlüğe dayanmayan gelişmiş ülkeler arasındaki dış ticaretin açıklanmasında önemli bir adım atılmıştır. Bu
teorinin getirdiği perspektife göre faktör donanımına bağlı uzmanlaşmanın yanısıra artan getirilerin sağlandığı
ürün gruplarında da uzmanlaşmanın dışsallık, ölçek ekonomisi ve aksak rekabet sayesinde mümkün olduğu ileri
sürülebilmektedir. Neomerkantilist dış ticaret politikalarını yeniden canlandıran bu yaklaşım dış ticarette devlet
müdahalesine teorik zemin hazırlar, AB, NAFTA, APEC den oluşan üçlü yapılanması teorinin pratikteki
yansımasını gözler önüne sermektedir. Küresel ortamda ülkelerinin yerel koşullarıyla şekillenen çok uluslu
şirketler büyük ve geniş çaplı üretim ve dağıtım yapabilme olanağını ölçek ekonomisi sayesinde kazanırlar. Bu
ölçek ekonomisi, karşılaştırmalı üstünlükler dışı uzmanlaşma ile maliyetlerdeki düşüşe koşut oluşan aksak piyasa
yapısını beraberinde getirir. İşte bu durum artan getirilere yol açarak monopolcü rekabet koşullarındaki kârlılığı
arttırır. Çünkü piyasaya giriş engellerinin bulunması firmaların ortalama maliyetlerine göre fiyat belirlemesine
olanak tanır. Yeni ticaret teorisi bu yapısı ile artan getirili endüstrilerin devlet tarafından korunmasını
gerekçelendirmiş olur (Dulupçu,2001:62-64).
Türkiye bölgesel yaklaşım çerçevesinde diğer ülkeler ile eşgüdüm içerisinde girişimcilerine yön
verebilmelidir. Yeni pazarlar açarak, katma değer yüzdesi en fazla Türkiye’de kalan ürünler satabilmelidir.
Dolayısıyla sermaye stoklarını artırmak suretiyle küresel arenada başarılı elde edebilir. Sermaye stokları arttıkça
kârlı sektörlere yatırım yapacak, ARGE’ye, yeniliğe ve teknolojiye daha fazla pay ayırabilecektir.
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3.

Finansın İstihdama Etkisi
KOBİ’lerin toplam kredilerden aldığı payın, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında düşük seviyelerde
kalması, bankalar aracılığıyla uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan KOBİ kredilerinin KOBİ
yatırımlarının finansmanınında önemini artırmaktadır (İG M:2006:27). TUİK verilerine göre 2006 yılının OcakAralık döneminde 2005 yılının aynı dönemine göre ihracatımızın %15,9 oranında artarak 85,141 milyon dolar,
ithalatımızın ise %17,3 oranında artarak 137,032 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Böylelikle
2006 yılında dış ticaret açığı %19,8 artışla 51,890 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiş, ihracatın ithalatı
karşılama oranı %62,1 olmuştur (İGM, 2006:1).
Türkiye’de KOBİ’ler sayıca fazla olmasına rağmen ihracattan aldıkları pay oldukça azdır. Ayrıca bankalar
kredi vermek için KOBİ’leri tercih etmemektedir ve KOBİ’ler finansman desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. 2005
yılının ihracat 85,141 milyar dolar iken KOBİ’lerin payı ise ancak bu oranın yüzde onu yani 9,3 milyar dolardır.
Ama istihdama en duyarlı tepkiyi KOBİ’ler vermektedir. Sektörler itibariyle istihdam artışının işletme
büyüklüğü bazında gelişimi incelendiğinde, sanayi sektöründe büyük işletmelerin, hizmetler sektöründe orta
büyüklükteki işletmelerin, enerji sektöründe ise küçük işletmelerin istihdama diğer alt gruplara göre daha fazla
katkı yaptıkları Tablo 1’de gözlenmektedir ( HDTM, 2007)
Kullandırılan krediler firmaların rekabet gücünü arttırmak suretiyle ihracat performanslarını da olumlu
yönde etkilemektedir. Kullandırılan kredilerin de katkısıyla kredi kullanan işletmelerin ihracatı, 4,3 milyar
Dolar artış göstererek 5 milyar Dolardan 9,3 milyar Dolara ulaşmıştır. En fazla ihracat artışı, IBRD tarafından
sağlanan II, İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL II) ile AYB tarafından temin edilen Global Krediler
çerçevesinde kullanılmış olan kredilerde gözlenmiştir (T.C, Başbakanlık HDTM Raporu, 2007:20-21).
SONUÇ
Küreselleşme olgusu işletmeleri zorlu bir rekabet ortamına sürüklemiştir. Daha önce karşılaşmadıkları bu
kadar sert bir rekabet ortamında işletmeler değer yaratacak ürünler, hizmetler ve onları destekleyecek doğru
süreçler üretmek zorunda kalmaktadırlar. Devletler ise özel sektör işletmelerine gelişebilecekleri ve rakipleriyle
başedebilecekleri ekonomik ortam ve altyapıyı hazırlamak olan geleneksel rollerinden öteye onları bir kalkınma
vizyonu etrafında toplayacak stratejiler üretmekte daha da etkin olmaya zorlanmaktadırlar. Ayrıca, ülkeler
gelişmiş ve gelişmekte olan kârlı sektörlerini koruyarak ülke işletmelerini rakip işletmeler karşısında daha
avantajlı duruma gelmelerinin önünü açmalıdırlar. Durumu sadece, piyasa serbestisi açısından değerlendirmek
ülkeleri özgün sanayi stratejileri uygulamaktan alıkoymaktadır. Halbuki gelişmiş ükelerin politikalarıyla şirket
politikaları birlikte yürümektedir. Önemli olan firmaların verimlilik artışını sağlamak ve bunu sürekli hale
getirebilmektir. Bu alanda yürütülecek faaliyetler firmaların yetkinliklerinin geliştirilmesine odaklanmalıdır.
Elde ettikleri politik, ekonomik avantajlarını ve rakiplerine göre elde ettikleri stratejik konumlarını
sürdürebilmek için ülkeler, bilgi üretmek, bilgileri teknik ve ticarî başarılara dönüştürerek verimlilik ve değer
yaratmak durumundadırlar.
Geleneksel ekonomide karşılaştırmalı üretim maliyetlerini temel alarak tanımlanan firma rekabetciliği,
artık maliyetler kadar fiyat dışı faktorleri öne çıkarmaktadır. Bu faktorler arasında;
•
bilgi üretme ve bilgiyi teknoljiye çevirebilme yeteneği
•
deyişen şartlara uyabilme ve gerektiğinde şartları lehine çevirebilme
•
stratejik düşünme yeteneği
•
insan kaynakları becerileri
•
teknolojik faktörler, (teknolojik yetenekler)
•
yönetsel ve organizasyonel faktorler (firma içi ve dışı ilişkiler)
başlıca sayılabileceklerdir.
Bu faktörler, teknolojik, ekonomik ve toplumsal çevredeki değişim karşısında firmanınn rekabetci bir
konuma erişmesi ve onu koruyabilmesi, verim ve yeniliği önceleyerek değer yaratabilmesiyle mümkün
olabilmektedir. Günümüz şartları örgütlerin yetenekler pörtföyüne sahip olmalarını ve yeni durumu
destekleyecek kültürün oluşturulması gerekliliğini öne çıkarmaktadır.
Firmalar, sürekli, ürün kalitesini istenilen düzeye çıkararak, ona beklentileri karşılayacak ek özellikler katarak, üretim teknolojisini geliştirerek ya da verimliliğini artırarak, sektörlerde verimliliği geliştirebilmelidirler.
Ayrıca, firmalar, verimliliğin daha yüksek olduğu sektörlerde rekabet avantajı sağlamalarına yardım edecek
yetkinliklerini geliştirmelidirler. Örneğin, Almanya’nın yüksek refah düzeyininin arkasında sürdürdüğü yüksek
verimlilik olgusu vardır. Alman sanayi stratejileri sayesinde ürünlerin, niteliklerini farklıştırarak daha çok ayırt
edilir ve istenir hale gelmesini başarmıştır. Gelişen bir ekonomi, bütünüyle yeni ve sürekli daha karmaşık hale
gelen sanayilerde başkalarıyla rekabet edebilme yeteneğine sahip bir ekonomi demektir (Porter,1991). Gelişen
ekonomilerin dinamik gücü girişimci firmalar demektir. Gerek ülkelerin gereksede firmaların rekabet
edebilirlikleri ve stratejik pozisyonaları buna bağlıdır. Gene Porte’a göre firmaların ekonomilerin ardındaki
dinamik güç olmaları işlem etkinliği kavramından geçmektedir. İşlem etkinliği benzer faaliyetleri rakiplerden
daha iyi yapmak demektedir. Stratejik konumlama ise rakiplerden farklı faaliyetler yürütmek veya benzer
faaliyetleri farklı yollarla yürütme olarak tanımlanmaktadır. En güçlü ve en sürdürülebilir pozisyon
fonksiyonların snerjik etkisinin kombinasyonu ile kurulur. Organizasyonun faalliyetlerinin birbirine uygun ve
birbirini desteklemesi rakabet avantajının elde edilmesini sağlar (Porter,1985). Aynı şekilde ülkelerin
vizyonlarının, misyonlarının, planlarının, politikalarının, özel veya kamu kurumlarının faaliyetlerinin birbirini
desteklemesiyle ortaya çıkacak sinerji de onların rekabet avantajı elde etmelerinin önünü açacaktır.
Diyer yandan ülkemiz gibi gelişmenin eşiğini zorlayan fakat bir türlü ktirtik eşiği aşamaya ülkeler rakip
ülkelerde pek rastlanmayan gelişmelere tanıklık etmektedir. Tekrarlamak gerekirse ülkemizde ilişkiler ağının
kontrolsüz bir şekilde gelişmesi girişimcilerin ticari ve yönetim faaliyetlerinin önüne geçmektedir. Girişimlerin
başarılarında ve başarısızlıklarında ilişkiler ağı önemli rol oyanamaya başlamıştır. Bu durum girişimcilik
faaliyetlerinin taşeronlaşmasına ve serbest piyasanın kurallarının diyerleri lehine avantaja dönüşmesine neden
olmaktadır. Aynı ağ içinde bulunan örgütlenmeler kendilerine yakın bir siyasi güç bulduklarında sadece
girişimcilik faaliyeti sürdüren firmalara göre rekabet avantajı elde ettikleri gibi ilişkiler yardımıyla onlara baskı
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bile yapabilmektedirler. Aynı şekilde devlet aracılığıyla açığa çıkan fırsatlar da yine ötekileştirilen girişimciler
için ulaşılamaz hale gelmektedir. Onlar için fırsat eşitliği kavramı anlamını ve içeriğini süratle kaybetmektedir.
Öte yandan ağa bağlı olanlar için bilgiye ve fırsata ulaşmak ağın genel kapasitesine uygun olarak ötekileşenlere
göre daha kolay hale gelmektedir. Ayrıca ağ içerisinde olduklarından kullanılan sermayenin kime ait olduğu ve
nasıl bir hukuki yapı da oldukları belli deyildir. Bir çok şirket birkaç kişi tarafından kurlmakta fakat sermayesi
olmadığı halde ilişki ağını sermaye olarak koyarak ortak olanlarda bulunabilmektedir. Yönetim açısından bu tür
girişimlerin performanslarını ölçmek ise zordur. Daha da ötesi bu tür kapalı ağlar gerek kamu da gereksede özel
sektörde informal bir yönetim tarzının gelişmesine neden olabilir.
Günümüzde giderek artan ağsal ilişkiler piyasayı tekelleşmeye doğru sürüklemektedir. Şahit olmakta
olduğumuz bu olgu gerek piyasa gerekse de toplumsal barışın geleceği açısından tehdit oluşturmaktadır. Bu
ağsal ilişkilerin kendi ekonomik, sosyal ve siyasal hayatını oluşturacağı açıktır. Nereye kadar uzanacağı ve
nerede nasıl duracağı tahmin edilemeyen bu olgu serberst piyasa ekonomisini serbestlik adına kaosa
sürüklemektedir. Dolaysıyla politika yapıcılar ve uygulayıcılar daha dikkatli ve tarafsız olmak zorundadırlar.
Diyer yandan bir ülke, sadece istihdama olan katkılarını göz önünde bulundursa bile KOBİ’e destek olması
gerekliliği açığa çıkar. Çünkü KOBİ’e sağlanan imkân, destek, verimlilik artışına, değer yaratmaya neden olarak
ülkelerin rekabetçi konumlarını destekleyecektir. Esnek yapıları sayesinde hızlı değişebilen bu işletmeler
ülkelerin gelişen yeni ekonomik şartlara daha hızlı uyabilmelerine yardımcı olacaktır.
Girişimcileri yönlendirirken ülke içinde bölgesel yaklaşım ile çeşitli sektörleri uzman bölgeler aracılığı ile
geliştirmek mümkündür. Ülkeler arasında ise birlikler sayesinde bölgesel yaklaşımlar çerçevesinde bölge
ülkelerinde girişimcilere faktör ve uzmanlık üstünlüklerine göre yön verilebilir. Yine ülkeler arasındaki
ekonomik ve siyasi birlikler sayesinde, ittifak halindeki ülkeler kendi aralarında uzmanlaşma sağlayabilirler ve
ülke içinde bölgesel uzmanlaşma tarzı bir modelle girişimciliği sanayileşme ve kalkınma stratejileri çerçevesinde
destekleyebilirler. Bunu ülke içindeki bölgesel uzmanlaşmayı “bölgesel yaklaşım” çerçevesinde ülkeler arasına
taşımak da diyebiliriz. Bu bağlamda Türk dünyası özellikle de Orta Asya Türk devletleri kendi aralarında uzman
bölgeler oluşturabilirler.
KAYNAKÇA
ARIKAN.C, Akyas.M ve Goker. A. (2003) Ulusal İnnovasyon Sistemi Kavramsal Çerçeve, Türkiye incelemesi
ve ülke örnekleri, Tusiad, İstanbul
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kobi Kredileri İzleme Raporu
(1999-2005), 7 KASIM 2007
BONO Edward D.(1996), Rekabetüstü, (çev; Oya özel), Remzi Kitabevi, İstanbul, s. 5-7
Hasan Kürşat GÜLEŞ, Hasan BÜLBÜL, Yenilikçilik, Nobel yayınları, 2004, Ankara
DİNÇER, Ö (1992), Örgüt Geliştirme: Teori, Uygulama ve Teknikler, İz yayıncılık, İstanbul, s, 4
DRUCKER, Peter.F(1993).Kapitalist Ötesi Toplum,çev.Belkis Çoarakçı,İnkilap Kitapevi, İstanbul
DULUPÇU Murat Ali; Küresel Rekabet Gücü Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Nobel Yayın Dağıtım,
Ankara, 2001
ELÇİ Şirin. (2006), İnovasyon Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı, Bthaber-Acar Matbaacılık, İstanbul
FRİEDMAN Thomas L.(2000), Lexus ve Zeytin Ağacı, Çev, Elif Özsayar, Boyner Yayınları, İstanbul
FRİEDMAN Thomas L, (2006), Dünya Düzdür, Çev, Levent Cinemre, Boyner Yayınları, İstanbul
İhracat Genel Müdürlüğü, Ar-Ge ve Değerlendirme Dairesi 2006 Yılı Ocak-Aralık Dönemi İhracatının Genel ve
Sektörel Değerlendirmesi
KEMENADE Willem Van.(1999) Çin Hong Kong Tayvan Aş, Yeni Bir İmparatorluk, Çev, Armağan Anar,
Sabah Kitapları,İstanbul
KONGAR Emre.(20001), 21, yy,da Türkiye, Remzi kitabevi, İstanbul
KORKMAZ E, Kur neden dalgalanmıyor? Tercüman, 25,12,2007
Matheson, D ve Matheson, J. (1998), Akıllı Örgüt: stratejik ar-ge ile değer yaratma, Çev, Meral Tecer,Boyner
Holding Yayınları, İstanbul, s,11
ÖGÜT Adem. (2003), Bilgi Çağında Yönetim, Nobel yayınları, Ankara
PORTER, Michael E. (1985), Competitive advantage. Creating and sustaining superior performance, Free Press,
NewYork
PORTER, M. E. (1991), The Competitive Advantage of Nations, The Mac Millan Press Ltd, 1991, New York
TEKİN Mahmut, GÜLEŞ H. K ve ÖGÜT, A (2003) Teknoloji Yönetimi, Nobel yayın, , Ankara
TEKİN Mahmut, Girişimcilik, Günay Ofset-Matbaacılık, 2005, Konya
ÜLGEN Hayri, MİRZE S,Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayıncılık, 2004, İstanbul
YÜKSEL Öznur, Uluslar Arası İşletme Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları, Gazi Kitabevi, 1999, Ankara
Prahalad, C.K./ Hamel, G. (1990), The core competence of the corporation. Harvard Business Review, MayJune, pp. 79-91

527
EK
Tablo 1. (1999-2005) Sektörlere Göre KOBİ’lerde İstihdamda Meydana Gelen Gelişmeler (Kişi)
İşletme Türü
Sanayi
Hizmetler
Enerji
Kredi Öncesi İstihdam
Mikro İşletme (1-9 İşçi)
72
141
Küçük İşletme (10-49 İşçi)
3,436
2,278
Orta Büyüklükteki İşletme(50-250 İşçi)
32,703
9,355
Büyük İşletme (250'den fazla işçi)
88,394
14,988
Toplam
124,605
26,762
Kredi Sonrası İstihdam
Mikro İşletme (1-9 İşçi)
1,652
563
Küçük İşletme (10-49 İşçi)
4,644
4,478
Orta Büyüklükteki İşletme(50-250 İşçi)
43,722
14,486
Büyük İşletme(250'den fazla işçi)
109,503
15,903
Toplam
159,521
35,430

Tarım
23
174
381
578

233
233

49
350
477
876

333
333

İstihdam Farkı
Mikro İşletme (1-9 İşçi)
Küçük İşletme (10-49 İşçi)
Orta Büyüklükteki İşletme(50-250 İşçi)
Büyük İşletme(250'den fazla işçi)
Toplam

1,580
1,208
11,019
21,109
34,916

422
2,200
5,131
915
8,668

26
176
96
298

100
100

2,194,4
35,2
33,7
23,9
28,0

299,3
96,6
54,8
6,1
32,4

113,0
101,1
25,2
51,6

42,9
42,9

Yüzde Değişim
Mikro İşletme (1-9 İşçi)
Küçük İşletme (10-49 İşçi)
Orta Büyüklükteki İşletme(50-250 İşçi)
Büyük İşletme(250'den fazla işçi)
Toplam
Kaynak: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, 2007

İÇ GİRİŞİMCİLİĞE VERİLEN ÖNEM DÜZEYİ VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN İÇ
GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ
Mustafa BÜTE∗.
İç Girişimciliğe Verilen Önem Düzeyi ve Çevresel Faktörlerin İç Girişimcilik Üzerine Etkileri
ABSTRACT
The studies on intrapreneurship have grown rapidly on the last decade. Increasing intensity of
competitiveness in local and global markets has made intrapreneurship more important to develop a competitive
advantage and preserve it. The main purpose of intrapreneurship is to create a dynamic, flexible and competitive
organizational structure and culture to cope with high market dynamism and competition. Intrapreneurship is the
concept used to describe the entrepreneurial tendency and activity inside an existing organizastion. The main
objective of this study is to explore the relationship between internal entrepreneurship meaning entrepreneurial
activities in the existing organization and environmental features. As a multidimensional structure,
Intrapreneurship is defined as a transformation process of innovative ideas into new product, services or business
by the autonomous strategic behaviors of employee that are related to departure from traditional ways of doing
business in established organizations. In this study the intrapreneurship construct includes four distinct
dimensions: innovativeness, new business venturing, self-renewal and proactiveness. The relationship between
internal entrepreneurship and environmental features of firms has been investigated through a field research
applied on the manufacturer firms of Erzurum sub-region industrial districts. 50 firms correctly responded to the
questionnaires and the responses were seen as an enough number in which a statistical tool can be implemented.
The research population was about 50 firms which represent different sectors and businesses. We have employed
qualitative research techniques in the study.
Key Words: Entrepreneurship, Intrapreneurship, Environmental Features
ÖZET
İç girişimcilik üzerine yapılan çalışmalar son yıllarda hızla artış kaydetmiştir. Yerel ve küresel pazarlardaki
rekabetin yoğunlaşması ile rekabet avantajı elde etme ve bu avantajı koruyabilme arzuları iç girişimciliğin
önemini iyice artırmıştır. İç girişimciliğin temel amacı, yüksek pazar dinamizmi ve rekabetçiliği ile başa
çıkabilecek dinamik, esnek ve rekabetçi örgütsel yapı ve kültürü yaratmaktır. İç girişimcilik, faaliyet
durumundaki bir işletmede girişimcilik eğilim ve faaliyetlerini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Bu
araştırmanın temel amacı, var olan organizasyon içinde yapılan girişimcilik faaliyetlerini ifade eden iç
girişimcilik faaliyetleri ile çevresel özelliklerin bu faaliyetlerle olan ilişkisinin belirlenmesidir. Çok boyutlu bir
yapı olarak ele alınan iç girişimcilik, var olan örgütlerde yenilikçi fikirlerin yeni ürün, hizmet ve işlere
dönüştürülmesi sürecinde işlerin geleneksel yöntemlerden farklı olarak daha özerk bireyler ve birimler tarafından
yapılması olarak değerlendirilmektedir. Araştırmada, iç girişimcilik; yenilikçilik, yeni iş girişimleri, kendini
yenileme ve öngörücülük olmak üzere dört farklı boyutlu bir yapı olarak ele alınmaktadır. İç girişimciliğin temel
belirleyicisi olarak çevresel faktörler ele alınmıştır. Uygulama bölümünde; organize sanayi bölgelerindeki
işletmelerin iç girişimcilik faaliyetleri ile çevresel özelliklerin bu faaliyetlerle olan ilişki düzeyi, Erzurum Alt
Bölgesi imalat işletmeleri üzerinde yapılan bir anket çalışmasıyla irdelenmiştir. 50 işletme anketlere doğru
olarak cevap vermiş ve bu sayı yeterli görülerek istatistiksel analizler yapılmıştır. Araştırma evrenini oluşturan
50 işletme, farklı sektör ve iş alanlarını temsil etmektedir. Araştırmada nitel araştırma metodu uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, İç Girişimcilik, Çevresel Faktörler

GİRİŞ
Başarıdan başka seçeneğin olmadığı ve başarısızlığın acımasızca cezalandırıldığı “yeni ekonomi”
kurallarının geçerli olduğu günümüz şartlarında, işletmelerin hayatta kalabilmeleri, rekabet avantajı elde
etmelerine ve bu rekabet avantajını uzun süre devam ettirebilmelerine bağlıdır. İşletmelerin faaliyet gösterdiği
çevre ekonomik, teknolojik, sosyal, hukuki ve siyasi alanlarda sürekli ve hızlı değişimler yaşanmaktadır. Bu
çevrede başarılı olabilmek için bir işletmenin hem küresel rekabet koşullarına uyabilen esneklikte olması hem de
bunu hızlı yapabilmesi gerekmektedir. Çünkü müşterilerin sürekli değişen beklentilerini karşılayabilmek;
yaratıcı ve yenilikçiliği, topluma farklı hizmetler sunmayı ve rakiplerin bir adım önünde olabilmeyi zorunluluk
haline getirmiştir (Christensen, 2004:302). Yeni ekonominin bu koşulları, örgüt içinde yeniliği teşvik eden bir
dinamik olarak “iç girişimcilik” kavramının önemini artırmıştır.
“Çevresel değişimlere cevap verebilmek için girişimci düşünceye sahip olma zorunluluğu, girişimcilik
olgusuna farklı bir boyut kazandırmıştır. Günümüzde girişimcilik olgusu, hâlihazırda var olan işletmelerin,
büyümek, gelişmek, kazanmak veya lider olabilmek için yapmaları gereken faaliyetleri de içermektedir. Bu
nedenle, girişimcilik tartışmaları sadece üretim faktörlerini bir araya getirerek üretimi başlatmakla veya yeni bir
işletme kurmakla sınırlı kalmamalıdır. Çünkü üretim faktörlerini bir araya getirmek veya yeni bir işletme
kurmak, girişimciliğin önemli bir parçası olmakla birlikte bütünü değildir. Girişimcilik var olan bütün
organizasyonlarda yapılan faaliyetleri ve değişimleri de kapsar. Artık girişimcilik, hem bir girişim kurma hem de
var olan organizasyonlarda fırsat arama, değişim getirme, yenilik ve yaratıcılık yapma sürecidir. Bu nedenle,
kavramın içeriği, girişimcilik düşüncesini, tutumunu ve davranışını örgüt içerisindeki bireylere aşılama, örgütsel
dönüşümü gerçekleştirme ve yapılan yenilikler yolu ile endüstrinin yapısını değiştirme gibi faaliyetleri yani iç
girişimciliği de kapsamaktadır” (Naktiyok, 2006:78). Faaliyet halindeki bir organizasyondaki girişimcilik
faaliyetleri olarak tanımlanan “iç girişimcilik” işletme literatüründe sürekli gelişen ve giderek yaygınlaşan
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dinamik bir araştırma alanı olmuştur (Ağca ve Yörük, 2006:156).
Bu araştırmanın amacı, var olan bir örgüt içerisinde yapılan girişimcilik faaliyetlerine ve çevresel
özelliklerin bu faaliyetler üzerine olan etkilerini belirlemektir. Araştırmanın teorik kısmında iç girişimcilik
kavramı hakkında kısa bir literatür taraması özeti verilmiştir. Uygulama kısmında ise, Erzurum ilinde bulunan 50
işletmede, girişimsel düşünce ve girişimsel düşünceyi etkileyen çevresel faktörlere ilişkin toplanan verilerin
istatistiksel analizleri yapılarak sonuçlar kaydedilmiştir.
I.

İÇ GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI

“Genel olarak, var olan bir örgüt içerisinde girişim ve yenilik etkinliklerinin toplamını ortaya koyan iç
girişimcilik olgusunun temelinde, girişimcilik düşüncesinin örgütün içerisine doğru çevrilmesi yatmaktadır”
(Naktiyok 2006: 78-79).
“Gerek akademisyenler, gerekse uygulamacılar bu kavrama 80’li yıllardan beri ilgi göstermektedirler. Bu
ilginin temelinde iç girişimciliğin firmaları gerek karlılık gerekse ekonomik büyüme bakımından yeniden
canlandırması ve performanslarını iyileştirmesi yatmaktadır. Bununla birlikte iç girişimcilik sadece belirli
sektörlerde faaliyet gösteren işletme organizasyonlarına yönelik de değildir; aynı zamanda bir bütün olarak
ekonomiyi ele almakta ve her türlü işletme organizasyonlarına yönelik olabilmektedir. Çünkü iç girişimcilik bir
ekonomiyi, verimlilik artışları, en iyi işletme uygulamalarının ortaya çıkarılması, yeni endüstri alanlarının
yaratılması ve işletmelerin uluslararası rekabet seviyelerini yükseltmesi bakımından etkileyebilmektedir” (Ağca
ve Yörük, 2006:163).
Naktiyok’un (2006: 78-79) bir çalışmasında iç girişimcilik kavramının çok çeşitli şekillerde tanımlandığı
görülmektedir. Söz konusu tanımlarda bu kavram, “halihazırda çalışan büyük bir örgüt içerisinde klasik bir
girişimci gibi davranma veya böyle davranmaya özendirilme işidir” olarak, “var olan bir örgütü, risk alma,
yenilik ve aktif rekabet davranışları yoluyla harekete geçirme ve yeniden canlandırma” olarak, yine “var olan
örgüt içerisinde yeni bir girişim yaratmaya yol açan girişimsel faaliyetleri, örgütün ana fikrini yenilemeyi ve
örgütü dönüştürmeyi amaçlar” şeklinde ele alındığı görülmektedir. Yine Ağca ve Yörük’ün (2006: 78-79) bir
çalışmasında, Antoncic’e göre; iç girişimcilik kavramı, “organizasyon içerisindeki bireylerin, kontrol ettikleri
mevcut kaynaklardan bağımsız olarak fırsatları kovaladıkları bir süreç”, “fırsatları elde etmek için yeni işler
yapmak ve eski alışkanlıklardan vazgeçmek”, “mevcut bir organizasyon içerisindeki girişimcilik ruhu” ve
“faaliyet halindeki, mevcut bir organizasyon tarafından yeni organizasyonlar yaratma veya bu organizasyon
içinde yenilenmenin ve yeniliğin teşvik edilmesi” olarak ele alınmıştır.
İç girişimcilik kavramı kısaca “faaliyet halindeki organizasyonlardaki girişimcilik” olarak ele alınmakta ve
organizasyonel ve genel ekonomik gelişmede çok önemli dinamik bir unsur olarak değerlendirilmektedir (Ağca
ve Yörük, 2006:162).
Bu tanımların hepsi, büyüklüğü ne olursa olsun mevcut, faaliyet halinde bulunan organizasyonlardaki iç
girişimcilik kavramını açıklamaya çalışmaktadırlar.
II.

İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN BOYUTLARI

İlgili literatürde iç girişimciliğin: (1) yenilik yapma (inovasyon), (2) risk alma, (3) proaktiflik (öngörücü
olma), (4) özerklik (otonomi), (5) yeni iş girişimleri başlatma, (6) kendini yenileme veya stratejik yenilenme ve
(7) rekabetçi girişkenlik gibi kendine özgü boyutları belirlenmiştir (Antoncic ve Hisrich, 2003:15; Dess vd.,
1997: 679; Antoncic ve Hisrich, 2000: 31; Lumpkin ve Dess, 1996: 138-149). Ayrıca ; bir firmanın yeni işlere
girmesi ve/veya sonuçları belirsizlik taşıyan stratejileri uygulamadaki istekliliği, yeni işler takip etmesi, firmanın
örgütsel dönüşümünü başarma yeteneği, firma içinde düşüncelerin bağımsızca ortaya konulabilmesi, risk
alabilmesi, piyasada ilk olması ve yeni rakiplere karşı tepki göstermesi de firmadaki iç girişimciliğin bir
göstergesi olarak kabul edilmektedir (Akdoğan ve Cingöz, 2006: 53-54).
İç girişimciliğin birçok boyutu bulunmakla birlikte mevcut çalışmalarda yaygın olarak “yeni iş/işletme
girişimi, yenilik, kendini yenileme ve öngörücü olma”gibi dört boyut üzerinde yoğunlaşma olmuştur. (Antoncic
ve Hisrich, 2001: 498-499).
III. ÇEVRENİN İÇ GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ
Genel olarak çevre, faaliyet halindeki örgütü, fiili ve potansiyel olarak etkileyen faktörlerin tümünü temsil
eder. Örgütlerin faaliyet gösterdikleri çevrenin özellikleri, iç girişimciliğe verilen önemin bir belirleyicisidir.
Çünkü iç girişimcilik, dış çevrede görülen bir fırsat ile başlar. Çevreden etkilenmenin yanında çevreyi
etkileyebileceklerini de düşünen girişimciler, girişimcilik faaliyetlerini, çevresel çalkantı ve belirsizliğe cevap
verip, güçlü bir stratejik pozisyon kurmak için yaparlar (Naktiyok, 2006: 82-83).
Dışsal çevre, hem bireysel seviyede hem de organizasyonel seviyede örgütteki girişimsel faaliyetlerin bir
belirleyicisi olarak ele alınmaktadır. İlgili literatürde, iç girişimcilik ile dış çevre değişkenleri arasındaki ilişkiler
açıklanmaya ve tahmin edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu çalışmalarda iç girişimciliği etkileme bakımından, dış
çevre önemli bir belirleyici olarak ele alınmaktadır (Ağca ve Kurt, 2007: 101-102).
Çevresel dinamizm ve çevresel olumsuzluk/tehlike, örgüt içi girişimcilik açısından son derece önemlidir
(Antoncic ve Hisrich, 2001: 503). Endüstrideki radikal değişimler, endüstri üzerine oluşan yoğun düzenleyici
engeller, pazar fırsatlarının azlığı, pazar ve ürünle ilgili belirsizlik ve rakipler arasındaki şiddetli rekabet bu
gelişmelere örnek olarak verilebilir. Söz konusu gelişmeler, iç girişimciliği hızlandıran gelişmelerdir (Naktiyok,
2006: 83).
Dışsal çevre, işletmeler için bir belirsizlik unsuru olarak ele alınmaktadır. Bu konuda yapılan bazı
araştırmalar; ileri teknoloji veya dinamik çevrelerde rekabet eden firmaların, risk alma, yenilikçilik ve öngörücü
strateji ve taktikler yoluyla bu zor koşulların üstesinden geldiklerini ortaya koymuştur (Ağca ve Kurt, 2007:
103). Bazı araştırmalar da, çevredeki belirsizlik, dinamizm ve heterojenliğin bir işletmenin girişimsel başarısı ve
yenilikçiliğiyle pozitif ilişkisinin olduğunu belirlemişlerdir (Dess vd., 1997: 680). Yine aynı paralelde sonuç
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veren bir başka araştırmada Zahra ve Coven tarafından yapılan, “saldırgan çevrelerde yani yüksek rekabet
yoğunluğunun yaşandığı, belirsiz ve heterojen bir ortamda rekabet eden ve girişimsel pozisyon sergileyen
firmaların yüksek performans sergilediklerini ortaya koymuşlardır” (Ağca ve Kurt, 2007: 103). Ayrıca Miller ve
Friesen, yenilikçi davranış ve rekabet öngörücülüğündeki değişimler ile çevresel olumsuzluklardaki değişimler
arasında önemli ilişkiler belirlemiştir. Zahra tarafından yapılan bir araştırmada ise, çevresel olumsuzluğun iç
girişimciliğin özel göstergeleri ile güçlü bir ilişki içerisinde olduğu belirlenmiştir (Naktiyok, 2006: 83).
IV. ARAŞTIRMANIN UYGULAMASI
1.

Araştırmanın Önemi, Amacı ve Sorunsalı
Günümüz işletmelerinin içinde faaliyette bulundukları çevrede her alanda sürekli değişimler yaşanmaktadır. Söz konusu değişimlerle, işletmeler, başarının ön koşulları olan, girişimci düşünce çerçevesinde, yenilik,
yaratıcılık, farklılaşma, sürekli yenilenme ve pazar koşullarını belirleme gibi olgularla karşı karşıya kalmıştır.
Bugün artık sadece girişimsel düşünceye ait mantıkla hareket edebilen işletmeler hayatta kalabilmektedir
(Naktiyok, 2004:248).
Girişimcilik üzerine yapılan araştırmalar son yıllarda önemli bir artış göstermiştir. Girişimciliğin artan bu
önemi göz önünde bulundurularak araştırmanın temel amacı, örgütlerin girişimciliğe verdikleri önemi düzeyini
tespit etmek oluşturmuştur. Çalışmada bu ana amaca bağlı olarak şu sorulara cevap aranmaya çalışılacaktır:
— Araştırma kapsamındaki işletmelerin iç girişimciliğe verdiği önem nedir?
— Araştırma kapsamındaki işletmeler açısından iç girişimciliğin hangi boyutu daha önemlidir?
— Çevresel faktörlerin iç girişimcilik üzerine etkisi nedir?
2.

Araştırmanın Varsayımları ve Sınırlılıkları
Bu araştırmada kullanılan anket, analiz için gerekli olan tüm özelliklere sahiptir. Ölçeklerin güvenilirlik ve
geçerlilik testleri yapılmış olup bunlarda yeterli düzeylerdedir. Bu nedenle anketlere verilen cevapların var olan
durumu yeterince yansıttığı varsayılmaktadır.
Araştırma, Erzurum’da faaliyette bulunan işletmelerde yapıldığı için elde edilen bulgular bu işletmelerde
görev yapan yöneticilerle sınırlıdır. Ayrıca sosyal bilimlerde söz konusu olan genel sınırlılıklarda bu araştırma
için geçerlidir.
3.

Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi
Bu araştırmaya Erzurum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerine devam eden imalat işletmeleri ana kütle
olarak seçilmiştir. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden 50 işletmede üst
düzey yöneticilere uygulama yapılmıştır. Anketin ilk bölümünü yöneticilerin iç girişimciliğe verdikleri önem
düzeyini iç girişimciliğin boyutlarını kullanmak suretiyle ölçmeye yönelik sorular oluşturmaktadır. İç
girişimciliğin, yenilik, yeni iş girişimi, örgütsel yenilenme ve öngörücü olma gibi dört temel boyutu
bulunmaktadır. İşletmelerin söz konusu boyutlara atfettikleri önemi belirlemek için ilgili yazında iki tür ölçek
kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, Khandwalla’nın geliştirmiş olduğu ve daha sonrada birçok kere kültürler arası
güvenirlik ve geçerlilik testi yapılmış ve iç girişimciliğe olan genel yönelimi ölçmeye yarayan Entrescale olup,
yöneticilerin yenilik ve öngörücü olma yeteneğini ölçmektedir. Diğer ölçek ise, Zahra’nın geliştirmiş olduğu
“Şirket Girişimcilik Ölçeği” dir. Bu da, işletmelerin yenilik, örgütsel yenilenme ve yeni iş girişimine olan
yönelimini ölçer. Hisrich ve Antoncic tarafından toplam beş boyut dörde düşürülerek birlikte uygulamıştır. Söz
konusu boyutlar; yenilik, yeni iş girişimi, örgütsel yenilenme ve öngörücü olma olarak ölçülmüştür (Antoncic ve
Hisrich, 2001:500). Bu çalışmada da, iç girişimciliği ölçmek için Hisrich ve Antoncic, Naktiyok ve literatürdeki
benzer çalışmalarda dikkate alınarak, aynı ölçek kullanılmıştır (Naktiyok, 2004:248).
İç girişimcilik üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülen çevresel özelliklerden çevresel dinamizm Achrol
ve Stern tarafından geliştirilmiş (Achrol ve Stern, 1988:43) ve Naktiyok’un da kullanmış olduğu ölçek
(Naktiyok, 2004:242) göz önünde bulundurularak 7 maddede değerlendirilmiştir. Algılanan çevresel olumsuzluk
veya tehlike ise Miller ve Hrisen tarafından geliştirilen ve Naktiyok tarafından da kullanmış olan, çevresel
unsurlardaki olumsuz gelişmeleri belirlemeye yönelik 6 madde ile ölçülmüştür (Naktiyok, 2004:242).
Araştırmada kullanılan sorulardan anlamlı sonuçlar çıkarabilmek için kullanılan anket formlarının
güvenilirlik ve geçerlilik boyutları, içsel tutarlılık (internal consistency) yöntemi ile hesaplanmıştır. Böylece söz
konusu yöntemle hesaplanan cronbach alpha güvenilirlik ölçütleri şöyledir: 18 ifadeli iç girişimcilik anketinin
güvenilirlik katsayısı ,88 dir. İç girişimciliğin “yenilik faktörü” için güvenilirlik katsayısı ,83, yeni girişim
faktörü için güvenilirlik katsayısı ,73, örgütsel yenilenme faktörü için güvenilirlik katsayısı ,72 proaktif davranış
faktörü içinse güvenilirlik katsayısı ,70 dir. Çevresel faktörler anketinin bir bütün olarak güvenilirlik katsayısı ise
,87 dir.
Araştırma ile ilgili analizler yapılırken işletme adının kullanılmayacağı sözünün verilmesi ile yöneticilerin
anketi kaygısız bir şekilde doldurması sağlanmıştır. Anketlerin, araştırmanın ruhuna uygun bir şekilde işletmeyi
değerlendirebilecek yeterlikte olan üst düzey yöneticiler tarafından doldurulması sağlanmıştır.
V. BULGULAR
1. Örneğe İlişkin Bulgular
Çizelge 1’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan işletmelerin % 40’ı gıda, % 22’si tekstil, % 20’si inşaat ve
% 18 diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Söz konusu işletmelerin % 66’sı 11–30 yıl arasında faaliyet
süresine sahipken, % 22’si 10 yıldan az faaliyet süresine sahiptir. Bu işletmelerin % 76’sı 50 kişinin altında
personel istihdam etmektedir. Yine bu işletmelerin % 76’sı istikrar stratejisini tercih ederken, % 14’ü içsel
büyüme, % 10’u ise dışsal büyümeyi tercih etmektedirler.
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Çizelge 1. İşletmeye İlişkin Özellikler
ÖZELLİK
YAŞ
* 10 ve altı
* 11–20
* 21–30
* 31 ve üstü
SEKTÖR
* Gıda
* Tekstil
* İnşaat
* Diğer

F

%

11
16
17
6

22.0
32.0
34.0
12.0

20
11
10
9

40.0
22.0
20.0
18.0

ÖZELLİK
BÜYÜKLÜK
* 1–49
* 50–99
* 100–499
* 500 ve üzeri
STRATEJİSİ
* İstikrar
* Dış büyüme
* İç büyüme
* Tasarruf

F

%

38
6
6
0

76.0
12.0
14.0
00.0

38
5
7
0

76.0
10.0
14.0
0.0

2.

İç Girişimciliğe İlişkin Bulgular
Tablo 2’de iç girişimciliğe verilen önem düzeyinin belirlenmesi amacı ile iç girişimciliğin temel
faktörlerine ait değişkenlerin ortalamaları ve frekans dağılımları görülmektedir. Yenilik faktörü ile ilgili
değişkenlerin ortalamalarına bakıldığında “Ürünleri ve üretim sistem ve süreçlerini farklılaştırmak” değişkeninin
en yüksek ortalamadır. Başka bir ifade ile ürün ve üretim sistemlerini farklılaştırma işletme yöneticilerine
sunulan yenilikle ilişkili seçenekler içerisinde % 88’lik bir oranla önemli/çok önemli bir faaliyet olarak
görülmüştür. Bu ifadeye benzer şekilde “Yeni ürün, teknik, yönetim sistemi ve uygulamaları yaratmada ilk
olmak” ifadesi de yöneticiler tarafından % 72’lik bir oranda önemli/çok önemli bir faaliyet olarak görülmüştür.
Bu değişkenleri sırasıyla “Yeni ürün, üretim süreci ve teknoloji geliştirmek için araştırma ve geliştirme
faaliyetlerine önemli ölçüde kaynak ayırmak”, “Yeniliği teşvik etmek amacıyla sık sık yeni insan kaynakları
program ve politikaları uygulamak” ve “Yeni geliştirilen ve denenmemiş olan sistem, süreç ve yöntemleri
kullanmak”, ifadelerine verilen önem izlemektedir. Yenilik faktörünü niteleyen 5 değişkene ilişkin olarak tercih
edilen seçeneklerin % 73,6’sı, yenilik yapmanın örgütlerde çok önemli/önemli gördüğünü, % 10,4’ü ise, yenilik
yapmanın önemsiz/çok önemsiz olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır. Yenilik faktörüne ilişkin 5 ifadenin
ağırlıklı ortalaması ise 3,87’dir.
Çizelge 2. Yenilik Faktörü ile İlgili Tanımlayıcı İstatistikler
(2)
(3)
(4)
(5)
DEĞİŞKEN (1)
Yenilik 1
Yenilik 2
Yenilik 3
Yenilik 4
Yenilik 5

0
% 0,0
4
% 8,0
0
% 0,0
2
% 4,0
0
% 0,0

2
% 4,0
4
% 8,0
6
% 12,0
6
% 12,0
2
% 4,0

4
% 8,0
2
% 4,0
12
% 24,0
10
% 20,0
12
% 24,0

24
% 48,0
24
% 48,0
24
% 48,0
19
% 38,0
24
% 48,0

20
% 40,0
16
% 32,0
8
% 16,0
13
% 26,0
12
% 24,0

GENEL ORT

X

SS

4,24

0,94

3,88

0,85

3,68

0,89

3,63

1,27

3,92

0,80

3,87

0,95

Tablo 3’de iç girişimciliğin ikinci faktörü olan yeni girişim yönelimi faktörünü oluşturan değişkenlerin
ortalama ve frekans dağılımlarına bakıldığında, “Ürünlerimiz için pazarda yeni iş/işletme fırsatları yaratmak” ve
“Yeni ürünler ile yeni pazarlara girmek” ifadelerinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu iki
ifade de yaklaşık % 80 oranında önemli/çok önemli olarak değerlendirilmiştir. Bu iki ortalamayı sırası ile
“Reklâm ve pazarlama faaliyetleri yolu ile ürünlerimiz için yeni talepler yaratmak” ve “Faaliyet gösterdiğimiz
endüstride iş kollarını sürekli olarak genişletmek” değişkenlerine ilişkin ortalamalar takip etmektedir. “Faaliyet
gösterdiğimiz endüstrinin dışındaki endüstrilerde, faaliyet alanınızla ilgili yeni işler almak ve yeni işletmeler
açmak” şeklindeki son ifadenin ortalamasının diğer ifadelere oranla daha düşük olması, işletmelerin yeni girişim
yönelimi faaliyetlerinde, başka endüstrilere girmeyi daha az tercih ettiklerinin kanıtı olabilir. Yeni girişim
yönelimine ilişkin 5 değişkenin ağırlıklı ortalaması 3,83’tür. Yeni girişim yönelimi faktörüne ilişkin frekans
dağılımı incelendiğinde, bu faktöre ilişkin seçeneklerin % 73,6’sının önemli/çok önemli, % 8,8’inin ise
önemsiz/çok önemsiz seçeneklerinde toplandığı görülmektedir.
Çizelge 3. Yeni Girişim Yönelimi Faktörü ile İlgili Tanımlayıcı İstatistikler
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
SS
DEĞİŞKEN

X

Yeni girişim 1
Yeni girişim 2
Yeni girişim 3
Yeni girişim 4
Yeni girişim 5
GENEL ORT.

0
% 0,0
0
% 0,0
0
% 0,0
0
% 0,0
4
% 8,0

0
% 0,0
0
% 0,0
6
% 12,0
4
% 8,0
8
% 16,0

10
% 20,0
10
% 20,0
6
% 12,0
12
% 24,0
6
% 12,0

26
% 52,0
24
% 48,0
30
% 60,0
26
% 52,0
30
% 60,0

14
% 28,0
16
% 32,0
8
% 16,0
8
% 16,0
2
% 4,0

4,08

0,69

4,12

0,71

3,80

0,85

3,76

0,82

3,36

1,06

3,83

0,83
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Tablo 4’de görüldüğü gibi, iç girişimciliğin örgütsel yenilenme faktörünü niteleyen 4 değişken arasında
“Çalışanları yaratıcı ve yenilikçi teknikler için sürekli eğitmek” ve “Misyonu sık sık yeniden gözden geçirmek”
ifadeleri aynı oranlarda en yüksek ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Bu değişkeni, “Rekabet edilecek
endüstrileri sık sık yeniden tanımlamak” ve “Birim ve bölümler sık sık yeniden organize etmek” değişkenleri
izlemektedir. Örgütsel yenilenme faktörüne ilişkin frekans dağılımı incelendiğinde, bu faktöre ilişkin
seçeneklerin % 74’ünde önemli/çok önemli bir faktör olarak görüldüğünü, % 7’sinde ise önemsiz/çok önemsiz
bir faktör olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır. Örgütsel yenilenme faktörüne ilişkin 4 değişkenin ağırlıklı
ortalaması 3,88’dir.
Çizelge 4. Örgütsel Yenilenme Faktörü ile İlgili Tanımlayıcı İstatistikler
(2)
(3)
(4)
(5)
SS
DEĞİŞKEN (1)

X

Yenilenme 1
Yenilenme 2
Yenilenme 3
Yenilenme 4

0
% 0,0
0
% 0,0
0
% 0,0
0
% 0,0

4
% 8,0
0
% 0,0
4
% 8,0
6
% 12,0

6
% 12,0
10
% 20,0
10
% 20,0
12
% 24,0

26
% 52,0
26
% 52,0
30
% 60,0
24
% 48,0

14
% 28,0
14
% 28,0
6
% 12,0
8
% 16,0

GENEL ORT.

4,00

0,88

4,08

0,69

3,76

0,77

3,68

0,89

3,88

0,81

Tablo 5’de de görüleceği üzere iç girişimciliğin son faktörü olan öngörücü davranış faktörünü niteleyen 4
değişken arasında “Yüksek risk içeren proje ve uygulamaları desteklemek” ifadesi en düşük ortalamaya sahip
olduğu görülmektedir. Bu da söz konusu işletme yöneticilerinin yüksek risk taşıyan projeleri uygulama
konusunda çekinceli davrandıkları anlamına gelir. En yüksek ortalamaya sahip olan değişken ise, “Karar verme
durumunun belirsizlik içermesi durumunda beklemek yerine cesaretle karar alabilmek” ifadesidir. Bu değişkeni
“Rakiplere cevap vermekten ziyade onlarla mücadele etmek” ve “Çevresel değişimlere uyum sağlamak için
küçük taktiksel değişimlerden ziyade cesaret gerektiren geniş çaplı stratejik faaliyetleri tercih etmek”
değişkenleri izlemektedir.
Çizelge 5. Öngörücü Davranış Faktörü ile İlgili Tanımlayıcı İstatistikler
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
DEĞİŞKEN

X

Öngörücülük 1
Öngörücülük 2
Öngörücülük 3
Öngörücülük 4

0
% 0,0
0
% 0,0
0
% 0,0
0
% 0,0

2
% 4,0
2
% 4,0
18
% 36,0
0
% 0,0

4
% 8,0
4
% 8,0
8
% 16,0
4
% 8,0

24
% 48,0
26
% 52,0
22
% 44,0
32
% 64,0

20
% 40,0
18
% 36,0
2
% 4,0
14
% 28,0

GENEL ORT.

SS

4,24

0,77

4,20

0,75

3,16

0,97

3,96

1,00

3,89

0,87

Öngörücü davranış faktörüne ilişkin frekans dağılımı incelendiğinde, bu faktöre ilişkin seçeneklerin %
79’unde önemli/çok önemli bir faktör olarak görüldüğünü, % 11’inde ise önemsiz/çok önemsiz bir faktör olarak
görüldüğünü ortaya koymaktadır. Söz konusu faktöre ilişkin 4 değişkenin ağırlıklı ortalaması 3,89’dur.
Araştırma kapsamındaki işletmelerin girişim yönelimini oluşturan faktörlere ilişkin ortalama ve frekans
dağılımlarına ait faktör ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Bu da işletmelerin, iç girişimcilik
faktörlerinin hepsini önemli gördüklerini gösterir. Buna göre, araştırma kapsamındaki işletmelerin iç
girişimciliği önemli gördükleri söylenebilir.
3.

Çevresel Faktörlere İlişkin Bulgular

Çizelge 6’da, faaliyette bulunulan çevrenin işletme yöneticileri tarafından ne ölçüde dinamik olarak
algıladığını belirlemeye yönelik olarak hazırlanan 7 değişkenin genel ortalaması 3,15’tir. Değişken
ortalamalarına bakıldığında “Faaliyet gösterdiğimiz pazara yeni rakiplerin girme oranı yüksektir” ve “Faaliyet
gösterdiğimiz pazarda müşteri tercihleri sık sık değişiyor” ifadeleri yöneticiler tarafından daha fazla kabul
gördüğü görülmektedir. Buna karşın “Faaliyet gösterdiğimiz pazardan rakiplerin ayrılma oranı yüksektir” ifadesi
diğer ifadelere oranla daha az kabul görmüştür. Bu değişkeni “Rakipler satış stratejilerini çok sık
değiştiriyorlar”, “Sektördeki işletmeler tarafından pazara çok sık yeni ürünler sunuluyor”, “Üretim teknolojisinin
değişme oranı çok yüksektir” ve “Üretim teknolojisinin değişme oranı çok yüksektir” değişkenleri izlemektedir.
Çevresel dinamizme ilişkin seçeneklerin % 50,3’ü çevresel dinamizmin yöneticiler tarafından çok fazla/fazla
olarak algılandığını, % 30,3’ü ise az/çok az algılandığını ortaya koymaktadır. Bu verilere bakıldığında araştırma
kapsamındaki işletme yöneticilerinin bulundukları çevreyi değişken olarak algıladıkları, bununla birlikle
algılanan dinamizm derecesinin çok yüksek olmadığı söylenebilir.
Çizelge 6. Çevresel Dinamizm Faktörü ile İlgili Tanımlayıcı İstatistikler
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
DEĞİŞKEN

X

Ç.Dinamizm 1

2

8

12

20

8

3,48

SS
1,07
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Ç.Dinamizm 2
Ç.Dinamizm 3
Ç.Dinamizm 4
Ç.Dinamizm 5
Ç.Dinamizm 6
Ç.Dinamizm 7

% 4,0
6
% 12,0
4
% 8,0
4
% 8,0
4
% 8,0
8
% 16,0
8
% 16,0

% 16,0
20
% 40,0
2
% 4,0
8
% 16,0
12
% 24,0
10
% 20,0
10
% 20,0

% 24,0
16
% 32,0
12
% 24,0
6
% 12,0
10
% 20,0
6
% 12,0
6
% 12,0

% 40,0
8
% 16,0
32
% 64,0
30
% 60,0
20
% 40,0
22
% 44,0
24
% 48,0

% 16,0
0
% 0,0
0
% 0,0
2
% 4,0
4
% 8,0
4
% 8,0
2
% 4,0

GENEL ORT.

2,52

0,90

3,44

0,90

3,36

1,06

3,16

1,13

3,08

1,27

3,04

1,27

3,15

1,09

Çizelge 7’de de görüleceği üzere, İç girişimciliği etkilediği düşünülen çevresel faktörlerin ikincisi olan
çevresel tehdit faktörüne ilişkin 6 değişkenin genel ortalaması ise 3,14’tür.
Çizelge 7. Çevresel Tehdit Faktörü ile İlgili Tanımlayıcı İstatistikler
(2)
(3)
(4)
(5)
DEĞİŞKEN (1)
Ç.Tehdit 1
Ç.Tehdit 2
Ç.Tehdit 3
Ç.Tehdit 4
Ç.Tehdit 5
Ç.Tehdit 6

6
% 12,0
10
% 20,0
0
% 0,0
0
% 0,0
8
% 16,0
8
% 16,0

20
% 40,0
8
% 16,0
4
% 8,0
18
% 36,0
10
% 20,0
10
% 20,0

16
% 32,0
6
% 12,0
6
% 12,0
8
% 16,0
6
% 12,0
6
% 12,0

8
% 16,0
24
% 48,0
26
% 52,0
22
% 44,0
22
% 44,0
24
% 48,0

0
% 0,0
2
% 4,0
14
% 28,0
2
% 4,0
4
% 8,0
2
% 4,0

GENEL ORT.

SS

X
2,52

0,90

3,03

1,26

4,00

0,88

3,16

0,97

3,08

1,27

3,04

1,27

3,14

1,09

Nitelikli işgücü bulma zorluğu yöneticiler tarafından diğer değişkenlere oranla daha fazla tehdit yaratan
değişken, dağıtım kanallarına ulaşma zorluğu ise diğer değişkenlere oranla daha az tehdit yaratan değişken
olarak görülmüştür. Çevresel tehditle ilişkin seçeneklerin % 50’si çevresel tehdidin yöneticiler tarafından
fazla/çok fazla algılandığını ortaya koyarken, % 34’ü az/çok az algılandığını ortaya koymaktadır.
4.

Çevresel Faktörlerin İç Girişimcilik Üzerine Etkisi

Çevresel faktörlerle iç girişimcilik ve iç girişimciliği oluşturan faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek
amacıyla korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Korelasyon analizi iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü,
derecesini ve anlamlılığını ölçen istatistiksel bir araçtır. Değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin derecesini veya
kuvvetini belirleyen korelasyon katsayısı r harfi ile simgelendirilir. İki değişken arasında hiçbir ilişki yoksa r = 0,
aynı yönde seyrediyorsa r (+), ters yönlü ilişki varsa r (-) değerini alır. Değişkenler arasında aynı yönlü tam
doğrusal ilişki olduğunda r = (+1), ters yönlü mükemmel bir ilişki olduğunda ise r = (-1) olur (Köksal,
1985:374). Araştırmada kullanılan faktörler arasındaki korelasyon katsayıları Çizelge 8’de verilmiştir. Bu
Çizelgeden de görülebileceği gibi, içi girişimcilik değişkeni ile çevresel faktörler arasında % 99 önem düzeyinde
pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. İlişkinin gücü açısından bakıldığında ise, iç girişimcilik faktörlerinden
yenilik, yenilenme ve yeni girişim faktörlerinin çevresel faktörlerle daha güçlü bir ilişkiye sahip olduğu
görülmektedir. Yine çevresel faktörlerden hem çevresel dinamizm faktörünün (r=,51) hem de çevresel belirsizlik
faktörünün (r=,58) iç girişimcilikle kuvvetli bir ilişkisinin olduğu söylenebilir. Bu veriler çevresel faktörlerde
algılanan dinamizm ve tehdit olgularının iç girişimciliğe verilen önemi artırdığını göstermektedir.
Çizelge 8. Çevresel Faktörlerin İç Girişimcilikle İlişkisi
SS
1
2
3
4
FAKTÖR
X
1- Yenilik
3,87 0,95
2- Y.Girişim
3,83 0,83 ,67**
3- Yenilenme 3,88 0,81 ,33** 45**
4- Öngörücü
3,89 0,87 ,34** ,31** ,53**
5- Dinamizm 3,15 1,09 ,41** ,43** ,42** ,37**
6- Tehdit
3,15 1,09 ,49** ,50** ,51** ,38**
7- İç Girişim
3,87 0,87 ,78** 81** ,75** ,71**
**
p<0,01 anlamlılık seviyesinde ilişki anlamlı.

5

6

,39**
,51**

,58**

Korelasyon analizi ile değişkenler arasında ilişkinin var olduğu saptandıktan sonra, araştırma
değişkenlerine regresyon analizi uygulanmıştır. Regresyon analizi, değişkenler arasındaki ilişkinin matematiksel
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bir modelle açıklanmasıdır (Köksal, 1985:374). Regresyon analizinin ilk aşamasında, bağımsız değişken olarak
belirlenen çevresel faktörlerin iç girişimcilik üzerine etkisi irdelenmiştir. Çizelge 9’da görüldüğü gibi, çevresel
faktörler iç girişimciliğin toplam varyansının yaklaşık % 47’sini açıklamaktadır (R2 =,473). Etkinin gücü
açısından bakıldığında ise, çevresel tehdit faktörünün (β=,422), iç girişimcilik üzerine olan etkisinin çevresel
dinamizm faktörüne (β=,357) oranla daha fazla olduğu söylenebilir.
Çizelge 9. Çevresel Faktörlerin İç Girişimciliğe Etkisi
FAKTÖR
Çevresel Dinamizm
Çevresel Tehdit
R2
Düzeltilmiş. R2
F
**

Bağımlı Değişken: İç Girişimcilik
β
t
,357
3,331**
,422
3,773**
, 473
, 438
21,217**

p<0,01 anlamlılık seviyesinde ilişki anlamlı.

Elde edilen veriler birlikte değerlendirildiğinde işletmelerin faaliyet gösterdikleri çevrelerinden dinamik ve
tehdit algılamalarının, iç girişimciliğe verilen önemi artırmış olduğundan bahsedilebilir.
Çevresel faktörlerin iç girişimcilik faktörleri üzerine etkileri Çizelge 10’da verilmiştir. Söz konusu
çizelgede çevresel dinamizm ve çevresel tehdit faktörleri, yenilik faktörünün toplam varyans değerinin %
33,1’ini, yeni girişim yönelimi faktörünün toplam varyansının % 35,1’ini, yenilenme faktörünün toplam
varyansının %32,1’ini, proaktif davranış faktörünün toplam varyansının ise % 20,3’ünü açıklamaktadır. Yenilik,
yenilenme ve yeni girişim yönelimi faktörleri üzerine çevresel tehdit faktörünün etkisi çevresel dinamizm
faktörüne oranla daha fazladır. Öngörücü davranış hem çevresel dinamizm, hem de çevresel tehdit faktör
tarafından etkilenmektedir, fakat çevresel faktörlerin öngörücü davranış üzerine olan etkisi, yenilik, yenilenme
ve yeni girişim yönelimi faktörlerine oranla daha düşük düzeydedir. Bu veriler, işletmeler tarafından çevresel
dinamizm ve çevresel tehditteki algılanan artışın, işletmelerin; yeniliğe, yeni girişime, öngörücü davranışa ve
örgütsel yenilenmeye verdiği önemi artırdığının bir kanıtı olarak değerlendirilebilir.
Çizelge 10. Çevresel Faktörlerin İç Girişimcilik Faktörleri Üzerine Etkisi
Yenilik
Yeni. Girişimi
Yenilenme
Öngörücülük
FAKTÖR
β
t
β
t
β
t
β
t
Ç. Dinamizm
,276* 2,38 ,296*
2,28 ,296* 2,21 ,267* 2,07
Ç. Tehdit
,343** 2,77 ,367** 3,17 ,347** 2,70 ,274* 2,11
R2
,331
,351
,321
,203
Düzeltilmiş. R2
,287
,309
,153
,158
F
12,237**
13,345**
11,234**
6,297**
*
p<0,05 anlamlılık seviyesinde ilişki anlamlı, **p<0,01 anlamlılık seviyesinde ilişki anlamlı.

VI. SONUÇ
“Yeni bir işletme kurarken çok aktif bir biçimde yaşanan girişimciliğin, işletmenin yaşam döneminde
yavaşlaması, eski heyecanın kaybedilmesi gibi hususlar işletmeler açısından sorun yaratmaya başlaması
işletmeleri çeşitli arayışlara yöneltmiştir. Hızlı değişimlerin yaşandığı iş dünyasında, bu konuda gündeme gelen
kavramlardan birisi iç girişimciliktir. Var olan bir organizasyondaki girişimcilik faaliyeti olarak tanımlanan İç
girişimcilik, zaman içinde bir organizasyonda ortaya çıkan bürokratikleşme eğilimine verilen bir cevap olarak
son yıllarda önem kazanmıştır” (Akdoğan ve Cingöz, 2006: 63).
Bu araştırma, Erzurum OSB’ sinde bulunan 50 işletmede iç girişimciliği etkileyen çevresel faktörleri ve iç
girişimciliğe verilen önem düzeyini belirlemek amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin sonuçlar şöyledir:
Araştırma kapsamındaki işletmelerin % 66’sı 11–30 yıl arasında faaliyet süresine sahipken, % 76’sı 50
kişinin altında personel istihdam etmektedir. Yine bu işletmelerin % 76’sı istikrar stratejisini tercih etmektedir.
Bu Çizelgeden de görülebileceği gibi, içi girişimcilik değişkeni ile çevresel faktörler arasında % 99 önem
düzeyinde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. İlişkinin gücü açısından bakıldığında ise, iç girişimcilik
faktörlerinden yenilik, yenilenme ve yeni girişim faktörlerinin çevresel faktörlerle daha güçlü bir ilişkiye sahip
olduğu görülmektedir. Yine çevresel faktörlerden hem çevresel dinamizm faktörünün (r=,51) hem de çevresel
belirsizlik faktörünün (r=,58) iç girişimcilikle kuvvetli bir ilişkisinin olduğu söylenebilir. Bu veriler çevresel
faktörlerde algılanan dinamizm ve tehdit olgularının iç girişimciliğe verilen önemi artırdığını göstermektedir.
Çevresel faktörler iç girişimciliğin toplam varyansının yaklaşık % 47’sini açıklamaktadır (R2 =,473).
Etkinin gücü açısından bakıldığında ise, çevresel tehdit faktörünün (β=,422), iç girişimcilik üzerine olan
etkisinin çevresel dinamizm faktörüne (β=,357) oranla daha fazla olduğu söylenebilir. İşletmelerin faaliyet
gösterdikleri çevrelerinden dinamik ve tehdit algılamalarının, iç girişimciliğe verilen önemi artırmış olduğu
sonucuna varılmıştır.
Çevresel dinamizm ve çevresel tehdit faktörleri, yenilik faktörünün toplam varyans değerinin % 33,1’ini,
yeni girişim yönelimi faktörünün toplam varyansının % 35,1’ini, yenilenme faktörünün toplam varyansının
%32,1’ini, öngörücü davranış faktörünün toplam varyansının ise % 20,3’ünü açıklamaktadır. Yenilik, yenilenme
ve yeni girişim yönelimi faktörleri üzerine çevresel tehdit faktörünün etkisi çevresel dinamizm faktörüne oranla
daha fazladır. Öngörücü davranış hem çevresel dinamizm, hem de çevresel tehdit faktör tarafından
etkilenmektedir, fakat çevresel faktörlerin öngörücü davranış üzerine olan etkisi, yenilik, yenilenme ve yeni
girişim yönelimi faktörlerine oranla daha düşük düzeydedir. Bu veriler, işletmeler tarafından çevresel dinamizm
ve çevresel tehditteki algılanan artışın, işletmelerin; yeniliğe, yeni girişime, öngörücü davranışa ve örgütsel
yenilenmeye verdiği önemi artırdığının bir kanıtı olarak değerlendirilebilir.
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