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 ÖNSÖZ 
 

Günümüzde girişimcilik ülkelerin ve toplumların kalkınması ve gelişmesi açısından çok 
önemlidir. Türkiye, ekonomik büyüklük olarak dünyada 18., Avrupa’da (Rusya dahil) ise 8. sırada yer 
almaktadır. Ülkemiz genç bir nüfusa sahip ve işsizlik bütün dünyada olduğu gibi ülkemiz açısından da 
önemli bir sorundur. İşsizliğin önlenmesinde girişimcilik en önemli araçtır bu nedenle ülkemizde bu 
konu daha geniş kesimler tarafından tartışılmalıdır.  

İlki 2013 yılında, ikincisi de 2015 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Sayın M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’nun katılımı ile Muğla’da gerçekleştirilmiştir.  

İlk ikisi “Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyum” adı altında gerçekleştirilmiş, 
üçüncüsü ise Girişimcilik ve kariyer konularının yanına istihdam konusu da eklenerek adının da 
“Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi” olarak yapılmasına karar verilmiştir. 

İlk iki kongremizden farklı olarak sadece isim değil katılım açısından çok daha geniş bir 
katılımcı kitlesine ulaşmış durumdayız. İlk kongrede 45 bildiri sunulmuş, ikincisinde 64 bildiri 
sunulmuştur. Bu kongremizde ise 50 farklı üniversiteden, 284 katılımcı 138 bildiri sunmuştur. Yanı 
sıra 6 Panel’de 28 panelist alanı ile ilgili konularda bilgilerini katılımcılarla ve kamuoyu ile 
paylaşmışlardır. Bilimsel oturumlarla birlikte panellerde girişimcilik, istihdam ve kariyer ile ilgili 
konular alanında uzman kişiler tarafından tartışılmıştır.     

Üçüncüsünü düzenlediğimiz bu kongremizin çok değerli ortakları ve bu etkinliğe katkı verenler 
vardır. Yerelde üniversite çevre işbirliğinin en iyi örneğinin sunulduğu ve bunun başarılı bir şekilde 
devam ettirildiği bir organizasyondur. En önemli ortağımız Muğla Valiliğidir. Sayın Valimiz Esengül 
CİVELEK 30.06.2017 tarihinde Muğla’da göreve başlamıştır. Başlar başlamaz da bu kadar iş 
yoğunluğunun arasında bizim bu etkinliğimize büyük destek vermişlerdir. Kendisine şükranlarımızı 
sunarız.   

Muğla Büyükşehir Belediyesi diğer bir ortağımızdır. Başkanı sayın Dr. Osman GÜRÜN, ilk 
kongreyi düzenleyeceğimiz 2013 yılında kedisini ziyaret ettiğimde bu etkinliğe büyük bir heyecan 
duyarak katkı vermişti, hala katkıları devam ediyor, kendilerine çok teşekkür ederiz.   

Rektörümüz Prof. Dr. Mansur HAMANDAR her zaman ver her ortamda bizi desteklediler ve 
yalnız bırakmadılar, kendisine çok teşekkür ederiz.  

İş Kur Muğla İl Müdürü ve aynı zamanda Kongre düzenleme kurulu başkan yardımcısı Sayın 
İlyas SARIYERLİ sanki yıllardır bu tür akademik organizasyonların içindeymiş gibi bizimle birlikte 
canla başla çalıştılar, çok teşekkür ederiz.  

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu 
üyesi Sayın Bülent KARAKUŞ’a 2013 yılında ilk sempozyuma destek için gittiğimde “hocam biz 
eğer bu etkinliği ortak olarak yapacaksak destek veririz yoksa veremeyiz” diye kesin bir duruş ile 
karşılaştım,  evet MUTSO bizim en önemli ortağımız sayın Başkanıma çok teşekkür ederiz.   

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)’da önemli bir ortağımız, kendisi daha önceki 
sempozyumlarda yanımızda oldu ama bu yıl tamamen kongremizin düzenleyici ortağı oldu, kongremiz 
içerisinde “Güney Ege’de Girişimcilik ve Melek Yatırımcılık” panelini onlar organize ettiler ve aktif 
olarak kongemize’de katıldılar. Genel Sekreteri Sayın Özgür AKDOĞAN’a destekleri için çok 
teşekkür ederim.   

KOSGEB Muğla İl Müdürlüğü’de önemli bir paydaşımızdır, İl Müdürü sayın Gökhan 
AKAYDIN’a katkı ve destekleri için çok teşekkür ederim.  

Kongremizi bir yıllık süreçte bu noktaya beraber getirdiğimiz İİBF Dekan V. ve Kongre 
Düzenleme Kurulu başkan yardımcısı Prof. Dr. Bayram ÇOŞKUN’a çok teşekkür ederim.  

Bu işin mutfak kısmı olan işlerin fiilen yürütüldüğü kısmı başından sonuna sorunsuz getiren 
Yürütme Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aytekin FIRAT ve ekibine, ev sahiplikleri ve katılımcılara 
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yaşattıkları eşsiz deneyim için Liberty Otel Genel Müdürü Mehmet BİÇER’e ve çalışma arkadaşlarına 
da çok teşekkür ederim.  

Burada teşekkürü hak eden daha çok kişi var ama takdir edersiniz ki hepsini saymak mümkün 
değil, bu vesileyle kongrede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.  

Ayrıca Kongreye değerli görüşleri ile katkı veren, açılım getiren bilim insanlarına, geceli 
gündüzlü çalışan danışma, bilim ve hakem kuruluna, katılımcıların hizmetinde olan çalışma 
arkadaşlarıma içten teşekkür ederim. Kongrenin insanlığa ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

 
 Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ 
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 
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GİRİŞİMCİLİĞİN CİNSİYETİ OLUR MU? “ERKEKSİ”, 
“KADINSI” YA DA “ANDROJEN” 

 
WILL ENTREPRENEURS GENDER? "MASCULINE", "FEMININE" OR 

"ANDROGEN" 
 

İbrahim AKSEL1                  YelizOHAN BURSALI2          Sabahat BAYRAK KÖK3 
 
 
 

ÖZET 
 

İnsanın kadın veya erkek olarak ifade edilmesinin, bireysel ve toplumsal hayatın temel niteliklerini 
oluşturduğu ifade edilebilir. Cinsiyet olarak ifade edilen bu kavram, bireye yönelik toplumsal rolleri, 
anlayışları, değerleri biçimlendiren; özellikleri ve beklentileri içeren önemli bir sosyal kategoridir. Zira 
toplumsal cinsiyet kavramı içerisinde kendisine yer bulan cinsiyete ilişkin kalıp yargılar kültürün 
cinsiyetlere çocukluk çağından itibaren uygun bulduğu duygu, tutum, davranış ve rollere işaret 
etmektedir.  
Yapılan çeşitli çalışmalarda kadınlar ve erkekler açısından sosyal olarak arzu edilenin erkeksi 
özelliklere sahip olmak olduğu görülmektedir. Bu yönde kadınlar uzun bir süre toplumsal düzlemdeki 
çalışma hayatından uzak kalmışlar, çalışma hayatının üst seviyelerinde ise çok az temsil edilmişlerdir. 
Ancak zaman içerisinde geleneksel cinsiyet rollerinin ve kalıp yargıların yavaş yavaş değişmeye 
başladığı düşüncesi ve daha çok kadının yönetim kademelerinde kendine yer bulması, “iyi yönetici 
erkeksi özelliklere sahip olmalıdır” yönündeki geleneksel düşüncenin hâlâ geçerli olup olmadığını 
sorgulamaya yol açmaktadır. Bu çerçevede çalışma, yöneticilik ve iyi yönetici söz konusu olduğunda 
bireylerin “yöneticilik = erkeksilik” biçimindeki bakış açısında bir değişiklik olup olmadığını eğer 
değişiklik varsa bunun hangi yönde olduğunu tespit etmeye yöneliktir. Bu kapsamda ileride herhangi 
bir örgütte yöneticilik yapması ya da bir yöneticiye bağlı olarak çalışması muhtemel olan üniversitenin 
İİBF işletme bölümü öğrencilerine yönelik bir araştırma yapılarak bulgular tartışılacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Girişimci, Cinsiyet, Kadınsı, Erkeksi, Androjen, Cinsiyet Rolü Envanteri 
 
 
1. GİRİŞİMCİLİKTE CİNSİYET FAKTÖRÜ 
 
İnsanoğlu geçmişten bu yana gelişim ve değişim sürecinde fiziksel ve sosyal çevresiyle baş edebilmek 
ve yaşadığı dünyayı daha tahmin edilebilir ve daha iyi yönetilebilir bir duruma getirmek için 
karşılaştığı her şeyi tasnif etmiş, onları belirli kategorilere yerleştirmiş ve onlara bu doğrultuda çeşitli 
anlamlar yüklemiştir. Bu kategorileştirme sayesinde insanoğlu, karşısında yer alan dış dünyayı algısal 
olarak düzenleyebilmiş ve onu basite indirgemesi mümkün olabilmiştir. Bu noktada 
kategorileştirmede belki de en yaygın yol, insanın dünyadaki fiziksel ve sosyal çevreyi kendinden olan 
ve kendinden olmayanlar biçiminde ele almasıdır. Bu noktada biz ve diğerleri temel kategorisi 
dâhilinde insanın dışında yer alan her şey veya insanın kendini içine yerleştirdiği gruptan farklılık 
gösteren diğer insanlar çeşitli kategoriler içinde yerlerini almışlardır. Bu yönde insanlar, hayvanlar, 
canlılar, cansızlar, gençler, yaşlılar, güçlüler, güçsüzler, beyazlar, siyahlar, zenginler, fakirler, vb. 
sayısız kategori insanın kendini ve dünyayı anlamlandırmasında onun adına işleri kısmen 
kolaylaştırmıştır. 

                                                
1 Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, iaksel@pau.edu.tr 
2 Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, ybursali@pau.edu.tr 
3 Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi, sbayrak@pau.edu.tr 
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İnsan hayatında belirlenebilecek bir diğer kategorinin de insanın kadın veya erkek olarak ifade 
edilmesine (Ersoy, 2009) yol açan cinsiyet kavramı olduğu belirtilebilir. Zira bir insan daha doğmadan 
önce, sahip olacağı biyolojik cinsiyeti açısından; doğduktan sonra da biyolojik cinsiyetine bağlı olarak 
toplum tarafından şekillendirilen toplumsal cinsiyeti açısından belirli kategoriler içerisine 
yerleştirilmektedir. 
Cinsiyet gerek biyoloji, genetik, tıp gibi fen bilimlerinin gerekse de psikoloji, sosyoloji, siyaset, 
hukuk, iktisat, işletme gibi sosyal bilimlerin çalışma sahasına giren karmaşık ve tartışmalara yol açan 
bir konudur. Şöyle ki, biyolojik olan cinsiyetin (sex) ötesinde bir de toplumsal cinsiyet (gender) söz 
konusudur ki asıl zorluk ve karmaşa da bu noktada başlamaktadır. İnsanın cinsiyetini biyolojinin mi 
yoksa toplumsal kuralların mı belirlediği konusu, bu konudaki çeşitli tartışmaları da beraberinde 
getirmektedir (Acar Savran, 2009). Cinsiyet, kadın ve erkek arasında biyolojik olarak ortaya çıkan 
farklılıklar olup, doğuştan gelmektedir. Toplumsal cinsiyet ise, toplumun kültürel sistemlerinin ortaya 
çıkardığı ve güçlendirdiği geniş bir toplumsal işbölümünün yansıması olarak ortaya çıkmaktadır 
(Ostergaard, 1992). Cinsiyet, kadın ve erkeğin kromozom yapısındaki, hormonlarındaki, üreme 
fonksiyonlarındaki ve vücutlarının genel yapısındaki farklılıklar gibi doğuştan gelen yapısal ve fiziksel 
özelliklere göre değişmekte olup bu tür biyolojik farklılıklara cinsiyet farklılıkları denmektedir. Buna 
karşılık toplumun kültürel yapısının doğumdan itibaren cinsiyetler için uygun gördüğü düşünceler, 
duygular, davranışlar, tutumlar ve roller arasındaki farklılıklar ise toplumsal cinsiyet farklılıklarını 
oluşturmaktadır (Dökmen, 2004). Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetten farklı olarak, kadınla 
erkeğin sosyal ve kültürel açıdan tanımlanmasını, toplumların bu iki cinsi birbirinden ayırt etme 
biçimini, onlara verdiği toplumsal rolleri anlatmak için kullanılan bir kavramdır (Ecevit, 2011) . 
İnsanın ister biyolojiden kaynaklı isterse toplumdan kaynaklı olarak kadın veya erkek olarak var 
oluşunun, bireysel ve toplumsal hayatın temel niteliklerini ve dayanaklarını oluşturduğu ifade 
edilebilir. Özellikle toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek cinsiyetine yönelik bakış açısını oluşturan, 
üstlenmeleri gereken rolleri belirleyen, sahip olmaları gereken değer ve anlayışları şekillendiren, 
onlardan istenen özellikleri ve beklentileri içeren önemli bir sosyal kategoridir. Zira toplumsal cinsiyet 
kavramı içerisinde kendisine yer bulan cinsiyete ilişkin kalıp yargılar toplumun ve kültürün 
cinsiyetlere çocukluk çağından itibaren uygun bulduğu duygu, tutum, davranış ve rollere işaret 
etmektedir.  
Kadınların daha duyarlı, ilgili, bakım verici vb. olarak algılanmaları; ev hanımı, öğretmen, hemşire vb. 
meslekleri tercih etmeleri beklenirken; erkeklerin atılgan, bağımsız, özgür vb. olarak algılanmaları ve 
asker, mühendis, tüccar vb. gibi meslekleri tercih etmelerinin beklenmesi toplumsal cinsiyet 
farklılıklarıdır (Dökmen, 2004). 
Bu kalıp yargılar aslında çocuk daha doğmadan cinsiyetine uygun bir isim seçilmesiyle başlayıp alınan 
kıyafetlerin rengiyle pekiştirilmektedir. Çocuk doğduktan sonra da gerek ebeveynler gerekse de 
toplumun geri kalan kesimi, kendilerine de önceden öğretildiği/dayatıldığı biçimiyle, erkek ve kız 
çocukları cinsiyetlerine uygun gördükleri özellikleri gösterecek biçimde yetiştirmektedirler. Bu 
doğrultuda erkekler mantıklı, akılcı, girişimci, atak, saldırgan, mücadeleci, öncü, lider olmayı; kız 
çocuklar için ise narin, kibar, anlayışlı, nazik, şefkatli, duygusal, sempatik, edilgen olmayı öğrenmekte 
ve bu özelliklerini pekiştirecek sosyal ortamlarda büyümektedirler.  
Her kültürün kız ve erkek çocukları değerlendirme yöntemi, bireylere farklı roller, tepkiler, nitelikler 
yüklemektedir. Tüm bu sosyo-kültürel algı ve davranışların paket halinde yüklenmesi toplumsal 
cinsiyetin öğretilmesi ve benimsetilmesi anlamına gelmektedir. Her toplum bir erkek ya da kadını, 
farklı nitelikleri, davranış modelleri, rolleri, sorumlulukları, hakları ve beklentileri olan bir erkek ve 
kadına, eril ve dişile yavaş yavaş dönüştürür. Dolayısıyla biyolojik olan cinsiyetten farklı olarak 
erkeklerin ve kadınların toplumsal cinsiyet kimlikleri, psikolojik ve sosyolojik yani tarihsel ve kültürel 
olarak belirlenebilmektedir (Bhasin, 2003:8). 
 
 
2. ARAŞTIRMA 
 
Yukarıda anlatılanların ışığında, ileride herhangi örgütte yöneticilik yapması ya da bir yöneticiye bağlı 
olarak çalışması muhtemel olan İİBF/İşletme bölümü öğrencilerine yapılan araştırma ve bulgular 
tartışılacaktır.  
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Katılımcıların cinsiyet rollerinin belirlenmesi amacıyla Bem (1974) tarafından geliştirilen Bem 
Cinsiyet Rolü Envanteri’n (BCRE), Kavuncu (1987) tarafından Türkçe’ye uyarlanan formu 
kullanılmıştır. BCRE, orijinal olarak 20’ si maskülen ve 20’ si feminen olarak kabul edilen toplam 40 
kişilik özelliği içermektedir. 
Envanter, 40 farklı karakter özelliğinin katılımcıların kendilerini tanımlama bakımından ne kadar 
uygun olduğunun 7 dereceli bir ölçek üzerinde değerlendirilmesine dayanmakta; cevaplar  
“hiç uygun değil” den “her zaman uygun” a değişmektedir. Bu 40 maddenin 20’si Kadınsılık (K), 
20’si Erkeksilik (E) ölçeğine aittir ve ölçek üzerinde karışık bir sırayla yer almışlardır. Bu ölçeğe göre 
katılımcıların cinsiyet tipleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır; 
Maskülen (erkeksi):  Kadınsılık puanı kadınsılık medyanına eşit ya da altında ama erkeksilik puanı 
erkeksilik medyanının üstünde olanlar 
Feminen (kadınsı): kadınsılık puanı kadınsılık medyanının üstünde ama erkeksilik puanı erkeksilik 
medyanına eşit ya da altında olanlar  
Belirsiz: kadınsılık puanı kadınsılık medyanına eşit ya da altında ve erkeksilik puanı erkeksilik 
medyanına eşit ya da altında olanlar 
Androjen: kadınsılık puanı kadınsılık medyanının üstünde ve erkeksilik puanı erkeksilik medyanının 
üstünde olanlar olarak sınıflandırılmıştır. 
117 katılımcının girişimcide cinsiyet rolü olarak; 28 maskülen, 25 feminen, 30 belirsiz, 34 androjen 
olarak hesaplanmıştır. 
 
 
3. SONUÇ 
 
Tarihsel süreç içinde cinsiyete ilişkin kalıp yargılar, bireylerin standartlarını ve davranışa ilişkin 
değerlendirmelerini güçlü bir biçimde etkilemiştir. Özellikle kadın ve kadınsı özelliklerle 
kıyaslandığında erkeğe ve erkeksi özelliklere daha fazla değer verildiği yaygın olarak görülmektedir.  
Çalışma, “iyi girişimci erkek olur”, bakış açısının uygulamada gerçekliğinin olmadığını ortaya 
koymuştur. Nitekim katılımcılar, girişimcilikte herhangi bir cinsiyet rolünü öne çıkarmamaktadır.  
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GİRİŞİMCİ OLMA YOLUNDA KADIN GİRİŞİMCİLERİ 
ANLAMAK: KADINLAR NE İSTER?1 

 
UNDERSTANDING WOMEN ENTREPRENEURS ON THE WAY TO 

BE ENTREPRENEUR: WHAT WOMEN WANT? 
 

Füsun YAŞAR2 Öznur BOZKURT 3  
 
 
 

ABSTRACT  
 

The debate about the gender of entrepreneurship is still going on today. It is frequently emphasized 
that the concept of gender is added to entrepreneurship in order to draw attention to the problems 
women experience. This study examines women's entrepreneurship once more and to examine 
women's motivation for initiating, the problems they have experienced in starting and sustaining 
entrepreneurial activity and the ways in which these problems are resolved, future plans and 
expectations from related persons and institutions. Within this scope, it was aimed to present 
various suggestions to women entrepreneurs and to institutions that support women 
entrepreneurship by collecting data collected from women entrepreneurs operating in different 
business lines. A semi-structured interview technique and data were collected in the qualitative 
research method. Descriptive analysis technique and data were examined under the dimensions 
determined by the researcher using the related literature review. Research shows that female 
entrepreneurs have established business with the goal of meeting free work and family needs, and 
have applied for personal savings and family support instead of commercial loans. The wishes of 
female entrepreneurs are to increase the amount of support and access to this support, to give tax 
reductions, to provide educational opportunities (related to establishing and managing the 
business), to increase participation support for foreign activities and to expand the childcare-related 
supports.  
 
Key word: Entrepreneurship, Woman, Woman Entrepreneurship, Entrepreneurial Motivation 
 

ÖZET 
 

Girişimciliğin cinsiyeti olur mu tartışmaları günümüzde hala sürüp gitmektedir. Kadınların 
yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek adına girişimciliğe cinsiyet kavramının eklendiği ise sıkça 
vurgulanmaktadır. Bu çalışmada, kadın girişimciliğine bir kez daha dikkat çekmek ve kadınların 
girişimsel faaliyete başlama güdüleri, girişimcilik faaliyetine başlarken ve onu sürdürürken 
yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara çözüm bulma yöntemleri, gelecek planları ve ilgili kişi ve 
kurumlardan beklentileri incelemektir. Bu kapsamda farklı iş kollarında faaliyet gösteren kadın 
girişimcilerden toplanan veriler ile gerek kadın girişimcilere gerekse kadın girişimciliğini 
desteklemek adına faaliyet gösteren kurumlara çeşitli öneriler sunulmak amaçlanmıştır. Nitel 
araştırma yönteminin kullanılacağı araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler 
toplanmıştır. Betimsel analiz tekniği ile veriler ilgili literatür taramasından faydalanılarak 
araştırmacı tarafından belirlenen boyutlar altında incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre, kadın 
girişimcilerin özgür çalışma ve aile ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile iş kurdukları ve bunu 
yaparken de ticari krediler yerine kişisel tasarruf ve aile desteğine başvurdukları görülmüştür. 

                                                
1 Bu çalışma Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmiştir. Proje Numarası: 
2017.08.03.559 
2 Yük.Lis. Öğrencisi., Düzce Üniversitesi Girişimcilik Anabilim Dalı, fusunyasar@duzce.edu.tr 
3 Doç. Dr. Düzce Üniversitesi ,İşletme Fakültesi, oznurbozkurt@duzce.edu.tr 
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Kadın girişimcilerin istekleri ise, destek miktarlarının ve bu desteğe erişim olanaklarının 
artırılması, vergi indirimleri, eğitim imkanları verilmesi(iş kurma ve yönetme ile ilgili), yurt dışı 
etkinliklere katılım desteğinin artırılması ve çocuk bakımı konudaki destelerin 
yaygınlaştırılmasıdır. 
 
Anahtar Kelime: Girişimcilik, Kadın, Kadın Girişimciliği, Girişimcilik Güdüsü 
Jel Kodları: M10, M13, L26 
 
 
1. GİRİŞ  
 
Ülkelerin gelişmiş olarak kabul edilmesinde en önemli faktör söz konusu ülkedeki ekonomik ve 
sosyal hayata kadınların erkeklerle eşit oranda katılımlarıdır. Ayrıca ülkedeki refahtan düzeyinden 
kendi paylarına düşeni ne oranda aldıkları ile ilgilidir.  Kadın girişimciliği açısından ülkemizde 
özellikle 1990 sonrası ve 2000’li yıllarda toplumsal, ekonomik ve siyasal gerekçeler ile küçük 
girişimciliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, kadınların girişimci özelliklerinin ortaya çıkarılması 
ve desteklenmesi zaman içinde yoğunluk kazanmıştır(Demir, 2015: 16). 2000’li yılların başından 
günümüze ülkemizdeki kadınların işgücüne katılım oranlarını ele alan TÜİK verilerine göre 
2000’de %26,6, 2005’te %23,3, 2010’da %27,6, 2012’de %29,5, 2013’te %31,9 ve günümüze 
gelindiğinde 2015 yılı kadın işgücüne katılım oranı  %32,1, 2016’da ise %32,7 gibi bir seyir 
izlemiştir. Son 16 yıl ele alındığında kadın istihdam oranlarında istikrarlı bir artış söz konusudur.   
Goyal ve Parkash’a (2011) göre kadınların girişimciliğe yönelmelerinin temelinde kendini 
gerçekleştirme ve finansal açıdan sağlayacağı özgürlükle kendisinin ve ailesinin yaşam 
standartlarını yükseltme isteği yatmaktadır. Goyal ve Parkash bu yönelişin temelindeki nedenleri şu 
şekilde sıralamışlardır: Toplum içinde belli bir statüye, eğitimli ve belli bir vasfa sahip olma isteği, 
çevresindekilere örnek olma, aileye maddi açıdan destek olma, çevresinden veya aileden duyduğu 
başarılı girişimcilik hikayeleri, değişen, gelişen koşullar karşısında yenilikçi ve ilgi gören fikirlere 
sahip olma ve çocuklarına iyi bir gelecek yaratabilme isteği kadınların girişimciliği tercih 
etmelerindeki nedenlerdendir(Goyal ve Parkash, 2011: 197).  Dünya genelinde ve ülkemizde 
girişimciliğe dolayısıyla da kadın girişimciliğine verilen önem her geçen gün artmaktadır. Ancak 
değişen ve gelişen dünya düzeninde zaman içinde kadının girişimci ruhunu ortaya çıkarma ve 
hayallerini gerçekleştirme isteği doğrultusunda kadını destekleyen ve bu faaliyetlere teşvik eden ve 
söz konusu faaliyete ilişkin sorun ve engelleri ortadan kaldırmaya yönelik politikalar geliştiren, 
uygulayan kurum ve kuruluşların ortaya çıkması kadının toplumdaki yerinin önem kazanmasını, 
saygınlığının artmasını ve fikirlerinin değer görmesini sağlamıştır. Kısacası Coughlin ve 
Thomas’ın da (2002) belirttiği gibi geleneksel ekonomik ortamdan uzaklaşarak görünüşte imkansız 
olan işlerin üstesinden gelebilme cesaretini sergileyen, kadın girişimcilerin sayısı gün geçtikçe artış 
göstermekte bu da ülkenin gelişmişlik düzeyini olumlu yönde etkilemektedir(Coughlin ve Thomas, 
2002: 3). 
Bu çalışmada, Düzce ilinde farklı alanlarda faaliyet gösteren kadın girişimcilerin girişimciliğe 
başlama güdüleri, girişimcilik yolunda destek sağlayacak kurum ve kuruluştan istekleri, geleceğe 
yönelik beklentileri ve girişimci olmanın kendilerine kazandırdığı sosyal ve ekonomik değerin ne 
olduğu araştırılmıştır. 
    
 
2. KADIN GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE KADINLARIN GİRİŞİMCİLİK 
FAALİYETİNE BAŞLAMA NEDENLERİ 
 
Dhillon’a (1993) göre piyasa ekonomisi içerisinde kendine ait bir işi olan, yalnız başına çalışan 
veya yanında işçi çalıştıran, mal ya da hizmet üretip satışa sunan, kredi sağlayabileceği kaynakları 
araştıran, iş ile ilgili beklenmedik sorunları çözüme kavuşturan, meydana gelebilecek yeni şartlara 
uyum sağlayabilen ve alanında deneyim sahibi olmaya gayret eden kadın, girişimci kadındır(Yağcı 
ve Bener, 2005: 86). Kadın girişimci, mevcut piyasa ekonomisinde riskleri üstlenerek, doğrudan 
pazara yönelik, nakde çevrilebilen, mal ve hizmet üretip satışa sunan, kendi işinin sahibi olup, vergi 
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kaydı, TESK’e (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Birlikleri ve Odalarına) ya da TOBB’a bağlı odalara 
(Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları) üyeliği bulunan ve Sosyal Güvenlik 
Kurumlarından birinin çatısı altında çalışan veya yanında başka kişileri çalıştıran kadın, kadın 
girişimci olarak tanımlanmaktadır(Müftüoğlu ve Durukan, 2004: 35). Kadın girişimciler, hassas bir 
ekonomik yapıya sahip ülkemiz koşullarında ekonominin canlandırılmasında, çalışan sayısında 
meydana gelecek artışta ve küresel ölçekte faaliyetine devam eden işletmelerin kurulmasında 
sağlayacakları ciddi katkılar dolayısıyla önem arz etmektedir(Soysal, 2010b: 73). 
Kadınların ilgi alanları ile ilgili kendi işlerinde bağımsız olarak başarı elde etme güdüsü girişimde 
bulunmak için ilk üç sırada gelmekteyken bunu mali yaptırımlar, rahat yaşam standardı, bir iş ile 
uğraşma isteği, rahat ikili bir rol, yatırım ve iş olanağı yaratma isteği takip etmektedir(Dhillon, 
1993; Aktaran: Arıkan, 2004: 285). kadınları girişimci olmaya teşvik eden diğer sebepler arasında;  
aileden miras yoluyla iş yerinin ya da işletmenin kalmış olması, aile geçiminin sağlanmasında 
yaşanan ekonomik sıkıntıların kadını çalışma hayatına itmesi, istihdam alanı içinde kadınların 
maaşlı çalışma imkanlarının azlığı ve alternatif bulunmayışı, toplumda alışılagelmiş önyargılar 
nedeniyle kimi iş alanlarında kadınlara yer verilmemesi ve kadının yerinin evi olduğu düşüncesi 
kadını evde kendi imkanları dahilinde yapılan girişimciliğe itmiştir(Tekin, 2005a: 318-319). 
 
 
3. KADIN GİRİŞİMCİLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR  
 
Ülkemizde ki kadın girişimciler, işlerini kurma aşamasında, kurduktan sonraki aşamada ve 
bu süreçte gelişen mevcut problemlerle karşılaşmaktadırlar. Söz konusu aşamalardaki 
problemler aşağıdaki gibi özetlenebilir(Çelebi, 1997: 39-40). 
 
3.1. İş Kurma Aşamasında Karşılaşılan Problemler  
 
İşe uygun yer bulma ve kiralama, geleneksel yapının hakim olduğu çevrenin iş kadınını 
yadırgaması, işin acemisi olma, tek başına sorumluluk üstlenme ve organize etmede sıkıntı 
yaşama, gerekli sermayeyi bulmada zorluk çekme, resmi kurum ve kuruluşlarla olan 
ilişkiler, gerekli mal ve teçhizat temininde zorluk yaşamak olarak sıralanabilir. 
 
3.2. İş Kurulduktan Sonra Karşılaşılan Problemler  
 
Yeteri kadar müşteri çekememe, beklenen geliri sağlayamama, deneyimsizlik, müşteri 
ilişkilerinde başarısız olma, yetersiz bütçe nedeniyle ödemeleri gerçekleştirememe, 
personel bulmada sıkıntı çekme, cinsiyet konusundaki önyargılar nedeniyle kendini 
kabullendirmede zorluk yaşama, iş alanında mevcut piyasada devamlılığı sağlayamama bu 
problemler arasında yer almaktadır. 
 
3.3. Mevcut Problemler 
 
Resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkiler, nitelikli eleman temininde güçlük, enflasyon, 
ucuz ve kaliteli hammadde ve mal bulmada zorluk yaşama, müşteri sayısının az oluşu 
mevcut problemler arasında yer almaktadır. 
Kadın girişimciler, bir yandan iş hayatındaki sorunlar diğer yandan iş hayatı nedeniyle 
cinsiyete yüklenen (aile, çocuk, ev işleri vs.) sorumluluklarda meydana gelen aksaklıklar 
dolayısıyla zor şartlarda amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Tüm bu zorluklara 
rağmen girişimcilik toplum tarafından ikinci plana atılan kadına kendini gerçekleştirme ve 
saygınlık kazanma imkanı sağlamaktadır (Soysal,2010b: 92). Geleneksel düşünce yapısına 
sahip toplum tarafından kadınların girişimcilik ile ilgili projelerinin toplumsal cinsiyet 
kapsamının anlaşılmamış olması kadınların söz konusu girişimcilik faaliyetlerini 
sürdürmelerinde büyük bir engel olarak ortaya çıkmaktadır (Sallan Gül ve Altındal, 2016: 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

7 
 

1370). Cinsiyet temelli pek çok sorun kadın girişimciliğinin ilerlemesi önünde büyük bir 
engel oluşturmaktadır. Bahsi geçen sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin alternatif yollar 
aşağıda yer almaktadır. 
 
4 . KADIN GİRİŞİMCİ VE ERKEK GİRİŞİMCİ ARASINDAKİ  
 
Erkeklerin egemen olduğu toplumsal yapı itibariyle gerek iş yaşamında gerekse sosyal yaşamda 
büyük zorluklarla karşılaşan kadının girişimci statüsünde iş hayatına dahil olması da bir takım 
problemleri beraberinde getirmiştir. Ancak tüm bu zorluklara rağmen kadınlar, girişimcilik 
konusunda erkeklerden farklı olarak sahip oldukları tecrübe ve bilgiler ışığında erkeklere oranla iş 
yaşamında daha başarılı olduklarını kanıtlamışlardır(Tamer, 2013:655). Hisrich ve Peters’in (2002) 
oluşturduğu ve kişilik özellikleri itibariyle kadın ve erkek girişimci karşılaştırmasını konu alan 
aşağıdaki tabloda çok sayıda benzer hususun yanı sıra farklılıklarda dikkatten kaçmamaktadır. 
 

Tablo 1. Kadın ve Erkek Girişimci Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırması. 
NİTELİKLER GİRİŞİMCİ ERKEKLER GİRİŞİMCİ KADINLAR 

Güdüleyici Etken  

İş ile ilgili hakimiyeti kendinde 
bulundurması, kişisel özgürlüğe sahip 
olması ve yaptığı işlerde başarı elde 
etmesinin sağladığı  
iş tatmini. 

Özgür ve kendi fikir ve kararları 
doğrultusunda başarı odaklı hedefini 
gerçekleştirmiş olmanın sağladığı 
motivasyon. 

Harekete Geçiren 
Faktör 

İcra edilen işe karşı duyulan 
memnuniyetsizlik nedeniyle aynı anda 
yeni iş arayışına girme ya da mevcut işi 
terk etme, planlarını gerçekleştirme  
isteği. 

 
İcra edilen işin beklentiyi 
karşılayamamasından kaynaklı söz 
konusu alandaki fırsatları fark edip, 
değerlendirme isteği. 

Fon Kaynakları 

Banka mevduatları, kişinin kendi tasarrufu 
dahilinde yaptığı birikimler, yakın 
çevreden temin edilen borçlar ve 
yatırımcılardır. 

 Şahsi borçlar ve kişinin kendi 
tasarrufu dahilinde yaptığı 
birikimlerdir. 

Mesleki Tecrübe 
Farklı çalışma alanlarında veya çalıştığı 
alanda ünlü bir uzman ya da büyük 
başarılara imza atmış bir şahıs olmak. 

Hizmet sektörü ya da diğer iş 
alanlarında orta düzeyde yönetici 
olarak iş tecrübesine sahip olmak. 

Kişisel Nitelikler 

Hedef odaklı, kendine güveni üst düzeyde 
olan, ikna kabiliyeti gelişmiş, bağımsız 
hareket edebilen kendi kendinin patronu 
olan, yenilikçi hırslı ve kararlı olmak.  

Hedef odaklı, hoşgörülü, kendine 
güveni orta düzeyde olan, hırslı, 
kararlı, gerçekçi, esnek olmak ve 
ekonomik-sosyal çevre ile iletişim 
kurabilmek. 

Otobiyografi 

25-35 yaş aralığında girişimde bulunarak 
iş yeri açmış olması, babasının her hangi 
bir alanda serbest mesleğinin olması, 
hanenin ilk çocuğu ve yüksekokul mezunu 
olmak. 

35-45 yaş aralığında girişimde 
bulunarak iş yeri açmış olması, 
babasının her hangi bir alanda serbest 
mesleğinin olması, hanenin ilk 
çocuğu ve yüksekokul mezunu 
olmak. 

Destekçi Ekipler 
İş çevresinden arkadaşlar, alanında uzman 
şahıslar (muhasebeciler, avukatlar) ve iş 
alanındaki ortaklar ve eşten oluşur. 

Alanında uzman kadın çalışma 
grupları, yakın arkadaş çevresi, eş ve 
aileden oluşmaktadır. 

Girişim Çeşidi 
Yapı işleri (inşaat) veya imalat sektörüdür. 
 

Halkla ilişkiler, hizmet, eğitim ve 
danışmanlıktır 

(Kaynak: Hisrich ve Peters(2002); Aktaran: Güney, 2008: 242-243). 
 
Kadın ve erkek girişimciler kişilik özellikleri itibariyle benzerlik gösteriyor olsalar da; güdüleyici 
etken, mesleki tecrübe ve iş konusundaki yetenekleri yönünden farklılıklar göstermektedirler. Söz 
konusu farklılıklar genellikle iş yerinin kuruluş sürecindeki problemlerin nitelikleri, fon kaynakları 
ve destek ekipleri gibi işlemler açısından daha belirgindir(Gürol, 2000: 230). Bununla beraber 
cinsiyet odaklı gerçekleştirilen çalışmalara bakıldığında kadın girişimcilerin başarı hırsı, riske 
girebilme, iletişim yeteneği, farkındalık, fırsatları kaçırmama, yenilikçi düşünce yapısı, liderlik ve 
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kararlı olma mevzularında erkekler ile aynı fikre sahip oldukları fakat belirsizliğe hoşgörü ile 
yaklaşma, kendine güven, iç kontrol ve bağımsız hareket edebilme konularında fikir ayrılığına 
düştükleri tespit edilmiştir(Uluköy ve Demireli, 2014: 53). Demartıno ve Barbato’ya (2003) göre 
ise kadınlar, aile ve iş hayatını dengede tutma amaçlı girişimciliğe atılırken; erkeklerin 
girişimciliğe yönelme nedenleri ekonomik faktörlerdir(Kayalar ve Ömürbek, 2007: 188).   Kadın 
ve erkek girişimci arasındaki farklılıkları ele alan bir diğer araştırmacı Ronstandt’a göre ise kadın 
girişimciler, erkeklere kıyasla icra edeceği işin getirisinden ziyade yaşam tarzına daha çok dikkat 
ederler, kadınlar toplumsal olumsuzluklar nedeniyle alışılagelmiş işlerin yapıldığı küçük iş 
alanlarında iş yeri açmaktadırlar. Bununla beraber kadınların işlerini kurmadan önce yapacakları iş 
ile ilgili erkeklere oranla daha fazla tecrübe edinmekle beraber işlerini kurduktan sonra yaptıkları 
işe erkeklere nazaran daha az zaman harcamaktadırlar(Çelebi, 1997: 21) 
 
 
5. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Bu araştırma, kadın girişimcilerin girişimcilik faaliyetine başlamadan önce ve başladıktan sonraki 
süreçte yetkili kişi ve kuruluşlardan istek ve beklentilerini ortaya çıkarmak üzere kurgulanmıştır. 
Kadın girişimciliğin bir kez daha vurgulanacağı bu çalışmada kadınların girişimleri ile ilgili 
gelecek beklentileri de ortaya çıkarılacaktır. Araştırmada kadın girişimcilerin temel demografik 
özellikleri belirlenecek ve kadın girişimcilerin yaşadıkları sorunlar da ayrıca ele alınacaktır. Bu 
çalışma ile girişimcilikte cinsiyet faktörü ele alınacak ve kadınların yaşadıkları cinsiyete dayalı özel 
sorunların varlığı tartışılacaktır. Kadınların girişimci olma güdüleri ve girişimcilik faaliyetinin 
kendilerine kazandırdığı sosyal ve ekonomik değerler incelenecektir. 
 
 
6. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır ve veriler yarı yapılandırılmış mülakat tekniği 
ile toplanmıştır. Mülakat esnasında girişimcilere yöneltilecek sorular araştırmacı tarafından 
literatüre dayalı olarak ve araştırma kapsamında cevap aranan temel probleme dayalı olarak 
oluşturulmuş ve akabinde alanında uzman 4 akademisyenin görüşüne sunularak son şeklini 
almıştır. Her bir katılımcı ile farklı günlerde yaklaşık iki saatlik bir görüşme yapılmıştır ve ses kayıt 
cihazı ile görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Araştırma sonuçları benzer çalışmaların sonuçları ile 
karşılaştırılarak benzerlik ve tutarlılıkları belirlenmiş ayrıca katılımcıların ifadeleri kendilerine teyit 
ettirilerek verilerin güvenilirliği sağlanmıştır. Geçerliği sağlamak adına ayrıca verilen cevapların 
birbiri ile örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmeye yarayacak benzer içerikte sorular mülakat 
sürecinde katılımcılara sorulmuştur. Yine geçerliği sağlamak için örneklem seçilirken sektör 
bazında farklı alanlarda çalışan kadın girişimcilere yönelerek örneklem çeşitlemesi yapılmıştır.  
 Araştırmanın evrenini, 2012-2016 yılları arasında Düzce il merkezinde, KOSGEB desteği (Yeni 
Girişimci Desteği) alarak iş yeri açmış 178 kadın girişimci oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini 
oluşturan 178 kadın girişimci arasından Düzce KOSGEB il müdürlüğünün yönlendirmesi ve 
araştırmacının kararı doğrultusunda söz konusu araştırma problemine cevap bulacağına inanılan 10 
kadın girişimci kasti örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın veri analizi sürecinde 
betimsel analiz kullanılmıştır. 
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7. BULGULAR  
 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Katılımcı Yaş Medeni 

Durum 
Çocuk 
Sayısı 

Eğitim 
Durumu/Bölüm 

Örnek Girişimci 

Katılımcı 40 Bekar 2 Lise Yok 
Katılımcı 44 Bekar 2 Lise Yok 
Katılımcı 38 Bekar 3 Lise Arkadaş Çevresi 
Katılımcı 64 Evli 2 Önlisans Yok 
Katılımcı 25 Bekar - Lise Yok 
Katılımcı 24 Evli - İşletme Fakültesi Arkadaş Çevresi 
Katılımcı 28 Evli 2 Lise Yok 
Katılımcı 45 Evli 2 Lise Yok 
Katılımcı 36 Evli 2 Lise Yok 
Katılımcı 23 Evli 1 Güzel Sanatlar Fakült. Yok 

 
Bu bilgilerin dışında, araştırmaya katılan kadın girişimciler genel olarak ortalama 1 yıldır faaliyette 
bulunmaktadır. Katılımcıların hemen hemen yarısının açtıkları iş yerlerinin hukuki statüsü basit 
usul iken, diğer yarısı şahıs şirketi olarak kurulmuştur. Katılımcıların yarısına yakını giyim üzerine 
faaliyet gösterirken, iki girişimci yeme ve içme üzerine; iki girişimci el sanatları üzerine; bir 
girişimci güzellik salonu ve bir girişimci ise  saç tasarımı üzerine faaliyet göstermektedir. 
İşletmelerin aylık gelir-gider durumuna ilişkin katılımcıların hemen hemen yarısı aylık gelirlerinin 
giderlerine eşit olduğunu açıklarken, diğer yarıya yakın katılımcı işletmelerinin aylık gelirlerinin 
giderlerinden fazla olduğunu belirtmişlerdir. İki girişimci ise ise aylık giderlerinin gelirlerinden 
fazla olduğunu açıklamışlardır. 
 
7.1. Kadın Girişimcilerin İş Kurma Yolundaki Güdüleri 
 
Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin girişimcilik faaliyetlerinde bulunma nedenleri 
incelendiğinde, katılımcıların tamamı ekonomik bağımsızlığını sağlamak, bağımsız çalışma isteği, 
mesleğini icra etme ve sevdiği işi yapma fikrini vurgulamışlardır. Katılımcıların çoğunluğu, iş 
yerini açarken sosyal ilişkileri geliştirmenin ve çevre edinmenin temel amaç olmadığını ikinci 
planda yer aldığını ve iş yerini kurduktan sonra faaliyet esnasında kendiliğinden geliştiğini 
vurgulamıştır. Sosyal ilişki geliştirme amacı ile girişimciliğe başlayan iki kadın girişimcinin ifadesi 
şu şekildedir. Katılımcı 1, “Boşanma kararı alıp eşimden ayrıldıktan sonraki süreçte 
çocuklarımdan birini üniversiteye gönderince yalnız kaldım ve o süreçte herhangi bir işte 
çalışmıyor oluşum diğer çocuğumun da gün içinde okulda olması beni bunalıma sürükledi bu 
durumdan kurtulmak için dışarı açılmam, sosyal ilişkilerimi geliştirip çevre edinmem gerekiyordu 
ki bunu gerçekleştirmek için en büyük alternatifim kendi işimi kurmaktı öyle de yaptım bu durum 
bana kendimi iyi hissettirdi, sosyalleştim ve işim sayesinde yeni çevreler edindim.” İfadelerinde 
bulunmuştur. Bu konu ile ilgili Katılımcı 9 ise daha önce çalıştığı iş yerinde dört duvar arasında 
ofiste tek başına çalıştığını ve bu durumun sosyal kişiliği nedeniyle kendisine uymadığını fark edip, 
sosyal ilişkilerini geliştireceği ve çevre edinebileceği kendi iş yerini kurma fikrini oluşturduğunu 
dile getirmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu aile ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iş yerlerini 
kurduklarını dile getirmişlerdir. Katılımcı 2, 5 ve 8 girişimcilik faaliyetlerine aile ve yakın çevrenin 
teşviki ile başladıklarını belirtmişleridir. Katılımcı 6 ve 9, işsiz kaldıkları ya da işten çıkarıldıkları 
için girişimcilik faaliyetine yöneldiklerini vurgularken, Katılımcı 7 ve 10 ise faaliyette bulundukları 
iş kolunda Düzce ili piyasasında açık olduğu düşüncesi ile söz konusu iş kolu üzerine girişimcilik 
faaliyetinde bulunduklarını dile getirmişlerdir. Katılımcı 2, 3 ve 6 kendini gerçekleştirme isteği ile 
girişimcilik faaliyetinde bulunduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcı 6 ise, çevresinde kendisine 
yapamaz gözüyle bakanlara karşı başarabileceğini toplumda vasıfsız değil belli bir yere sahip 
olabileceğini göstermek amacıyla iş yerini açtığını vurgulamıştır. 
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7.2. Girişimci Olmanın Kadın Girişimcilere Kazandırdıkları 
 
Bu başlık altında KOSGEB desteği ile iş yeri kurmuş kadın girişimcilerin işlerini kurduktan sonra 
girişimci olarak işlerini yapmanın kendilerine kazandırdıklarına (toplumda saygınlık kazanmak, 
kadına karşı önyargılı bakış açısını değiştirmiş olmak, sosyal ilişkileri geliştirmiş olmak, özgüven 
kazanıp kendini gerçekleştirmiş olmak, ekonomik bağımsızlık kazanmak, çocuklara iyi bir gelecek 
sunabilmek vs.) dair bulgulara değinilmektedir. 
 

Tablo 3. Girişimci Olmanın Kadın Girişimcilere Kazandırdıkları 

1. Katılımcı Özgüven, saygınlık, sosyal ilişkilerin gelişmesi, yeni çevre edinmek, hayallerini 
gerçekleştirmiş olmak, çocuklarıma iyi bir gelecek sunmak. (Girişimciliği öneriyorum) 

2. Katılımcı Bağımsız çalışmak, ekonomik özgürlük kazanmak, özgüven ve güç. (Girişimciliği 
öneriyorum) 

3. Katılımcı Sevdiği işi yapmak, özgüven, belli bir statüye sahip olmak, saygınlık, sosyal ilişkilerin 
gelişmesi. (Girişimciliği öneriyorum) 

4. Katılımcı Sosyal ilişkilerin gelişmesi, özgüven, sevdiği işi yapmak. (Girişimciliği öneriyorum) 

5. Katılımcı Saygınlık, belli bir statüye sahip olmak, bağımsız çalışmak, ekonomik özgürlük 
kazanmak, sosyal ilişkilerin gelişmesi. (Girişimciliği öneriyorum) 

6. Katılımcı Sosyal ilişkilerin gelişmesi, yeni çevre, özgüven, bağımsız çalışmak, ekonomik 
özgürlük kazanmak, hayallerini gerçekleştirmiş olmak. (Girişimciliği öneriyorum) 

7. Katılımcı Sosyal ilişkilerin gelişmesi, belli bir statüye sahip olmak, yeni çevre, özgüven, 
bağımsız çalışmak, ekonomik özgürlük kazanmak. (Girişimciliği öneriyorum) 

8. Katılımcı Bağımsız çalışmak, ekonomik özgürlük kazanmak, sosyal ilişkiler, hayallerini 
gerçekleştirmiş olmak. (Girişimciliği öneriyorum) 

9. Katılımcı Saygınlık, belli bir statüye sahip olmak, bağımsız çalışmak, ekonomik özgürlük 
kazanmak, özgüven. (Girişimciliği öneriyorum) 

10. Katılımcı Sevdiği işi yapmak, özgüven, belli bir statüye sahip olmak, saygınlık, sosyal ilişkiler. 
(Girişimciliği öneriyorum) 

 
Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin işlerini kurduktan sonra girişimci olarak işlerini yapmanın 
kendilerine kazandırdıklarına ilişkin bulgular incelendiğinde, Katılımcıların, hayalini kurdukları, 
bağımsız şekilde sevdikleri işi yapmanın sağladığı ekonomik özgürlük neticesinde toplumda belli 
bir statüye sahip olma ve itibar görmenin kendilerine duydukları güveni pekiştirdiğini bir yandan 
da sosyal ilişkilerini geliştirdiğini ve aile bireylerine iyi bir gelecek sunabileceklerine olan 
inançlarını arttırdığını dile getirmişler ve tüm bunları kendilerine sağlayan girişimciliği 
önerdiklerini dile getirmişlerdir. 
 
7.3. Kadın Girişimcilerin İş Yeri Kuruluşu ve Faaliyetleri Esnasında Karşılaştıkları 
Zorluklar 
 
Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin iş yeri kuruluşu ve faaliyetleri esnasında karşılaştıkları 
zorluklar incelendiğinde, katılımcıların tamamı sermaye temininde zorluk yaşadıklarını 
belirtmişlerdir. Katılımcılar sermaye teminini, kişisel tasarrufları, aile, eş, akraba desteği ya da 
ticari kredi desteği ile sağladıklarını ifade etmişlerdir. 
Katılımcıların tamamına yakını kuruluş ve faaliyet esnasında bürokratik işlemleri gerçekleştirirken 
zorluk yaşadığını bildirmiştir. Katılımcı 2 ve 8 bürokratik işlemler konusunda yaşadığı zorluğun 
KOSGEB’in desteklediği makine ve teçhizatın çeşitliliğinin azlığından yana olduğunu 
vurgulamıştır.  
Katılımcı 7, 9 ve 10 ise bürokratik işlemler kapsamında yer alan kurulacak iş yerine ait projeleri 
hazırlama konusunda yeterli danışmanlık desteğinin olmadığını belirtmiştir.  
Katılımcıların tamamına yakını yüksek iş yeri kiraları nedeniyle zorluk yaşadıklarını dile 
getirmişlerdir.  
Katılımcıların yarısından fazlası basmakalıp hükümler nedeniyle sorun yaşadıklarını 
vurgulamışlardır. Açtıkları iş yerlerinde “başarabilecek miyim?” kaygısına kapıldıklarını bunda 
çevrenin cesaretlendirmek yerine sürekli başarılarını sorgulanmalarının da etkisinin olduğunu 
belirtmişlerdir.  
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Bununla beraber bir kısım katılımcı da işleri ile ilgili deneyim eksikliklerinin kendilerine 
duydukları güveni sarstığı görüşünü belirtilmiştir.  
Katılımcıların yarısı aile ve iş hayatı arasında sorun yaşadıklarını belirtmiştir. Aile içindeki 
sorumlulukları yerine getiremediklerini, evlerine, eşlerine, çocuklarına hatta kendilerine dahi yeteri 
kadar vakit ayıramadıklarını dile getirmişlerdir.  
Katılımcıların yarısı işe uygun çalışan bulma konusunda sorun yaşamaktadır.  Uygun çalışan 
bulunsa dahi güven konusunda tereddütlerinin olduğunu ya da ekonomik açıdan bir çalışanı 
karşılayabilecek bütçeye sahip olmadıklarını bu sebeple kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma yoluna 
gittiklerini ifade etmişlerdir.  
Katılımcıların yarısından azı geleneksel toplum baskısı nedeniyle sorun yaşadıklarını vurgulamış 
ve aile desteği ile bu sorunun üstesinden geldiklerini vurgulamışlardır.  
Katılımcıların az karşılaştıkları sorunlardan biri iş alanında yaşadıkları tecrübesizlik ve çocuk 
bakımı ile ilgili karşılaştıkları zorluktur. İş alanında yaşadıkları tecrübesizliği aynı iş kolunda 
faaliyette bulunan diğer çalışanların tecrübelerinden yararlanarak çözdüklerini dile getirirken; 
çocuk bakımı ile ilgili sorunu ise aile yakınlarından destek alarak aşmaya çalıştıklarını ifade 
etmişlerdir.  
 
7.4. Kadın Girişimcilerin Destekleyici Konumda Olan Yetkili Kuruluşlardan Ne İster?  
 
Bu başlık altında KOSGEB desteği ile iş yeri kurmuş kadın girişimcilerin işleri ile ilgili devletten 
ve destek sağlayacak kişi ve kuruluşlardan beklentilerine (vergi indirimlerinin getirilmesi, 
bürokratik işlemlerin azaltılması, kredi olanaklarının iyileştirilmesi, eğitim olanaklarının ve 
danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, yurtiçi 
yurtdışı etkinlik katılımlarının desteklenmesi, çocuk bakım desteğinin sağlanması. vs.) dair 
bulgulara değinilmektedir. 
 

Tablo 4.  Kadın Girişimcilerin Destek Verecek Kişi ve Kuruluşlardan Beklentileri 

1. Katılımcı KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, kredi olanaklarının 
iyileştirilmesi, eğitim olanaklarının sağlanması. 

2. Katılımcı 
KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, vergi indirimlerinin 
getirilmesi, bürokratik işlemler konusunda kolaylık sağlanması, kredi olanaklarının 
iyileştirilmesi. 

3. Katılımcı 
KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, vergi indirimlerinin 
getirilmesi, bürokratik işlemler konusunda kolaylık sağlanması, kredi olanaklarının 
iyileştirilmesi, eğitim olanaklarının sağlanması. 

4. Katılımcı 
KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, vergi indirimlerinin 
getirilmesi, bürokratik işlemler konusunda kolaylık sağlanması, yurtiçi yurtdışı 
etkinlik katılımlarının desteklenmesi. 

5. Katılımcı 
KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, vergi indirimlerinin 
getirilmesi, bürokratik işlemler konusunda kolaylık sağlanması, eğitim 
olanaklarının sağlanması. 

6. Katılımcı 
KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, vergi indirimlerinin 
getirilmesi, bürokratik işlemler konusunda kolaylık sağlanması, kredi olanaklarının 
iyileştirilmesi, eğitim olanaklarının sağlanması. 

7. Katılımcı 
KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, vergi indirimlerinin 
getirilmesi, bürokratik işlemler konusunda kolaylık sağlanması, kredi olanaklarının 
iyileştirilmesi, eğitim olanaklarının sağlanması, çocuk bakım desteği. 

8. Katılımcı 
KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, bürokratik işlemler 
konusunda kolaylık sağlanması, kredi olanaklarının iyileştirilmesi, yurtiçi yurtdışı 
etkinlik katılımlarının desteklenmesi. 

9. Katılımcı 
KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, vergi indirimlerinin 
getirilmesi, bürokratik işlemler konusunda kolaylık sağlanması, kredi olanaklarının 
iyileştirilmesi, eğitim olanaklarının sağlanması. 

10. Katılımcı 
KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, bürokratik işlemler 
konusunda kolaylık sağlanması, kredi olanaklarının iyileştirilmesi, eğitim 
olanaklarının sağlanması, çocuk bakım desteği. 
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Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin işleri ile ilgili devletten ve destek verecek kişi ve 
kuruluşlardan beklentileri incelendiğinde, katılımcıların tamamı KOSGEB’in destek ödemesini geç 
yapması nedeniyle ekonomik açıdan zorluk yaşadıklarını dile getirmiş ve KOSGEB desteğinin 
daha erken sağlanmasını talep etmişlerdir. Katılımcıların büyük çoğunluğu bürokratik işlemler 
konusunda sorun yaşadıklarını ifade etmiş, iş yerine alınan makine, teçhizatın faturalandırma 
sonrası desteğin sağlanmasına ilişkin sorunun giderilmesini, KOSGEB’in destekte bulunacağı 
makine, demirbaş vs. çeşitliliğinin arttırılması hususundaki bürokratik işlemler konusunda kolaylık 
sağlanmasını istemişlerdir. Katılımcıların tamamına yakını KOSGEB’in sağladığı kredi 
olanaklarını iyileştirilmesini, kredi sağlarken teminat istemek yerine iş yeri sahibinin 
sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda iş yerini ipotek altına almak gibi farklı 
alternatifler sunmasını talep etmişlerdir.  Katılımcıların neredeyse tamamı çeşitli alanlarda eğitim 
olanaklarının sağlanmasını talep etmektedirler. Katılımcılar, kurdukları iş alanında teknoloji 
kullanımına ilişkin eğitim verilmesini, müşteri memnuniyeti sağlama, halkla ilişkiler, diksiyon, iş 
yeri kuruluş ve faaliyetinde gerekli prosedür işlemleri, iş yeri sahibi haklarının hukuki boyutları ve 
proje yazımına destek olacak içeriğe sahip eğitimler verilmesini talep etmektedirler. Katılımcıların 
büyük çoğunluğu vergi indirimlerinin getirilmesini talep etmektedir. Hukuki statüsü şahıs şirketi 
olan katılımcılar üç ayda bir ödedikleri stopaj vergisinde indirim uygulanması ya da kaldırılmasını 
istemektedirler. Katılımcıların küçük bir çoğunluğunun çocuklarının kendi ihtiyaçlarını 
karşılayamayacak kadar küçük ve bakıma muhtaç oluşu dolayısıyla çocuk bakım desteği talep 
etmektedirler. Katılımcıların en az talepte bulundukları husus ise kendi iş alanları ile ilgili yurtiçi 
ve yurtdışında gerçekleştirilecek olan etkinliklere katılımın desteklenmesi talebidir. 
 
7.5. Kadın Girişimcilerin İşleri İle İlgili Geleceğe Yönelik Planlarına Ait Bulgular 
 
Bu başlık altında KOSGEB desteği ile iş yeri kurmuş kadın girişimcilerin kurdukları iş yerleri ile 
ilgili geleceğe yönelik planlarına (iş hacmini genişletmek, ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırmak, 
mevcut bölge dışında başka bir il ya da bölgeye yatırım yapmak, şu anda bulunulan sektör dışında 
farklı bir sektöre yatırım yapmak vs.) değinilmektedir. 
 

Tablo 5. Kadın Girişimcilerin Geleceğe Yönelik İstek ve Beklentileri 
Katılımcı Geleceğe yönelik planı olmadığını beyan etmiştir 
Katılımcı İşi büyütmek, hizmet çeşitliliğimi arttırmak, başka il ya da bölgeye yatırım yapmak. 
Katılımcı İşi büyütmek, ürün ve hizmet çeşitliliğimi arttırmak,. 
Katılımcı İşi büyütmek, ürün çeşitliliğimi arttırmak, başka il ya da bölgeye yatırım yapmak. 
Katılımcı İşi büyütmek, ürün çeşitliliğimi arttırmak, başka il ya da bölgeye yatırım yapmak. 
Katılımcı İşi büyütmek, ürün çeşitliliğimi arttırmak, başka il ya da bölgeye yatırım yapmak. 

Katılımcı İşi büyütmek, ürün çeşitliliğimi arttırmak, şu anda bulunduğum sektörden başka bir 
sektörde iş yapmak, başka il ya da bölgeye yatırım yapmak. 

Katılımcı İşi büyütmek ve hizmet çeşitliliğimi arttırmak.  
Katılımcı İşi büyütmek, ürün çeşitliliğimi arttırmak. 
Katılımcı İşi büyütmek, ürün çeşitliliğimi arttırmak. 

 
Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin, kurdukları iş yerleri ile ilgili gelecek planlarını içeren 
soruya, katılımcıların tamamına yakını işlerini büyütmeyi, ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırmayı 
hedeflediklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların yarısı aynı zamanda başka il ya da bölgeye yatırım 
yapmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir. Katılımcı 1’in diğer katılımcılardan farklı olarak 
“Geleceğe ilişkin iş yerimle ilgili pek bir beklentim yok iş yerim beni maddi anlamda sıkıntıya 
düşürmeyecek şekilde idare etsin yeterli ancak ilerleyen zamanlarda gelirim ihtiyaçlarımın 
üzerinde bir artış gösterdiğinde elde ettiğim kazançla maddi durumu yetersiz olan öğrencilere burs 
sağlayarak eğitimlerine katkıda bulunmak istiyorum.” İfadeleri iş yerinin geleceğine ilişkin 
görüşlerini içermektedir. Katılımcı 2, tabloda belirtilen gelecek planlarının yanı sıra yaptığı iş ile 
ilgili farklı hizmetler sunabilmek için eğitimler almayı ve aldığı eğitimi, iş alanında uygulamaya 
koyarak piyasada saygınlık ve güven kazanıp tüm kesime hitap etmeyi amaçladığını belirtmiştir. 
Katılımcı 4, tabloda belirtilen gelecek planlarının yanında yurtiçi ve yurtdışında el sanatlar alanında 
düzenlenen etkinliklere katılmak istediğini Ülkesini ve kendisini tanıtmayı amaçladığını ifade 
etmiştir. Katılımcı 5, tabloda belirtilen gelecek planlarının yanı sıra “ 8 aydır faaliyet gösteren bir 
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iş yerim var ve gelir gider dengesini yeni yeni oturtmaya başlıyorum gelir gider dengemi sağlayıp 
borçlarımı kapattığımda iş yerimden elde ettiğim kazançla imkanlarım el verdiği ölçüde haftanın 
bir günü ücret talep etmeden engelli bireylere hizmet vermek istiyorum” ifadelerinde bulunmuştur. 
Katılımcı 6 ise ürün çeşitliliğini arttırıp, işini büyüttükten sonra işsiz bireylere iş imkanı sunmayı, 
istihdam yaratmayı ve işsizliğin azalmasına katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtmiştir 
 

8.SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Kadın girişimciler, çalışan sayısında meydana gelecek artışta, işsizliğin azalmasında, küresel 
ölçekte faaliyetine devam eden işletmelerin kurulmasında dolayısıyla ekonominin 
canlandırılmasında sağlayacakları ciddi katkılar sebebiyle önem arz etmektedir(Soysal, 2010b: 73). 
Teknolojik, endüstriyel ve sosyal alanda meydana gelen gelişmeler, günümüz koşullarında iş 
dünyasında yer alan kadın sayısını arttırmakla beraber bilgiye erişimi kolaylaştırmış ve eğitimli 
kadın oranını yükseltmiştir. Böylelikle iş yaşamının birçok alanında kadınlar yer alamaya 
başlamıştır. Yaşanan bu gelişim ve değişimlerle zaman içinde kadınlar kariyer sahibi olmak belli 
bir saygınlık ve statüye sahip olmak adına girişimciliğe yönelmeye başlamışlardır. Bu yöneliş ile 
birlikte kadınların yaşadığı sorunlar da daha fazla gündeme gelmeye başladı. Kadın girişimcilerin 
faaliyetleri esnasında sık karşılaştıkları sorunlar arasında, finansal sermaye yetersizliği, geleneksel 
yapıya sahip toplumun neden olduğu baskı, cinsiyet odaklı ayrımcılık, cam tavan engeli, 
bürokrasinin neden olduğu engeller, düşük eğitim seviyesi nedeniyle karşılaşılan sorunlar, kısıtlı 
zaman olgusundan kaynaklanan zorluklar, çevresinde örnek alabileceği bir rol modelin 
bulunmayışından kaynaklanan sıkıntılar ve basmakalıp hükümler yer almaktadır. Söz konusu 
sorunların çözümüne katkıda bulunan, kadın girişimciliği teşvik eden ve destekleyen kurum ve 
kuruluşlar arasında; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği, Kadın Emeği ve 
İstihdamı Girişimi bulunmaktadır. 

Bu çalışmada Düzce ilinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin yaşadıkları sorunlar, girişimcilik 
anlamındaki güdüleri, girişimci olmanın kendilerine kazandırdıkları ve kadın girişimcilerin istek ve 
beklentileri incelenmiştir. Ekonomik özgürlük, bağımsız çalışma isteği ve aile ihtiyaçlarını 
karşılama güdüsü ile girişimci oldukları görülen girişimci kadınların yaşadığı temel sorun sermaye 
teminidir. Bunun dışında ise, nitelikli eleman temin edememe, kira fiyatlarından dolayı uygun iş 
yeri bulamama gibi sorunları da beraberinde getirdiği görüşündedirler. İş yerlerini kurduklarında ve 
faaliyet esnasında bürokratik işlemler konusunda zorluk yaşadıklarını da ifade etmişlerdir. Kadın 
girişimcilerin, kuruluş ya da faaliyetleri esnasında devletten ve destek sağlayacak kişi ve 
kuruluşlardan vergi indirimlerinin getirilmesi, bürokratik işlemlerin esnetilmesi ve kredi 
olanaklarının iyileştirilmesi ile ilgili talepte bulunduklarına ilişkin bulgular elde edilmiştir. 
Katılımcıların tamamına yakını kurdukları iş alanında teknoloji kullanımına ilişkin eğitim 
verilmesini, müşteri memnuniyeti sağlama, halkla ilişkiler, diksiyon, iş yeri kuruluş ve faaliyetinde 
gerekli prosedür işlemleri, iş yeri sahibi haklarının hukuki boyutları ve proje yazımına destek 
olacak içeriğe sahip eğitimler verilmesini talep etmektedirler. Bunun yanı sıra katılımcılar 
KOSGEB’in sunduğu eğitim hizmetinin yeterli olmadığını söz konusu eğitimlerin kısıtlı zaman 
diliminde verildiğinden ve proje yazarken yetersiz eğitim nedeniyle zorluk yaşadıklarından söz 
etmişlerdir. 

Girişimcilik, kadın girişimcilerin, hayalini kurdukları, bağımsız şekilde sevdikleri işi yapmanın 
kendilerine sağladığı ekonomik özgürlük neticesinde toplumda belli bir statüye sahip olmayı ve 
itibar görmenin kendilerine duydukları güveni pekiştirmesini sağlamıştır. Bununla beraber sosyal 
ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmakla beraber aile bireylerine iyi bir gelecek 
sunabileceklerine olan inançlarını arttırmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu girişimcilik 
faaliyetlerine ilişkin gelecek planlarında ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırarak işi büyütmeyi 
hedeflediklerini, iş kolunu değiştirmek istemediklerini ve başka il ya da bölgeye yatırım fikrine 
sıcak bakmadıklarını vurgulamışlardır.  
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Çalışma kapsamında dile getirilebilecek olan önerileri şu şekilde sıralamak mümkündür, Kadın 
girişimcilerin bürokratik işlemler konusunda yaşadıkları sıkıntılara kendi başlarına çözüm bulmak 
yerine destek sağlayan kurum ya da kuruluşla paylaşarak ortak çözümler dahilinde sağlıklı hareket 
etmelidirler. Kadın girişimcilere iş kurma ve faaliyetleri esnasında destek sağlamaya çalışan 
KOSGEB, destek ödemelerini zamanında sağlamalıdır. Böylelikle girişimciler işlerini borçlanarak 
kurmak yerine sağlanan destekle kurmuş olacaktır. KOSGEB, girişimcilere sunduğu eğitim süresini 
uzatmalı ve eğitim dahilinde girişimcilere verdiği bilgi yelpazesini girişimci talepleri doğrultusunda 
genişletmelidir. 
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1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI  
 
Kadın girişimcilik kavramı son yıllarda kadın girişimcilerin sorunlarına daha fazla dikkat çekmek 
ve kadınların girişimciliğe özendirilmesi amacı ile sıklıkla dile getirilen bir kavram olmuştur. 
Girişimcilerin ekonomik ve sosyal açıdan topluma kazandırdıkları elbette ki takdire şayandır; 
ancak tüm bu olumlu yönlerine rağmen yanlış seçilen iş fikirleri, yanlış yönlendirilen girişimciler 
ve etkin olmayan girişimcilik becerileri dolayısı ile birçok girişimcinin bireysel, sosyal, ekonomik 
zararlara yol açtığı da bilinmektedir. Girişimciler için bireysel yeteneklerin ötesinde çevresel 
unsurlarda önemlidir. Bu çevre şartlarının elverişliliği girişimsel faaliyetin başarı olasılığı 
artıracaktır. Bu çalışmada ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayan önemli 
faktörlerden biri olan girişimcilik, kadın girişimciler açısından değerlendirilmiştir. Bu kapsamda 
kadın girişimcilerin genel profillerinin çıkarılması, girişimcilik faaliyetine başlama güdüleri, 
sermaye kaynakları, girişimciliğin kendilerine kazandırdıkları, iş kurma sürecinde ve sonrasında 
yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerilerinin 
geliştirilmesi amaçlanmıştır.  
 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI  
 
Ülkelerin refah seviyesinin yükseltilmesinde girişimcilerin üstlendiği rollere ve sağladığı katkılara 
bakıldığında, girişimci sayısının arttırılması temel hedef olarak benimsenmiştir. Bu düşünceyle 
beraber iş dünyasının profilindeki değişim, kadınların doğal yeteneklerinin başarma hissi ile 
birleşerek ortaya çıkmasını sağlamıştır. Böylelikle girişimci kişilik özellikleri içerisinde yer alan 
başarma ihtiyacı, kontrol alanı ve risk üstlenmenin yanında cinsiyetinde önemli bir etken olduğu 
saptanmıştır(Yelkikalan, 2006:50). Bir başka görüşe göre ülkelerin gelişmiş olarak kabul 
edilmesinde en önemli faktör söz konusu ülkedeki ekonomik ve sosyal hayata kadınların erkeklerle 
eşit oranda katılımları ve refahtan kendi paylarına düşeni ne oranda aldıkları ile ilgilidir. Kadınların 
ekonomik ve sosyal hayata katılımında en önemli unsurların başında ise kadın istihdamı oranı 
gelmektedir ki gelişmiş ülkeler olarak nitelendirilen ülkelerin hemen hepsinin ortak paydası bu 
ülkelerdeki yüksek kadın istihdam oranlarıdır(Metin ve Arabacı Kariman, 2013: 1). Kadınlar, 
sosyal sınıf fark etmeksizin geleneksel olarak en temel “işletme” olan evin idaresini üstlenen ve zor 
şartlarda, kıt imkanlarla hanenin idamesini sağlayan çeşitli yenilikleri ortaya koyan kişidir(Gürol, 
2000: 224). Kadınların toplumdaki yerinin erkeklerden geride ve ikinci planda olması toplumların 
gelişmişlik seviyelerinden ziyade her toplumda karşılaşılan sorunlardandır. Kamusal yaşamda 
kadınlar görünmeyen demografik grup içinde yer almaktadır. Bu grubun saydam hale getirilmesi 
gerekmekle beraber toplumsal yaşamda da hanedeki iş bölümünün cinsiyet esasına dayanan 
geleneksel iş bölümü bazında belirlenmiş olması kadın iş gücünün sömürüldüğünün ve görmezden 
                                                
1 Bu çalışma Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmiştir. Proje Numarası: 
2017.08.03.559 
2 Yük.Lis. Öğ., Düzce Üni. Sos. Bil. Ens. Girişimcilik ABD, fusunyasar@duzce.edu.tr  
3 Doç. Dr., Düzce Üni. İşletme Fak., oznurbozkurt@duzce.edu.tr  
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gelindiğinin göstergesidir (Unat, 1992: 17-18). Geleneksel düşünce sistemine göre kadının yeri, 
evi, alışılagelmiş rolü ise kocasının eşi, çocuklarının annesi olduğudur. Ancak sanayileşme ve 
kentleşme ile toplumda meydana gelen değişmeler ve gelişmeler neticesinde kadının alışılagelmiş 
rolüne yeni sosyal roller eklenmiştir. Bu değişim sonucu kadın kendi iradesiyle ya da ekonomik 
zorunluluklar nedeniyle çalışma yaşamına girmiş ekonomik bağımsızlığını kazanarak daha özgür, 
bilinçli ve güçlü olma yolunda ilerlemiştir. Böylelikle kendi işinin sahibi olmayı isteyen kadın 
girişimciler ortaya çıkmıştır(Bedük, 2005: 110). Bu gelişmeler neticesinde kamu ve toplum 
yaşamında kadının yeri, erkeğin gerisinde değil yanında olmuştur.  
 
 
3. TASARIM VE YÖNTEM  
 
Araştırmanın evrenini 2012-2016 yılları arasında Düzce il merkezinde,  KOSGEB desteği ile iş yeri 
açmış 178 kadın girişimci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise araştırma problemine 
cevap bulanacağına inanılan ve kasti örnekleme yöntemi ile evrenden seçilen 10 kadın girişimci 
oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup yarı yapılandırılmış görüşme 
tekniği ile veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı lan mülakat sorularının hazırlanması araştırmacılar 
tarafından ilgili literatür taraması sonucunda oluşturulmuştur. Sorular ilgili alanda çalışan 3 farklı 
akademisyen görüşü de alınarak son şeklini almıştır. Görüşmeler araştırmacı tarafından örnekleme 
dahil edilen girişimcilerden randevu alınarak kendi iş yerlerinde ses kayıt cihazına kayıt yapılarak 
gerçekleştirilmiştir. Cevaplar araştırmacı tarafından kişilere ayrıca teyit ettirilerek anlam karmaşası 
ve yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi sağlanmıştır.  
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA  
 
Araştırmaya katılan girişimci kadınların yaş ortalamalarının 24- 45 aralığında değiştiği 
görülmektedir. Büyük çoğunluğu lise mezunudur ve evlidirler. Girişimcilik anlamında KOSGEB 
eğitimlerine katıldıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan kadın girişimcilere genel olarak 
bakıldığında ortalama 1 yıldır faaliyette oldukları görülmektedir. Katılımcıların hemen hemen 
yarısının açtıkları iş yerlerinin hukuki statüsü basit usul iken, diğer yarısı şahıs şirketi olarak 
kurulmuştur. Katılımcıların yarısına yakını giyim üzerine faaliyet gösterirken, yeme ve içme, el 
sanatları, güzellik salonu gibi faaliyet gösteren girişimcilerde vardır. İşletmelerin aylık gelir-gider 
durumuna ilişkin katılımcıların hemen hemen yarısı aylık gelirlerinin giderlerine eşit olduğunu 
açıklarken, diğer yarıya yakın katılımcı işletmelerinin aylık gelirlerinin giderlerinden fazla 
olduğunu belirtmişlerdir. Kadın girişimcilerin KOSGEB desteği dışındaki sermaye kaynaklarını 
çoğunlukla kişisel tasarruf ve yakın çevre desteği sayesinde edindiklerini vurgulamışlardır. 
Girişimcilik faaliyetlerinde bulunma nedenleri incelendiğinde, ekonomik bağımsızlığını sağlamak, 
bağımsız çalışma isteği, mesleğini icra etme ve sevdiği işi yapma fikrini vurgulamışlardır. 
Katılımcıların çoğunluğu, iş yerini açarken sosyal ilişkileri geliştirmenin ve çevre edinmenin temel 
amaç olmadığını ikinci planda yer aldığını ve iş yerini kurduktan sonra faaliyet esnasında 
kendiliğinden geliştiğini vurgularken katılımcıların bir kısmı iş yerini açarken sosyal ilişkileri 
geliştirmeyi temel amaç olarak görmüştür.  
Katılımcıların tamamı sermaye temininde zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bunun temel sebebi 
olarak KOSGEB’in katılımcılara sağlayacağı desteği geciktirmesinden kaynaklandığını dile 
getirmişlerdir.  Katılımcılar sermaye teminini, kişisel tasarrufları, aile, eş, akraba desteği ya da 
ticari kredi desteği ile sağladıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların tamamına yakını kuruluş ve 
faaliyet esnasında bürokratik işlemleri gerçekleştirirken zorluk yaşadığını bildirmiştir. İş yeri 
kuruluşu ve faaliyetleri esnasında kadın girişimcileri zorlayan en önemli üç sorun incelendiğinde 
katılımcıların tamamı sermaye temininde zorluk yaşadıklarını belirtmiş ve çözümü, kişisel 
tasarrufları, aile, eş, akraba desteği ya da ticari kredi desteği ile sağladıklarını ifade etmişlerdir. 
Kadın girişimcilerin Düzce ilini tercih etmelerindeki neden incelendiğinde,  burada ikamet ediyor 
olmak ve çevreyi tanımak olarak ortaya çıkmıştır. Düzce ili’nde iş yeri açan kadın girişimcilerin bu 
bölgenin teşvik bölgesi içinde yer aldığını bilmedikleri bu konuda KOSGEB tarafından verilen 
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eğitimlerde yeterince bilgi verilmediği görülmüştür. Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin 
girişimcilik faaliyetlerini Düzce İlinde yapıyor olmalarının yarattığı sorunlar incelendiğinde, 
katılımcıların çoğu ürün ve materyal temininde zorluk yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Kadın 
girişimcilerin girişimciliğinin kendilerine kazandırdıkların ait düşünceleri şu şekildedir. Hayalini 
kurdukları, bağımsız şekilde sevdikleri işi yapmanın sağladığı ekonomik özgürlük neticesinde 
toplumda belli bir statüye sahip olma ve itibar görmenin kendilerine duydukları güveni pekiştirmesi 
bir yandan da sosyal ilişkilerini geliştirmek ve aile bireylerine iyi bir gelecek sunabileceklerine 
olan inançlarının artmasıdır. 
 
 
5. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR  
 
Bu çalışmada Düzce ilinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin genel profillerinin çıkarılması 
amaçlanmıştır. Kadınların daha çok hizmet sektöründe ve eğitimini aldıkları alanlarda küçük 
işletmeler kurarak faaliyete başladıkları ve bu süreçte KOSGEB desteği yanında sermaye 
ihtiyaçlarını kişisel tasarruflarıyla, yakınları vasıtasıyla ve küçük çaplı ticari kredi ile sağladıkları 
bulgusu elde edilmiştir. Kadın girişimciler düşük risk alarak daha az sermaye gerektirecek ve kolay 
yönetebileceklerine inandıkları iş modelleri üzerinde çalışmayı tercih etmektedirler. Kadın 
girişimcilerin, kuruluş ya da faaliyetleri esnasında devletten ve destek sağlayacak kişi ve 
kuruluşlardan vergi indirimlerinin getirilmesi, bürokratik işlemlerin esnetilmesi ve kredi 
olanaklarının iyileştirilmesi ile ilgili talepte bulunduklarına ilişkin bulgular elde edilmiştir. 
Katılımcıların büyük çoğunluğu girişimcilik faaliyetlerine ilişkin gelecek planlarında ürün ve 
hizmet çeşitliliğini arttırarak işi büyütmeyi hedeflediklerini, iş kolunu değiştirmek istemediklerini 
ve başka il ya da bölgeye yatırım fikrine sıcak bakmadıklarını vurgulamışlardır. 
Bu çalışmada kadın girişimcilere yönelik olarak şu öneriler getirilebilir. Risk alma konusunda daha 
cesaretli davranabilmeliler ve eş desteğinden ziyade kendi başlarına da bir şeyleri 
başarabileceklerine inanmalıdırlar. Rol modellerini belirlerken başarılı kadın girişimcileri örnek 
almalıdırlar. Ekonomik yetersizlikler nedeniyle yanlış tasarruf yollarına gidip karlılıklarını 
düşürecek ve iş yerlerini geleceğe taşıyamayacak kararlar vermekten kaçınmalıdırlar. Aile ve iş 
hayatları arasındaki sorunların üstesinden yakın çevre desteği alarak gelmeye çalışmalıdırlar. 
Bürokratik işlemler konusunda yaşadıkları sıkıntılara kendi başlarına çözüm bulmak yerine destek 
sağlayan kurum ya da kuruluşla paylaşarak ortak çözümler dahilinde sağlıklı hareket etmelidirler. 
Basmakalıp hükümlerin etkisinde kalmamalı kendilerine duydukları güveni yitirmemelidirler. İş 
yerlerini kurmadan önce iş yerinin hukuki statüsünü ve söz konusu hukuki statüsü hakkında ve 
getirdiği sorumlulukları ile ilgili araştırma yaparak karar vermelidirler. Ürün, makine-teçhizat ve 
demirbaşa kendi imkanları ile ulaşarak maliyeti arttırıp karlılığı düşürmek yerine bulundukları 
bölgede söz konusu tedarikçilerle iş birliğine gitmelidirler. Çeşitli alanlara yönelik olarak talep 
ettikleri eğitimleri yalnızca destek sağlanan kurum ya da kuruluştan beklemek yerine araştırma 
yoluna giderek kadın girişimcilere birçok alanda destek sağlayan diğer kurum ve kuruluşlardan da 
faydalanabilmelidirler. Geleceğe yönelik planları arasına yalnızca ürün ve hizmet çeşitliliğini 
arttırmanın yanında başka iş koluna yönelmeyi ya da başka il ya da bölgeye yatırım yapmayı da 
eklemelilerdir. 
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KADIN GİRİŞİMÇİ VE TÜRKİYE YAKLAŞIMI 
 

WOMEN ENTREPRENEURS AND TURKEY APPROACH 
 

Dursun Kemal BAYRAKTAR1   Hilmi TOKER2  Ergün BAYSAL3 
 
 
 

      ABSTRACT  
 
While the entrepreneurship ecosystem is growing in Turkey, the interest of female entrepreneurs is 
increasing in this area. The woman who wants to do her own work penetrates, pushing as if she is 
everywhere in the world. It's around 110 thousand. When 1.2 million entrepreneurs are thought of 
in our country, this can be expressed as a very low figure. Because 40 percent of the workforce in 
the world is made up of women. In Turkey, this rate is 30.8 percent. Female entrepreneurs who 
have reached a certain level of experience or who want to pass on their ideas to life have 
difficulties like entrepreneurs; but there are other problems faced by women compared to men and 
ready for solution. In this study, problems faced by women entrepreneurs and how they can solve 
them are discussed in an approach. In addition, the support provided by private and public 
institutions to women entrepreneurs and how these supports can be reached is researched. 
 
Key word: Entrepreneurship, Entrepreneurship, Employment of labor force.  

 
     ÖZET  

 
Türkiye’de girişimcilik ekosistemi büyürken, bir yandan da kadın girişimcilerin de bu alana olan 
ilgisi artmaya başlamaktadır. Kendi işini kurmak isteyen kadın girişimciler, dünyanın her yerinde 
olduğu gibi Türkiye’de de bazı zorluklarla karşılaşmaktadır. Türkiye’de toplam kadın girişimci 
sayısı hala 110 bin civarındadır. Ülkemizde toplam 1,2 milyon girişimci olduğu düşünüldüğünde, 
bu oldukça düşük bir rakam olarak ifade edilebilir. Zira dünyadaki işgücünün yüzde 40’ı 
kadınlardan oluşmaktadır. Türkiye’de ise bu oran yüzde 30,8’de kalmaktadır. Belli bir tecrübeye 
ulaşan ya da kendi fikrini hayata geçirmek isteyen kadın girişimciler de her girişimci gibi 
zorluklarla karşılaşmakta; fakat erkeklere kıyasla kadınların yüzleşmek ve çözmek zorunda olduğu 
başka sorunlar da bulunmaktadır. Bu çalışmada kadın girişimcilerin yüzleştikleri sorunlar ve 
bunları nasıl çözebilecekleri, yaklaşımsal olarak ele alınmıştır. Ayrıca kadın girişimcilere sunulan 
özel ve kamu kuruluşlarının sağladığı destekleri ve bu desteklere nasıl ulaşılabileceği 
araştırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimci, İşgücü istihdamı.    
 
1. GİRİŞ  
 
Türkiye’de kadınların ekonomik etkinliklere katılımını geliştirmek çerçevesinde kadın 
girişimciliğine yönelik artan bir ilginin sonucu olarak, 1990’lardan başlayarak kamu kurumları, 
sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların kadın girişimciliğini geliştirmeye dönük ilgi ve 
etkinliklerinde artışın gözlenmesi önemli bir gelişme olarak değerlendirilmelidir. Kadınların kendi 
kazançlarını elde etmek ve ekonomik bağımsızlık kazanımlarında kadın girişimçi ruhunun 
geliştirilmesi en önemli etkenlerden biri olarak görülmektedir. Bir ülkenin ekonomik açıdan refahı 
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ve kalkınmışlığı yönünden kadının işgücü piyasası içinde yer almasının son derece önemli olduğu 
kabul edilebilir bir gerçektir. 
Girişimcilik; bir kişisel değer sistemi ile birlikte iş teknikleri bilgisini kullanma ve iş geliştirmede 
gereksinimleri karşılamak ve problemleri çözmek için yaratıcı ve yeniˡlikçi amaçlara hizmet eden 
kaynakları toplama yeteneği (Özgener, 2003: 100) olarak ifade edilmektedir. Yani girişimcilik öz 
bir ifadeyle, bir işe başlamak, iş sahibi olmak ve işi geliştirmek ve büyütmeyi kapsayan bir süreçtir 
(Bridge, 1998: 35). Girişimci ise; temelde kar elde etmek üzere değişik amaçlarla, gerekli riski 
göze alarak toprak, emek‐ sermaye gibi üretim faktörlerini bir araya getiren, mal veya hizmet 
temini için gerekli ortamı hazırlayan kişi olarak tanımlanmaktadır (Kantar, 1999: 31).  
Girişimcilik, yaşanılan çevrede beliren fırsatları görerek projeler oluşturma, projeleri 
yaşama taşıyarak zenginlik üretme ve insan yaşamını kolaylaştırma becerisine sahip 
olmaktır. Girişimci açısından girişim süreci ise, bireysel bağımsızlık tatmin gibi psikolojik; 
para, servet gibi ekonomik bir ödül; statü, itibar, güç gibi sosyolojik kazanımlara yol açan, 
stres dolu ve özel çaba gerektiren bir değer yaratma sürecidir (İlter, 2010: 5).  
Girişimciler, yenilikçi, yaratıcı, risk alan, ortaya çıkan fırsatları maksimum düzeyde 
değerlendirebilen özellikleri sayesinde ekonomik gelişmeye dinamizm kazandıran,  yeni 
firmaları kuran ve bu firmaları geliştiren bireysel aktörlerdir (Yetim, 2008: 80). 
 
1.1. Kadın Girişimci Kavramı  
 
Günümüze Kadar girişimcilik konusunda yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğu erkekler 
temel alınarak yapıldığı için, girişimciliğin genelde erkekler için geçerli olduğu düşüncesi 
hâkimdi. Ancak, kadın girişimcilerin iş hayatına atılması ile girişimci tipine yeni   bir boyut 
getirilmiştir (İlter, 2010: 67). Kadınların fırsatlara yenilikçi bir tarzda yaklaşması iş yaşamında 
yaşam kalitesinin yanında, yeni oluşan ekonomik çevrenin gelişimine de katkıda 
bulunmaktadır. OECD’nin araştırma sonuçlarına göre (1997) kadın girşimciler, personel 
eğitimi, takım çalışması, şirket yapısında hiyerarşinin azaltılması, kalite konularında başarı 
olgusunu farklı değerlendirmeleri sonucunda erkeklerden daha duyarlı bir tavır ortaya 
koymaktadırlar (Aktaran: Narin v.d.,2006: 70). 
Kadın girişimciler; motivasyon kaynakları, girişime başlama yaşları, girişimlerinde destek 
aldıkları kişiler, girişimde bulundukları sektörler, eğitim geçmişleri, kaynak kullanımları, 
tecrübeli oldukları alanlar gibi konularda farklı özellikler taşımakta ve kendilerine has b i r  
girişimci kültürü ortaya koymaktadırlar (Hicrich ve Peters’den (1998) Akt: İpçioğlu, 2011. 
 
1.2. Kadın Girişimcilerin Özellikleri  
 
Kadın girişimcilerin göstermiş oldukları farklılıkların, onların yapısal (içgüdüsel) ve düşünsel 
özeliklerinden kaynaklanabileceği düşünülebilir. Ya da bunun tamamen beynin çalışma 
prensiplerinin kadınlardaki farklı dışvurumundan ibaret olduğu da varsayılabilir (İlter, 2010: 
68).  
Yetim’e göre (2008) kadın girişimcilerin özellikleri üç başlık altında toplanabilir. Bu 
özellikler:  
Girişimci Olmaktan Kaynaklanan Özellikler (Kendine güven, risk alma, yaratıcılık, yenilikçilik, 
akılcılık, bağımsızlık ve rekabetçilik v.b.)  
Sosyo-Kültürel Değerlerle İlgili Özellikler (çevrelerinde saygındırlar, çevresindeki kaynakları ve ilişkileri 
iyi değerlendirebilen, koruyan- gözeten, işbirliğine yönelik, akrabalarının ve yakın çevresinin desteğini 
kazanmış).  
Cinsiyet Rollerinden Kaynaklanan Özellikler (iyi iletişim kurabilen, problemleri kolayca çözebilen, 
hoşgörülü, özverili ve duygusal).  
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Tablo 1. Kadın Girişimciliğini Belirleyen Özellikler 
Motivasyon kaynakları, yükselmesine izin verilmediği için daha çok 
başarma arzusu taşımalarıdır.  

Kadınlar önceki işlerini, yüksek derecedeki iş memnuniyetsizliği 
nedeniyle terkederek yeni girişimlerinde daha zor işler ile uğraşırlar.   
Kadınlar bir girişime başlarken kişisel varlıklarına ve birikimlerine 
güvenmektedirler.  
Kadınlar, orta düzey yöneticilikte, genellikle hizmet sektöründe 
deneyimlidirler.  
Erkeklere nazaran kendilerine daha az güvenirler ve daha fazla 
kuralcıdırlar.  
Kadınlar girişimlerine, 35-40 yaşları arasında başlamaktadırlar.  

Kadın girişimciler genellikle liberal sanat eğitimi almışlardır.  
Kadın girişimcilerin ilk sıradaki destekçileri eşleri, ikinci sırada yakın 
arkadaşları ve üçüncü sırada mesleki birlikler gelmektedir.  
Kadın girişimciler daha çok perakende, halkla ilişkiler ve eğitim 
hizmetleri sektöründe girişimde bulunmaktadırlar.  

Kaynak: Hicrich ve Peters (1998)’den Akt: İpçioğlu, 2011. 
 
Tüm bu özellikler içinde girişimciliği belirleyen sosyo- kültürel değerlerle ilgili olan özellikler 
diğerlerine göre daha ön plana çıkmaktadırlar. Dolayısıyla kadın girişimciliğinde, sosyal uyumu 
koruma, iyi ilişkiler kurma, sosyal prestij, onur, toplumsal onay ve yakın çevre desteği gibi 
özellikler daha önemlidir (Yetim, 2008: 85).  
 
1.3. Kadın Girişimci Tipleri  
Goffe ve Scase (1985) iki faktöre dayalı olarak dört farklı girişimci kadın tipi tanımlamışlardır. Bu 
faktörlerden ilki, kadın girişimcilerin bireycilik ve kendine güven ilkelerini benimseyen geleneksel 
girişimcilik eğiliminde olduğu varsayımını içermektedir. İkincisi ise kadınların erkeklerin ast’ı 
konumunda olmayı kabullendiğini varsayan geleneksel cinsiyet rolünü içermektedir. Bu iki faktöre 
dayalı olarak dört girişimci kadın tipi tanımlanmaktadır (Aktaran: Kutanis, 2006: 62). 
 

Tablo 2. Kadın Girişimci Tipleri 

Kadın Girişimci Tipi Özellikleri Girişim Alanları 

Geleneksel     Girişimci 
Hem girişimcilik ideallerini hem de 
geleneksel cinsiyet rollerini aynı 
ölçüde yerine getirmeye çalışır. 

Konuk evi işletmeciliği, sekreterlik, 
bakım ajansı, restoran, yemek 
fabrikası, kuaför salonu v.b. 

Yenilikçi Girişimci 
Girişimci rolünü, geleneksel rolünden 
daha üstün tutan ve öncelikli hedefi 
işini büyütmek olan girişimcidir. 

Yüksekokul mezunu kadınların 
istihdam edildiği alanlar, pazar 
araştırmaları, reklam, halkla 
ilişkiler ve basın. 

Evcimen Girişimci 
Geleneksel rolünü girişimci rolünden 
üstün tutan ve girişimciliği bir yan iş 
gören girişimcilerdir. 

Uzun vadeli, küçük ölçekli işler 
yaparlar ve daha çok evde 
üretilebilen ürünlerin ticaretiyle 
uğraşırlar. 

Radikal Girişimci 

Kadınların ikinci plana atılmasının 
önüne geçmeye çalışan ve işini bu 
amaca hizmet eden bir araç olarak 
gören girişimcidir. 

Basın, yayın, perakende, satış, 
eğitim ve küçük ölçekli imalat 
işleri. 

Kaynak: Goffe ve Scase‘den Akt: Kutanis, 2006’dan uyarlanmıştır. 
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1.4   Kadın Girişimcilerin Sorunları  
 
Yapılan araştırmalarda, Türkiye'deki kadın girişimcilerin sorunları üç kategoride incelenmektedir 
(Güney, 2006):  
 
1.4.1 İş Kurma Aşamasındaki Sorunlar:   
 
Sermaye temini, İşyeri arama, kiralama, mal temini, donanım, araç, gereç temini, resmi kuruluşlarla 
ilişkiler, acemilik, yalnızlık ve işi organize edememe, toplumun iş kadınına alışkın olmaması v.b. 
  
1.4.2   İşyeri Kurulduktan Sonraki Sorunlar:   
 
Acemilik, tecrübesizlik, müşteriyle ilişkiyi bilmeme, işi yürütmede bilgisizlik, müşteri azlığı, parasızlık, 
para sorunu, yalnızlık, kadın olma, kendini kabul ettirme, personel temini, piyasadaki istikrarsızlık, 
ödemeler, senetler v.b.  
 
1.4.3   Mevcut Sorunlar:   
Müşteri azlığı, resmi kuruluşlar, kalifiye eleman bulamama, ucuz hammadde mal temini, kaliteli 
hammadde mal temini, enflasyon v.b.  
 
1.4.4   Sosyal Yaşantıyla İlgili Sorunlar:  
 
Toplumun kadına yüklediği görev ve roller, ataerkil yapı, kadının kendi dışındakiler için duyduğu 
sorumluluk (ev, aile, yaşlı kimselerin bakımı), kendine duyduğu güvendeki eksiklik, yeterince destek 
bulamaması v.b. Yaşanan bu tür sorunlar Türk kadın girişimcilerinin sayısının Avrupa ülkelerinin bir 
hayli gerisinde kalmasına da neden olmaktadır. Örneğin Almanya’da kadın girişimci sayısı %30 
civarındayken Türkiye’de bu rakam %9’dur. Kadın girişimci dernekleri bunun en önemli nedeninin 
ülkemizin muhafazakâr yapısı olduğunun altını çizmektedirler. Diğer taraftan, kadın girişimcilerin 
yaşadıkları sorunlar toplumlara göre büyük farklılıklar göstermemektedir (Danışman, 2010) Bu 
durumun altında yatan sebebin ise kadına verilen toplumsal rolün hemen hemen dünyanın pek çok 
ülkesinde aynı olduğu gerçeği olduğu söylenebilir. 
 
 
2. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
Girişimcilik işsizliği azaltmakta, insanların ve kaynakların verimliliğini artırmakta ve toplumun 
gelirini çoğaltmaktadır. Dolayısıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimciliğin 
özendirilmesine özel bir önem verilmektedir. Avrupa Birliği’nde küçük işletmelerin geliştirilmesi, 
rekabet gücünün arttırılması, uluslararasılaştırılması ve girişimcililiğin özendirilmesi amacıyla bir 
dizi destekleme programları geliştirilmiştir (Çakıcı, 2003: 72).  Aynı şekilde Türkiye’de de son 
yıllarda girişimcilik kültürünün gerek bireysel bazda gerekse kurumsal ölçekte geliştiği, 
yaygınlaştığı ve teşvik edildiği bilinmektedir (Soysal, 2010). 
Kadın girişimciler faydasına çalışan kurum ve kuruluşlara ise kadın girişimcilerin, kendi işlerini 
kurdukları sektörlerin çeşitlendi rilmesi konusunda çalışmalar yapmaları ve iş büyütmek isteyen kadın 
girişimcilere, özellikle danışmanlık ve yatırım desteği konusunda etkin destek vermeleri önerilebilir.  
Belirsizlikten kaçınma derecesi daha yüksek bir toplumda yetiştikleri için batılı rakiplerine göre daha çok 
stres yaşamakta ve daha çok endişe duymaktadırlar. Türk kadın girişimcilere, stres yönetimi ve risk 
yönetimi konularında eğitim almaları, kadın girişimciler fayda- sına çalışan kurum ve kuruluşlara ise 
stres yönetimi ve risk yönetimi konularında Türk kadın girişimcilerinin farkındalıklarının artırılması 
konusunda çalışmalar yapmaları önerilebilir.  
Güç mesafesi daha yüksek bir toplumda yetiştikleri için çalışanlarla ilişkiler daha çok duygusaldır. Buna 
cinsiyet faktörü de eklenince Türk kadın girişimcilerinin çalışanlarıyla ilişkilerinde daha duygusal 
davrandıkları söylenebilir. Bu bağlamda, Türk kadın girişimcile- rine ilişki yönetimi ve liderlik gibi 
konularda eğitim almaları, kadın girişimciler faydasına çalışan kurum ve kuruluşlara ise ilişki yönetimi 
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ve liderlik konusunda Türk kadın girişimcilerinin farkındalıklarının artırılması konusunda çalışmalar 
yapmaları önerilebilir.  
Daha çok kolektif bir toplumda yetiştikleri için mesleki hareketlilik düşüktür. Bu bağlamda Türk kadın 
girişimcilere daha çok profesyonel ilişkiler kurmaları ve yaptıkları işler ile ilgili organizasyonlara üye 
olmaları ve bu organizasyonlarda aktif rol almaya çalışmaları önerilebilir.  
Zaman oryantasyonu bakımından daha çok kısa dönem odaklı bir toplumda yetiştiğinden daha çok 
mevcut yılın karına odak- lanma davranışı göstermektedirler. Bu noktada, Türk kadın girişimcile- rine 
yatırımları için daha uzun dönemli planlar yapmaları ve uzun dönemli avantajlara odaklanmaları 
önerilebilir.  
Bu çalışmada kadın girişimciliği, Türkiye yaklaşımı bağlamında kavramsal olarak analiz edilmeye 
çalışılmıştır. Kadın girişimcilerin yüzleştikleri sorunlar ve bunları nasıl çözebileceklerine 
yaklaşımsal değerlendirmeler yapılarak, yapılan bu olumlu katkının Türk kadın girişimciliği 
konusuna farkındalık sağlayabileceği düşünülmektedir.  
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TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ, KARŞILAŞILAN 
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 
WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN TURKEY, COMMON 

PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS 
 

Ecem BÖREKCİ1 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Since the 1980s, entrepreneurship has begun to be seen as an important factor in ensuring the 
achievement of women as well as men in business life. Within the Turkish population, the female 
population will benefit from the social and economic development process, economic activities and 
participation in production in terms of achieving sustainable development in our country. 
Although women with significant potential for ensuring social prosperity have significant 
contributions to their own economy and employment through entrepreneurship, the fact that the 
existing education system in our country does not qualify to improve entrepreneurial skills is 
causing women to underreport and face difficulties in business life. 
In this study, the importance of women entrepreneurship in Turkey will be discussed, the problems 
faced by Turkish women entrepreneurs will be discussed, suggestions will be presented on the 
development, encouragement and solution of the problems of Turkish women entrepreneurship. 
 
Keyword: Entrepreneurship, women's entrepreneurship, employment 
 

ÖZET 
 

1980’lerden itibaren girişimcilik anlayışı, erkeklerin yanı sıra kadınların iş hayatına kazanımlarının 
sağlanması açısından önemli bir faktör olarak görülmeye başlanmıştır. Türk nüfusu içerisinde kadın 
nüfusunun toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde, iktisadi faaliyetlere ve üretime katılması 
ülkemizde sürdürebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi açısından büyük kazanım olacaktır. 
Toplumsal refahın sağlanması için önemli potansiyele sahip olan kadınların girişimcilik yoluyla 
kendi ekonomilerine, istihdama önemli katkıları olmasına rağmen, ülkemizde mevcut eğitim 
sisteminin girişimcilik becerilerini geliştirecek nitelikte olmaması, kadınların eksik eğitim 
almalarına ve iş hayatında güçlüklerle karşılaşmalarına sebep olmaktadır. 
Bu çalışmada, Türkiye’de kadın girişimciliğinin öneminden söz edilecek, Türk kadın 
girişimcilerinin karşılaştığı sorunlar üzerinde durulacak, Türk kadın girişimciliğinin geliştirilmesi, 
teşvik edilmesi ve söz konusu sorunların çözümü konusunda öneriler sunulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, İstihdam 
 
 
1.GİRİŞ  
 
Günümüzde girişimcilik anlayışı erkeklerin yanı sıra kadınlar için de büyük bir ilgi alanı haline 
gelmekte, ekonomik büyümenin sağlanması için kadın girişimciler önemli bir potansiyel olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
Ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, bilgi birikimi ve tecrübelerinden faydalanmak; 
girişimciliğin gelişmesi, işsizlik ve yoksulluğun azalması bakımından önemlidir. 
                                                
1 Öğretim Görevlisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu, ecem-borekci@hotmail.com 
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Yeni istihdam alanı yaratılması, finansal durumun iyileşmesi, kalkınma ve refah seviyesinin 
yükselmesi bakımından erkekler kadar kadın girişimcilere de ihtiyaç duyulmaktadır. 
Ancak Türkiye’de mevcut girişimci sayısı ve istihdam oranlarına bakıldığında, kadın girişim ve 
istihdam sayısının artış göstermesine rağmen, yeterli seviyede olmadığı ve bu duruma engel teşkil 
eden birçok nedenler olduğu görülmektedir. 
Çalışmanın amacı Türkiye’de kadın girişimciliğinin mevcut durumunu analiz etmek, ülke 
kadınlarının karşılaştığı sorunlara değinmek ve bu sorunların çözümü için gerekli olan hususları ön 
plana çıkarmaktır. 
 
 
2.KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ  
 
2.1. Kadın Girişimciliği Tanımı 
 
Ev dışı bir mekanda, kendi adına kurduğu bir işletmesi olan, bir işletmede tek başına veya 
çalıştırdığı diğer kişilerle birlikte çalışan veya sahibi olması sıfatıyla ortaklık kuran, iş ile ilgili 
olarak çeşitli kamu ve özel kuruluşlarla temaslara geçen, işletmenin geleceği ile ilgili planlar 
yapan, işletmeden elde ettiği kazancı, yatırım ve kullanım alanları üzerinde söz sahibi olan, 
işletmesi adına tüm riski üstlenen kadınlar kadın girişimci olarak nitelendirilmektedir (Tamer, 
2013: 650). 
Başka bir deyişle kadın girişimciler, yenilikçi, kendine güvenen ve yaratıcı kadınlar olarak bireysel 
ve başkaları ile iş birliği içinde ekonomik bağımsızlık elde etmede yetenekli, kişisel, aile ve sosyal 
yaşama ayak uydurarak bir kuruluşu başlatıp, kurup işleterek başkaları için iş imkanları üretebilen 
kadınlardır (Keskin, 2014: 73). 
Ülkemizde girişimcilik kavramının gelişiminde, üretken yapıları ve ekonomik faaliyetlerde önemli 
ölçüde etkin bir rol üstlenmeleri bakımından kadınlar en temel etken olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kadınların, okuma yazma ve iş yaşamına katılım oranının düşüklüğü, finansmana erişim 
olanaklarının yetersizliği gibi nedenlerle girişimci olmaları daha düşük seviyede kalmaktadır. 
Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda, kadınların iş yaşamında karşı cinse göre daha başarılı 
oldukları gözlenmekte ve bunun nedeni; önceden erkeklere özgü olan işlerde başarılı olmaları, 
erkeklerle aralarındaki girişimcilik konusundaki bilgi ve deneyim farkının giderek azalması, çok 
daha iyi örgütlenir hale gelmeleri ve doğaları gereği olaylara karşı daha duyarlı, daha sakin, daha 
yoğun insan ilişkilerine sahip olmalarıdır (Narin v.d., 2006: 67). 
 
2.2. Tarihsel Süreç 
 
1980’lerden itibaren girişimcilik anlayışı hızlı bir gelişme göstermiş, erkekler kadar kadınların da 
ilgi alanına girerek, onları bu süreçte iş hayatının içine çekmiştir. Türkiye’de de 1980’li yıllar kadın 
hareketinin hız kazandığı bir dönem olarak tarihteki yerini almıştır. Bu bağlamda, ülkemizde kadın 
hareketini inceleyen araştırmacılar üç evreden söz ederler: Osmanlı dönemi, Cumhuriyetin ilk 
yılları ve seksen sonrası dönem. Bu bağlamda kadın hareketinde ilk dönemin, Osmanlı’nın son 
dönemine, 2. Meşrutiyetin ilan edildiği yıllara rastlandığı söylenebilir. İkinci önemli evrenin 
kuşkusuz Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk reformlarının hayata geçirilmesi ile yaşandığı ifade 
edilmektedir. 1980 askeri darbesinin sonrası ise kadın hareketinin üçüncü evresi olarak 
nitelendirilmektedir (Soysal, 2010: 71-89).  
Bu yıllardan sonra, sosyo- ekonomik anlamda kadın girişimciliği gelişimi sağlanmasına rağmen, 
hızlı bir ilerleme süreci yaşanmamıştır. 
Ülkemizde özellikle son 10- 15 yıldır kadın girişimciliği alanında önemli gelişmeler kaydedilmiş, 
yüksek öğretim görmüş ve iş hayatına atılmış kadın girişimci sayısı hızla artış göstermiş, 
dolayısıyla da ülkemizde yaşayan kadınlar ‘eş’ ya da ‘anne’ olan geleneksel kimliğinden sıyrılarak 
iş veya ticaret yaşamına girmiştir (Bedük, 2005: 113). 
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3. TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİ KADINLAR 
 
Türkiye’de girişimci kadınları belirleyen temel karakteristikler ise; kendine güvenli, cesaretli ve 
sabırlı olmasıdır. Kadınlar, erkek girişimcilerle karşılaştırıldığında kârdan çok sosyal itibara önem 
vermekte, risk almada erkek girişimcilere oranla daha temkinli hareket etmekte ve daha az 
özgüvenli bulunmaktadır. Türkiye’de kadın çalışanlar ile ilgili yapılan çalışmalar, girişimci iş 
kadınlarının yarısından fazlasının ticaret sektöründe girişimci olduğu, genellikle 30-39 yaş 
diliminde yer aldığı ve yarısına yakınının eğitim düzeyinin sadece lise eğitimi düzeyinde kaldığı ve 
genellikle kentli olduklarını ortaya koymaktadır (Anahtar Sanayi, Türkiye’de Girişimcilik). 
 
3.1. Kadın İşgücü Ve İstihdamı Durumu 
 
TÜİK’ ten elde edilen verilere göre, 2016 yılı itibariyle 79 milyon 814 bin 871 kişiden oluşan 
Türkiye nüfusunun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturmaktadır. 
Kalabalık bir kadın nüfusuna sahip olan ülkemizde, kadın istihdamının oransal açıdan düşük olması 
kadın girişimciliği açısından önemli bir engeldir. 
2016 yılı itibariyle kadın istihdam oranı %28,0’dır.İş gücüne katılım açısından bakıldığında ise 
2016 yılı itibariyle 15 yaş ve daha yukarı yaştaki kadın nüfusun işgücüne katılım oranı %32,5 iken, 
aynı yıl itibariyle erkeklerin işgücüne katılım oranı ise %72,0’dır (TÜİK). Dolayısıyla erkeklerin 
işgücüne katılım oranı kadınlara göre iki kattan daha fazla durumdadır. 
 

Tablo 1. Cinsiyete Göre Seçilmiş Göstergeler (TÜİK,2015-2016) 
Seçilmiş Göstergeler Erkek Kadın 
Okuryazar olmayan nüfus oranı (%)( 25+ yaş) (2016 yılı) 1,3 6,2 
Yüksekokul veya fakülteden mezun nüfus oranı (%)(25+ 
yaş)  (2015 yılı) 

17,9 13,1 

İstihdam oranı (%) (15+yaş) (2015 yılı) 65 27,5 
İşgücüne katılım oranı (%) (15+yaş) (2016 yılı) 72,0 32,5 
Genç işsizlik oranı (%)(15+ yaş) (2016 yılı) 17,4 23,7 

Kaynak: www.tuik.gov.tr 
 
Türkiye’de okuma yazma bilmeyen nüfus oranı 25 yaş ve yukarı yaştaki kadınlarda %6,2 iken, 
erkeklerde bu oran %1,3’tür. Dolayısıyla okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı, erkeklere göre 
yaklaşık 5 kat daha fazladır. Yüksekokul veya fakülte mezunu olan kadınlarda nüfus oranı %13,1; 
erkeklerde ise %17,9’dur. Genel itibariyle bakıldığında tabloda en dikkat çekici nokta ülkemizde 
kadınların eğitim durumunun erkeklere göre oldukça kötü durumda olmasıdır. Bu durumun daha da 
kötüye gitmesini engellemek adına eğitim teşviki uygulamalarının ülkemizde daha çok 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. İstihdam oranlarına bakıldığında ise, erkeklerin istihdam oranının 
kadınlara göre 2,6 kat daha fazla olduğu görülmektedir. 
İşgücüne katılma oranı açısından ele alındığında, kadınların işgücüne k atılma oranının erkeklere 
oranla çok düşük seviyede kaldığı görülmektedir. 
Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranlarındaki düşüş eğiliminin nedenlerinden biri, genç 
nüfusun öğrenimde geçirdiği sürenin son zamanlarda uzamış olmasıdır. Hem geçmiş yıllara göre 
üniversitede okuyan kişi sayısındaki artış hem de zorunlu eğitim süresinin 5 yıldan 8 yıla 
çıkarılması ile birlikte, kadınların işgücü piyasasına girişi gecikmektedir. İşgücüne katılımda 
görülen düşüş eğiliminin bir diğer nedeni, işgücünün yapısında görülen, tarımsal etkinliklerden 
tarım dışı etkinliklere kayıştır. Kırsal alanda ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın, kente göç ile 
birlikte eğitimsiz ve de deneyimsiz olmaları nedeniyle işgücü piyasasına hemen katılamamakta, bu 
da işgücüne katılım oranını olumsuz etkilemektedir (Aysıt, 2002: 5). 
Aynı zamanda küçük çocukların bakımı, kadının eğitim düzeyinin düşüklüğü, piyasa koşullarının 
elverişli olmayışı, kısmi çalışma olanaklarının sağlanamayışı, çalışmayla ilgili yasal mevzuattaki 
eksiklikler ve sonuçta kadının çalışması ile ilgili gelenek ve göreneklerin değişim hızının kadın 
lehine yavaş seyretmesi neden olarak gösterilebilir (Küçükkalay, 1998: 40). 
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Ancak önceki yıllarda yapılan çalışmalar incelendiğinde,  eğitimli kadınların iş gücüne katılma 
oranları erkeklere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durum kadınların eğitimli 
olmalarının girişimcilik faaliyetlerini arttırmada önemini vurgulamaktadır (Türkten, 57).  
Dolayısıyla ülkemizde kadınların eğitim düzeyi arttıkça, işgücüne katılım oranı artmıştır. TÜİK’ 
ten elde edilen verilere göre,  2016 yılı itibariyle okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım 
oranı %15,2 iken, lise altı eğitimlilerde bu oran %27,2, lise eğitimi alanlarda işgücüne katılım oranı 
%33,7, yükseköğretimde ise bu oran %71,3’tür. 
 

 
Şekil 1. İşgücüne Dahil Olmayanların Nedene Göre Dağılımı, Kadınlar (2016, Bin Kişi) 

Kaynak: www.tuik.gov.tr 
 
TÜİK’ ten elde edilen verilere göre, 2016 yılında işgücüne dahil olmayan toplam 28.185 bin kişi 
bulunmakta ve bunların 20.052’sini kadınlar, 8133’ünü erkekler oluşturmaktadır. Şekil 1’de 
görüldüğü üzere ülke kadınlarının iş gücüne dahil olmama bakımından en büyük kısmını iş 
aramayıp çalışmaya hazır olanlar yani ümitsizler oluşturmaktadır. 2685 bin kişi çalışamaz halde 
olan kadınları, 2320 bin kişi eğitimdeki kadınları,958 bin kişi emekli kadınları, 64 bin kişi 
mevsimlik çalışan kadınları göstermektedir. 1429 bin kadın ise TÜİK’ in içeriğini açıklayamadığı 
diğerleri oluşturmaktadır. 
  
3.2. Türkiye’de Kadın Girişimciliği 
 
Kadınların çalışması ve girişimciliğe yönelmesi onların ekonomik açıdan özgürleşmelerinin yanı 
sıra kendilerine olan güvenlerinin artmasına, sosyo-kültürel açıdan gelişim sağlamalarına, ruhsal 
açıdan daha mutlu olmalarına ve toplumsal açıdan saygınlık kazanmaları açısından önemli bir adım 
teşkil etmektedir. 
 

Tablo 2. Cinsiyete Göre Girişimci Sayıları (Bin Kişi) 
 2004 2009 2013 2014/8 
ERKEK 
GİRİŞİMCİ  

916 1132 1088 1113 

KADIN 
GİRİŞİMCİ 

49 77 94 109 

 
Kaynak : https://www.dunya.com/ekonomi/kadin-girisimci-sayisi-ilk-kez-100-bini-asti-haberi-265070 
 
2004- 2014 yılları arası yaklaşık beş yıllık dönemde yıllar itibariyle kadın girişimciliğinde devamlı 
olarak artış yaşandığı görülmektedir. 
Veriler, özellikle küresel krizin etkilerinin en yoğun hissedildiği 2009 ve 2010 yıllarında erkek 
girişimci sayısının azaldığına, buna karşılık kadın girişimci sayısında ise artış yaşandığına işaret 
etmekte ve benzer eğilimin kadınların işgücüne katılımında da yaşanması, ekonomik kriz 
dönemlerinde hane gelirlerinde yaşanan düşüşü ikame etmek amacıyla, kadınların iş ve işgücü 
piyasasına daha yoğun şekilde katıldığı yorumlarını güçlendirmektedir. Kadın girişimci sayısının 
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artmasında, son yıllarda yürütülen kampanyalar ve kadın girişimcilere sağlanan kolaylıklar ile 
desteklerin de önemli bir payı bulunuyor. Burada dikkat çeken en önemli husus; ülke tarihinde ilk 
defa kadın girişimci sayısı 100 bini aşmasıdır.2 
2004'te yüzde 4,9 olan kadın girişimci oranının 2015 Haziran ayı itibarıyla yüzde 8 seviyesine 
ulaşması kadınların Türkiye'de sadece ekonomik alanda değil, siyasal, kültürel ve sosyal alanlarda 
da etkinliklerini her geçen gün güçlendiğinin bir göstergesidir.3 
Türkiye’de girişimci kadınların üçte biri evde, büyük çoğunluğu sigortalı olmadan ve kendi 
hesabına çalışmakta, düzenli iş- yerlerinde çalışan erkek ve kadın girişimciler arasında sosyal 
güvenlik açısından büyük bir fark görülmemektedir. Evde ve kendi hesabına çalışma, görece düşük 
çalışma saatleri, girişimci kadınların daha esnek çalışma koşullarına sahip olduklarını 
göstermektedir (Karakoç ve Kolaşin, 2008: 1). 
 

Tablo 3.  Türkiye’de Çalışan Kadın İçinde İşveren ve Kendi Hesabına Çalışan Kadın (2010-2016) 
YIL TOPLAM İŞVEREN (BİN) KENDİ HESABINA 

ÇALIŞAN (BİN) 
2010 6425 83 823 
2011 6973 87 815 
2012 7309 94 789 
2013 7641 94 822 
2014 7689 94 702 
2015 8058 94 707 
2016 8312 112 734 

Kaynak: TÜİK, Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri, İşgücü İstatistikleri yazar tarafından derlenerek, 
düzenlenmiştir. 
 
Türkiye’de işveren olarak ve kendi hesabına çalışan kadınları, girişimci kadın olarak kabul edersek, 
özellikle son iki yılda kadın girişimci sayısında artış görülse de bu sayının yeterli düzeyde olmadığı 
görülmektedir. Bu durumun en önemli sebepleri; piyasa araştırması, ürün ve kalite geliştirme, 
pazarlama teknikleri gibi konularda bilgi noksanlığı, teknoloji kullanımındaki yüksek maliyetler, 
ataerkil değerler, yetersiz krediler ile mevcut kredilere ulaşmakta yaşanan zorluklar ve eğitim 
eksikliği gibi sebeplerdir (Kurtsan, 2004: 2). 
Aynı zamanda ülkemizdeki kendi hesabına çalışan kadınların görünümüne bakıldığında, özellikle 
ev dışında bir işletmesi olanların, ülkedeki “çalışma” kalıplarının dışına çıkabildikleri 
görülmektedir. Erkeklere göre çalışma ömrü kısa, güvencesiz, beceri istemeyen ve düşük ücretli 
işlerde yoğunlaşan ve çok genç yaşta işgücü piyasasına girip evlilikle birlikte ayrılan kentli kadın 
işgücü düşünüldüğünde, kendi hesabına çalışan kadınların özellikle sahip oldukları işletmeler 
büyüdükçe hızla söz konusu görünümden uzaklaştıkları görülmüştür (Bedük, 2005: 115-116). 
 
 
4. TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR 
 
Kadın girişimciliği ülkemizde son zamanlarda her ne kadar gelişim göstermiş olsa da, kadınların 
girişimcilik yolunda karşılaştığı birçok problem söz konusudur. 
En temel sorun olarak vurgulanacak faktör; iş ve sosyal çevre arasındaki dengeyi kurmada yaşanan 
zorluklardır. Ancak özerk olma ve esnek çalışma saatleriyle söz konusu sorun aşılabilmektedir. Bu 
anlamda iş ve sosyal çevre arasında denge kurmada bu durum bir fırsat olarak değerlendirilebilir. 
Girişimci kadınların stres faktörleri dış çevreden kaynaklanmaktadır ve en önemlisi müşterilerdir 
(Kutaniş v.d., 2006: 150). 
Aynı zamanda toplumumuz ataerkil özelliklere sahip olduğundan, kadın erkek eşitsizliğine bağlı 
olarak kadınların girişimcilik faaliyetleri yaygın şekilde desteklenmemektedir. 

                                                
2 https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/turkiyede-girisimcilik-ve-kadin/1970 
3 http://www.aksam.com.tr/ekonomi/turkiyede-kadinin-gucu-artiyor--girisimci-sayisi-110-bini-asti/haber-453086 
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Türkiye’de kadın girişimciler, erkeklere kıyasla, teminat olarak gösterecek mal varlıklarının daha 
az, eğitim düzeylerinin daha düşük ve piyasa tecrübelerinin daha kısıtlı olması sebebiyle hızla 
değişen ekonomik koşullarla baş edememektedir (Özar, 2005: 8). 
Başka bir sorun ise ayrımcılıktır. Kadın işgücü ayrımcı uygulamalara maruz kalmakta ve daha çok 
emek yoğun sektörlerde istihdam edilmektedir. Ülkemizde daha çok kadınların tarım sektöründe 
çalışıyor olması bu durumun açık bir göstergesi olarak nitelendirilebilir (Morçin, 2013: 184-185). 
Türk kadınları finansal açıdan da birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. 
İşletme kurmak isteyen kadın finansmana ihtiyaç duymakta ve ilk olarak kredi kullanımına 
başvurmak istemekte fakat gayrimenkullerin çoğunlukla erkeklerin üzerine kayıtlı olması nedeniyle 
finans kurumları tarafından istenen teminatın kadınlar tarafından bulunamaması ve kadın 
girişimcilerin finans kurumları ile ilişkilerde deneyim ve bilgi eksikliği yaşaması sermaye temini 
konusunda önemli bir sorun oluşturmaktadır (Öztürk ve Arslan, 7). 
Aynı zamanda kadınlar arasında özellikle evli olanların rahat seyahat edememe durumundan 
kaynaklanan sorunlardan dolayı çalışma alanlarının seyahat dışı işlerle sınırlı kalması iş sahalarının 
daralmasına sebep olmaktadır. 
Kadın ve erkek arasında cinsiyet ayrımının şiddetli seviyede görülmesinden dolayı kadınların 
sadece çocuk bakımı, ev işleri kısaca özel hayatı ilgilendiren işlerle sınırlı kalmaları, onların işgücü 
dışında kalmalarına sebep olmaktadır. 
 
 
5. SONUÇLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
Girişimcilik yolunda başarı ölçütünün sağlanmasında erkekler kadar kadınların da önemli katkıları 
bulunmaktadır. Dolayısıyla Türk kadın girişimcilerin toplumsal ve kültürel engelleri aşabilmesi 
için istihdam politikalarının yanı sıra girişimciliği destekleyen ve teşvik eden politikalarında 
uygulamaya konulması gerekmektedir. 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz kalan Türk kadınları iş hayatında özgürleşmesi 
engellenmekte ve ‘’ ev kadını ve anne’‘ sıfatıyla sınırlı kalması iş gücü piyasasında yer almasını 
engellemektedir. Bu konuda çözüme ulaşılabilmesi için toplum bilinçlendirilmeli ve kadınları iş 
hayatına kazandırmaya yönelik çalışmalar yürütülmelidir. 
Teknolojik yaşam ilerledikçe, daha az sayıda iş gücüne gerek duyulmakta ve kadınlar istihdam 
edilememektedir. Bu yüzden kadın girişimcilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik destekler 
sağlanmalıdır. 
Kadın girişimcilere taşınan genel olumsuz bakış açısını kırmaya yönelik toplantılar, seminerler 
düzenlenmelidir. 
Kadınların tarım dışı çalışma alanlarının sağlanması gerekmektedir. Çalışan kadınlara daha esnek 
çalışma süreleri ayarlanmalıdır. 
Kadın girişimcilerin ve istihdamın artması yönünde sivil toplum kuruluşları ve hükümet birlikte 
hareket etmeli ve sorunları iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar arttırılmalıdır. 
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BÜYÜKŞEHİRDE GİRİŞİMCİ KADIN OLMAK: MERSİN 
ÖRNEĞİ1 

 
BEING AN ENTREPRENEUR WOMAN IN THE METROPOL: THE 

CASE OF MERSİN 
 

      Medya EKİNCİ2 

 
 

      ABSTRACT 
 
The purpose of economic activity is the basis of entrepreneurshıp. This process is capable of 
stakeholder management, organizing, service is capable of producing etc. An entrepreneur is 
defined as a person with the characteristics. With the industrial revolution, Women in the 
workforce were required, and the number of working women has increased.  The overall profile of 
women, which face problems in the process of setting up and maintaining a business, metropolis 
of entrepreneurship in family and business life with the advantages and disadvantages of conflict 
in the study throughout the study, on behalf of the understanding is emphasized.  
 The scope of work, with women entrepreneurs in the center of Mersin, 14 semi-structured 
interviews and field observations within the framework of a form reviewed. This study were 
limited to the study of entrepreneurial women in the city centre of Mersin working. As a result of 
the study of women entrepreneurs in the process of setting up and maintaining a business can cope 
with the profile of a women entrepreneur. Metropolis also is an advantage for women 
entrepreneurs being an entrepreneur.  
  
Keywords: Woman, , Women Entrepreneurship, Mersin  
 
                                                  ÖZET 
 
Girişimcilik, amacı ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturmak olan bir süreçtir. Bu süreçte risk 
alabilen, yöneticilik yapabilen, organize edebilen, hizmet üreten vb. özellikleri taşıyan kişi ise 
girişimci olarak tanımlanmaktadır. Sanayi devrimiyle birlikte kadın iş gücüne olan ihtiyaç ortaya 
çıkmış ve çalışan kadın sayısı artış göstermiştir.1980’lerden sonra ise gelişmekte olan ülkelerde 
girişimcilik kavramı önem kazanmaya başlamıştır. Kadınların her alanda aktif ve atılgan olması 
ekonomik alanda da kendini göstermiş, bu sayede kadın girişimciliği de önem kazanmıştır.  
Bu çalışma, büyükşehirde girişimci olan kadınların niteliklerini belirlemekle beraber kadınların 
girişimci olmalarındaki nedenleri ve girişimci kadınların karşılaştıkları sorunları irdelemektedir. 
Kadınların genel profili, iş kurma ve sürdürme sürecinde karşılaştıkları sorunlar, büyükşehirde 
girişimciliğin avantajları ve dezavantajları ile aile ve iş hayatındaki çatışmaların araştırılması, kadın 
girişimciliğinin anlaşılması adına çalışma boyunca üzerinde durulan önemli konulardandır.  
Çalışma kapsamında, Mersin merkezinde 14 kadın girişimci ile yarı yapılandırılmış form 
çerçevesinde görüşmeler ve sahada gözlem yapılmıştır. Çalışma Mersin kent merkezinde 
faaliyetlerini sürdüren girişimci kadınlarla sınırlı tutulmuştur. Çalışma sonucunda kadın 
girişimciler iş kurma ve sürdürme sürecinde karşılaştıkları sorunlarla baş edebildikleri ve mevcut 
durumun, girişimci kadın profilleriyle örtüştüğü görülmektedir. Ayrıca büyükşehirde girişimci 
olmak kadın girişimciler için avantaj oluşturmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Kadın, Kadın Girişimciliği, Mersin   
 
                                                
1 Bu çalışma, Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde 2016-2017 Yılı Lisans Bitirme Tezi olarak 
sunulmuş ve kabul edilmiş olan çalışmanın gözden geçirilmiş ve genişletilmiş halidir.  
2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Sosyolog, e-mail: mdyekinci@gmail.com  
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1. GİRİŞ  
 
Girişimcilik, temelinde kâr elde etme amacıyla, kişilerin risk alması, yenilik yapması ya da gelişme 
gösteren kişi olması şeklinde tanımlanabilir (Karadal, 2014; Yetim, 2002). Girişimcilik gerek 
bireylerin gelir düzeyinde gerekse toplumların refah düzeylerinin artışında belirleyici bir rol 
oynamaktadır. Kadın girişimciliği ise genel olarak kadını pasif ve güçsüz bir durumdan kurtaran ve 
hayatını daha etkili bir biçimde şekillendiren vasıta olarak tanımlanmaktadır (Karadal, 2014: 127). 
Kadın girişimciliği, istihdamda artışa, ülkenin ekonomik kalkınmasına ve endüstrinin gelişmesine 
katkı sağlamaktadır. 
Sanayi devrimine kadar kadınların görevleri genel olarak ev işleri ve çocuk bakımıyla sınırlıydı. 
Sanayi devrimiyle beraber kadın iş gücüne ihtiyaç ortaya çıkmış ve çalışan kadın sayısı artmıştır. 
Özellikle 1980’lerden sonra artan işsizlikle beraber, gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik kavramı 
önem kazanmaya başlamıştır. Tüm dünyada önemi anlaşılan girişimcilik için yasalar oluşturulmuş 
ve girişimciliğe teşvik edici politikalar geliştirilmiştir.  
Kadın haklarının öneminin her geçen gün artması ve kadınların daha bilinçli olması, toplumdaki 
yerlerinde de anlamlı değişimleri beraberinde getirmiştir. Kadınların her alanda aktif ve atılgan 
olması, ekonomik alanda da kendini göstermiştir. Kadınlar yeteneklerini yalnızca ev işlerinde değil, 
iş hayatında da göstermeye başlamıştır. Kadınlar, ekonomik bağımsızlıklarını elde etmek, daha 
rahat ortamda çalışabilmek, statüsünü güçlendirmek ve özgüvenlerini kazanabilmek için kendi iş 
alanlarını yaratmaktadır. Bu bağlamda, kadın girişimciliğinin yetersiz olduğu toplumların kalkınma 
konusunda da geride kaldığı yaygın bir kabuldür. Henüz istendik düzeyde olmazsa dahi kadınların 
girişimci ruhlarını yansıttıkları çeşitli iş kollarındaki örnekler gün geçtikçe artmaktadır. Bununla 
beraber cinsiyet temelli eşitsizliklerden kaynaklı olarak, kadınlar aynı zamanda işgücü piyasasında 
ciddi sıkıntılarla da karşı karşıya kalabilmektedir. Nihai olarak kadın girişimcilerin yaşadığı 
sorunlara değinen ve bu konuda çözüm önerileri sunan çalışmaların artışı toplumu da daha ileriye 
taşıma açısından (Sayın, 2011) önemli bir işlev görebilir. 
 
1.1. Araştırmanın Önemi 
 
Bu makale, Mersin ilinde kadın girişimcilerin genel profil özelliklerini içeren, kadın girişimcilerin 
faaliyetlerini yürütme sürecinde karşılaştıkları problemleri ve girişimci olmadaki başarı faktörlerini 
içeren bir çalışma olması açısından önemli görülmektedir. 
Araştırmanın Mersin’de kadın girişimciliğindeki asıl problemlerin ne olduğunun ve sonraki 
zamanda gerçekleşebilecek araştırmalar adına bir yardımcı kaynak niteliği taşıdığı 
düşünülmektedir. 
 
1.2. Araştırmanın Konusu ve Yöntemi 
 
Geleneksel toplum hayatından modern topluma geçiş yapmakta olan ülkemizde, kadının ev 
içindeki rollerinin yerini ev dışındaki çalışma hayatı almaya başlamıştır. Kadın sorunlarının 
başında gelen kadının emeğinin sömürülmesi ve cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği hala tartışılmakta 
olan konuların bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Makalenin temel konusu Mersin’de bulunan girişimci kadınların çalışma hayatına katılmalarıyla 
beraber ‘Kadın’ olarak çalışmanın zorluklarının neler olduğu, eğitimin girişimcilikteki önemi, 
girişimcilik sürecinde alınan olumlu ve olumsuz tepkilerin kadın girişimcilerdeki etkileri, 
kadınların girişimci olma nedenleri, medeni durumun girişimcilikte engel teşkil edip etmediği gibi 
temel problemler araştırılmaya çalışılmıştır. Makale nitel araştırma çerçevesinde yarı 
yapılandırılmış form ile mülakat ve gözleme dayanmaktadır. Son olarak, makale boyunca 
katılımcıların paylaştığı bilgiler kodlanarak ( K1,K2,K3… gibi) değerlendirilmektedir. 
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2. GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ 
 
Girişimcilik, tanım olarak ilk kez İrlandalı ekonomist Cantillon tarafından yapılıp Fransızca 
anlamıyla “entreprendre” olarak kullanılmıştır. Bu tanımla girişimcinin risk alma özelliğine vurgu 
yapılmaktadır. Cantillon’dan sonra Schumpeter da girişimciliğe, yenilik yapma ve yeni hizmetler 
yaratma vurgularıyla yeni özellikler getirmiştir(İlter, 2008; Arıkan, 2002). Türkçede ise bu kavram 
“müteşebbislik” anlamına gelmektedir. Girişimcilik; ortaya çıkan fırsatlardan yararlanıp sosyal, 
ekonomik ve psikolojik risklerle, amacı ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturmak olan bir 
süreçtir. Bireysel olarak, statü, bağımsızlık, tatmin ve itibar amacı güden girişimcilik, sosyolojik 
açıdan da toplumsal yapıda yenilikçi bir faaliyet olarak görülür. 
Girişimci, üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim faktörlerinin 
kullanılmasını sağlamasıyla, ekonomik kaynakların düşük üretkenlik alanlarından yüksek alanlara 
aktarılması sürecinde baş aktördür. Ayrıca kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut 
girdilerin değişik şekillerde kullanımını sağlaması nedeniyle girişimci toplumsal fayda yaratan 
ekonomik bir aktördür(İplik, 2012). Son olarak girişimci, başkalarının göremediği fırsatları 
görebilen, riskleri de üstlenerek bu fırsatları iş fikrine dönüştürebilme yeteneğine sahip bireyler 
(Top, 2006:6) olarak da tanımlanabilir. 
Sanayi ötesi toplum olarak da adlandırılan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte, birey ve bireysel 
yeteneğe dayalı girişimcilik de hızlı bir gelişme süreci içerisine girmiştir(İlter, 2008). Girişimci 
mevcut kaynaklarını, yenilikçi ve üretkenliğiyle beraber değişik şekillerde kullanır. Yeni iş alanları 
yaratarak, toplumsal bir problem olan işsizlik sorununa da kendi imkânları dâhilinde çözümler 
sunar. Ülke ekonomisinin kalkınmasında da önemli rol oynayan girişimciler, bilgiyi üreterek 
endüstrinin gelişimine katkı sunar. Ayrıca refah seviyesini arttırma etkenlerinden biri olan 
girişimcilik, ekonomik değer yaratarak sosyal gelişmelerde de önemli bir etken olur. Dolayısıyla 
girişimci, üretim faaliyetlerinde, ekonomik büyümede, istihdam yaratılmasında ve endüstrilerin 
doğmasında anahtar faktör rolü görür. 
 
 
3. KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
 
Kadınların iş hayatına girişini veya girişimci olmalarını etkileyen birkaç temel faktör 
bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır: 
 
3.1. Ekonomik Faktörler 
 
Kadınların işgücüne katılımını belirleyen faktörlerin başında, maddi gelir yetersizliği yer alır. 
Bunlar; 
Eşlerin çalışmaması (keyfi çalışmama isteği, engel durumu vb. nedenlerden ötürü) veya kazandığı 
ücreti kadından mahrum etmesi, 
Ailevi ihtiyaçları karşılayamayacak durumda olması, 
Çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak istemesi, 
Kişisel ihtiyaçlarını gidermek istemesi vb. şeklinde sıralanabilir. 
 
3.2. Eğitim Faktörü 
 
Gelişmemiş ülkelerde kadın istihdamı sağlanamadığından ve kadın okuma yazma oranı düşük 
olduğundan, kadın çalışanların çalışma koşulları da kötü durumdadır.   Eğitimli kadınların daha iyi 
şartlarda ve daha iyi ücretle çalışma imkânı elde etmesi, eğitimsiz kadınlara göre daha kolay bir 
durumdur. Eğitim düzeyinin düşük olması, kadınları niteliksiz ve düşük ücretli çalışma ortamlarına 
maruz bırakmaktadır.  
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3.3. Sosyo-Kültürel Faktörler 
 
Kadınları iş kurmaya iten faktörler arasında ülkenin ekonomik koşullarından kaynaklanan işsizlik 
sorunları, kadınlara uygun olmayan iş koşulları ve kadınların özellikle ücretli işlerde cinsiyet 
ayrımcılığına uğramaları sayılabilmektedir (Yetim, 2002). Medeni durum, çocuklu olma ve göç 
gibi sosyal faktörler kadının işgücü piyasasına katılmalarında çoğu zaman olumsuz etken olmuştur. 
Kent yaşamıyla beraber gelen yaşam şartlarının da pahalılaşması, kadını ev dışı işlerde çalışmaya 
zorlamıştır. Kadını çalışma hayatına atan sosyal faktörlerin başında; 
Boşandıktan sonra gelir kaybını dengelemek, 
Eş veya aile bireyleri tarafınca zorla çalıştırılmak, 
Erkekten bağımsız kendi ayakları üzerinde durma isteği, 
Boş zamanı değerlendirme isteği, 
Topluma daha yararlı olma isteği, 
Lider olma ve karar verici güç olma arzusu, 
Statü kazanma ve toplum tarafından beğenilme isteği, 
Psikolojik rahatlama gibi etkenler yer almaktadır. 
 
 
4. KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
Kadın belirli fırsatları görüp ardından riskleri de üstlenerek bunu iş fikrine dönüştürdüğü süreçte 
bir takım sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlara aşağıda kısaca değinilmektedir. 
 
4.1. Eğitim ve Mesleki Beceri Eksikliği 
 
Ülkemizde mevcut eğitim sisteminin kadınların girişimcilik becerilerini geliştirecek ve 
güçlendirecek nitelikte olmaması, kadınların erkeklerden daha az eğitim almalarına ve iş hayatında 
rekabet açısından güçlüklerle karşılaşmalarına neden olmaktadır (Öztürk ve Arslan, 2016). 
Mesleklerine ilişkin eğitimlerini alan girişimci kadınlar çalışma hayatına daha rahat atılmakta ve 
işletmelerini daha iyi yönetebilmektedir. Mesleki eğitimini tamamlamayan kadınlar ise 
işletmelerindeki donanımları kullanamamakta ve acemilikler yaşamaktadır. Ayrıca eğitim ve 
mesleki beceriden eksik olan kadınlar kayıt dışı sektörlerde çalıştırılıp, niteliksiz işçi olarak 
görülmektedir. Girişimcinin tecrübeli olması işletmenin başarılı olmasını sağlayan önemli 
unsurlardan biri olup girişimcinin sahip olduğu ticari ve yönetim tecrübesi girişimcilik faaliyetleri 
sırasında karşılaşılan sorunların aşılmasında önemli bir etken olmaktadır (Özyılmaz, 2016). 
 
4.2. Ailevi ve Çevresel Tepkiler  
 
Kadın, toplumun kurallarına, değer yargılarına, ideolojik kalıplarına göre toplum içerisindeki yerini 
almaktadır (Kırkpınar,1999:3). Geçmişten bu yana aile içi ilişkilerde ataerkilliğin egemen olması ( 
Tekeli, 2011: 25 ) kadının toplum içerisinde etkin ve özerk bir özne olma hakkını (Berktay, 1998:9) 
olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla, Türkiye’de kadının toplum içerisindeki durumuna dair 
bu etkenler ciddi bir rol üstlenmektedir. 
Özellikle 1950’li yıllardan itibaren, Kırsal niteliklerin ağır bastığı bir yapıdan kentsel niteliklerin 
hâkim olmaya başladığı bir toplumsal yapıya doğru değişen ülkemizde, bazı bölgelerde belli 
konularda geleneksel bir takım değer ve tutumların etkisinin sürdüğü söylenebilir ( Türk, 2016: 
153). Bunlardan biri kadının çalışma hayatına ilişkin değer ve tutumlardır. Kadının çalışma 
hayatına girmesi genel olarak erkek egemen toplumlarda hoş karşılanmayan bir durum olduğundan 
kadınlar çalışma hayatında istenen düzeylerde bir varlık gösterememektedir. Bu da doğal olarak 
kadın girişimciliğinin önünü kesmektedir. 
Kadın girişimcilerin karşılaştığı problemlerden biri de ailevi ve çevresel baskılardır. Eve maddi 
destek sağladığından ötürü, evli olmayan kadınların çalışma kararları aileleri tarafından 
desteklenirken, evli olan kadınlar eşleri ve yakın çevreleri tarafından olumsuz tepkiler almaktadır. 
Ev içi işlerin kadının sorumluluğunda olduğunu düşünen erkekler, eşlerinin hem dışarıdaki iş 
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hayatını hem de ev içi işlerini (yemek, temizlik, çocuk/yaşlı bakımı) bir arada yürütemeyeceğini 
düşünmektedir. Kadın girişimciler yakın çevrelerinden de iş hayatının evliliğe engel olacağı 
yönünde olumsuz tepkiler almaktadır. Bu açıdan kadınların manevi sorunları artmakta ve daha 
fazla problemle mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar.  
 
4.3. Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık 
 
Kadının fiziksel özelliklerine göre iş bölümü oluşturulmakta ve kadın çalışma alanları 
daraltılmaktadır. Kadın girişimciler, erkeklerin hâkimiyet kurdukları iş alanlarında, erkeklerle eşit 
niteliklere sahip olsa bile toplum tarafından yadırganmakta ve toplumun yönlendirdiği işlerde 
faaliyet sürdürmektedirler. Bu da girişimci kadınların daha fazla iş alanında faaliyet sürdürmesine 
engel oluşturmakta ve kadının çalışma haklarının elinden alınmasına neden olmaktadır. 
 
4.4. Finansal Sorunlar 
 
Her girişimci, işletmesini kurarken finansal desteğe ihtiyaç duyar. Fakat kadınların erkeklere oranla 
daha küçük işyerlerine sahip olması, kredi alacakları bankalarla veya finans sağlayacak kurumlarla 
sorunlar yaşamasına sebep olmaktadır. Kadınların teminat göstermesi için kendi şahıslarına ait 
mülkü olmayışı kredi alamamalarındaki sorunlardan bir diğeridir. Kurumlardan finans 
sağlayamayan kadın girişimciler eşlerinden veya yakın çevrelerinden maddi yardım istemek 
zorunda kalmaktadır. Bu da kadının eşlerinden veya ailelerinden hem olumsuz tepkilerine neden 
olmakta hem de özgüvenlerinin kırılmasına neden olmaktadır. 
 
4.5. Ev İşleri, Aile ve İş Hayatı Çatışması 
 
Kadınlar hem iş, hem aile hem de ev işleri arasında çatışma yaşamaktadır. Kadının rollerinin hem 
dışarıda hem evde farklı olması kadını bu çatışma arasında sıkıştırmaktadır. Bu temel sorunların 
başında kadının zaman planlamasını yapmakta zorlanması yer alır. İş-aile çatışması kapsamı 
içerisinde değerlendirilen rol çatışması özellikle; uzun ve düzensiz çalışma saatleri, fazla mesai, 
kişinin işte bulunma süresinin uzunluğu gibi çeşitli iş özellikleri rol çatışmasının en önemli 
nedenleri arasında sayılabilmektedir (Soysal, 2010).  
 
 
5. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMALAR 
 
5.1. Kadın Girişimcilerin Girişimciliğe Bakış Açıları 
 
Girişimci kadının cesur ve korkusuz olması, hırslı olması, kendine özgüveninin olması gibi 
tanımların yanı sıra kadının girişimci olması için planlı olması gerekmektedir. Girişimcilik, bireyin 
kendi faydasına yönelik bir hareket olduğu kadar aynı zamanda topluma da ülkeye de ekonomik 
kalkınma adına fayda sağlayıcı bir faaliyettir. Girişimci kadınlar yaptıkları işlerin zorluğu 
konusunda önceden tespitler yaparak ve öngörülerle hareket etmektedir. Bu öngörülerle, kadınlar 
başta ekonomik açıdan, girişimcilik sürecinde karşılaşacakları zorluklarla beraber, manevi açıdan 
da (olası gelebilecek olumsuz tepkiler) kendilerini bu sürece hazırlamaktadır. 
Bu başlık altında girişimci kadınlara “girişimci kime denir?” sorusuyla kadın girişimciliğine 
yönelik fikirlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Görüşmeye katılan girişimcilerden K1 bu soruya “Her 
işin bir zorluğu var. Bir girişimde bulunup bir yer açıyorsanız onun zorluğunu önce görmeniz 
gerekir. Bunu göze alarak, maddi kazanç sağlamak için girişimci olunur.  Genelde girişimciler 
hobilerini işe çeviren insanlar oluyorlar. Hem onun zorluklarını da görüp, adım adım temkinli 
giden kişiye denir”  şeklinde yanıt vermiştir.  
İş planı, kurulması planlanan bir işletmenin geliştirilmesi için önceden oluşturulur ve bu plana göre 
işletmenin kurulma aşamaları gerçekleştirilir. Kadın girişimciler işletmelerini kurmadan önce olası 
başarısızlıkları önlemek adına bir planlama yapmaktadır. Finansal açıdan varlıkları koruyabilmek 
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için hazırlanan plana, girişimcilik faaliyetinin yürütüleceği sahanın oluşturulması, yapabilecekleri 
işler arasında en tecrübeli oldukları iş alanının tercih edilmesi gibi stratejilerini de dâhil 
etmektedirler. Bu açıdan kadınların girişimcilik tanımına yönelik, bir diğer tanım için, kadın 
girişimci olmak planlı hareket etmektir, diyebiliriz.  Bu bağlamda aynı soruya K3 “girişimcilik için 
önce bir işyeri sahası kuracaksın. Mesela ben terziyim,  minder dikeceğim diyelim. Önce tüm 
gereken şartları yerine getirirsin sonra minderi yaparsın planını gerçekleştirirsin. Herhangi bir işi 
yapacaksan da, önce düşünürsün ne yapacağını, sonra o işle ilgili tecrüben var mı bakarsın, daha 
sonra o işe başlayıp işini yaparsın girişimci olursun.” diyerek girişimcilikte planlama ve stratejinin 
önemini belirtmiştir. 
Çalışma hayatının inişli çıkışlı olması kaçınılmaz olabilmektedir. Girişimcilikte de, başlangıç 
olarak bütün bu olasılıklar tek tek irdelenmeli ve mantıksal doğrultuda hareket edilmelidir. Kadın 
girişimcilerin en belirgin özelliklerinden biri cesaretli ve akıllı olmalarıdır. Girişimci kadınlardan 
K9 girişimciliğe;  “Bence girişimci cesur, akıllı, işe koyulmaktan korkmayan ve işini severek yapan 
kişidir.  Girişimci korkmamalı. Her işte mantığıyla davranmalı. Para kazanabileceği her işe 
girişmeli. Akıllı olması gerekir çünkü iş kendi kendine değil akılla yürütülür” şeklinde bir yanıt 
vermiştir. 
 
5.2. Kadınları Girişimciliğe İten Nedenler 
 
Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, kadınları girişimciliğe iten nedenlerin başında, 
kadınların maddi ihtiyaçlarını giderememe durumu söz konusu olmuştur.  Daha çok ailevi giderleri 
karşılamak üzere girişimciliğe atılan kadınlar, çocuklarının eğitim masrafları, kişisel ihtiyaçlar, ev 
giderlerinde eşlerine ekonomik destek sağlamak gibi nedenlerden ötürü iş kurmaya karar 
vermişlerdir. 
Nitekim girişimci kadınlardan K12 “neden girişimci olmak istediniz ”sorusuna, “Eşim tek başına 
ders vererek yetişemiyordu evin ihtiyaçlarına. Çünkü çocuklar var, okuyorlar. Okul masrafı, ev 
kirası, giderler çok oluyordu. Hem benim de bir katkım olsun istedim. Fikir benden çıkmamıştı 
ama eşim de söyleyince kafama yattı. Napayım evde oturacağıma bir katkı da benden olsun dedim” 
şeklinde yanıt vermiştir. 
Yapılan görüşmeler sonucunda, bazı kadın girişimcilerin, girişimcilikten önce devlet memurluğu 
yaptıkları ve işlerini sevmediklerinden ötürü istifa ettikleri bilgisine ulaşılmıştır. Yeniden çalışma 
kararı alan kadın girişimciler, bu kez hem karakterlerine uygun hem de mutlu olabilecekleri yeni iş 
kolları seçmektedirler. Katılımcılardan K2’nin girişimci olma nedeni de verdiği yanıtla bu bulguyu 
doğrular niteliktedir. “Bu benim hayalimdeki istediğim bir işti o yüzden de devlet memurluğunu 
bıraktım buna başladım. 10 yıl boyunca hemşirelik yaptım bıraktım. Birincisi, yapmak istediğim 
bir işti. İkincisi, ara elemanı olarak çalışmak istemedim. Kendime ait bir işyerim olsun istedim. Bir 
de karakter olarak bana uygun bir iş olduğunu düşünüyorum. İstediğim sevdiğim bir iş.”  
Eğitimin her açıdan önemli ve gerekli olduğu bilinmektedir. Ancak yaptığımız çalışma bir kere 
daha eğitimin önemini göstermiştir. Yapılan araştırmaların sonucu, kadınların gerek Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından aldıkları temel eğitimleri, gerek KOSGEB kurslarından aldıkları girişimcilik 
eğitimleri, gerekse STK’ların düzenledikleri bilinçlendirme programları olsun, kadınların çalışma 
hayatında eğitim almamış girişimci kadınlara nazaran daha başarılı oldukları yönündedir. Bunun 
yanı sıra kadınların eğitimden mahrum bırakılmaları onları çalışmaya zorlamıştır.  
Kadınları girişimciliğe iten nedenleri sıralayacak olursak: 
Hayal ettikleri ve sevdikleri işleri yapmak, 
Evde geçirilen zamandan sıkılmak, 
Kendi iş yerlerini açmak, 
Kendi ayakları üzerinde durup ekonomik bağımsızlıklarını kazanmak, 
Eğitim durumlarının yetersizliği nedeniyle meslek sahibi olamamak, 
Kabiliyetlerinin yalnızca kendi yaptıkları iş düzeyinde olması, 
Ekonomik gelir yetersizliği gibi başlıca nedenlerdir. 
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5.3. Kadınların Girişimcilik Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar  
 
Girişimcilik sürecinde kadınlar birçok sorunla karşılaşmıştır. Bu sorunların başında kadınların 
maddi destek (hem kurumsal hem bireysel) alamaması gelir. Girişimcilik için fikir kadar önemli 
olan bir diğer nokta ise finansal desteklerdir. Kadın girişimcilerin ilk finansal kaynak temin 
edecekleri yer genelde birinci dereceden akrabalar olmaktadır. K9 yaşadığı finansal sorunu şöyle 
aktarmaktadır: “İlk önce iş kurmak için sermayenizin olması lazım. Maddi kaynak yoksa borç 
almak zorundasınız. Sonrasında ödeyemezseniz durumlar iyice kötü oluyor. Bende başta maddi 
kaynak sıkıntısı yaşadım. Annem altınlarını sattı bazı arkadaşlarımdan borç aldım. Bu şekilde iş 
kurdum.”. 
Girişimcilik sürecinde kadınların olumsuz tepkilerle karşılaşmış olması, kadınlarda özgüven 
sorununa ve motivasyon düşüklüğüne neden olmuştur. Bu tepkiler genel olarak aile ve yakın 
çevreden olmuştur. Özellikle eşlerden olumsuz tepkiler alınmış ve yakın çevre de kadının 
çalışmasına ilişkin söz sahibi olduğunu göstermeye çalışmıştır. Kadın girişimciler bu tepkilerle baş 
etmeye çalışmış ve kimi zaman olumsuz tepkilerden dolayı daha da azimli olmuşlardır. K2 aldığı 
tepkileri şöyle ifade etmiştir: “Genelde olumsuz tepkiler aldım. Yani;  niye çalışıyorsun, evde 
oturmak daha rahat, işte çocukların var onlarla ilgilen, yeterince çalıştın gibi tepkiler aldım. 
Özellikle eşim işyeri açmamı istemiyordu. Ama konuşarak, ikna ederek aştım. Olumlu destek veren 
hiç olmadı.” 
Olumsuz tepkiler, kadınların cinsiyet ayrımına tabi tutulması gibi kadının yaptığı işi ve birey olarak 
varlığını küçümseyici şekilde olmuştur. Kadınların yalnızca ev işi yapabildiklerine ve çalışma 
hayatında başarısız olacaklarına dair yapılan görüşler kadınları moral açısından kötü 
etkileyebilmektedir. Kadın girişimcilerin hırslı ve istekli olma özellikleri bu tepkiler karşısında 
daha da belirgin olmuş ve işlerine karşı daha fazla mücadele etmişlerdir. K9 aldığı tepkileri 
“Olumlu ve olumsuz tepkiler tabiî ki aldım. Hem de çok fazla. Genç olduğum için yapamayacağımı 
söylediler. Kısa sürede iflas edersin dediler. Siz kadınlar yan yana gelirseniz sadece dedikodu 
yaparsınız, gibi olumsuz tepkiler aldım çevremde. Ama annem en büyük desteği verdi bana. 
Hayatım boyunca onun desteğiyle ayakta durdum ve başardığımı düşünüyorum.” yanıtıyla 
açıklamıştır. 
Kadın girişimcilerin karşılaştığı diğer sorunlardan biri de, iş kurma ve/veya işi yürütme sürecinde 
beklentilerini karşılayamama sürecinin başarısızlık olarak görülmesi ve olumsuz tepkilerle 
karşılaşmalarıdır. Buna ilişkin kadın girişimcilerden K3 “başarısızlık durumunuz oldu mu?” 
sorusuna şu şekilde cevap vermiştir: “Mesela dükkânı açtıktan üç ay sonra kapatmayı düşündüm. 
Çünkü müşteri gelmiyordu. Beni tercih etmiyorlardı. Yeni olduğum için, bir de bayan olduğum 
için. Yani kadınlar bile bazen beni tercih etmiyordu. Kapatma durumuna geldim. Bu benim için 
çok zordu. Sonra sonra tabiî ki kendimi toparlayıp devam ettim. Başarısızlık sonuçlanmadı. 
Özellikle de toptancı açısından. Mal satamıyordum satamayınca borcumu veremiyordum. Tepki 
alıyordum en basitinden eşimden. Bu işi yapamıyorsun zaten niye açtın ki olmuyor para 
kazanmıyorsun bizi rezil ediyorsun çocuğu aç bırakıyorsun diyordu. Bende kendimi kötü hissedip 
başarısız olacağımı düşünüp kapatmayı düşünüyordum.” 
 
5.4. Aile, Ev ve İş Çatışması 
 
Sosyal sorunlardan biri olan cinsiyet ayrımcılığı, toplum tarafından kadınlara ve erkeklere farklı 
roller yüklemektedir. Özellikle geleneksel aile yapısının sürdüğü ülkemizde kadına verilen roller ev 
içindeki işlerle örtüşmektedir. Kadın birçok istatistik cetvelinde ücretsiz aile işletmelerinin bireyi 
olarak tanımlanmaktadır (Unat,1992: 17). Girişimci kadınlar, işletmelerinin yürütülmesindeki 
görevlerinin yanı sıra, çocuk ve/veya yaşlı bakımı, mutfak işleri, ev işleri, annelik vb. konularda da 
roller üstlenmektedir.  
Bu çalışmanın amaçlarından biri olan, girişimci kadınların, çalışma hayatının dışındaki aile hayatı 
ve ailedeki rollerinin iş hayatıyla beraber sürdürülebilirliği konusunu ele almaktır. Kadın 
girişimcilerin meslek seçimleri kadar işyeri konforunun da önemi oldukça fazladır. İşyerlerinin 
büyük olması  (özellikle çocuk sahibi olan kadınların) ve çocuklarının da bakılabileceği bir ortama 
elverişli olması girişimci kadınlar açısından avantaj oluşturmaktadır. Katılımcılardan K1 çalışma 
sürecinde çocuğa bakma sorununu şöyle açıklamıştır:  “Çocuk konusunda ben şanslıyım ki benim 
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burada bakabildiğim bir çocuğum var. Ama tabii ortam müsait de olmayabilirdi. O zaman zor 
olurdu. Çalışma saatlerinize bağlı biraz da. Örneğin; butiğiniz varsa günde 12 saat çalışmanıza 
gerek yok. Ben sabah 9 da geliyorum. Akşam 9 da çıkıyorum. Butiğim olsaydı sabah 10 da açar 
akşam 6 -7 gibi kapatırdım. Kafe olduğu için daha zor oluyor ama şanslıyım ki çocuğuma 
bakabileceğim bir alanım yukarıda var.” 
Çalışan kadınların işletme açmadan önce planlama yaparak hareket ettiklerini belirtmiştik. Aynı 
planlama süreci kadının ev hayatında da devam etmektedir. İş ve ev arası zamanlama sorununu 
ortadan kaldırmak için kadınlar, tüm zamanlarını belli bir plan dâhilinde geçirmektedir. İşlerini 
sıralamaya koyarak yapan kadınlar açısından, evli ve çocuklu olmak çalışmaya engel 
olmamaktadır. Nitekim K10 böyle bir engelin olmadığını şöyle ifade etmiştir: “Düşünmüyorum. 
Bir engel değildir. Bir bayanın becereceği bir şey varsa hedefi varsa hiç çocuk engel değildir. 
Yapabilir. (Ev işleriyle beraber yürütebiliyor musunuz?) Kendini ayarlıyorsun. Yetişmezse de 
yapıyorsun. Zaman ayarlamasını yapıyorsun.  Mesela Pazar gününün işlerini Cumartesi’den 
hallediyorum. Pazar günü de gezmelerime gidiyorum. Ayarlama yapılır. Hedefinde bir şey varsa ne 
çocuk ne evlilik engel olur.” 
Toplumun geleneksel yapıda olması kadının çalışma hayatına katılmasına engel olmaktadır. 
Çalışan kadınlar ekonomik, sosyal ve hukuki yönden ayrımcı muameleye maruz kalmaktadır. 
Kadın istihdamının yeterli olmamasının yanında kadınların çalışma hayatına katılması, erkekler 
tarafından işsizlik nedeni olarak algılanmaktadır. Kadın çalışanlar erkekler tarafından da sözlü 
şiddete maruz kalmaktadır. K3’ün yaşadığı problem bu bulguyu güçlendirmektedir: “Size bir 
yaşadığım olayı anlatıyım. Bir adam perde alacaktı benden. Ben yokum ama eleman var dükkânda. 
Adama bekleyin patron gelsin size hesap çıkarsın diyor elemanım. Beni çağırıyor eleman. Tabi 
evden bulaşığımı bırakıp geliyorum. Adam beni görünce “patron dediğin kadın mıydı?” diyor.  Hor 
gözle bakan erkekler oluyor. Artık bayanlar bütün işimizi elimizden aldı. Bu işte bayanlara mı 
kaldı? gibisinden düşünceleri oluyor.” 
Çalışan kadınların yaşadığı en büyük problemlerden biri de tacize uğramalarıdır. Psikolojik taciz, 
sözlü taciz, fiziksel taciz ve ekonomik tacize maruz kalan kadınlar, çalışma hayatından 
soyutlanmaya çalışılmaktadır. Kadınlara “tacize uğradınız mı?” sorusunu sorduğumuzda K9 
“Elbette kadın olunca bu ülkede fazla değer görmüyorsunuz. Bazı kişiler sizi imrenerek gösteriyor 
bazıları al işte kadın çalışan deyip küçümsüyor. Bazen sapığıyla karşılaşıyorsun. İşim nedeniyle 
telefon numaramı dışarıdan görünür şekilde panoya yazdırdım. Bunu fırsat bilen erkekler arayıp 
rahatsız ediyor. Kadın olarak bunlar beni yıpratıyor” yanıtını vermiştir. 
Teknolojinin hâkim olduğu çağımızda eğitimin önemi oldukça fazladır. Fakat ülkemizde kız 
çocuklarının okuma oranı da düşük seviyelerdedir. Okuma oranının az olması, özellikle kadınların 
eğitimsiz olması, kadınların hayata dair planlarının da önünde engel oluşturmaktadır. Meslek sahibi 
olamayan kadınlar el becerilerine yönelik işletmeler açarak kendilerini yetiştirmeye çalışmıştır. 
Eğitimli olmak çok önemli olduğu gibi, eğitimli olmayan kadınlar da girişimci olabilmektedir. Bu 
bağlamda eğitimsiz olmak kadınların girişimci olmasına engel teşkil etmemektedir. 
K6’nın “girişimcilikte eğitimli olmak şart mıdır?” sorusuna “Eğitim olmadan olur ama bazı işler de 
eğitim olmadan olmuyor. Mesela cilt bakımı için eğitim almadan güzellik salonu açamazsın. Ama 
eğitim olmadan da yapılabilecek çok iş var. Mesela bir kadın evinde dikiş nakış yapıp satabilir. 
Bazı yerlerde kadınların elleriyle yaptıkları ürünler için pazarlar kuruluyor. Sadece kadınlara özel 
oluyor bu pazarlar. Kadınlar bu tür işleri de yapabilirler. Ama imkân varsa ille de eğitimli 
olunmalı” şeklinde yanıt vermiştir. 
 
5.5. Girişimci Kadınların Geleceğe Dair Planları 
 
Araştırmaya dâhil olan kadınların, geleceğe ilişkin planlar yaparken işletmelerini büyütmek 
istediklerini, uzun vadeli planlar yaptıklarını ve başarıyı hedeflediklerini söyleyebiliriz. Genel 
olarak kadın girişimciler işletmelerini daha da büyütmek isterken, ürün çeşitliliğini artırmak, daha 
iyi hizmet sunmak, kar oranını artırmak gibi planlar yapmayı hedeflemişlerdir.  
Çalışma şartlarının özellikle kadınlar açısından zor olduğu açık bir gerçektir. İş mevzuatında 
geçerli olan, kadın çalışma koşulları devlet çalışanını kapsamaktadır. İşçilik yapan diğer kadınlar 
ise gece mesaisine kalma, sigortasız çalıştırılma, doğum izni alamama vb. zor şartlar altında 
çalıştırılmaktadır. Kadın girişimciler hem daha iyi anlaşabildikleri hem de birbirlerini idare 
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edebildikleri için çalışanlarını kadın olarak seçmekten yanadırlar. K3 “İşimizi daha çok büyütmek 
istiyoruz. Üst kat var o da benim dairemdir. Onu da işyerine çevirmek istiyoruz. Tabiî ki şuan hayat 
şartları zor. Türkiye’de şimdi türlü sıkıntılar var ondan dolayı yapamıyoruz. Ama bir isteğimiz var. 
Üst katla birleştirirsem daha çok çeşit yapacağım. En azından daha çok kadın işçi alırım. Birkaç 
kişiye daha destek olmak istiyorum. Şuan yanımda üç kişi var bu sayıyı 6 kişiye çıkarırım. Onlara 
bir katkım olur.” 
Kadınlar yenilikçi ve ilerlemeci bir yaklaşıma sahip olduklarından, geleceğe yönelik planlarını da 
sınırlandırmadan yapabilmektedirler. İmkânlarını geliştirmekten yana olan kadınlar, yurtdışına 
açılarak da kariyerlerini yükseltmeyi hedeflemektedir. K11’in verdiği cevap bu durumu 
örneklendirmiştir: “Yurtdışında bu işi yapmak gibi bir planım var. Orada daha da uzman olabilirim. 
Güzel bir fırsat elime geçerse değerlendiririm. Yani korku yok bende. İlerisi varsa ilerisine 
giderim.” 
Kadınların işletmelerini büyütmek ve daha fazla kar elde etme planlarını yapmalarındaki bir diğer 
neden, şehrin girişimciler için bazı aylarda dezavantaj olmasıdır. Kadın girişimciler yaz aylarında iş 
düşüklüğünü belirterek üzüntülerini dile getirmiş ve yaz aylarını daha verimli hale getirmek için 
yeni fikirler geliştirmişlerdir. 
 
5.6. Büyükşehirde Girişimci Kadın Olmak 
 
Ticari iş yerlerinin kurulduğu yerler, işletmelerin kar edinme, hizmet verme, üretim elde etme gibi 
hususlarında büyük bir öneme sahiptir. Girişimci kadınlara göre, büyükşehirler işletmeciler için 
avantaj oluşturmaktadır. Büyükşehirdeki ürün çeşitliliği küçük şehirlere oranlara daha fazladır. 
İşletmenin büyükşehirde olması daha fazla alana hitap etmesi ve daha fazla müşteri kazanması 
anlamını taşımaktadır.  
Araştırma, büyükşehirde girişimci kadın olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını belirlemeye 
yönelik sorular da içermektedir. “Büyükşehirde girişimci olmanın avantajları ve /veya 
dezavantajları var mıdır?”  sorusuna K6 “Büyükşehir’de olmak işyeri açma konusunda avantajlı. 
Müşteri bulmak daha kolay. Kalabalık nüfus olunca daha çok iş yapabiliyorsun. Küçük bir yerde 
olsam bu kadar kazancım olmayabilirdi. Bu yüzden dezavantajı yok bence” şeklinde yorum 
yapmıştır. 
Şehirlerin gelişmişlik düzeyine göre gelenekçi olup olmaması da değişiklik göstermektedir. 
Büyükşehirde geleneksel toplum yapısının kırsal yerlere oranla daha az olması girişimcilikte 
çevreden gelen yaklaşım açısından daha avantajlı bir durumdur.K9 ve K10 a sorduğumuz soruların 
yanıtları şu şekilde olmuştur: K9 “Dezavantajı yok bence. Ama avantajları var. Büyükşehir demek 
daha çok büyük iş demektir. Daha başarılı iş yapmak demektir. Geleneksel tutumlarla siz nereye 
giderseniz gidin karşılaşırsınız. Hatta küçük yerlere göre büyük şehirde olmak daha avantajlı bu 
konuda. Çünkü küçük yerlerde dedikodu daha çok yaygındır. İnsanlar daha baskıcıdır.” K10 ise “ 
Küçük şehirde olursan araştıramazsın, bilemezsin. Feodal yapı, çevre izin vermeyebilir. Toplumsal 
faktörlerden dolayı zorlanabilirsin. Küçük bir ilçede veya kasabada yaptığın zaman zorlanırsın. 
Dedikodu olur, her şey olur. Ama büyükşehirde istediğin gibi girişimci olabilirsin.” 
K9 ve K10’da görüldüğü üzere, toplumumuzda geleneksel yapı ve kurallar, kadınları etkileyen en 
temel belirleyicilerdir. Kadınların istihdamında gelenekçi yapının olumsuz etki yarattığı üzerinde 
durulması gereken bir konudur. 
Kadının çalışması, kendi bireysel gelişimini, ülke ekonomisini ve ekonomik bağımsızlığını 
doğrudan etkilemektedir. Bununla beraber geleneksel tutumların da kadınların çalışma hayatını 
olumsuz etkilediklerini belirtmiştik. Kadınlara büyükşehirde, büyükşehrin geleneksel tutumlarla, 
cinsiyetçi tutumlarla, inanca dair tutumlarla ve tacize dair sorunlarla karşı karşıya kalıp 
kalmadıkları sorulmuştur. Kadınlar bu tür tutumların kentte veya kırda fark etmeksizin her yerde 
olabildiğini ve karşılaşabildiklerini ifade etmişlerdir: K5 “Taciz her yerde var. Büyükşehirle alakası 
yok. Başıma gelmedi ama çalışan kadınların daha çok başına geliyor tabii.” K12 “Böyle şeylerle 
hayat boyunca karşılaştım. Büyükşehir küçük şehir fark etmiyor. Bazı insanlar çok tutucu. Kadının 
çalışmasına karşı olanlar var. Neden başın açık diyenler oldu. Eşim beni çalıştırıyor diye eşimi hor 
görenler oldu. Bunlar her yerde oluyor.” K13 “Ufak bir hareketinize bile dikkat ediliyor. Ben 
tesettürlü olduğum için özellikle dışarıda bir erkek malzemeciyle konuşsam “aa acaba bu kim?” 
diye sordukları oluyor müşterilerimin. Dini açıdan yaptığım işin günah olduğunu söylüyorlar. 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

40 
 

Özellikle ağda konusunda. Yapma, kaş alma, diyenler oldu. Ama benim de işim bu sonuçta yapmak 
zorundayım.” şeklinde yanıtlar vermişlerdir. 
Araştırmanın amaçlarından biri, girişimci kadınların işyerinde ve diğer işyerleriyle örgütlü olup 
olmadıklarını belirlemektir. Görüşmelerden elde ettiğimiz bilgilere göre kadınların kendi 
işyerlerindeki çalışanlarla ve genelinin yakın esnaflarla örgütlü olabildikleri anlaşılmıştır. 
K1 “Ben sadece bayan elemanlarla çalışıyorum. Mutfakta bizim yemeklerimizde daha başarılı 
olduklarına inanıyorum. Örgütlenme olarak sayarsak mutfakta sadece bayan çalışıyor burada erkek 
çalışan almıyorum.” K10 ise “Esnaf arasında anlaşamama durumu olamaz ama bazılarında 
çekememe durumu oluyor. Bugün benim bir gelinliğim var mesela arkadaşta da aynısı var. İki 
müşterisi geliyor aynı gelinliği istiyorlar. Ve aynı günde olacak düğünleri. Ne yapıyor? Benden rica 
ediyor. Hemen ben yardımına koşuyorum. Bende olan gelinliği veriyorum ona. Diğer 
gelinlikçilerle birbirimize yardım ederiz, eksikleri gideririz. Mesela hep birlikte bir iş yapıp beraber 
eğlenceler de yaparız. Mesela defilelere beraber katılıyoruz.”  
Kadın girişimciler daha örgütlü çalışabilmeleri açısından, hemcinsleriyle beraber çalışmayı tercih 
etmişlerdir. Kadınların bir arada çalışması birbirlerine destek verme açısından da doğru tercih 
yaptıklarının göstergesidir. 
 
5.7. Kadın Girişimcilerin Girişimci Kadınlara ve Çalışmayan Kadınlara 
Önerileri 
 
Kadın girişimciler yeni başlayacak olan girişimcilere öneride bulunurken, kadınların girişimcilik 
için maddi-manevi tüm desteği alarak girişimciliğe atılması ve kuracakları işletmelerle ilgili tüm 
detayları hesap etmesini ve yapabilecekleri işe yönelmesi gerektiğini söylemektedirler. K1 “Her 
zaman kendi hobini yapmak dışarıdan görüldüğü kadar tozpembe değil. Nasıl bir hayat istediğinize 
bağlı. Benim düzenli bir hayatım olmadığı için, eşim işten çıkıyor buraya geliyor biz kapatana 
kadar kalıyor. Çocuğuma burada bakıyorum. Bütün bu zorlukları görerek meslek seçmek 
gerekiyor. İş kolu seçmek gerekiyor. Önerim tüm bunların artı ve eksilerini iyi değerlendirmeleri 
olur.” 
Kadın girişimciler, çalışmayan kadınların özgüvenlerinin olmasını, kendi ekonomik 
bağımsızlıklarını elde etmelerini, erkeklere ihtiyaç duymadan yaşamaları gerektiğini önermişlerdir. 
Kadınlar, eşleri tarafından dışarıda çalıştırılmayan veya herhangi nedenlerden ötürü girişimcilik 
faaliyetinde bulunamayan kadınlar için, evde el becerilerine göre yapabilecekleri ürünleri, internet 
üzerinden veya farklı yollarla satmalarını önermişlerdir. Girişimci kadınlara göre, çalışmayan 
kadınlar da eşlerinin çalışmasına katkıda bulunarak, çocuklarının veya kendi bireysel ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için çalışmaları ve üretmeleri gerektiğini söylemektedirler. Çalışan girişimci 
kadınların ise işlerinde herhangi olumsuz durumlara karşın sabırlı ve güçlü olmalarını 
belirtmişlerdir. 
Kadın girişimcilerin diğer kadınlara önerileri ise şu şekildedir: K2 “Bir şeyi birilerine sorarak 
öğrenmesinler. Araştırmak o kadar kolay ki. İnternet elimizin altında. İnterneti bir oyun aracı değil 
de bir araştırma için kullanırsan çok daha güzel olur. Ben görüyorum. İnternette ahşap boyayarak 
da çok güzel paralar kazananlar var. Hem çocuğuna bakıyor hem de evde çalışıp para kazanıyor. 
Evde oturan da yapabilir. Çalışmak isteyen herkes yapabilir. Türkiye’de işsizlik var ama öyle 
oturduğun yerde kimse sana para vermez. Ama çabalayacaksın. Kendine güveneceksin. Birine 
güvenerek yapamazsın. Ben bu işi yapacağım demelisin. Sevdiğin işi yapacaksın.” 
K6 ise “Her kadın kendi ayakları üzerinde durabilmeli. Erkeklere muhtaç olmadan yaşamalı. 
Ayrıca ailelerine destek olmak için ellerinden geleni yapmalılar.  Kadın çalışan olsa da olmasa da 
haklarını bilip savunmalı. Kimseye muhtaç olmadan yaşamalı. Çalışanlar kendilerine boş zaman 
yaratıp dinlensinler bazen. Ev kadınları da evde bir şeyler yapıp dışarıya satabilecekleri şeyler 
yapsınlar.” 
Son olarak K13 ise “Yani sadece cesaret diyorum. Kendi kabuğundan çıkmalılar. Kimileri sen 
yapamazsın deyince hemen geri çekiliyorlar. Biraz daha cesaretli olmalılar. Dışarıyı 
dinlememeliler. Kafasına bir şey koyduysa yapmalı bir bayan. Her anlamda, sadece girişimcilikte 
değil her konuda olmalı bu. Halk eğitim kursları var oraya gidebilirler. Evde terzilik yapsınlar. 
Bazen erkeklerin yetişemediği yerler oluyor. Benim babam yetişemezdi, annem kırık yumurta alıp 
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satardı. Salça yapar satardı. Kadın da kendi ayakları üzerinde durabilmeli” şeklinde önerilerde 
bulunmuşlardır. 
 
 
6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Çalışmada 14 girişimci kadının demografik özelliklerine yönelik sorular sorulmuş ve kadınların 
eğitim düzeyine, medeni durumlarına, yaşlarına, çocuk sahibi olup olmadıklarına ve mesleklerine 
ilişkin tespitlere ulaşılmıştır. Çalışmaya katılan kadın girişimcilerin demografik özellikleri aşağıda 
belirtilmiştir. 
Eğitim düzeylerine göre: 
Üniversite mezunları: %29 
Lise mezunları: %14 
Ortaokul mezunları: %7 
İlkokul mezunları: %43 
Okuma yazma bilmeyen: %7 
Medeni durumlarına göre: 
Evli: %64 
Bekâr: %36 
Yaş aralıklarına göre: 
25-40 yaş: %57 
40-60 yaş: %43 
Çocuklu olma durumuna göre: 
Evli ve çocuklu: %89 
Evli çocuklu olmayan: %11 
Girişimci kadınların yürütmekte oldukları işler şu şekildedir: Restoran, güzellik merkezi, terzi, 
tuhafiye, iç giyim ve kozmetik, bakkal, tasarım evi, kuaför, gelinlik ve moda evi, müzik evi. 
Girişimci kadınların aylık gelirleri ise 2000-8000 TL arasındadır.  
Kadın girişimcilerin bir kısmının, kendi işletmelerini kurmadan önce farklı işlerde çalışmış olduğu 
ve üniversite mezunu olanların okudukları bölümü sevmediklerinden ötürü hayallerindeki işleri 
yapmaya karar verdikleri tespiti yapılmıştır. Girişimci kadınlar kurdukları işlerde el becerilerini 
dikkate almış ve daha önce çalışmış oldukları işlere benzer işletmeler kurdukları tespit edilmiştir. 
Bu açıdan kadınların girişimci olmaya karar vermeleri sürecinde, yapabildikleri en iyi işlere 
yönelik işler kurmalarıyla, başarıyı daha kısa sürede elde edebilecekleri söylenebilir. 
Kadınların girişimcilik tanımını kendi karakterleriyle bağdaştırdıkları tespit edilmiştir. Genel olarak 
girişimci kadınların “kendi ayakları üzerinde durmak isteyen” ve “kendine güvenen” gibi tanımlar 
yaptıkları belirlenmiştir. Bu bulgulara göre, girişimci kadınların kendilerine olan güvenlerinin 
arttığı, cesaretli oldukları ve yalnız başına iş yapabilme becerilerinin arttığı savunulabilir. 
İşlerini kurarken kadınların bankalardan önce eşlerden ve aileye mensup kişilerden borç aldıkları 
ve KOSGEB’den kredi aldıkları görülmüştür. Kadın girişimciliğine yönelik kurulan kuruluşların 
artırılması, kadın istihdamının da artmasını sağlayabilir. 
Bulgulara göre kadınların en çok girişimcilik sürecinde karşılaştıkları sorunlar finansal ve manevi 
desteğin olmayışıdır. Özellikle evli ve çocuklu kadınların ev ve iş yaşamı arasında sıkışması ve 
zamanını ayarlayamaması, çocuklarına bakamaması gibi problemlerinin olduğu tespit edilmiştir. 
Bu sorunlara yönelik; toplumsal faaliyetlere, yasal düzenlemelere, çocukların bakımına yönelik 
alternatiflere ve kadın girişimcilerin finansal sorunlarına yönelik çözümlere ihtiyaç duyulduğunu 
yorumlayabiliriz. 
Kadın girişimciliğinde eğitimin önemi bulgularda tespit edilmiştir. Daha başarılı sonuçlar elde 
edebilmeleri için, kadın girişimciliğine yönelik mesleki kursların artırılması, kadınların istihdamını 
ve özgüvenini artıracağı şeklinde yorumlanabilir. 
Araştırma bulgularına göre büyükşehirde girişimci olmanın dezavantajları, aynı nitelikte işletme 
sayısının fazla olması diye belirlenirken, müşteri sayısının ve ürün tedarik etmede çeşitliliğin fazla 
olması da avantajlar arasındadır.  
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Sonuç olarak yapılan görüşmeler doğrultusunda savunulan hipotezler sınandığında genel bir kabul 
durumu ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki; 
Girişimcilik, kadının toplumdaki sosyal statüsünü güçlendirmektedir. 
Kadın girişimcilerin eğitim düzeyi başarıyı elde etmede önemli rol oynamaktadır. 
Kadınların demografik özellikleri girişimciliğe engel olmamaktadır. 
Girişimci kadınların ekonomik bağımsızlıklarını elde etmeleri kadınların özgüvenini arttırmakta ve 
geleceğe dair umutlarını arttırmaktadır. 
Bu araştırma bağlamında son olarak şu önerilerde bulunulabilir; 
Kadın girişimcilerin genelde geleneksel işlerde ve cinsiyete dayalı iş sektörlerinde çalıştığı 
görülmektedir. Kadınların geleneksel işlerden farklı yeni iş alanlarına yönelmeleri ve böylece daha 
fazla kadına iş sahası açılması gerekmektedir. 
Girişimciliğin teşvik edilmesi için çalışmaların arttırılması ve diğer kadınların girişimciliğe 
özendirilmesine yönelik rol modellerin ortaya konması gerekmektedir. 
Uygulanacak politikaların kadınların demografik özelliklerine göre ve bölgelere göre yapılması 
kadın girişimciliğinde daha faydalı olacaktır. 
Kadın girişimciliğine yönelik çalışmalar kısıtlı bölgelerde ve kısıtlı sayıda örneklemlerle 
yapılmaktadır. Akademik çalışmalara katkı sağlanması ve girişimci sorunlarının belirlenmesinde 
daha nitelikli sonuçlar elde edilmesi için, bu alanda yapılan çalışmaların daha kapsamlı olması 
gerekmektedir. 
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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GENÇ İŞSİZLİĞİNİN 
BELİRLEYİCİ UNSURLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 
THE DETERMINING FACTORS OF YOUNG UNEMPLOYMENT IN 

DEVELOPING COUNTRIES: THE CASE OF TURKEY 
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ABSTRACT 
 

The problem of unemployment depends on the demand structure and volume of the production 
system, which is the redistribution mechanism. The results of unemployment analysis of each 
country show that the young population is the most affected segment in this group. Because the 
economic and social factors as well as the problems in the labor market constitute a critical 
threshold in the transition from the younger generation education process to the business life. In 
this direction, unemployment emerges as an important macroeconomic problem that is common 
among young people today and needs to be solved. This problem is not only the case of developing 
countries but also the developed countries. Because unemployment and especially the social and 
psychological aspects as well as the economic dimension of youth unemployment are increasing 
the importance of this issue. In this study, the determinants of youth unemployment, which are 
more prominent in developing countries, and their impact on youth unemployment, have been tried 
to be examined with the help of the Johansen cointegration test and error correction model, taking 
advantage of the 1988-2016 period data. 
 
Key Words: Unemployment, Youth, Turkey, Economic Problem. 

 
ÖZET 

 
İşsizlik problemi, yeniden dağıtım mekanizması olan üretim sisteminin talep yapısı ve hacmine 
bağlıdır. Her ülkenin işsizlik analizi sonuçları, genç nüfusun bu grup içerisinde en çok etkilenen 
kesim olduğunu göstermektedir. Çünkü ekonomik ve sosyal unsurlar ile birlikte iş gücü 
piyasasındaki problemler genç neslin eğitim sürecinden iş hayatına geçiş evresinde kritik eşiği 
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda işsizlik günümüzde gençler arasında sık görülen ve çözüm 
üretilmesi gereken önemli bir makroekonomik sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorun 
sadece gelişmekte olan ülkelerin değil aynı zamanda gelişmiş ülkelerin de karşı karşıya kaldıkları 
bir olgudur. Özellikle de genç işsizliğin ekonomik boyutunun yanında sosyal ve psikolojik 
yönlerinin de olması, konunun önemini artırmaktadır. Bu çalışmada, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde daha belirgin olan genç işsizliğinin Türkiye’de belirleyici unsurları ve bunların genç 
işsizliği üzerindeki etkileri 1988-2016 dönemi verilerinden yararlanılarak Johansen eş bütünleşme 
testi ve hata düzeltme modeli yardımıyla incelenmeye çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Genç, Türkiye, Ekonomik Sorun. 
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GİRİŞ 
 
İşsizlik problemi bugün dünyada hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin temel 
makroekonomik hedefleri arasında yer almaktadır. İşsizlik sorunu genel olmakla birlikte ülkelerin 
gelişmişlik seviyesine göre işsizliğin boyutları da farklı olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde genellikle 
uzun süreli ve yapısal işsizliğin yaygınlık kazandığı çoğunlukla gençler ve kadınlara istihdam alanı 
oluşturmada sorunlar yaşanmaktadırlar. Gelişmekte olan ülkelerde ise genç nüfusun yoğunluk 
kazanmasından kaynaklanan sorunlarla birlikte ağırlıklı olarak kayıt altına alınamayan ve eksik 
istihdam koşullarında çalışma hayatında yer bulan problemler söz konusudur (Murat ve Şahin, 
2011: 26)  
Bu bağlamda genç nüfusun istihdam sorunu içinde bulunduğumuz dünyada tüm ülkelerin ortak 
sorunu boyutundadır. Gençlerin işsiz kalmalarının çok yönlü etkileri söz konusudur. İyi koordine 
edilen genç nüfusun istihdamı sosyal ve ekonomik gelişmeye destek açısından önemli bir kaynak 
niteliğindedir. Bununla birlikte, demografik yapı, eğitim sistemi, ekonomik krizler ve ekonomi 
politikaları gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak genç işsizliğinin boyutu dünyada normal işsizlik 
oranının neredeyse iki katı düzeyinde seyretmektedir. Gençlerin işsiz kalmaları iktisaden üretim 
potansiyelinin olması gerekenden daha aşağıda kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca iş bulamayan 
gençlerin psikolojik sıkıntılara girmeleri sonrasında zararlı madde kullanımı, hırsızlık ve fiziki 
hastalıkların sayılarında artış meydana gelmektedir. Hatta yurt içi şartlarda iş bulma konusunda 
sıkıntı çeken genç nüfus yasal ya da yasal olmayan yollarla başka ülkelere göç etmek zorunda 
kalmaktadır. 
Buna yönelik olarak çalışmamızın temel ekseni genç işsizliğini ortaya çıkaran nedenler üzerine 
olmuştur. Başlangıçta genç işsizliğinin kavramsal açıklaması yapılmış, daha sonra genç işsizliğinin 
yıllar itibariyle gelişim süreci ülkelerin gelişmişlik durumu dikkate alınarak verilmiştir. Genç 
işsizliğin meydana geliş nedenleri, teorik yaklaşım ve literatür çalışmaları sunumu çalışmanın diğer 
alt başlıklarını meydana getirmektedir. Çalışmanın son kısmında ise Türkiye ekseninde genç 
işsizliğin belirleyicileri Johansen eş bütünleşme testi ve Vektör hata giderme modeli yardımıyla 
analiz edilmeye çalışılmıştır. 
 
  
2. İŞSİZLİK: KAVRAMSAL YAKLAŞIM 
 
19. yüzyılda kabiliyet yetersizliğinden dolayı meslek sahibi olamamış veya kötü huyundan dolayı 
iş bulamamış ve zamanını boşa geçiren tembel bireyler işsiz sınıfında değerlendirilmiştir. Bu 
bakımdan ilgili dönemde işsizliğin temel sebebi bireyin kendi sorunlarından kaynaklanmaktadır. 
Ancak toplumsal yaşam tarzlarındaki değişim bazı tanımlamalarda da değişim meydana getirmiştir. 
Üretim sürecindeki değişimin miladı kabul edilen sanayi devrimi ile birlikte işsizlik kavramı da 
iktisadi ve toplumsal değişimler ile birlikte yeniden tanımlanmıştır (Erol vd. 2010: 8)  
İşsizliğin kişi ve toplum bazlı olmak üzere iki şekilde tanımsal karşılığı bulunmaktadır. Çalışmaya 
hazır durumda olup, çalışma isteği ve yeteneğinde olan ve gelir temin edilen bir işte istihdam 
edilemeyenler, kişisel bakımdan işsizler içerisinde değerlendirilir. Üretim imkânlarının 
kullanılamaması, boşa harcanması durumu ise toplumsal bakımdan işsizlik grubunda ifade 
edilmektedir (Talas, 1997: 129).  
19. Uluslararası İş İstatistikleri Konferansında kabul edilen karara göre; çalışma çağında bulunan, 
belirli bir zaman sürecinde istihdam olmak için faaliyetler yürüten ve şu an itibariyle bir iş fırsatı 
verildiğinde istihdam edilebilir kişilerin iş bulamaması durumu işsizliktir. Buna ilaveten geçmişte 
herhangi bir iş araması yapmamış fakat gelecek dönemde iş piyasasına katılım için sözleşme 
yapılmış kişiler de işsizler grubundadırlar.  Burada istihdamda olmama çalışma ölçümünde kısa bir 
zaman dilimi, referans alınan haftada ücretli ya da kendi işinde en az bir saatlik çalışma süresini 
işaret etmektedir. İş arama faaliyeti son dört haftada iş bulma, işletme veya tarımsal işyeri kurma 
amaçlı faaliyetleri kapsamaktadır. Bunlara yurt içi ya da yurt dışı ortamlarda yarı zamanlı, gayri 
resmi, geçici ve mevsimsel istihdam durumu da dâhildir (ILO, 2015: 94-95). 
Avrupa Birliği’ne dâhil ülkelerde işsizlik, istihdam veya işçilere yardım bürolarına kayıtlı olan 
kişilerden işsiz bulunanlar ve her an diğer işe geçişe istekli olanlar çerçevesinde ele alınmıştır. 
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Buna göre, bir işte çalışmaya hazır olmanın kriteri, işgücü bürolarına kayıtlı olmaktır. Fakat 
pratikte aranılan işin süresi, işin devamlılığı, işsiz kalınan zaman gibi daha ayrıntılı koşulların da 
dikkate alındığı görülmektedir (Bozdağlıoğlu, 2008: 47). 
Ülkelerin uyguladıkları iktisat politikalarının tutarlılık düzeyi ile istihdam seviyeleri arasında 
doğrusal bir ilişkiden söz edebiliriz. Piyasada kabul edilen geçerli ücret seviyelerinde çalışma 
isteyen bireylerin bir işte çalıştırılması ekonomi politikalarının isabetli olduğunu, tersi durum da 
yani çalışmak isteyen bireylerin iş bulamaması durumunda ise takip edilen politikaların yanlış ve 
yetersiz olduğu kanaatini doğurmaktadır (Aren, 1975: 29).  
Bununla birlikte nüfus artış oranı yüksek ve teknolojik anlamda dönüşüm yaşayan Türkiye gibi 
yükseliş eğilimi gösteren ülkelerde çalışmak isteyen tüm bireylerin bir işte çalıştırılma durumu 
teorik düzeyde geçerliliğini sürdürürken, uygulamada bunun karşılığını bulmak neredeyse imkânsız 
hale gelmektedir. Bu bakımdan ilgili ekonomilerde işsizlik konusuna yaklaşımda bu durumun 
dikkate alınması gerekmektedir.  
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan işsizlik tanımı ise “Referans dönemi içinde istihdam 
halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış ve 
böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş arama 
kanallarından en az birini kullanmış ve 15 gün içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kurumsal 
olmayan çalışma çağındaki tüm kişiler işsiz nüfusa dâhildirler” (TUİK: 2014)  şeklinde karşılık 
bulmaktadır.  
İşsiz bireyler içerisinde yaşları 15-24 arasında olan kişiler ise genç işsiz şeklinde tanımlanmaktadır.  
  Şeklinde gösterilmektedir.  

Kültürel, kurumsal ve politik unsurlar bağlamında, zorunlu eğitimden ayrılma yaşı “genç” için en 
düşük yaş sınırı olarak değerlendirilmektedir.  Üst yaş sınırı toplumdan topluma değişebilmektedir. 
Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çoğu ülkeler 14-25 yaş gruplarını genç olarak görmektedirler. 
İngiltere’de “Genç İstihdam Politikaları” 16-18 yaş gruplarını hedeflerken, İtalya’nın kuzeyin de 
14–29, güneyinde ise 14-32 yaş grupları temel alınmaktadır. Avustralya’da 12- 25, Malezya’da 15 -
40 ve Nijerya da 06-30 yaş grupları genç nüfus kategorisinde değerlendirilmektedir. ABD ve 
İngiltere’de, 16-24 yaş grupları genç olarak tanımlanırken, Türkiye de ise 15 -24 yaş aralığı “genç” 
tanımı için kabul edilmektedir. Ayrıca ILO ve Eurostat verilerinde de 15-24 yaş aralığı genç nüfus 
tanımlamasında kullanılmaktadır (Karabıyık, 2009: 296). 
Yaş gruplarındaki işsizlik analizleri, 25 yaşın altındaki genç nüfusun en çok etkilenen nüfus 
grubunu temsil ettiğini göstermektedir. Okuldan genç neslin işgücü piyasasına entegrasyonu, 
önemli bir ekonomik ve sosyal etkiye sahip iş gücü piyasası işlevselliğinin en kritik ve acil 
sorunlarından birini temsil etmektedir. Bazen gençler, önemli görünmeyen alanlarda ve 
niteliklerine göre daha düşük olan iş kollarında faaliyete başlarken, diğer bazı zamanlarda verimsiz 
çalışma devrelerine girebilmektedirler. Bu durum onları toplumdan uzaklaştırabilmektedir 
(Contratov, 2014: 124). 
Şüphesiz genç nüfus, bir ulusun sosyo-ekonomik gelişimi için en önemli kaynaklardan biridir. Bu 
nüfus kategorisi, tüm sosyo-ekonomik alanlarda yenilikçi fikirler ve ilerici mekanizmalar önermek 
için gerekli cesaret ve enerjiye sahiptir. Gerekli tecrübeye sahip olmamasına rağmen, gençler yeni 
bilgi ve becerileri hızlı bir şekilde özümseme kapasitesine sahiptirler ve kendilerini kısa bir süre 
içinde işveren şirketinin standartlarına uyarlayabilirler. Burada üzerinde durulması gereken diğer 
bir husus da gençlerin genellikle sağlıklı olması ve yetişkin nüfustan daha uzun süre 
çalışabilmeleridir (Contratov, 2014: 125). 
Genç insanların istihdam edilmesi sermaye biçiminde nispi olarak toplam talebin artması ulusal 
ekonominin gelişmesine katkı sunmaktadır. Öte yandan yapılan araştırmalarda genç çalışanlar mal 
ve hizmet satın almak için gerçekleşen gelirden daha büyük bir oranda harcama eğilimi 
duyduklarından, toplam talep artışına katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca, genç çalışanlar arasında 
kazançlarını değerlendirme bağlamında tasarruf etme eğilimlerinin de bulunması, ekonomi için 
yatırım harcanabilir sermayesinin artmasına vesile olmaktadır (Contratov, 2014: 125).  
Buna mukabil son yıllarda eğitim sürecini tamamlayan gençlerin üretim sürecine katkıda bulunma 
isteklerinde sorunlar yaşadıkları ve genç nüfusun işsizlik seviyesinde hissedilir düzeyde artış 
olduğu gözlerden kaçmamaktadır.  
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3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİN GELİŞİMİ 
 
İşsizlik düzeyini kabul edilebilir seviye düzeyine indirmek ve/veya bu düzeyde süreklilik 
kazandırmak tüm ekonomilerin temel makroekonomik hedefleri arasında yer almaktadır. Fakat son 
çeyrek asırlık dönem zarfında hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin karşı karşıya 
kaldığı problemlerden birisi de genç işsizliktir.  
Bu süreçte yeni ekonomi politikası yaklaşımları, sendikaların gücünün zayıflaması, çok uluslu 
şirketlerin işgücü maliyetleri düşürme doğrultusunda ucuz iş-gücü arayışına girmesi gibi faktörler 
özellikle işsizliğin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sorunu boyutuna getirmiştir. Ülkeler bir 
taraftan, üretim ve bilişim teknolojisinde yaşanan gelişmelere uyum sağlamaya, diğer taraftan da 
nüfus artışına paralel olarak hacim kazanan işgücünü istihdam etme çabası içerisindedirler (Çondur 
ve Bölükbaş, 2014: 79). 
Uluslararası istatistiklere göre 2007-2012 periyodunda dünyada genç insanların işsizliğinde 3,4 
milyon artış meydana gelmiştir. Ekonomik bakımdan genç işsizlik çalışma piyasalarında 
istikrarsızlık, sosyal yardım maliyetlerinde artış, vergi oranı tabanının erimesinin yanında eğitim ve 
mesleki formasyon yatırım maliyetlerinin tazminini de engellemektedir. Öte yandan gençler 
arasındaki işsizlik sadece ilgili işsizlerin sorunu değil aynı zamanda ailelerinin ve genel olarak 
toplumun sorunudur. Bir iş bulmakta başarısız olmak beşeri sermayenin yok edilmesine ve yetersiz 
beslenme, stres, depresyon ve hatta kalp problemleri gibi bazı hastalıkların riskinde de artışa neden 
olmaktadır (Contratov, 2014: 125). 
Gençlerin uzun süreli işsiz kalmaları onların sorumluluk alarak yetişkinliğe geçmelerini 
ötelemekte, eğitimli işgücünün üretim dışında tutulması nedeniyle kendi alanındaki gelişmeleri 
takip edememesine vesile olmaktadır. Buna ilaveten işe girme beklentilerinin gerilemesi psikolojik 
ve ailevi sorunlar doğurabilmektedir. Sonuçta işgücünde yetenek gerilemesi, toplumsal 
huzursuzluk seviyesini yükseltmektedir. Öyle ki çok uzun süreli genç işsizliğe bağlı olarak politik 
marjinalleşme ve siyasal sisteme güvenmeme gençler arasında yaygınlık kazanmaya başlamaktadır. 
Öte yandan topluma ve demokratik süreçlere yabancılaşan gençler, suça yönelmekte ve suç 
ekonomisine hizmet eden bireyler durumuna geçebilmektedir (Karabıyık, 2009: 304).  
Diğer taraftan genç bireyler, işsizliği başarısızlık ve yenilgi olarak telakki edebilmektedirler. 
Gençlerde belirginleşen bu duygu, onların ruh sağlığını etkileyerek davranış bozuklukları meydana 
getirebilir. Bunun sonucunda bireylerde kırılganlık, işe yaramazlık ve tembellik hissinin gelişmesi, 
onların toplumdan dışlanmasının kaynağı haline gelmektedir (Karabıyık, 2009: 304). 
Bu bağlamda tüm ülkelerde gençlerin karşı karşıya kaldığı işsizlik probleminin çözümlenmesine 
yönelik çabalar ekonomik anlamda üretime olumlu kaktı sunacağı gibi sosyal anlamda da 
toplumsal huzurun devamı açısından önem arz etmektedir.  
Aşağıdaki grafikte dünyada, Türkiye’de ve farklı gelir grupları ekseninde genç işsizliğinin 1991-
2016 arasındaki gelişimi verilmiştir. Genç işsizliğinin oransal olarak en yüksek düzeyde bulunduğu 
kesimin Avrupa Birliğinde olduğu görülmektedir. Son üç yıllık zaman diliminde bir miktar 
gerileme durumu gözlenmiş olmakla birlikte hala bu oran %20 seviyesinin üzerindedir. Burada 
özellikle ekonomik krizin yaşandığı yıllardan sonra genç işsizlik oranında ciddi oranda yükselişler 
olduğunu söyleyebiliriz. 1990’lı yılların başında Avrupa’da meydana gelen ekonomik sorunlar 
sonrasında yükseliş eğilimine giren genç işsizlik, son küresel finansal kriz sonrasında da artmıştır. 
Avrupa Birliği ülkelerinde 2013 yılında %26 oranı ile incelenen dönem bazında en üst seviyeye 
çıkmıştır. Ele alınan ülkeler içerisinde düşük gelir grubuna ait ülkelerde genç işsizlik seviyesinin 
ortalamada %10 oranının altında olduğu gözlenmektedir. Bu durumu iki farklı açıdan açıklamak 
mümkündür. Bunlardan birincisi, bu ülkelerin üretiminin önemli bir kısmı emek yoğunluklu 
olmaya devam ettiğinden ve kentlere yönelik nüfus hareketi yoğunluk kazanmadığından dolayı iş 
gücünün özellikle de genç iş gücünün istihdam sorunu diğer ülkelere göre daha düşük düzeyde 
kalmaktadır. İkincisi ise diğer ülkelere göre kıyaslandığında söz konusu ülkelerde kayıt dışı 
durumlarının bu ülkelerde daha yüksek seviyede bulunmasıdır.  
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Kaynak: World Bank, Databank, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx, 
 
 
Genç işsizliğin Türkiye özelinde 1991 yılından itibaren gelişimine baktığımızda bazı yıllarda azalış 
eğilimi gösterse de özellikle 2000 yılından itibaren artış eğilimine girdiğini söyleyebiliriz. 2013 
yılından itibaren de her yıl bir miktar artış yaparak 2016 yılında %18,9 seviyesine ulaştığı 
görülmektedir. Türkiye’de genç işsizliğinin artış göstermesinin çeşitli faktörleri bulunmaktadır.  
Türkiye’de özellikle 1980 sonrasında ekonomide meydana gelen yapısal değişim ve dönüşüm genç 
işsizliğin artış göstermesini tetiklemektedir. Ekonomik gelişme süreci ile birlikte emek yoğun 
üretimden teknoloji yoğun üretime doğru geçiş uğraşıları sonrasında elde edilen yüksek büyüme 
performansları beklenilen istihdam artışını sağlayamamaktadır. Aynı zamanda kırsal kesimden 
kente doğru göç hareketlerinin de yoğunluk kazanması ve nüfus artışının yüksek olması da var olan 
istihdam sorununun daha da büyümesine vesile olmaktadır.  
Türkiye’de genç işsizliğinin oluşumunu tetikleyen nedenlerden bir başkası da hiç kuşkusuz eğitim 
sisteminin emek piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak doğrultuda düzenlenmiş olmamasıdır. 
Uluslararası Çalışma Örgütünün raporlarında Türkiye’de istihdam acısından en önemli 
sıkıntılardan birisinin beceri eksikliği ve beceri uyumsuzluğu olduğu vurgulanmaktadır. Özellikle 
tarımdan sanayi ve hizmetler sektörüne geçişle birlikte daha da belirginleşen vasıflı işgücü ihtiyacı 
karşılamada mesleki okullar, üniversiteler ve yaşam boyu eğitim ve beceri geliştirme programları 
başarılı performans gösterememişlerdir (Günaydın ve Çetin, 2015: 22).  
Genç işsizliğin yıllar itibariyle gelişimine bakıldığında kriz dönemlerinden sonra Türkiye’de genç 
işsizliğin artış yaptığını söyleyebiliriz. Bu artışın Şubat 2001 krizi ve 2007 yılında başlayan küresel 
ekonomik kriz sonrasında daha belirginleştiği görülmektedir. 2000 yılında %13 seviyesinde olan 
genç işsizlik oranı 2001 yılında %16 iken, takip eden yıllarda 2004 yılına kadar artış göstermiş ve 
2004 yılında %20,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Benzer şekilde 2006 yılında %16,4 oranında olan 
genç işsizlik 2007 yılından itibaren artış göstermiş ve 2009 yılında %22,8 oranına çıkmıştır.  



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

48 
 

 
Kaynak: World Bank, Databank, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx, 

 

Toplam işsizlik oranı ile genç işsizlik oranlarının gelişimi işsizliğin yaş gurupları içerisindeki 
dağılımını görme bağlamında önem arz etmektedir. Yukarıdaki grafikten takip edileceği üzere 
dünya genelinde hem genç işsizlik oranı yükselmiş hem de toplam işsizlik ile genç işsizlik 
arasındaki makas yavaş yavaş açılmaya başlamıştır. Dolayısıyla genç istihdam sorunu, yetişkin 
istihdamı sorunundan daha öncelikli boyutta eğilim gösterilmesi gereken husus haline gelmiştir. 
1991 yılında toplam işsiz oranı %6 ve genç işsiz oranı %12,2 değerindedir. 2016 yılına 
geldiğimizde dünyada toplam işsizlik oranı %5,74 iken, genç işsizlik oranı %13,56 seviyesindedir. 
AB üyesi ülkelerde ve Türkiye’de de aynı şekilde zaman içerisinde toplam işsizlik ile genç işsizlik 
arasındaki makasın açıldığı görülmektedir. Türkiye özelinde dalgalı bir seyir göstermekle birlikte 
hem toplam işsizliğin hem de genç işsizliğinin artış trendi sergilediğini ifade edebiliriz. Bunun 
yanında 1991 yılında %8,2 toplam işsizlik ve %15,3 genç işsizlik oranları mevcut iken, 2016 
yılında toplam işsizlik %10,3 oranına ve genç işsizlik ise %18,9 oranına çıkmıştır. 
 
 
4. GENÇ İŞSİZLİĞİNİN NEDENLERİ 
 
Genç işsizliğinin meydana gelmesine neden olan unsurlar makro ve mikro olmak üzere ikiye 
boyutta incelenebilir. Gençlerin yaşadıkları ülkelerin genel yapısal özellikleri, demografik durumu, 
eğitim ve işgücü piyasası politikalarındaki uygulama yanlışlıkları ya da yetersizlikleri, asgari ücret 
uygulamaları ve ekonomik dalgalanmalar veya krizler karşısındaki durumlarının analizi makro 
düzeyde yaklaşımı ifade etmektedir. Bunun yanında özellikle gençlerin çalışma eğilimleri, etnik 
kökeni ve piyasaya ilk giriş yapmaları yanında bazı şartlarda da işverenlerin çeşitli bireysel ve 
karakteristik özelliklerinden kaynaklanan ve işsizliğe neden olan durumların tespit edilmesi de 
mikro yaklaşımı göstermektedir (Murat ve Şahin, 2011: 43) 
Toplam Talep Yönlü Sorunlar: Toplam talepteki gerileme aynı zamanda işgücü talebini de 
düşürmektedir. Bunun sonucu olarak genç işgücüne olan talep düzeyinde azalış olmaktadır. Bu 
doğrultuda genel talep ve işgücü piyasasındaki dalgalanmalar genç işsizliğinin artmasını 
tetiklemektedir (Seçer, 2006: 81). Söz gelimi 2008-2010 küresel kriz döneminde genç işsiz sayısı 
73,5 milyondan 77,7 milyona çıkmıştır. Ayrıca aynı dönemde Avrupa ülkelerinde genç işsizlik 
oranı 4,5 puan yükselmiştir (Ebaidalla, 2016: 87). 
Toplam talepteki değişmeler karşısında geçlerin yetişkinlere kıyasen genç işsizlik düzeyini 
etkilemede daha yüksek etkiye sahip olmasının çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Arz yönünde 
gençlerin yaşlı işçilere göre çalıştıkları iş yerinden ayrılma olasılıkları daha yüksektir. Genelde 
gençler ilk işe girdikten sonra kendilerine uygun işi buluncaya kadar şartlar izin verdikçe değişiklik 
yapmaktadırlar. Bunu yapmanın fırsat maliyeti gençler için daha düşüktür. Çünkü fırsat maliyetleri 
daha düşük, daha az beceri gerektirmekte ve bir aileyi desteklemek için bir işe daha düşük seviyede 
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ihtiyaç hissetmektedirler. ABD ve diğer ülkeler için yapılan bir araştırmada 16-25 yaş arasındaki 
gençlerin daha kolay hareket ettikleri yedi sekiz işe ardışık olarak geçtiği gözlemlenmiştir. Ayrıca 
Asya krizi sürecinde Japonya’da işten çıkarılanların %75’ini gençler oluşturmuştur (O’Higgins, 
2001: 41).   
Arz yönü genç işsizliğin duyarlılığını açıklamaya yönelik bazı yönlerini oluştursa da talep tarafının 
da genç işsizliğin oluşumunda etkisinin olduğu şüphe götürmemektedir. Genç işçilerin uzmanlığı 
daha düşük ve işletmeciler onların beceri kazanmaları noktasında daha az maliyetlere katlanmış 
olmalarından dolayı yetişkinlere kıyasen daha düşük maliyetlidirler. Daha da ötesi genç işçilerin 
istihdam korumasına yönelik mevzuata tabi olma ihtimalleri düşüktür. İstihdama dönük yasalar, 
bazı hakların kazanımını belirli bir süreye tabi kılmıştır. İşten çıkarma tazminatları işte kalınan 
süreye göre artış göstermektedir. Bu nedenle işe son dönemlerde girenlerin işten ayrılmalarının 
maliyeti daha düşük olacaktır (O’Higgins, 2001: 41).  
Ekonomide talep boyutu ağırlık kazanan düşünceye göre, ekonomik daralma ve durgunluk 
dönemlerinde ve asgari ücret gibi çeşitli nedenlerden dolayı gençlere yönelik talebin beklenenin 
altına düşmesi genç işsizliği artırmaktadır. Emek arzı boyutundan genç sorunu ele alındığı durumda 
da genç işgücü niteliğindeki eksikliğe dikkat çekilmektedir (Gündoğan, 1999: 68-69; Bayraktar ve 
İncekara, 2013: 25).  
Eğitim Sistemi Sorunu: Bireylerin istihdam edilebilirliğini ve işsizliğe maruz kalma zamanını uzun 
dönemde etkileyen faktörlerden en önemlisi olarak gösterilen eğitim ilk kez iş arayandaki 
sermayenin tek bileşenidir. Bir ülkede eğitim seviyesi ile ekonomik performans birbiriyle eş 
güdümlü hareket etmektedir. Eğitime yapılan katkı, beşeri sermaye birikimini artırmaktadır. 
İstikrarlı bir ekonomik büyüme, gelir ve dolayısıyla gelir artışının ana unsurlarından birisi de beşeri 
sermayedir. Eğitim ile kazanılan bilgi ve beceriler insanların istihdam edilebilirliklerini artırırken 
aynı zamanda onların yükselen innovatif eğilimleri ekonomik gelişmeye sunmuş olduğu de 
katkının boyutunu da yükseltmektedir (Murat ve Şahin, 2011: 51) 
Gençleri dünyaya ve çalışma hayatına hazırlayacak ve eğitimden istihdam sürecine geçişi sorunsuz 
gerçekleştirecek eğitim sistemi yapılandırılması oldukça önem arz etmektedir. Eğitim sistemleri 
yapılandırılırken, sistemin uygulanacağı her bir ülkenin kendi kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal 
geçmişi; aynı zamanda demografik ve işgücü yapısına da dikkat edilmesi gerekmektedir (Murat ve 
Şahin, 2011: 51).  
Günümüz dünyasında genç işsizliğinin en önemli sorunlarından birisi eğitimdir. Genç işgücünün 
sahip olduğu vasıf ve beceri seviyesinin işgücü piyasasında aranan değerler ile örtüşmemesi sorunu 
da arz yanlı genç işsizliğin nedenlerindendir. Bu uyuşmazlık hem teknik hem de teknik olmayan 
becerileri içermektedir. İşverenler çalıştırdıkları bireylerde teknik yeterlilik yanında sayısal 
beceriler, okuryazarlık, inisiyatif sahibi olma ve uyumluluk gibi teknik olmayan özellikleri de 
görmek isterler. Bu özellikleri barındırmayan gençlerin iş bulmaları sorunlu olmaktadır. Bu 
sorunun çözümlenmesi için ülkelerin eğitim sistemlerinin sağladığı beceriler ile işgücü piyasasında 
talep edilen becerilerin örtüşmesi ile gerçekleştirilebilir. (Günaydın ve Çetin, 2015: 20)  
Politik Tercihlerden Kaynaklanan Sorunlar: Ülkelerin yürütmekte olduğu işgücü piyasası 
politikaları genç bireyler üzerine etki yapabilmektedir. Öte yandan sendikaların etkili ve ücretlerin 
katı olduğu AB gibi ülkelerde genç işsizlik önemsenecek boyuttadır. Bu bağlamda gençlerin iş 
deneyimi kazanmaları ve iyi bir iş bulma şanslarını artırabilmeleri için işgücü piyasalarının daha 
esnek çalışma koşullarına sahip olması doğrultusunda politikalar üretilmesi önerileri yapılmaktadır. 
Piyasada geçici işlerin bulunması halinde gençler bu geçici işler üzerinden iş deneyimi 
eksikliklerini bertaraf edeceklerdir. Geçici işleri bünyesinde bulunduracak bir işgücü politikası, 
gençlerin kendileri için ideal iş tercihi yapma döneminde bir basamak görevi yürütmesi, 
işverenlerinde düşük verimlilik durumunu dikkate alarak düşük ücret ödeme imkânına kavuşması, 
işverenlere gençleri deneme babında önemli fırsat sunmaktadır. 
Diğer taraftan işgücü piyasasında gelir güvencesi sağlayan işsizlik yardımları işsiz kalma ya da iş 
arama dönemlerini uzatmaktadır. Araştırmalar Batı Avrupa ülkelerinde işsizlik seviyesi ve süresi 
ile işsizlik yardımı arasında pozitif bir ilişkinin varlığını göstermektedir (Aslan, 2014: 50).  
Demografik Sorunlar: II. Dünya Savaşı sonrasında pek çok ülkede doğum oranları hızla 
yükselmiştir. Bu artış kimi ülkede teşvik edilerek, kimi ülkede ise teşvik unsuru olmadan 
gerçekleşmiştir. Zaman içerisinde iş gücü arzları iş gücü talebini geçmiştir. Ayrıca düşük ücret 
karşılığında çalışan ev kadınlarının işgücüne katılma düzeyinin yükselmesi, genç işgücüne 
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alternatif olarak ön plana çıkmalarına vesile olmuştur. Kadın işgücünün genç işgücüne göre daha 
olgun ve daha disiplinli olmaları işverenleri kadın istihdamına yöneltmiş ve genç işgücü de bu 
gelişmelerden olumsuz etkilenmiştir.  
15 OECD ülkesi üzerinde yapılan bir araştırmada genç nüfusta meydana gelen %10 seviyesindeki 
nispi yükseliş, genç işsizliğini nispi olarak %5, oran düzeyinde ise %1 artırmaktadır. Sözgelimi bir 
ülkede %20 genç işsizliğinin var olduğunu kabul edelim. Eğer genç nüfus %10 düzeyinde artarsa, 
genç işsizlik oranı %21 değerine çıkacaktır (Murat ve Şahin, 2011: 51)   
Ücret Politikası Sorunu: Bir ekonomide genç insanların almış olduğu ücretler ile yetişkinlerin 
almış olduğu ücretler arasında mukayese yapıldığında genç insanların kazandığı para yetişkinlerden 
daha yüksek seviyede ise bu durumda yetişkinlerin çalıştırılması isteği ağırlık kazanmakta ve genç 
çalışanlar bu durumdan olumsuz etkilenebilmektedirler. Fakat bu varsayım genç çalışanlar ile 
yetişkin çalışanların yakın ikame olması durumuna bağlıdır. Birçok koşullarda özellikle de uzman 
yetişmiş çalışanlarda bu durum doğru olmayabilir. Eğer genç birey ile yetişkin birey işyerinde 
birbirini tamamlayıcı boyutta bulunuyorlarsa, farklı uzmanlıklarının yansıması olarak genç bireyin 
ücret düzeyi yetişkinler üzerinde etki meydana getirmeyebilir. Böyle bir senaryoda hem genç hem 
de yetişkin ücretleri diğer girdi maliyetlerinden olumsuz şekilde etkileneceklerdir (O’Higgins, 
2001: 42).  
 
 
5. GENÇ İŞSİZLİĞİN BELİRLEYİCİLERİ: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 
 
Genç işsizliğinin belirleyicilerinin analiz edildiği çalışmalarda genel olarak GSYİH büyümesi, 
doğrudan yabancı yatırımlar, enflasyon, nüfus artış oranı, göç, ekonomik krizler, eğitim düzeyi, 
dışa açıklık düzeyi, yatırımlar ve politik uygulamalar biçiminde şekillendiğini söyleyebiliriz. 
Aşağıda genç işsizliğin belirlenmesine yönelik çalışmalardan bazıları ve elde edilen bulgular 
sunulmuştur.  
Kabaklarlı ve Gür (2011), 2005-2010 periyodu aylık verilerden yararlanarak Türkiye’de enflasyon, 
iktisadi büyüme, sabit sermaye yatırımları ve verimlilik ile genç işsizlik arasındaki ilişkiyi 
araştırmışlardır. Araştırma bulguları değişkenler arasında uzun dönem ilişkisinin var olduğunu 
göstermiştir. Uzun dönemde enflasyon ve verimlilik genç işsizlik üzerinde pozitif yönlü bir etki 
yapmaktadır. Bunun yanında ekonomide küçülmeler ve krizler de genç işsizliği yükseltmektedir. 
Ayrıca ekonomik büyüme ve sabit sermaye yatırımları genç işsizlik düzeyini negatif yönlü olarak 
etkilemektedir. 
Demidova ve Signorelli (2012), 75 Rusya bölgesinde 2000-2009 yılları arasındaki veriler 
yardımıyla yapmış olduğu araştırmada daha yüksek düzeyde bölgesel kalkınma seviyesinin toplam 
işsizlik ve genç işsizliğini azalttığı görülmüştür. Bunların yanında göç ve aile yapıları ile dışa 
açıklık durumları da gençlerin işsizliği üzerinde etkileyici unsur olarak belirmektedir. 
Choudhry vd (2013), son otuz yıl bazında OECD ülkeleri bazında sabit etki panel analizi tekniğini 
kullanarak genç işsizliğin sebeplerinin araştırmışlardır. Araştırma sonuçları ekonomik büyüme, 
ekonomik serbestlik, çalışma piyasası reformları, yarı zamanlı istihdamın artan payı ve aktif 
çalışma piyasası politikalarının işsizliği azalttığını ve iş piyasası performansını geliştirdiğini 
göstermektedir. Gençlerin nispeten daha kötü koşulları düşünüldüğünde, araştırma sonuçları genç 
işsizlik üzerinde nispeten daha yüksek bir etkiye sahip çeşitli politika ve reformların yapılmasının 
önemli olduğunu vurgulamaktadır. 
Msigwa ve Kipesha (2013), Tanzanya'daki gençlerin işsizliğini belirleyen faktörleri incelemek ve 
sorunun azaltılmasına yönelik çözüm önerileri sunmak amacıyla araştırma yapmışlardır. 
Çalışmada, Tanzanya'daki işsizliğin belirleyicilerini analiz etmek için çoklu nominal lojistik 
regresyon modeli (MLM) kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, Tanzanya açısından cinsiyet, coğrafi 
konum, eğitim, beceri ve medeni durumun önemli faktörler içerisinde yer aldığını göstermiştir. 
Genç erkeklerin, genç kadınlara kıyasla işsiz kalma şansının yüksek olduğu görülmüştür. Gençlerin 
coğrafi konumu, kentsel alanlarda yaşayan gençlerin, istihdam edildiklerinde beş kat daha fazla 
işsiz olma ihtimalinin bulunduğu önemli bir faktör olarak bulunmuştur. Kentsel alanda bulunan 
gençlerin kırsal kesime oranla beş kat daha fazla işsiz kalma olasılığı söz konusudur. Öte yandan 
hem ilkokulu bitirmeyen hem de bitiren fakat daha ilerisine devam etmeyenlerin işsiz kalma 
olasılıklarının daha düşük olduğu görülmüştür. Çünkü bu kişiler daha çok kayıt dışı yerlerde 
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çalışma imkânı bulmaktadırlar. Vasıfsız gençlerin uzman gençlere kıyasen yaklaşık 2,3 değerinde 
işsiz kalmaya meyilli oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanında evlilik durumları da istihdam için 
önemlidir. Bekâr ve evli gençlerin dul ve ayrılmış geçlere kıyasen istihdam edilme olasılığının 
yüksek olduğunu göstermiştir.  
Çondur ve Bölükbaş (2014), Türkiye’de işgücü piyasası ve genç işsizlik-büyüme ilişkisine 
küreselleşme sürecinin etkilerini 2000-2010 dönemi üçer aylık verileri kullanılarak incelemişlerdir. 
Granger nedensellik testi sonuçlarına göre genç işsizlikten GSYİH’ya ve enflasyondan genç 
işsizliğe doğru bir nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Ayrıca enflasyondan genç işsizliğe ve 
GSYİH’ya doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu sonuçla birlikte Türkiye’de GSYİH ve 
ÜFE’de meydana gelen değişimlerin doğrudan ve dolaylı olarak genç işsizliği etkilediği ifade 
edilebilir. 
Danacica (2014), Romanya ve Macaristan için farklı zaman periyotlarında mikro verilerden 
yararlanarak genç işsizliğin nedenlerini araştırmıştır. Araştırmalarda cinsiyetler arasındaki 
mesafeler istihdamı ya da yeniden işe girişi etkilemektedir. Bu farklılık en fazla Macaristan’da 
bulunmaktadır. Çünkü Romanya’da eğitimli kadınların sayısı erkeklerden daha fazladır. Bunun 
yanında eğitim seviyesi düşük Romen ve Macar işsizler de önemsenmesi gereken bir durumdur. Bu 
bağlamda politikacılar genç çalışma gücünün kalitesini artırmalı ve gençlerin eğitim almalarını 
desteklemelidirler. Romanya’da yüksek eğitim alan bireyler işlerinden ayrılmaktadırlar, fakat daha 
sonra kendi eğitimlerine ve uzmanlıklarını uyumlu başka işlerde pozisyon bulabilmektedirler. 
Bununla birlikte mesleki eğitim kurumlarından mezun olan kişiler normal eğitim kurumlarından 
mezun olan kişilere oranla iş değişimi ve işe girme noktasında daha dezavantajlı durumdadırlar. 
Sayre vd. (2015), Katar ekonomisi için genç işsizliğin belirleyicilerinin neler olduğunu 
araştırmışlardır. Katar işsizliği bölgesel standartlara kıyasla düşük olsa da, işsizlik ilk kez iş 
arayanlar arasında Arap dünyasındaki diğer ülkelere göre daha yoğunlaşıyor. Bu yazı, genç 
Qataris'in işgücü piyasasına ilk girdiklerinde işsizliği etkileyen faktörleri ele almaktadır. 1995- 
2014 yılları arasındaki verilerden yararlanılarak genç istihdama yönelik politikaların etkisi 
araştırılmıştır. İşsizlik süresini modellemek için ağırlıklı olarak 2.000 Katar genci ile benzersiz bir 
veri seti oluşturulmuştur. Bu veriler, 2014 yılının Eylül ve Ekim aylarında toplandı ve tipik işgücü 
piyasası göstergelerinin yanı sıra, okuldan iş hayatına geçişle ilgili sorular yöneltilmiştir. İşsizlik 
süresinin parametrik olmayan modellerini kullanarak farklı karakterler ile ilk defa iş arayanların 
işsizlik süresinin uzunluğu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Kişisel eğitim ve cinsiyetin Katar için 
işsizlik süresini belirleyen en önemli faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Günaydın ve Çetin (2015), kişi başına reel gelir, ticari açıklık, enflasyon ve dolaysız yabancı 
yatırımların genç işsizlik üzerindeki etkilerini Türkiye ekonomisi ekseninde 1988-2013 periyodu 
içinde araştırmışlardır. Bu doğrultuda ARDL modeli ve Granger nedensellik testinden 
yararlanılarak ilgili değişkenlerin etkisi araştırılmıştır. Reel gelir, ticari açıklık ve dolaysız 
yatırımlar genç işsizlik üzerinde hem uzun hem de kısa dönem bazında azaltıcı etki yapmaktadır. 
Uzun dönemde genç işsizlik ile doğrudan yabancı sermaye arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi 
tespit edilmiştir. Bunun yanında uzun dönemde enflasyon, kişi başına gelir ve ticari açıklıktan genç 
işsizliğe doğru tek yönlü Granger nedensellik ilişkisi gözlenmiştir.  
Dagume ve Gyekye (2016), Güney Afrika’da Vhembe bölgesinde kırsal kesimdeki genç 
işsizliğinin nedenlerini dört yerel idareden alınan veriler ile araştırmışlardır. 580 örnekten yola 
çıkılarak ikili lojistik regresyon yardımıyla genç işsizliğinin sosyo-ekonomik nedenleri 
araştırılmıştır. Buna göre eğitim (beceri) almış ve iş deneyimi kazanmış gençlerin işsiz kalma 
ihtimallerinin azaldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda çalışmada gençler arasında işsizlik sorununu 
gidermek için beceri eğitim fırsatlarının yanı sıra çıraklık eğitiminin önemini vurgulanmaktadır. 
Sam ve Pokhariyal (2016), 1979 yılından 2012 yılına gelinceye kadar geçen zaman dilimi verilerini 
kullanarak Kenya ekonomisinde genç işsizliğinin uzun vadede belirleyicilerini ARDL modeli 
kullanarak test etmişlerdir. Nüfustaki bir birimlik artış, genç nüfusu %1,1 oranında artırırken 
dolaysız yabancı yatırımlardaki bir birimlik artış genç işsizliği % 0,00024 oranında azaltmaktadır. 
Geçmiş dönem genç işsizliği cari dönem genç işsizliği üzerinde %0,12 oranında azaltıcı etki 
yapmaktadır. Öte yandan GSYİH değerinde %1 oranındaki artış genç işsizlik düzeyini %0,0056 
oranında artırmaktadır.  
Sertkaya ve Okur (2016), 1988-2014 yılları arasında genç işsizlik oranı ile enflasyon oranı, 
gayrisafi yurtiçi hâsıla ve yükseköğretim okullaşma oranı arasındaki ilişkileri araştırmışlardır. 
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Johensen eş bütünleşme sonuçlarına göre enflasyon oranındaki  %1’lik artış genç işsizlik oranını 
%0,08 oranında artırmaktadır. GSYİH’da görülen %1 oranındaki bir yükselme genç işsizlik oranını 
%1,54 oranında yükseltmektedir. Öte yandan yükseköğretim okullaşma oranındaki %1 oranındaki 
artış genç işsizliğini %1,32 seviyesinde düşürmektedir. Ayrıca ekonomik büyüme, enflasyon ve 
yükseköğretim okullaşma oranından genç işsizliğine doğru tek yönlü Granger nedensellik ilişkisi 
bulunmuştur. 
 
 
6. YÖNTEM VE ANALİZ  
 
Araştırmada yıllık verilerden yararlanılarak 1988-2016 yılları arasında genç işsizlik oranı (15-24 
yaş grubu), ABD doları türünden kişi başına gelir (KBG), yetişkin işsizlik oranı (Yİ), dışa açıklık 
seviyesi (DA) ((ihracat +ithalat)/GSYİH), doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) ve kriz kukla (Kuk) 
değişkeni kullanılmıştır. İlgili değişkenler TUİK ve Kalkınma Bakanlığının internet sitesinden 
derlenmiştir. Çalışmada kriz kukla değişkeni dışında diğer değişkenlerin doğal logaritmaları 
alınmıştır. Araştırma yönteminin ilk aşamasında  
Çalışmanın ilk aşamasında verilere ilişkin durağanlık testi yapılmıştır. Zaman serisi analizlerinde, 
serilerin durağan halde bulunması gerekmektedir. Bu koşulu taşımayan değişkenler ile çalışılması 
durumunda sahte regresyon sorunu doğabilmekte ve ulaşılan sonuçlar da gerçek ilişkiyi ifade 
etmemektedir (Gujarati, 1999: 713, 726). Zaman serilerinin durağanlığı birim kök testi analizleri ile 
gerçekleştirilmektedir. Durağanlık (bütünleşme) araştırması genel olarak Dickey-Fuller (ADF),  
Phillips-Perron (PP),  Kwiatkowski, Phillips, Scmidth ve Shin (KPSS) v.b testleriyle yapılmaktadır. Bu 
çalışmada durağanlık testi araştırması Phillips-Perron (PP) yöntemi yardımıyla yapılmıştır.  
İkinci aşamada Johansen en çok benzerlik yaklaşımı kullanılarak ortak bütünleşme testleri 
yapılmıştır. Johansen eşbütünleşim testi, durağan olmayan serilerin farkları ile seviyelerini içeren 
VAR (Vector Auto Regression) tahmininden meydana gelmektedir. Düzeyde durağan olmayan X 
ve Y gibi iki seriyi ele aldığımız durumda Z, X ve Y serilerini içeren bir vektör olmak üzere, 
Johansen eşbütünleşim testi için oluşturulacak VAR modeli şu şekilde yazılabilir. 

 
Denklemde i, (i=1,2,….k-1) Zt vektörünün birinci farkının gecikmelerini gösteren değişkenlerin 
parametreler matrisidir.  değişkenlerin düzeylerine yönelik parametre matrisini ifade etmektedir. t  
de VAR modelinin hata terimlerini temsil etmektedir. Johansen eş bütünleşme testi  matrisinin 
rankının tespit edilmesini amaçlamaktadır. Burada  matrisinin rankı sıfır olursa Z vektörünü 
oluşturan seriler arasında eş bütünleşme ilişkisi bulunmamaktadır.  matrisinin rankı bir ve birden 
büyük olursa bu durumda Z vektörünü meydana getiren seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi söz 
konusudur. Başka bir ifade ile rankın değeri eş bütünleşik ilişkisinin miktarını göstermektedir.  
Johansen yönteminde durağan olmayan seriler arasında eş bütünleşme ilişkisi iz (trace) ve maksimum 
özdeğer (maximum eigenvalue) istatistikleriyle gerçekleştirilmektedir. İz testi  matrisinin rankını 
araştırarak eş bütünleşik vektör sayısını gösteren r’ye eşitlik ya da r’den küçüklük durumunu ifade 
eden sıfır hipotezini inceler. Maksimum özdeğer istatistiği ise eş bütünleşik vektör sayısının r olduğu 
sıfır hipotezini r+1 olduğu alternatif hipoteze göre test yapar. Test istatistikleri belirli anlamlılık 
seviyelerinde eşik değerlerden büyük ise sıfır hipotezi ret, tersi durumda ise kabul edilir (Saatçioğlu 
ve Karaca, 2004: 188) 
Üçüncü aşamada ise VEC (vektör hata giderme) modeli oluşturulmuş ve kısa dönem dinamikleri 
araştırılmıştır. Engle ve Granger tarafından geliştirilen hata düzetme mekanizması da dengesizliği 
gidermektedir. Hata düzeltme modeli, değişkenler arasında kısa dönemde dinamik analiz 
yapmaktadır. Bağımlı değişkendeki değişmenin, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin gecikmeli 
değerleri ile uzun dönemli ilişkinin hata terimi arasında oluşturulan regresyon denklemi ile 
gerçekleştirilmektedir. Fakat eşbütünleşik seriler arasında hata düzeltme mekanizması bazı 
durumlarda çalışmayabilmektedir (Tarı ve Yıldırım, 2009: 101). Bu bağlamda iki değişkenli 
VECM modeli aşağıdaki şekilde yazılır: 
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Denklemde ECT, hata düzeltme katsayısını,  p ideal gecikme uzunluğunu göstermektedir.  ECT 
katsayı değerinin negatif ve istatistiki olarak anlamlı düzeyde bulunması kısa dönemde aralarında 
eş bütünleşme ilişkisi bulunan seriler arasında meydana gelen sapmaları uzun dönemde belirli bir 
süreçte dengeye geleceğini göstermektedir (Göçer, 2013: 230). 
Çalışmanın ilk evresinde değişkenlerin durağanlık sınamaları yapılmıştır. Durağanlık testleri 
sonuçlarına göre tüm serilerin I (1) seviyesinde durağan hale geldiği anlaşılmıştır.  

Tablo 1. Birim Kök Test Sonuçları 

Değişken Test Seviyesi Denklem Tipi Test İstatistiği Sonuç 

Gi 
Düzey  PP(12)  c,t = -2,157 I(1) 
İlk Fark PP(5)  = -4,714 

Yi 
Düzey PP(2)  c,t = -2,173 I(1) 
İlk Fark PP(3)   = -4,579 

Kbg 
Düzey  PP(1)  c,t = -1,334 I(1) 
İlk Fark PP(1)   = -4,714 

Dyy 
Düzey  PP(1)  c,t= -2,196 I(1) 
İlk Fark PP(1)  = -5,254 

Da 
Düzey  PP(6)  c t= -2,187 I(1) 
İlk Fark PP(5)  = -4,362 

MacKinnon (1996) tek taraflı kritik değerleri; τ 0,05= -1,953     τ c  0,05= -2,971     τ c t, 0,05= -3,580 
Parentez içindeki değerler gecikme uzunluklarını göstermektedir. 

Eşbütünleşme testi sonucunda düzeyde durağan bulunmayan serilerin uzun dönemde birlikte hareket 
edip etmedikleri araştırması Johansen eş bütünleşme testi aracılığıyla yapılmıştır.   

Tablo 2. Johansen Eş-bütünleşme Testi Sonuçları 

İz Testi Maksimum Öz Değer Testi 

0H  1H  Test 
İstatistiği 

%5Kritik 
Değer 0H  1H  Test 

İstatistiği 
%5 Kritik 
Değer 

r=0 r1  98,061  76,972 r=0 r =1  39,713  34,805 

r1 r2  58,347  54,079 r 1 r =2  21,446  28,588 

r2 r3  36,901  35,192 r 2 r =3  19,230  22,299 

r3 r4  17,671  20,261 r 3 r =4  14,192  15,892 

 
Johansen eş bütünleşme testlerinde uygun gecikme uzunluğunun bilinmesi için VAR analizinden 
faydalanılmıştır. Akaike kriterinin uygun gördüğü “1” gecikmeli model ile çalışılmıştır. Bir 
gecikmeli eş bütünleşme testi sonuçları değişkenler arasında bütünleşme olmadığı yönündeki (r=0) 
sıfır hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir.  

 
Eş bütünleşme ilişkisine göre normalize edilmiş ihracat ve ithalat talep fonksiyonunun açıklayıcı 
değişkenlerinin katsayıları Tablo 3’te sunulmuştur. Buna göre kişisel gelir seviyesindeki  %1 
oranındaki artışlar genç işsizlik üzerinde %0,41 oranında azalış yapmaktadır. Öte yandan yetişkin 
istihdamı, doğrudan yabancı yatırımlar ve dışa açıklık düzeyi oranında %1 oranında artış sırasıyla 

Tablo 3. Normalize Edilmiş Eş Bütünleeşme Vektörü Katsayıları 
Gİ DA DYY Yİ KBG C 

1,0000 
 

-0.2753 -0.0840 -0.5716 0.4165 -4.3046 
(0.079) (0.025) (0.069) (0.058) (0.458) 

Standart hatalar parantez içinde verilmiştir. 
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%0,57, %0,08 ve %0,27 oranında genç işsizlik seviyesini artırmaktadır. Bu bağlamda dışa açılma 
ile birlikte dünya ekonomisi ile entegrasyonun verdiği yoğun rekabet daha fazla nitelikli bireylere 
talebi artırmaktadır. Oysa genç nüfusun önemli bir kısmı uzmanlık ve beceri düzeyinde istenilen 
seviyede bulunmadıklarından dolayı teknoloji ağırlıklı yatırım yapan işletmelerin taleplerinin 
gençlere değil alanında uzmanlık kazanmış yetişkinlere doğru eğilim gösterdiğini söyleyebiliriz. 

tiint

n

i

n

i
inti

n

i

n

i
ntinti ECTKUKKBGYİDYYDAGİ 

 


 
     115

1 1
43

1 1
210   

Tablo 4. Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 

Gecikme 
Sayısı 

ECT ΔGİ ΔDA ΔDDY ΔYİ ΔKBG C KUK 

 
0 

 

-0,7121      -0,0106  0,1301 
 (0,300)       (0,027)  (0,057) 
[-2,334]      [-0,385] [ 2,251] 

1 
  0,1082 0,1486 -0,0237 -0,0073  0,0265   
  (0,344)  (0,387)  (0,042)  (0,321)  (0,161)   
 [ 0,314] [2,170] [-0,563] [-0,022] [ 0,1645]   

R2= 0,389 
Standart hatalar parantez içinde, t istatistikleri ise köşeli parantez içinde gösterilmiştir 

Yukarıdaki Tablo 4’te hata düzeltme analizine bağlı olarak elde edilen sonuçlar sunulmuştur. 
Tablodan da görüleceği üzere genç işsizlik üzerinde meydana gelen bir sapmanın %71,2’si ilk bir 
yıl içinde ortadan kalmaktadır. Ekonomik kriz değişkenin de kısa vadede genç istihdamını artırdığı 
gözlemlenmiştir.   
 
 
7. SONUÇLAR 
 
Genel olarak çalışma çağında yer alan ve belirli bir zaman içerisinde istihdam olmak için çaba sarf 
eden ve an itibariyle bir iş imkânı verildiğinde istihdam edilebilir 15-24 yaş arasındaki kişilerin iş 
bulamaması durumu genç işsizlik olarak tanımlanmaktadır. Genç işsizlik gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin temel ekonomik sorunları içerisinde yer almaktadır. 1991 yılında dünya ölçeğinde 
işsizlik oranı %6,1 seviyesinde, genç işsizlik oranı ise %12,2 düzeyindedir. 1991 yılından 2016 
yılına gelinceye kadar geçen zaman diliminde işsizlik oranı yatay seyrini korumaya devam 
etmekte, hatta bir miktar gerileyerek %5,7 oranında gerçekleşmiştir. Genç işsizlik oranı ise aynı 
dönem içerisinde bir miktar artarak yaklaşık %13,6 seviyesine çıkmıştır. Dünya genelinde genç 
işsizlik oranı yükselirken aynı zamanda işsizlik ile genç işsizlik oranları arasındaki makas da yavaş 
yavaş açılmaya başlamıştır. Bu durum aynı zamanda AB üyesi ülkeleri ve Türkiye için de 
geçerliliğini korumaktadır. Mevcut şartlar bize genç istihdam sorununun yetişkin istihdamı 
sorunundan daha öncelikli boyutta eğilim gösterilmesi gereken husus olduğunu göstermektedir.  
Gençlerin işsiz kalmaları onların sorumluluk alarak yetişkinliğe geçmelerini ertelemekte, eğitimli 
işgücünün üretim dışında tutulması nedeniyle kendi alanındaki gelişmeleri izleyememesinin 
yanında ülkenin üretim, bireyin de gelir kaybına neden olmaktadır. . Buna ilaveten işe girme 
arzularının gerçekleşmemesi psikolojik ve ailevi sorunlar doğurabilmekte, kişilerin radikal davranış 
sergilemelerine kaynak oluşturmaktadır. 
Gençlerin işsiz kalmalarının makro ve mikro boyutta olmak üzere çok çeşitli nedenlerinden söz 
edilebilir. Toplam talepteki daralmadan kaynaklanabileceği gibi demografik durumdan, yanlış ya 
da yetersiz iş gücü piyasası politikası uygulamalarından, eğitim sisteminden ve ekonomik 
krizlerden dolayı da genç işsizlik değişkenlik gösterebilmektedir.  
Türkiye’de genç iş gücünün istihdam sorununun çözümlenmesine yönelik kararlarda etkinlik 
düzeyine katkı yapması amacıyla yapılan bu çalışmada 1988-2016 yılları dönemi yıllık verilerden 
faydalanılarak Johansen eş bütünleşme testi ve hata düzeltme modeli yardımıyla analiz yapılmıştır. 
Analiz sonuçları ekonomik krizlerin genç istihdamı düşürücü, kişi başına gelir artışlarının ise uzun 
vadede genç işsizlik problemini azaltacağını göstermiştir. Bununla birlikte yetişkin işgücü işsizliği, 
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dışa açıklık seviyesi ve doğrudan yabancı yatırımların uzun vadede genç istihdamı olumsuz 
etkilediği görülmüştür. Buradan hareketle dünya ile entegrasyona girmenin verdiği teknoloji yoğun 
rekabette işverenlerin uzmanlık ve beceri düzeyleri yeterli durumda bulunmayan genç işgücünü 
istihdam etme eğilimlerinin olmadığı sonucunu çıkarabiliriz.  
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ASGARİ ÜCRET, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME 
İLİŞKİSİ: BRİCS-T ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME 

 
THE RELATIONSHIP BETWEEN MINIMUM WAGE, EMPLOYMENT 

AND ECONOMIC GROWTH: A CASE STUDY IN BRICS-T 
 

Erşan SEVER1                Arif İĞDELİ2 
 
 
 

ABSTRACT 
 

It is accepted that the minimum wage and minimum wage increases have a negative effect on the 
labor force markets in the theoretical approach. In addition, in the last quarter of the century, the 
results of the studies show that the minimum wage and minimum wage increases have no or limited 
effect. On the other hand, in the recent period, despite the high growth performance of the 
countries, it has been concluded that it cannot bring the expected effect on the increase in 
employment. In recent years, the relationship between minimum wage and economic growth has 
been one of the issues that economists are curious about. Employment factor plays a key role in 
explaining the relationship between these variables. In this study, the relationship between 
minimum wage, employment and economic growth in the BRICS-T sample will be examined by 
considering the period of 2005-2015. In addition, the effects of variables on each other will be 
revealed by using econometric methods. 
 
Key Words: Minimum Wage, Employment, Economic Growth 

 
ÖZET 

 
Kuramsal yaklaşımda asgari ücretin ve asgari ücret artışlarının iş gücü piyasaları üzerinde negatif 
etki yaptığı kabul edilmektedir. Bununla birlikte son çeyrek asırlık süreçte yapılan çalışmalarda 
asgari ücret ve asgari ücret artışlarının emek piyasası üzerinde sınırlı ya da hiç etki yapmadığı 
yönünde sonuçlar elde edilmiştir. Öte yandan son dönemde ülkelerin yüksek büyüme performans 
göstermelerine rağmen istihdam artışında beklenen etkiyi meydana getiremediği yönünde sonuçlar 
da elde edilmiştir. Bu bağlamda asgari ücret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki ekonomistler 
tarafından merak edilen konuların başında gelmektedir. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin 
açıklanmasında istihdam faktörü kilit rol oynamaktadır. Bu çalışmada 2005-2015 dönemi dikkate 
alınarak BRICS-T örneğinde asgari ücret, istihdam ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler 
incelenecektir. Ayrıca bu çalışmada ekonometrik yöntemlerden faydalanarak değişkenlerin 
birbirleri üzerindeki etkileri ortaya çıkarılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Asgari Ücret, İstihdam, Ekonomik Büyüme  
 
 
1. GİRİŞ 
 
İktisatçılar tarafından her zaman ilgilenilen konulardan biri olan asgari ücretin birçok ekonomik 
değişkenle ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Gerek görsel medya da gerekse de yazılı medya da 
sıkça gündeme gelen asgari ücretin ekonomik yansımaları yalnızca iktisatçıların değil aynı 
zamanda sıradan vatandaşların da ilgisini çekmektedir. 

                                                
1 Prof. Dr. Aksaray Üniversitesi, İkt ve İdr. Bil. Fak. İktisat Bölümü, severersan@hotmail.com 
2 Dr. Aksaray Üniversitesi, İkt ve İdr. Bil. Fak. İktisat Bölümü, arifigdeli@hotmail.com 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

58 
 

İşçinin hayatını sürdürmesinde gerekli olan ihtiyaçların karşılanmasına yetecek olan ücret olarak 
tanımlanan asgari ücret genellikle devlet tarafından belirlenmektedir. Asgari ücretin istihdam başta 
olmak üzere ekonomik değişkenler üzerindeki etkisine dair farklı ekollerden farklı görüşler 
gelmektedir. Klasik İktisatçılar asgari ücretin istihdam üzerinde negatif yönde etkisi olacağını iddia 
ederlerken, Keynesyen ve Sosyalist iktisatçılar bu durumun tersine asgari ücretin istihdam ve 
ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönde etkisi olacağını savunmaktadırlar. Literatürde bu etkiyi 
inceleme yönelik çok sayıda çalışma yer almaktadır. Çalışmalardan bir kısmı Klasik iktisatçıları 
desteklerken, bir kısmı ise Keynesyen ve Sosyalist iktisatçıları desteklemektedir. 
Literatürde yer alan çalışmalar genellikle ülke bazlı olup, asgari ücretin istihdam ya da ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisini incelemeye yöneliktir. Bu bağlamda bu çalışmada BRICS-T(Brezilya, 
Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Türkiye) ülkeler örneğinde 2005-2015 yılları arasında asgari 
ücret, istihdam ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelecektir. Bu ilişkiyi incelemede 
değişkenler arasındaki dinamik etkileşimi ortaya çıkaran Panel VAR modeli kullanılmıştır. 
 
 
2. ASGARİ ÜCRET ve EKONOMİK ETKİLERİ 
 
Devlet tarafından belirlenen, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin 
gıda, konut, giyim, sağlık gibi zorunlu gereksinimleri minimum düzeyde karşılamaya yetecek ücret 
olarak tanımlanan asgari ücretin istihdam, cari ücretler, fiyatlar genel düzeyi, enflasyon, ekonomik 
büyüme gibi ekonomik değişkenler üzerinde etkileri vardır. Ancak asgari ücretin bu değişkenlerden 
biri olan istihdam faktörü üzerinde önemli bir etkisi olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda asgari 
ücretin istihdam üzerindeki etkisine yönelik çok sayıda çalışma yapılmıştır. Çalışma sonucu elde 
edilen bulgulara bakarak farklı ekollerden gelen iktisatçılar asgari ücret ile istihdam arasındaki 
ilişkinin yönü üzerinde bir uzlaşıya varamamışlardır (Güven, Mollavelioğlu ve Dalgıç,2011:147-
148). Klasik iktisatçılar bazı sebeplerden dolayı devlet tarafından asgari ücretin belirlenmesine 
karşıdırlar. Bu sebeplerden ilki, devletin asgari ücreti belirlemek yoluyla bireysel özgürlük olan 
sözleşme hürriyetine müdahale etmesidir. Diğer bir sebep ise devlet müdahalesi ile belirlenen 
asgari ücretin piyasadaki malların gerçek değerlerinden uzaklaşmasına yol açacağıdır. Bir diğer 
sebebi, devlet tarafından belirlenen asgari ücretin işçileri tembelliğe sevk edeceğidir. Bu 
sebeplerden sonuncusu ise devlet tarafından belirlenen asgari ücretin firma sahibini kayıt dışı işçi 
çalıştırmaya sevk edeceğidir (Kutal,1969: 14). Bu sebeplerden dolayı Klasik iktisatçılar devlet 
tarafından belirlenen asgari ücretin istihdam üzerinde negatif yönlü etkiye sahip olacağını iddia 
etmektedirler (Kargı, 2013:186). Klasik iktisatçılardan farklı olarak Keynesyen İktisatçılar, işçilerin 
düşük firma sahiplerine göre daha düşük gelir düzeyinde bulunduklarından dolayı yüksek bir 
tüketim eğilimde bulunmasının toplam talebi teşvik ederek toplam çıktının artmasına neden 
olacağını iddia etmektedirler. Başka bir ifade ile Keynesyen iktisatçılar asgari ücret ile istihdam 
arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığını savunmaktadırlar. Diğer bir ekol olan sosyalist 
iktisatçılar ise devlet tarafından belirlenen asgari ücretin işçinin emeğinin sömürülmesini 
engelleyeceğini ve işçilere, hayatlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde sürdürebilmeleri için asgari 
yaşam standartları sağlayacağını iddia ederler. Ayrıca Sosyalist iktisatçılara göre asgari ücret 
uygulamasının yokluğunda firma sahipleri tarafından belirlenen ücretin çok düşük seviyede 
olmasının ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Tüketim eğilimi daha 
yüksek olan düşük gelirli işçi sınıfının eline gecen gelir seviyesinin azalması toplam talebin ve 
toplam çıktının azalmasına yol açarak ekonomik daralmaya neden olur. Bu bağlamda asgari ücret 
uygulamasının bu olumsuz etkiyi ortadan kaldıracağı düşünülmektedir (Dağlıoğlu ve Bakır,2015: 
37). 
İktisat ekollerinin asgari ücret, istihdam ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye yönelik 
görüşlerine değinildikten sonra asgari ücret uygulamasının istihdam ve ekonomik büyüme 
üzerindeki olası etkileri sunulmaktadır. İlk defa Yeni Zelanda’da 1894 yılında yürürlüğe giren 
asgari ücret uygulaması, ardından sırayla 1896 yılında Avustralya’da ve 1912 yılında İngiltere’de 
uygulanmaya konulmuştur (Karaçor, Özmen ve Yorgancılar, 2010:6). İşçinin işveren tarafından 
sömürülmesini engellemek ve insan onuruna yaraşır bir şekilde hayat sürmesi üzerine yürürlüğe 
sokulan asgari ücret uygulamasının ekonomik değişkenler üzerinde kısa ve uzun vadeli sonuçları 
olmuştur. Bu sonuçlardan ilki küçük ve orta boy işletmelerin önemli bir kısmının asgari ücret 
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uygulamasına bağlı olarak ortaya çıkan maliyet artışından dolayı rekabette güçlük çekmesi ve 
tüketimini azaltmasıdır. Bu sebepten dolayı işletmeler bir miktar işçisini işten çıkararak istihdamın 
azalmasına neden olur. Özellikle küçük boy işletmeler üzerine yapılan çalışmalarda, bu tip 
işletmelerin işçilerine düşük ücret ödeme yoluyla büyük işletmelerle rekabet edebildikleri 
görülmektedir. Büyük işletmelerin teknolojik ve pazar üstünlüğüyle ancak bu şekilde baş 
edebilmektedir. Asgari ücretin belirlenmesi bu durumu ortadan kaldırmakta ve uzun vadede küçük 
işletmelerin kapanmasına yol açmaktadırlar (Sunal ve Alp, 2015:114). 
Bir diğer sonuca göre asgari ücretin az olduğu veya olmadığı ülkelerin dış ticarette diğer ülkelere 
göre daha fazla rekabet gücünün olmasıdır. İşçilere verilen ücret düzeyinin artmasının dış ticarette 
söz konusu ülkeyi diğer ülkelere göre dezavantajlı duruma getirdiği bilinmektedir. İhraç ürünleri 
üzerinde fiyat belirleme gücü olmayan ülkelerde asgari ücret yükselmesi işletmelerin karlarının 
azalmasına ya da işletmelerin işçi çıkartarak istihdamın azalmasına yol açacaktır. Sonuçlardan bir 
diğeri, yurt içine mal satan işletmelerin önemli bir kısmı maliyetlerine gelen bu artışı fiyatlarına 
yansıtırlar. Bu durumda enflasyonun artmasına yol açar. Geri kalan işletmeler ise asgari ücretteki 
bu artışı fiyatlarına yansıtamazlar ve zarar ederler. Zarar eden işletmeler bir müddet sonra 
kapanırlar. Bu durum da istihdamın azalmasına sebep olur (Akın,2016:144).  
İktisadi yazında asgari ücret ile istihdam arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğuna dair ciddi bir 
anlayış bulunmaktadır. İktisat literatüründe bu görüşü destekleyen çalışmalar olduğu gibi reddeden 
çalışmalarda yer almaktadır. 
 
 
3. LİTERATÜR 
 
Bu bölümde literatürde asgari ücretin, istihdam ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisini inceleyen 
çalışmalara değinilmektedir. 
Card ve Krueger (1995), New Jersey için asgari ücretin istihdam üzerindeki etkisini Doğu 
Pensilvanya’daki 410 fastfood restoranı üzerinden elde edilen verileri kullanarak incelemişlerdir. 
Bu çalışmada işçilere yüksek ücret ödeyen işletmelerdeki istihdam değişimi ile işçilere düşük ücret 
ödeyen işletmelerdeki istihdam değişimini karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucu elde edilen 
bulgularda asgari ücretteki artışın New Jersey eyaletinde bulunan fast food restoranlarındaki 
istihdam üzerinde herhangi bir değişime yol açmadığı görülmüştür. İstihdam üzerinde önemli 
derecede bir etkisi olmayan asgari ücretin mal fiyatları üzerinde yaklaşık %10 düzeyinde bir artışa 
sebep olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Lemos (2004), Brezilya için asgari ücretin istihdam üzerindeki etkisini zaman serileri yöntemi 
yardımıyla incelemiştir. Çalışma sonucu elde edilen bulgulara göre asgari ücretin istihdam 
üzerindeki etkisi farklı ücret düzeylerine ve bölgelere göre çeşitlilik göstermektedir. 
Montenegro ve Pages (2004), Şili için asgari ücretin istihdam üzerindeki etkisini panel veri analizi 
yardımıyla incelemişlerdir. Analiz bulgularına göre asgari ücrette meydana gelen artış genç nüfus 
ve niteliksiz işçi istihdamını azaltırken, kadın istihdamını artırmaktadır. 
Güven vd. (2011), 1969-2008 dönemini kapsayan verileri kullanarak, Türkiye’de asgari ücret 
uygulamasının istihdam üzerindeki etkisini Toda ve Yamamota nedensellik analizinden 
yararlanarak analiz etmişlerdir. Analiz bulgularında asgari ücret ile istihdam arasında nedensellik 
ilişkisinin varlığına rastlanmamıştır. Ayrıca Etki Tepki fonksiyonlarından elde edilen bulgulardan 
yararlanarak asgari ücretteki değişimlere istihdamın anlamlı tepkiler göstermediğine ulaşılmıştır. 
Karaçor vd. (2011), çalışmalarında 1987-2010 dönemi Türkiye ekonomisi asgari ücret oranları, 
enflasyon oranları ve işsizlik oranları arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik testleri yardımıyla 
incelemişlerdir. Analiz bulgularında değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin varlığına 
rastlanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin varlığına rastlandıktan sonra uzun dönemli bir 
ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi için eş bütünleşme testine başvurulmuş ve analiz 
bulgularında değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki görülmüştür. Bulgular %10 anlamlılık 
düzeyinde değerlendirildiğinde asgari ücret ve enflasyon oranlarından işsizlik oranına doğru bir 
ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır. 
Kargı (2013), Türkiye 2005: 01-2012: 03 dönemine ait çeyreklik verileri kullanarak, asgari ücretin, 
ücret yapışkanlığı üzerindeki etkilerini zaman serileri yöntemi yardımıyla analiz etmektedir. 
Çalışma sonucu elde edilen bulgulara göre asgari ücret ile ekonomik büyüme ve enflasyon arasında 
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herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. Özellikle asgari ücret ile enflasyon arasında bir ilişkinin 
bulunmaması, literatürdeki ücret-fiyat sarmalına ilişkin ileri sürülen güçlü hipotezlerin, Türkiye 
ekonomisi üzerinde desteklenmediğini göstermektedir. Başka bir deyişle Türkiye’deki asgari ücret 
artışlarının enflasyona neden olacağı savunulamaz. 
Literatürde yer alan çalışmalar değerlendirildiğinde genellikle asgari ücretin istihdam üzerindeki 
etkisini inceleyen çalışmalar göze çarpmaktadır. Asgari ücret ile ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkiyi doğrudan inceleyen çalışmalara literatürde daha az rastlanılmaktadır. Bu bağlamda asgari 
ücret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi doğrudan değil de istihdam faktörü üzerinden dolaylı 
yönden etkilediği düşünülmektedir. Bu yüzden çalışmada asgari ücret, istihdam ve ekonomik 
büyüme arasındaki ilişkiye değinilecek ve literatürdeki çalışmalardan farklı olarak dinamik bir 
yöntem olan Panel VAR analizi uygulanacaktır. Ayrıca literatüre bakıldığında asgari ücretin 
istihdam üzerindeki etkisi ülke bazında incelendiği görülmektedir. Literatürden farklı olarak bu 
çalışmada asgari ücret, istihdam ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki BRİCS-T ülke grubu 
örneğinde ele alınacaktır. 
 
 
4. VERİ SETİ VE YÖNTEM 
 
Asgari ücretin istihdam ve ekonomik büyüme üzerinde önemli bir etkisi olduğu düşünülmektedir. 
Bu bağlamda çalışmada BRICS-T ülkeleri örneğinde asgari ücret, istihdam ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişki incelenecektir. Çalışmada BRICS-T ülkelerinin 2005-2015 yılları arasında asgari 
ücretteki yüzdelik değişimleri, istihdamdaki yüzdelik değişimleri ve GSYH’daki yüzdelik değişim 
oranları kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlerin kısaltmaları, açıklamaları ve elde 
edildiği kaynaklar Tablo 1’de yer almaktadır.  
 

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Değişkenler ve Açıklamaları 
Değişken  Açıklama Kaynak 

 
 

BRICS-T ülkeleri arasından incelemeye konu olan 
i’nci ülkenin t zamanındaki asgari ücretteki 
değişim 

 
Dünya Çalışma Örgütü 
(ILO) ve OECD 

 BRICS-T ülkeleri arasından incelemeye konu olan 
i’nci ülkenin t zamanındaki gelir büyümesi 

  
Dünya Bankası 

 BRICS-T ülkeleri arasından incelemeye konu olan 
i’nci ülkenin t zamanındaki istihdamdaki değişim 

Penn World Table 

   
BRICS-T ülkeleri örneğinde asgari ücret, istihdam ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 
incelendiği bu çalışmada değişkenler arasındaki ilişkinin açığa kavuşturulmasında değişkenlerin 
geçmiş değerlerinin hesaba katılmamasından dolayı bu çalışmada dinamik panel veri analizi 
yöntemlerinden biri olan panel VAR analizi tercih edilmiştir. Bu bağlamda BRICS-T ülke 
grubunda asgari ücret, istihdam ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki aşağıda verilen modelin 
Panel VAR yöntemi ile analiz edilmesi sonucu açıklığa kavuşturulmaktadır. 

 
 
 
5. ANALİZ BULGULARI 
 
BRICS-T ülkeleri için analize dâhil edilen , ve   serilerine ilişkin tanımlayıcı 
istatistikler Tablo 2’de verilmektedir. Bu tabloda gelişmiş ülkeler kapsamında analize dâhil edilen 
ülkeler için serilere ait ortalama, minimum, maksimum ve standart sapma değerleri yer almaktadır. 
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Tablo 2. Değişkenler için Tanımlayıcı İstatistikler 
Değişkenler Ortalama Minimum Maksimum Standart 

Sapma 
Gözlem 
Sayısı 

Ülke 
Sayısı 

 
 

115.2953 -2990 1574.9 503.3546 64 6 

 5.287947 -7.820885 14.23199 4.189347 66 6 

 0.161758 -0.0214182 0.713887 0.0194978 60 6 
 
Tablo 2 incelendiğinde gelir büyümesi serisi hariç diğer serilerde büyük bir değişim 
görülmemektedir. Standart sapmanın aldığı değer de bu olguyu desteklemektedir. Özellikle asgari 
ücret serisinin minimum ve maksimum değerleri arasındaki fark, gelir büyümesi ve istihdam 
serilerinin minimum ve maksimum değerleri arasındaki farka oranla oldukça büyüktür. Değişkenler 
arasındaki ilişkiyi açıklamakta kullanılan analizin iktisadi çalışmalarda tutarlı ve anlamlı sonuçlar 
verebilmesi için, birim kök ve analize ait diğer testlerin tercih edilmesinde yatay kesit 
bağımsızlığının dikkate alınması gerekmektedir. Birim kök testlerine geçmeden önce BRICS-T 
ülkeleri için modelde yer alan değişkenlerin yatay kesit bağımlılıklarına bakılmalıdır. Seriler 
arasında yatay kesit bağımlılığı bulunmayan serilerde durağanlık için birinci kuşak panel veri birim 
kök testleri uygulanması gerekirken, seriler arasında yatay kesit bağımlılığı rastlanan serilerde ise 
durağanlık için ikinci kuşak panel birim kök testleri uygulanmaktadır. Bu yüzden çalışmada 
birimler arasındaki yatay kesit bağımlılığının varlığı Pesaran (  ve Friedman (Q) testleri ile 
sınanmış, elde edilen bulgular Tablo 3’te verilmiştir. 
 

Tablo 3. BRICS-T için Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 
 Pesaran(  Friedman (Q) 
 t istatistigi Olasılık değeri t istatistigi Olasılık değeri 

 
 

0.158 0.8743 8.650 0.1239 

 6.144 0.0000 36.030 0.0000 

 0.923 0.3560 15.345 0.0090 
          Model  

 
5.835 0.000 27.733 0.0000 

 
Tablo 3’de görüldüğü üzere Pesaran (  ve Friedman (Q) testleri sonucunda, birimler arasında 
yatay kesit bağımlılığı olmadığını öne süren  hipotezi  ve  değişkeni hariç %1 
anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Pesaran (  ve Friedman (Q) testlerinin sonucundan 
hareketle  ve  değişkeni hariç diğer değişkenler ve model için birimler arasında yatay 
kesit bağımlılığının varlığı kabul edilmiştir. Bu nedenle BRICS-T ülkelerinde asgari ücret, istihdam 
ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenirken  ve    değişkenleri hariç diğer 
değişkenler ve model için yatay kesit bağımlılığını dikkate alan birim kök testleri ve modeller 
tercih edilmiştir. 
Panel VAR analizi ile BRICS-T ülkelerinde asgari ücret, istihdam ve ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkiyi incelemeden önce serilerin durağan olması gerekmektedir. Panel VAR analizi yardımıyla 
test edilen modeldeki değişkenlerin durağanlığın sınanmasında birimler arasında korelasyon 
varlığının durumuna göre birinci kuşak ya da ikinci kuşak panel birim kök testleri kullanılmaktadır. 
Paneli oluşturan serilerde zaman boyutunun uzun ve veri setinin geniş olmasından dolayı bu 
çalışmada Im- Pesaran-Shin (IPS) birim kök testi uygulanmıştır. BRICS-T ülkeleri için IPS testi 
sonuçları Tablo 4 ’de verilmiştir. 
 
 
 
 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

62 
 

Tablo 4. BRICS-T Ülkeleri için IPS Birim Kök Testi Sonuçları 
Değişkenler IPS Testi 
 Sabitli Sabitli ve Trendli 
 W istatistigi Olasılık değeri t istatistigi Olasılık değeri 

 -5.7094 0.0340 -5.8729 0.0030 

 3.5253 0,0140 -3.7960 0.0005 
 
Yatay kesit bağımlılığının varlığına rastlanan serilerde, ikinci kuşak panel birim kök testlerinin, 
birinci kuşak panel birim kök testlerine göre daha tutarlı sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu yüzden 
değişkenlerin durağanlık sınaması Pesaran (2007) tarafından geliştirilen ikinci kuşak panel birim 
kök testi olan CADF testi ile yapılmıştır. BRICS-T ülkeleri için CADF testi sonuçları Tablo 5’de 
verilmiştir. 
 

Tablo 5. BRICS-T Ülkeler için CADF Birim Kök Testi Sonuçları 
Değişkenler CADF Testi 
 Sabitli Sabitli ve Trendli 
 t istatistigi Olasılık değeri t istatistigi Olasılık değeri 

 -5.134 0.000 -3.500 0.000 
 
Tablo 5’de yer alan CADF birim kök testi sonuçlarına göre, 2005-2015 yılları arasında BRICS-T 
ülkeleri için çalışmada kullanılan değişkeninin sabitli ve sabitli/trendli modelde durağan 
olduğu görülmektedir. BRICS-T ülkelerinde asgari ücret, istihdam ve ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkiyi incelemek üzere kurulan modelde yer alan değişkenlerin tümü için  hipotezi %1 
anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir.  
BRICS-T ülkelerinde asgari ücret, istihdam ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemek 
üzere kurulan modelde yer alan değişkenlerin durağan olduklarına karar verildikten sonra 
değişkenler arasındaki dinamik ilişkiyi ortaya çıkaran Panel VAR analizine geçmek mümkündür. 
Panel VAR analizine geçmeden önce; CD, J, J pvalue, MBIC, MAIC ve MQIC kriterleri 
kullanılarak model için uygun gecikme uzunluğu belirlenmiştir. 
 

Tablo 6. Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 
Gecikme LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -276.4724 NA 2768.254 16.43955 16.57423 16.48548 
1 -254.0868 39.50396 1263.724* 15.65217* 16.19088* 15.83588* 
2 -247.1450 11.02530 1447.384 15.77323 16.71598 16.09474 
3 -242.5014 6.555572* 1938.299 16.02950 17.37628 16.48879 
4 -233.9164 10.60500 2128.205 16.05391 17.80473 16.65099 

 
Tablo 6 incelendiğinde FPE, AIC, SC ve HQ kriterlerinin 1 gecikme için minimum değer 
verdikleri; LR kriterinin ise 3 gecikme için minimum değer verdikleri görülmektedir. Tablo 6’da 
dört kriterin aynı gecikmede minimum değer vermesi üzerine, analiz için en uygun gecikme 
seviyesinin 1 olduğu kararlaştırılmıştır. 
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Şekil 1. Panel VAR İstikrar Koşulu 
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Şekil 1’e bakarak katsayı matrisine ait öz değerlerin hepsinin birim çember içerisinde bulunduğu 
görülmektedir. Bundan dolayı belirlenen gecikme uzunluğunda Panel VAR modelinin sistem 
istikrar koşulunu sağladığı kabul edilmektedir. 
Sistemde bulunan değişkenlerin birbirleri üzerinde etkisi olup olmadığını ve eğer etkisi olduysa; bu 
etkinin ne ölçüde olduğunu tespit etmek için Panel Granger Nedensellik Wald Testi yapılmıştır. 
Elde edilen bulgular Tablo 7’de verilmiştir. 
 

Tablo 7. BRICS-T Ülkeleri için Panel Granger Nedensellik Wald Testi Sonuçları 
Değişkenler Ki-Kare 

İstatistik Değeri 
p-Olasılık 

Değeri 
: , EMP’un Granger nedeni değildir. 3.862 0.1450 
: EMP, ’nin Granger nedeni değildir. 0.472 0.7897 
: , ’nin Granger nedeni değildir. 0.510 0.7748 
: , ’nin Granger nedeni değildir. 11.793 0.0027 
: , EMP’un Granger nedeni değildir. 4.894 0.0865 
: EMP, ’nin Granger nedeni değildir. 0.447 0.7998 

       Not: Gecikme uzunluğu 1 olarak alınmıştır 
 
Panel Granger Nedensellik Wald Testinden elde edilen bulgulara göre asgari ücretteki değişimden 
gelir büyümesine ve asgari ücretteki değişimden istihdamdaki değişime doğru %10 anlamlılık 
düzeyinde Granger nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.  
Panel VAR analizinde, değişkenler arasındaki dinamik etkileşimlerin belirlenmesinde Etki-Tepki 
fonksiyonları kullanılmaktadır Etki Tepki fonksiyonu modelde bulunan değişkenlerden birinde 
meydana gelen bir birimlik şoka karşı kendisinin veya modelde bulunan diğer değişkenlerin verdiği 
tepkinin derecesini ve uzunluğunu belirlemede yararlanılır. Bu çalışmada asgari ücretteki değişim, 
istihdamdaki değişim ve gelir büyümesi bağlamında ele alınan değişkenlerde meydana gelen 
şokların kendileri ve diğer değişkenler üzerindeki etkileri 10 öngörü dönemi için Etki-Tepki 
fonksiyonları yardımıyla incelenmiştir. Elde edilen bulgular Şekil 2’de verilmiştir. 
Etki-Tepki grafikleri incelendiğinde, gelir büyümesinde meydana gelen bir birimlik standart şok 
karşısında gelir büyümesinin pozitif yönlü ve anlamlı bir tepki verdiği tespit edilmiştir. Bununla 
birlikte gelir büyümesi kendisinden kaynaklanan şoklara karşı verdiği tepki ilerleyen dönemlerde 
kademeli bir şekilde azalmakta ve sıfır etrafında önemsiz bir seyir izlemektedir.  Asgari ücretteki 
değişimlerde meydana gelen şok karşısında gelir büyümesi ilk dönemlerde pozitif yönde güçlü bir 
tepki vermektedir. Buna ek olarak Asgari ücretteki değişimlerde meydana gelen şok karşısında 
gelir büyümesinin gösterdiği güçlü tepki ilk dönemlerden sonra hızlı bir şekilde sönmekte ve sıfıra 
doğru seyretmektedir. Gelir büyümesinde meydana gelen şok karşısında istihdamdaki değişimin ilk 
dönemlerde pozitif yönlü anlamlı bir tepki verdiği ifade edilebilir. İlk dönemlere görülen bu 
tepkinin ilerledikçe zayıfladığı görülmektedir. İstihdam değişimi kendisinden kaynaklanan şoklara 
karşı pozitif yönlü bir tepki vermektedir. Verilen bu tepkinin gücü dönemler ilerledikçe ortadan 
kaybolmaktadır. Son olarak asgari ücretteki değişimde meydana gelen şok karşısında istihdamdaki 
değişimin ilk dönemlerde pozitif yönlü ve anlamlı bir tepki verdiği görülmektedir. Bu tepki 
ilerleyen dönemlerde kademeli bir şekilde azalmakta ve sıfır etrafında önemsiz bir biçimde 
seyretmektedir 
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 Şekil 2. BRICS-T Ülkeleri için Etki Tepki Fonksiyonu 
 
Etki-Tepki Analizi, VAR modelinde yer alan değişkenlerde meydana gelen şoklar karşısında 
kendilerinin verdiği tepkiyi göstermesine rağmen bu şokların değişkenlerde meydana gelen 
değişimin açıklanmasındaki rolüne dair bir bilgi vermemektedir. Bu yüzden değişkenler arasındaki 
ilişkilerin açıklanmasında kendisinin ve diğer değişkenlerin rolünü ortaya koymak için varyans 
ayrıştırma analizine başvurulmuştur.  
 

Tablo 8. BRICS-T Ülkeleri için Gelir Büyümesinin Varyans Ayrıştırması 
Dönem Standart Hata Gelir Büyümesi İstihdam Değişimi Asgari Ücret 

Değişimi 
1 

 3.716293  100.0000  0.000000  0.000000 
2 

 5.276160  63.83290  0.000127  36.16697 
3 

 5.511731  63.41082  0.136609  36.45257 
4 

 5.909549  58.73339  0.320733  40.94588 
5 

 6.076292  57.44963  0.303411  42.24696 
6 

 6.215775  56.17708  0.388740  43.43418 
7 

 6.302036  55.51164  0.407024  44.08134 
8 

 6.361821  55.04070  0.453078  44.50622 
9 

 6.401599  54.74948  0.482925  44.76760 
10 

 6.428208  54.55700  0.512210  44.93079 
 
Tablo 8, VAR modelinde yer alan değişkenlerin dönemler itibariyle gelir büyümesindeki 
değişimler üzerindeki açıklayıcı etkilerini ortaya koymaktadır. Bu tabloya göre, gelir büyümesi 
birinci dönemde %100 oranında kendi gecikmesi tarafından açıklanmaktadır. Dönemler ilerledikçe 
gelir büyümesindeki değişimleri açıklamada istihdamdaki değişimlerin etkileri düşük seviyede 
kalmaktadır. Yine bu tabloda görüldüğü üzere on dönem sonunda gelir büyümesindeki değişimlerin 
%54.56’sı kendi gecikmeleri, %44.93’ü asgari ücret değişimi ve %0.51’i istihdam değişimi 
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tarafından açıklanmaktadır. Bu tablodan elde edilen bulgulara göre gelir büyümesindeki 
değişimleri açıklamada en belirleyici etken yine kendi gecikmeleridir. Buna ek olarak tablodan elde 
edilen bulgular gelir büyümesindeki değişimleri açıklamada asgari ücretteki değişimlerin de önemli 
ölçüde bir etkisi olduğunu göstermektedir. 
 

Tablo 9. BRICS-T Ülkeleri için İstihdam Değişiminin Varyans Ayrıştırması 
Dönem Standart Hata Gelir Büyümesi İstihdam Değişimi Asgari Ücret 

Değişimi 
1 

 0.019397  33.06359  66.93641  0.000000 
2 

 0.023325  34.15738  51.50749  14.33514 
3 

 0.024289  33.88905  52.84729  13.26366 
4  0.025187  33.52808  52.51186  13.96006 
5 

 0.025467  33.49947  52.70132  13.79921 
6 

 0.025675  33.34322  52.92652  13.73026 
7 

 0.025764  33.29129  53.04213  13.66658 
8 

 0.025817  33.23428  53.14581  13.61991 
9 

 0.025843  33.20281  53.20406  13.59314 
10 

 0.025857  33.17957  53.24202  13.57841 
 
Tablo 9, VAR modelinde yer alan değişkenlerin dönemler itibariyle istihdamdaki değişimler 
üzerindeki açıklayıcı etkilerini ortaya koymaktadır. Bu tabloya göre, istihdam değişimi birinci 
dönemde %66.94 oranında kendi gecikmesi tarafından açıklanmaktadır. Dönemler ilerledikçe 
istihdamdaki değişimleri açıklamada asgari ücretteki değişimlerin etkileri ortaya çıkmaktadır. Yine 
bu tabloda görüldüğü üzere on dönem sonunda istihdamdaki değişimlerin %53.24’ü kendi 
gecikmeleri, %33.18’i gelir büyümesi ve %13.58’i asgari ücret değişimi tarafından 
açıklanmaktadır. Bu tablodan elde edilen bulgulara göre istihdamdaki değişimleri açıklamada en 
belirleyici etken yine kendi gecikmeleridir. Buna ek olarak tablodan elde edilen bulgular 
istihdamdaki değişimleri açıklamada gelir büyümesindeki değişimlerin de önemli ölçüde bir etkisi 
olduğunu göstermektedir. 
 

Tablo 10. BRICS-T Ülkeleri için Asgari Ücretteki Değişiminin Varyans Ayrıştırması 
Dönem Standart Hata Gelir Büyümesi İstihdam Değişimi Asgari Ücret Değişimi 

1  568.9964  3.929228  1.264346  94.80643 

2  578.8351  4.480777  1.725005  93.79422 

3  606.9537  4.323728  2.992830  92.68344 

4  607.6626  4.396324  3.066687  92.53699 

5  611.1045  4.486275  3.315012  92.19871 

6  612.0019  4.588998  3.307587  92.10341 

7  612.8363  4.644559  3.349740  92.00570 

8  613.2909  4.690856  3.356138  91.95301 

9  613.5932  4.717260  3.367443  91.91530 

10  613.7809  4.735551  3.372865  91.89158 
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Tablo 10, VAR modelinde yer alan değişkenlerin dönemler itibariyle asgari ücretteki değişimler 
üzerindeki açıklayıcı etkilerini ortaya koymaktadır. Bu tabloya göre, asgari ücretteki değişimi 
birinci dönemde %94.81 oranında kendi gecikmesi tarafından açıklanmaktadır. Dönemler 
ilerledikçe asgari ücretteki değişimleri açıklamada gelir büyümesinin ve istihdamdaki değişimin 
etkileri düşük seviyede kalmaktadır. Yine bu tabloda görüldüğü üzere on dönem sonunda asgari 
ücretteki değişimlerin %91.89’ü kendi gecikmeleri, %4.74’ü gelir büyümesi ve %3.37’si istihdam 
değişimi tarafından açıklanmaktadır. Bu tablodan elde edilen bulgulara göre istihdamdaki 
değişimleri açıklamada en belirleyici etken yine kendi gecikmeleridir. 
 
 
6. SONUÇ 
 
Devlet tarafından işçiyi korumak amacıyla yürürlüğe sokulan asgari ücret uygulamasında işçinin 
onurlu bir şekilde hayat sürmesi hedeflenmektedir. Normal bir çalışma günü ya da ayı karşılığı 
olarak ödenen ve işçinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek ücret olarak ifade edilen asgari 
ücretin başta istihdam olmak üzere birçok ekonomik değişken üzerinde etkisi olduğu 
düşünülmektedir. Literatüre bakıldığında asgari ücret ve istihdam arasındaki ilişkiyi ülke bazında 
inceleyen çok sayıda çalışmaya rastlanılmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada literatürden farklı 
olarak asgari ücret, istihdam ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki BRICS-T ülkeleri örneğinde 
incelenmiştir. Ayrıca bu çalışmada değişkenler arasındaki karşılıklı etkileşimleri ortaya 
çıkarabilmek amacıyla dinamik bir yöntem olan Panel VAR tercih edilmiştir. 
Çalışma sonucu elde edilen bulgularda asgari ücretten gelir büyümesine ve asgari ücretten 
istihdamdaki değişime doğru tek yönlü Granger nedensellik ilişkiye rastlanılmıştır. Asgari ücret 
değişiminde meydana gelen bir şok karşısında gelir büyümesinin ve istihdam değişiminin pozitif 
yönlü ve anlamlı bir tepki verdiği görülmektedir. Ayrıca varyans ayrıştırma tablosundan elde edilen 
bulgulara göre gelir büyümesindeki değişimleri açıklamada kendisinden sonra asgari ücret 
değişimleri gelmektedir. Elde edilen bu bulgu Granger nedensellik tablosundan elde edilen bulguyu 
da desteklemektedir. Son olarak asgari ücretteki değişimi açıklayan varyans ayrıştırma tablosu 
asgari ücretteki değişimi açıklamada gelir büyümesinin ve istihdamdaki değişimlerin etkilerinin 
düşük olduğunu göstermektedir. 
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TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ 
İLİŞKİ: YAPISAL KIRILMALI ZAMAN SERİSİ ANALİZİ 

 
THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN TRADE AND 

UNEMPLOYMENT IN TURKEY: STRUCTURAL BREAKS IN TIME 
SERIES ANALYSIS 

 
İbrahim ÇÜTCÜ1           Hatice CENGER2 

 
 
 

ABSTRACT 
 

The basis of economic growth in international economic literature is generally explained 
by foreign trade policies. The effects of exports and imports that constitute foreign trade 
components are reversed. Since domestic production will decrease in import-based growth, 
unemployment is affected negatively, while employment growth can be achieved by 
increasing production in export-based growth models. In the study, the relationship 
between foreign trade and unemployment is analyzed by structural breaks in time series 
methods through monthly models in Turkey between 2005: 01 - 2017: 03. The 
unemployment rate is used as the dependent variable of the models while import and 
export data are used as independent variables. ADF-PP and Zivot-Andrews which allowed 
structural breaks are used as a unit root tests. In the analyzes performed, the series were 
found to be stationary at I (1) level. The Gregory-Hansen test was used as the cointegration 
analysis and it was found that there was no long-term relationship between the variables. 
At the end of the study, the causality relationship between import-export-unemployment 
variables was tested with Toda-Yamamoto causality analysis. As a result of the analysis, 
there is no causality relation just from export to import. However, it is concluded that all 
other variables have causality relationship.  
 
Key Words: Export, Globalisation, Employment, Unemployment 
JEL Classification Codes: F16, F10, E24, J64 
 

ÖZET 
 
Uluslararası ekonomi literatüründe ekonomik büyümenin temeli genel olarak dış ticaret 
politikaları ile açıklanmaktadır. Dış ticaret bileşenlerini oluşturan ihracat ve ithalatın 
büyümeye etkileri ise ters yöndedir. İthalata dayalı büyümede yerli üretim düşeceği için 
işsizlik bundan olumsuz yönde etkilenirken ihracata dayalı büyüme modellerinde üretim 
artışı sağlanarak istihdam artışı sağlanabilmektedir. Çalışmada Türkiye’de 2005: 01 – 
2017:03 dönemlerini kapsayan aylık verilerle kurulan modeller üzerinden dış ticaret ile 
işsizlik arasındaki ilişki yapısal kırılmalı zaman serisi yöntemleri ile analiz edilmektedir. 
Analizlerde kullanılan modellerin bağımlı değişkeni olarak işsizlik oranı alınırken 
bağımsız değişkenler olarak ithalat ve ihracat verileri kullanılmaktadır. Birim kök 
testlerinde ADF ve PP ile yapısal kırılmaya izin veren Zivot-Andrews durağanlık testleri 
kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizlerde seriler I(1) düzeyinde durağan bulunmuştur. 
Eşbütünleşme analizi olarak Gregory-Hansen testi kullanılmış ve değişkenler arasında 
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2 Öğr.Gör. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman MYO, cenger@mu.edu.tr 
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uzun dönemli ilişkinin olmadığı anlaşılmıştır. Çalışmanın sonunda ise Toda-Yamamoto 
Nedensellik analizi ile ithalat-ihracat-işsizlik değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi test 
edilmiştir.  Analiz sonucunda sadece ihracattan ithalata doğru bir nedensellik ilişkisi 
görülmemiştir. Bununla birlikte diğer tüm değişkenler arasında nedensellik ilişkisi olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: İhracat, Küreselleşme, İstihdam, İşsizlik 
Jel Kodu: F16, F10, E24, J64 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Küresel dünyada gerçekleşen yeni üretim modelleri ve teknolojik gelişmeler, ağırlıklı olarak emek 
tasarrufu sağlamakta olduğu için yeni dünya düzeninin en büyük makro-ekonomik sorunu olarak 
işsizliği ön plana çıkarmaktadır. Büyüme ile işsizlik arasında kabul edilen korelasyonun ise son 
yıllarda üretimden bağımsız, ağırlıklı olarak finansal büyüme modelleri üzerine kurulmasından 
dolayı etkisiz kaldığı bilinmektedir. Bu durum gelişmekte olan birçok ülkede görülebildiği gibi 
Türkiye ekonomisinin özellikle son on yılında daha bariz bir şekilde fark edilmektedir. Ortalama 
%3-5 arası büyüme sağlayan Türkiye’de işsizlik verilerinin hala %10’nun üstünde olması bunu 
göstermektedir. Üretime dayalı olmayan büyüme modelleri işsizlik sorununu çözmekte yetersiz 
kalmaktadır. Dış ticaret politikalarının da iktisat literatüründe genel olarak işsizlik problemini 
çözmekte yetersiz kaldığını göstermektedir. Buna gerekçe olarak ise temelde dış ticaretin daha çok 
firmalar bazında gerçekleştiği için mikro bir mesele olduğu fakat işsizliğin birçok dinamiği 
beslemesinden ve diğer makro ekonomik değişkenlerle de ilişkilendirilmesinden dolayı makro 
ölçekli bir sorun olduğu söylenebilir. 
İşsizlik, ülke ekonomisinde bölgelere göre değişiklik göstermesine rağmen genellikle ulusal bir 
perspektiften incelenmektedir (Gözgör ve Piskin, 2011:122). Uluslararası iktisat literatürüne 
bakıldığında ise dış ticaret politikaları ve işsizlik sorununun genellikle ihmal edildiği 
görülmektedir. İthalat ve ihracat kaleminde oluşan dış ticaretin işsizliğe etkisi de teoride ters 
orantılıdır. Yerli üretimin rekabet edememesinden dolayı genellikle gelişmekte olan ülkeler 
ithalatta korumacı politikaları öne çıkarırken, ihracat da teşvik ve sübvansiyonların arttırıldığı 
görülmektedir. Fakat küresel rekabet dolayısıyla Dünya Ticaret Örgütü, uluslararası ticaretin tam 
serbestleştirilmesi için, üzerindeki engellerin, kotaların, vergilerin kaldırılması için girişimlerde 
bulunmaktadır. 
Uluslararası ticaret teorilerinde dış ticaret ile istihdam arasındaki ilişkiyi ilk olarak inceleyenler 
Merkantilistler olup daha sonra Hecksher – Ohlin modelinde benzer konular tartışılmıştır. Hecksher 
– Ohlin modeli temelde Adam Smith’in işbölümü ve uzmanlaşma fikrini desteklemekle birlikte 
uzmanlaşmanın ülkede bol olan faktör üzerinde yoğunlaşması gerektiğini belirtmektedir. H-O 
modelinde temel olarak dört önemli teorem vardır. Bunlar faktör donatım teorisi (her ülke zengin 
olarak sahip bulunduğu faktörü yoğun biçimde kullanan malların üretiminde karşılaştırmalı 
üstünlük elde eder), faktör fiyatları eşitliği teorisi (serbest ticaret, ülkeler arasında faktör fiyatlarını 
eşitler ve bu bakımdan uluslararası serbest faktör hareketliliği ile aynı sonucu doğurur), Stolper-
Samuelson teorimi (serbest ticaretin ülkenin bol olarak sahip bulunduğu faktörün reel gelirini 
yükselteceği, kıt faktörün gelirini ise düşüreceğini ortaya koymakta) ve Rybcznski teoremi (tam 
çalışma koşulları altında yalnız bir faktörün arzı artınca bu faktörü yoğun olarak kullanan malın 
üretiminin genişleyeceği, arzı sabit kalan faktörü yoğun olarak kullanan malın üretiminin ise 
mutlak olarak daralacağı kanıtlanmaktadır) olarak ifade edilebilir (Seyidoğlu, 2001: 70). 
Çalışmada, Türkiye’nin küresel rekabette ayakta kalabilmesi için dış ticaret piyasasında nasıl 
güçlenebileceği ve iç piyasada ise temel makro ekonomik sorun olarak bilinen işsizlik sorununun 
nasıl çözüleceği temel problem olarak ifade edilebilir. Ve yıllardır bu iki değişken arasındaki ilişki 
ekonometrik analizlerle test edilerek çözüm politikaları üretilmeye çalışılmaktadır.  
Dış ticaret ile işsizlik arasındaki ilişkinin yapısal kırılmalı zaman serisi testleriyle analiz edildiği 
çalışmanın ilk bölümünde Türkiye’de dış ticaretin ve işsizliğin gelişimine yer verilirken ikinci 
bölümde konu ile ilgili teorik çerçeve ve literatür özetine yer verilmiştir. Ekonometrik yöntem ve 
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ekonometrik analiz sonuçlarının yer aldığı üçüncü bölümün ardından ise sonuç bölümü ile çalışma 
tamamlanmıştır. Belirtilen metodolojik sıramada öncelikle konulara ilişkin kavramsal çerçeve 
oluşturulmakta ve teorik altyapı karşılanmaktadır. Kavramsal çerçevenin ardından “dış ticaret ile 
işsizlik arasında ilişki vardır” hipotezi literatür üzerinden ulusal ve uluslararası çalışmalar ile 
irdelenmektedir. Çalışmanın analiz boyutunda ise TUIK’ten elde edilen ithalat-ihracat-işsizlik 
verileri aylık bazda yapısal kırılmalı zaman serisi analizleri ile test edilmektedir. Analizlerden önce 
serilerin birim kök içerip içermediğinin anlaşılması için ADF ve PP birim kök testleri ile yapısal 
kırılmaya izin veren Zivot-Andrews (1992) birim kök testi yapılmıştır. Değişkenler arasında 
eşbütünleşme ilişkisinin analizi için Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi, nedensellik ilişkinin 
analizi için ise Toda-Yamamoto Nedensellik Testi kullanılmıştır. Ekonometrik analizlerin tümü E-
Views 9 ve Rats8 programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
 
 
2. TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
İktisat politikasının temel amaçları içerisinde ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi yer 
almaktadır. Makro ekonomik istikrarın sağlanmasında da ekonomik büyüme ve devamında 
istihdam politikaları büyük önem arz etmektedir. Büyüme ve istihdam politikalarının başarısında 
ise dış ticaret dengesinin fazla vermesi gerekir. Bir ülkenin kalkınmasında esas ve önemli 
unsurlardan biri olan dış ticaret, küresel rekabet de stratejik bir rol almaktadır. Ülkenin 
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ürünlerinde ihracat yapılarak kazanılan dövizle, gerekli yatırımların 
gerçekleştirilmesi ve dış borçların ödenmesine olanak sağlanırken cari dengede pozitif gelişmeler 
yaratılabilmektedir. İthalat ile ise ülkeye teknoloji ve bilgi transferi sağlanmış olmaktadır. Bu 
sebeple kapalı ekonomi anlayışının artık çoğu ülke açısından terk edildiği günümüzde ülkelerin bu 
amacı gerçekleştirme doğrultusunda dış ticareti önemli bir unsur olarak görmektedirler. Dış ticaret 
de ki gelişmeler doğal olarak üretim odaklı ise işsizliğin düşmesinde de etkili olmaktadır. Küresel 
dünyada son yıllarda finansal gelişimler sağlanması ise istihdamda istenilen iyileşmelerin 
sağlanmasını engellemektedir. 
 
2.1. Dış Ticaret ve Türkiye’deki Gelişimi 
 
Dış ticaretin gelişmesiyle birlikte ülkeler birbirlerine daha çok bağlanmakta ve öncelikli olan 
yatırım mallarını ithal edebilmek için ihracattan kaynaklanan gelirlerini arttırmak zorunda 
kalmaktadırlar. Bu nedenle dış ticaret kazanım ve kayıpları önem arz etmekte diğer bir ifadeyle dış 
ticaret haddindeki değişmeler gittikçe büyük önem kazanmaktadır. Diğer yandan dış ticaret hacmi, 
uluslararası ticaret sonucu elde edilen gelirlerin ticarete katılan ülkeler arasında nasıl paylaşıldığını 
da göstermekte ve bu yüzden dış ticaret hacmi de ülkeler açısından önemli bir kavram haline 
gelmektedir(Keskin, 2009: 19). Bu çerçevede, 24 Ocak 1980 İstikrar Tedbirlerinin ardından 
ihracata yönelik sanayileşme stratejisini benimseyen Türkiye’nin de sanayileşme stratejisi ile hızlı 
bir ekonomik büyüme ve yüksek bir istihdam düzeyini gerçekleştirmesi amaçlamıştır (Egeli, 2001: 
153). Türkiye’nin artan ihracatı ile gelir ticaret hadlerinde yarattığı olumlu gelişmenin 
sürdürülebilmesi, söz konusu politikaların etkili ve başarılı bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. 
Türkiye’de 1980 sonrasında ekonominin dışa açılmasını sağlamak, kaynak dağılımında etkinliği 
arttırmak ve ülke içi pazarı uluslararası sistemle bütünleştirmek amacıyla dışa açık, ihracata 
yönelik politikaların uygulamaya başlanmasıyla 1983’ten sonraki yıllarda ihracat gelirlerinde 
önemli bir artış gerçekleşmiştir (Varol, 2003: 153-170). 24 Ocak 1980 İstikrar Programı ile, 
ekonomik istikrar ve finansal serbestleşme doğrultusunda uygulanan döviz kuru sistemleri ve dış 
ticaret politikalarında değişim gerçekleşmiştir. Gözetimli esnek kur sistemi uygulanmaya başlanmış 
ve ithalat üzerindeki sınırlamalar kaldırılıp, ihracat teşvik edilmiştir. Bu doğrultuda, 1980- 1988 
yılları arası dönemde uygulanan döviz kuru politikaları, ihracatın arttırılmasına yönelik 
kullanılmıştır (Hepaktan, Çınar ve Dündar, 2011). 
Türkiye dış ticaretindeki yakın sürece bakıldığında ise 2001 krizinden sonra yüksek bir büyüme 
performansı sergilediği görülmektedir. Ancak bu dönem için yapılan analizlere göre istihdam ve 
işsizlik performansında durum olumsuzdur. Bunun sebeplerinden biri büyümenin gerektiği ölçüde 
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istihdam yaratmamasıdır. Türkiye’de büyüme oranı, istihdam oranını oldukça geç ve zayıf bir 
biçimde etkileyebilmektedir. Bu yüzden istihdam oranını artırmak ve işsizlik oranını düşürmek için 
büyüme-istihdam etkileşiminin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu sorunla mücadele edilebilmesi 
için istihdam odaklı büyümenin sağlanması gerekmektedir (Gürsel v.d. 2004: 19). 
 

Tablo 1: Türkiye Dış Ticaret Gelişimi 

YILLAR İHRACAT İTHALAT 
DIŞ 

TİCARET 
DENGESİ  

DIŞ 
TİCARET 

HACMİ 

İHRACATIN 
İTHALATI 

KARŞILAMA 
ORANI 

1998 26 973 952 45 921 392 -18 947 440 72 895 344 58,7 
1999 26 587 225 40 671 272 -14 084 047 67 258 497 65,4 
2000 27 774 906 54 502 821 -26 727 914 82 277 727 51,0 
2001 31 334 216 41 399 083 -10 064 867 72 733 299 75,7 
2002 36 059 089 51 553 797 -15 494 708 87 612 886 69,9 
2003 47 252 836 69 339 692 -22 086 856 116 592 528 68,1 
2004 63 167 153 97 539 766 -34 372 613 160 706 919 64,8 
2005 73 476 408 116 774 151 -43 297 743 190 250 559 62,9 
2006 85 534 676 139 576 174 -54 041 499 225 110 850 61,3 
2007 107 271 750 170 062 715 -62 790 965 277 334 464 63,1 
2008 132 027 196 201 963 574 -69 936 378 333 990 770 65,4 
2009 102 142 613 140 928 421 -38 785 809 243 071 034 72,5 
2010 113 883 219 185 544 332 -71 661 113 299 427 551 61,4 
2011 134 906 869 240 841 676 -105 934 807 375 748 545 56,0 
2012 152 461 737 236 545 141 -84 083 404 389 006 877 64,5 
2013    151 802 637    251 661 250 -   99 858 613    403 463 887 60,3 
2014    157 610 158    242 177 117 -   84 566 959    399 787 275 65,1 
2015 143 838 871 207 234 359 -63 395 487 351 073 230 69,4 
2016   142 533 254   198 617 459 -56 084 205 341 150 714 71,8 

          Kaynak: TUIK, 2017 
 
 
Türkiye dış ticaret verileri incelendiğinde Tablo 1 de görüldüğü üzere son yıllarda önemli 
gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle ihracat verileri dünya konjontürel gelişmelere bağlı olarak 150 
milyar doları aşmasına rağmen, ithalata dayalı yapısından dolayı dış ticaret dengesi genellikle açık 
vermektedir.  
 
2.2. İşsizlik ve İstihdam Politikaları 
 
İstihdam kavramının tanımı incelendiğinde hem dar hem de geniş anlamda kullanıldığı 
görülmektedir. Geniş anlamda istihdam kavramı; bütün üretim faktörlerinin mal ve hizmet üretmek 
amacıyla üretim sürecinde kullanılmasını kapsarken, dar anlamda istihdam kavramı ise sadece 
emek faktörünün mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim sürecinde kullanılmasını kapsamaktadır. 
Bu nedenle bir ekonomide emek faktörünün eksik istihdamı varsa o ekonomide işsizlik sorunu 
bulunmaktadır (Uysal, 2007: 55).  
Türkiye’deki işsizlik, önemli ekonomik ve sosyal sonuçlara yol açan bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Özellikle 1980 döneminden itibaren ekonomik yapıda bir dönüşümün yaşandığı 
ülkede, işsizliğin temel bir sorun haline gelmesi, Türk işgücü piyasasındaki yapı ile işsizliğin ve 
işsizliğe neden olabilecek etkilerin incelenmesini gerekli kılmaktadır. İşsizliğin gerçekten artıp 
artmadığının irdelenmesi, artıyorsa bunun nedenlerinin sorgulanması ve bulgulanması ile ilgili bu 
etkilerin ortaya konularak uygun bir işsizliği önleme ve istihdamı artırma politikalarının üretilmesi 
mümkün olabilecektir.  
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TÜİK’e göre işsizlik, referans dönemi içerisinde istihdamda olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, 
ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış), iş aramak için son üç ay içinde iş arama 
kanallarından en az birini kullanmış ve iki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kişilerden 
oluşur. Üç ay içerisinde bir iş bulmuş ya da kendi işini kurmuş olmakla birlikte çalışmak için çeşitli 
eksikliklerini tamamlamak amacıyla bekleyenler de işsiz olarak nitelendirilmektedir (TÜİK, 2011). 
Gelişmekte olan ülkelerde işsizlik sorunu daha çok tarım ağırlıklı ekonomiden sanayi ve hizmet 
ağırlıklı ekonomiye geçişin yarattığı değişimlerin bir ürünü olarak karşımıza çıkar (TÜSİAD, 2004; 
16). 
Türk işgücü piyasası, diğer ülkelerin işgücü piyasası ile karşılaştırıldığında önemli farklılıklar 
içermektedir Bunun en önemli nedenlerini, tarım sektöründeki yüksek istihdam - düşük verimlilik, 
işgücüne katılım ve istihdam oranının özellikle kadınlarda çok düşük olması ve işgücünün ortalama 
eğitim seviyesinin düşüklüğü oluşturmaktadır. Ülkemizin işgücü piyasasının bu özelliklerinin 
yanında, diğer bir özelliği ise, istihdam yaratmaya yönelik yatırımların yetersiz kalmasıdır 
(TÜSİAD, 2004; 29) 
Cumhuriyetin kuruluşundan 1970’li yılların ortalarına kadar Türkiye’de işsizlik oldukça düşük 
oranlarda seyretmiş ve genel bir sorun haline gelmemiştir. Bunun sebebi, Cumhuriyetin ilk 
dönemlerinde Türkiye’de sanayi işletmeleri ve çalışan sayısının sınırlı olması, çalışanların büyük 
bir kısmının da tarımda istihdam edilmesidir. İşsizliğin önemli bir sorun olarak Türkiye’nin 
gündeminde yerini alması, ithal ikameci dönemden sonraki döneme rastlamaktadır. Beş Yıllık 
Kalkınma Planlarında istihdam ve işsizlikle ilgili bir takım hedefler belirlenmiş ancak istenilen 
sonuçlar alınamamıştır. 1980’lerin ve daha sonra da 1990’ların başında gerçekleşen kısmi bir 
azalma dışında, işsizlik oranı 1960’lardan bu yana sürekli olarak artış göstermektedir. Türkiye 
ekonomisinin yüksek bir büyüme performansına sahip olması, beraberinde yüksek bir istihdam 
yaratma kapasitesini getirememiştir (Şahin, 2017:562). 
2001 kriziyle birlikte işsizliğin Türkiye’nin en önemli ekonomik ve toplumsal sorunu haline 
gelmiştir. 1980’li yıllarda artmaya başlayan işsizlik, 1990’larda evrensel ölçülere göre yüksek 
sayılan düzeylere ulaşmıştır (TÜSİAD, 2004; 15). Türkiye genelinde 2012 yılında %8,4 ile dip 
yapan işsizlik oranı o tarihten sonra yükselişe geçmiştir. 2015 yılında bu oran %10,3 olarak 
gerçekleşmiştir. 2015 yılında iş gücüne katılma oranı bir önceki yıla göre %0,8 puan artarak %51,3 
düzeyine yükselmiştir. Bu oran 2005 yılından bu yana yıllık bazda gerçekleşen en yüksek işgücüne 
katılma oranı olarak görülmüştür. 2017-2019 Orta Vadeli Program tahminlerine göre; işgücüne 
katılma oranının 2016 yılı için %51,8 2019 yılında %53,5, işsizlik oranının 2016 yılı için %10,5 
2019 yılı sonunda ise %9,8 olması öngörülmektedir.(İŞKUR, 2017: 16) 
İşsizliğin  makro düzeyde ve düzenli olarak ele alınması, olgusal olarak tüm boyutlarıyla 
kavranabilmesini engelleyebilmektedir. Makro düzeyle yetinildiği takdirde ise etkili politikalar 
tasarlamak da güçleşmektedir. Aynı büyüme oranına çok farklı istihdam artışları tekabül 
edebilmektedir. Amaç sadece sürdürülebilir bir ortamda büyümeyi artırmak değil, sürdürülebilir 
maksimum büyüme oranında istihdamı artırmak olmalıdır. Kısacası büyümeyi “istihdam dostu” 
kılmak gereklidir. Bunun yolu da işgücü piyasasında var olan katılıklarla mücadeleden geçmektedir 
(TÜSİAD, 2004: 19). 
 
 
3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 
 
İktisat teorisinde dış ticaret mikro iktisadi bir konu iken, işsizlik makro iktisadi bir sorun olarak ele 
alınmıştır. Dışa açık ekonomilerde, kaynak dağılımında etkinliğin nasıl sağlandığı mikro iktisadın 
inceleme kapsamına girmektedir. İşsizlik ise ekonominin toplam performansı ile yakından 
ilişkilidir (Matusz v.d, 1999: 272).  
İşsizlik büyük ekonomik problemken ekonomistler bunu görmezden gelmişler ve dış ticaretin  
işsizliği belirleyen önemli faktör olmadığını düşünmüşlerdir. Bu kuralın tabi ki istisnaları vardır 
(Dutt v.d, 2009; 32). Ekonomistlerin dışında dış ticaretin gelecekte iş kaybına sebep olduğuna 
inananlar da bulunmaktadır. Bu türden raporlar popüler haber medyasında çok yaygın yer 
almaktadır. Örneğin 1990’lı yıllardan bu yana New York Times gazetesinde çıkan haberlerde 
toplam 275 makalenin birincil konusu NAFTA üzerine çalışmalardan oluşmaktadır. Bunun dışında 
147 makale NAFTA'nın bir sonucu olarak ABD'de iş arzının yok olması hakkındadır. Bununla 
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birlikte dış ticaret ile işsizlik arasındaki ilişki ile ilgili, henüz sınırlı olmakla birlikte giderek 
büyüyen ve büyük ölçüde teoriye dayanan bir literatür bulunmaktadır (Rana v.d, 2012;269). Bu 
sebeple bu konuda sadece teorik çalışmalar değil aynı zamanda önemli bir şekilde ampirik 
çalışmalara da ihtiyaç vardır. Çünkü dış ticaret ve işsizlik konusunu inceleyen ampirik çalışmalar 
oldukça yetersizdir (Dutt v.d, 2009; 32). 
Dış ticaret ile işsizlik arasındaki çalışmalar genel olarak incelendiğinde; Noel ve Trefler (1997) 
Kanada 'da 1980-1993 yılarını kapsayan 24 firma üzerinde yaptığı çalışmasında ihracattaki bir 
birimlik artışın istihdamda 0.044 birimlik bir artışa, ithalattaki bir birimlik artışın istihdamda -
0.025’lik bir azalışa neden olduğunu tespit etmişlerdir. Dutt v.d. (2009) çalışmasında literatüre 
ülkeler arası analizleri ve gelişmekte olan ülke deneyimlerini de içeren yeni bir katkı sunmuştur. 
Panel veri yaklaşımını kullanarak Ülke genelinde ticaret politikası, işsizlik ve çeşitli kontroller 
hakkındaki verileri kullanarak işsizlik ve dış ticaret / ticari açıklık arasındaki ilişkinin olumsuz 
yönde olduğu sonucuna varmıştır. Trefler (2004) NAFTA özelinde yaptığı çalışmaya göre; Ticari 
serbestleşme sonucu kısa vadede, daralan sektörlerden büyüyen sektörlere işçi geçişi olması sebebi 
ile bu geçiş döneminde işsizliğin kısa vadede arttığını ticari serbestleşmenin uzun vadede ise 
belirsiz olduğu sonucuna varmıştır. Krugman, Cooper ve Srinivasan (1995) ABD ve İngiltere’de 
dış ticaret sonucunda düşük vasıflı işgücü ücretlerinin azaldığı ve bu alanda işsizliğin arttığına 
yönelik bulgular elde etmişlerdir. 
Dış ticaret politikaları ile işsizlik arasındaki ilişkileri gelişmekte olan ülkeler bazında inceleyen 
deneysel çalışmalar ise şunlardır: Attanasio v.d, (2004), Menezes-Filho and Muendler (2007), ve 
Porto (2008).  Bu çalışmalar sırasıyla Kolombiya, Brezilya, Arjantin'in deneyimlerine 
odaklanmıştır.  Çalışma 1990'larda başlayan ticari serbestleşmenin öncesi ve sonrasındaki işgücü 
araştırma verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Rana v.d, 2012; 279). 1990'ların başında 
Kolombiya'nın ticaret liberalizasyonu öncesi ve sonrası dönemi kapsayan işgücü anket verilerini 
kullanarak ve işsizlerin daha önce çalıştıkları veya istihdam aradığı tek bir sektör hakkındaki 
bilgilere dayanarak Attanasio ve ark. (2004) ulaştığı sonuç; liberalizasyon sonrasında genel işsizlik 
olasılığı artarken, bu artış, imalat gibi ticareti yapılan sektörlerden ziyade toptancılık ve perakende 
ticaret gibi ticari olmayan sektörlerden kaynaklandığıdır. Öte yandan Menezes-Filho ve Muendler 
(2007),  işveren-çalışan arasındaki tek ve geniş kapsamlı verilere dayanarak resmi istihdam edilen 
çalışanlarla üretim sektörleri arasında Brezilya’nın 1990’lı yıllardaki verilerine dayanarak ticari 
serbestleşmesinin istihdama etkisini incelemiş dış ticaret ve devamındaki ticari serbestleşmenin 
resmi istihdama negatif etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Porto (2008) çalışmasında, Arjantin’de 
işsizlik ve dış ticaret arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada Arjantinde emek arzı, işsizlik ve dış 
ticaretin ampirik bir modelini kullanarak dünya tarımsal ticaretin serbestleşmesinin işsizliği 
(ücretleri) nasıl etkilediğini araştırmıştır. Hesaplamalar sonucunda Arjantin'de tarımsal üretimin 
ihracının fiyatında bir artışın hem daha düşük bir işsizlik oranına ve işgücü piyasasına katılımda 
artışa işaret etmiştir. Bernard ve Jensen (1999) ABD'de 1984-1992 yıllarını kapsayan çalışmasında 
ihracat yapan firmaların ihracat yapmayan firmalara göre daha fazla istihdam artışı sağladığını 
tespit etmişlerdir. Revenga (1992) ABD' de 1977-1987 yıllarını kapsayan çalışmasının sonucunda 
ithalat fiyatlarındaki artışın istihdamda yüzde 4.5-7.5 oranında bir azalmaya neden olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. 
Gözgör ve Pişkin (2011) çalışmasında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Düzey 2 olarak 
belirtilmiş olan yirmi altı bölge için 2004–2009 dönemi yıllık verileri kullanarak bölgelerin işsizlik 
oranı ile Türkiye’nin dış ticaretinden aldıkları pay arasındaki ilişkiyi incelenmiştir. Sabit Etkili 
Panel Veri ve Genelleştirilmiş Momentler yöntemlerinin kullanıldığı analizde bölgeler arasındaki 
işsizliğin belirlenmesinde, bir dönem önceki işsizlik oranı ile ilgili dönem işsizlik oranı arasında 
aynı yönlü bir ilişkinin olduğu; bununla birlikte bölgenin dış ticaretten aldığı pay arttığında işsizlik 
oranının azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Polat ve Uslu (2010) çalışmasında, dış ticaretin istihdam 
üzerindeki etkisini 1988:1- 2007:3 dönemi imalat sanayi verileri kullanılarak gecikmesi dağıtılmış 
otoregresif yaklaşımı ile analiz etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda uzun dönemde dış ticaretin 
istihdam üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığını, kısa dönemde ise istihdam üzerinde pozitif 
ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu görmüştür. Şener (2001) teorik çalışmasında dış ticaretin 
toplam işsizlik üzerindeki etkisinin belirsiz olduğunu belirtmiştir. Şener’e göre ekonominin dış 
rekabete açılması sonucunda yerli firmalar yabancı firmalar ile rekabet edebilmek için maliyetlerini 
azaltıcı ve verimliliklerini artırıcı faaliyetler yapmak zorunda kalmaktadır. Bu amaçla yapılan Ar-
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Ge faaliyetleri ticarette serbestleşmeyle birlikte vasıflı işgücü talebinde artışa, vasıfsız işgücü 
talebinde ise bir azalmaya neden olacak ve vasıfsız işgücünün iş değiştirme sıklığı artarken iş 
bulma imkanı ise azalmaktadır. Kalkan ve Başdaş (2009), küresel ekonomiye entegre olmuş, 
ihracat odaklı ülkelerin, ihracatlarını gerçekleştirdikleri ülkelerde meydana gelen ekonomik 
krizlerden çok etkilendiğini, bunun da istihdam kayıplarına neden olduğunu belirtmiştir. 
 
 
3. EKONOMETRİK ANALİZ VE METADOLOJİ 
 
Çalışmanın analiz kısmında “dış ticaret ile işsizlik arasında ilişki vardır” hipotezi yapısal kırılmalı 
ekonometrik modeller ile eş-bütünleşme ve nedensellik testleri kullanılarak incelenmektedir. 
Analiz kısmında kullanılacak metadolojik sıralama şu şekildedir; öncelikle veri seti tanımlanarak 
hipoteze uygun model kurulmakta daha sonra ise kullanılacak verilerin birim kök içerip 
içermediğini tespit etmek için normal ve yapısal kırılmaya izin veren durağanlık testleri 
uygulanmaktadır. Durağanlık testlerinden elde edilecek sonuçların ardından yapısal kırılmaya izin 
veren Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi ile Toda-Yamamoto Nedensellik analizleri kullanılarak 
sonuçlar yorumlanmaktadır.  
 
3.1. Veri Seti ve Model Açıklaması  
 
Çalışmada Türkiye’de 2005:01 – 2017:03 dönemlerini kapsayan aylık veriler analize dahil 
edilmiştir. Modellerde kullanılan işsizlik ve ihracat-ithalat verileri TUIK veri tabanından elde 
edilmiştir. Analizlerde kullanılan veriler ikincil kaynak olarak ifade edilebilirken, TUIK gibi resmi 
kaynakların veri tabanından alınması güvenilirliğini arttırmaktadır.  
Modellerde bağımlı değişken olarak işsizlik oranı alınırken bağımsız değişkenler olarak ithalat ve 
ihracat verileri kullanılmaktadır. Dış ticaret değişkeni olarak kullanılan ihracat ve ithalat verilerinin 
logaritması alınıp, mevsimsel etkilerden arındırılarak modele dahil edilmiştir. Kurulan model şu 
şekildedir; 

        (1) 
 
3.2. Birim Kök Test Sonuçları 
 
Zaman serisi analizlerinde durağanlık testleri sahte regresyon sorunundan kurtulmak için yapılması 
gereken önemli bir adımdır. Granger ve Newbold (1974), çalışmalarında durağan olmayan serilerle 
çalışılması durumunda sahte regresyon sorununun ortaya çıkabileceğini göstermiş ve durağan 
olmayan serilerle yapılan regresyon analizlerinin gerçek sonuçları yansıtmayacağını belirtmişlerdir. 
Bir zaman serisi, ortalaması ile varyansı zaman içinde değişmiyor ve iki dönem arasındaki 
kovaryansı bu kovaryansın hesaplandığı döneme değil de yalnızca iki dönem arasındaki uzaklığa 
bağlı ise durağandır (Gujarati, 1999: 713). Gerçekleştirilen uygun birim kök testleri ile uygulanan 
durağanlık sınamaları, yapılan analizlerin durağan olmayan serilerle gerçekleştirilen sahte sonuçlar 
çıkmasını engellemektedir. Gerçekleştirilen testler sonucunda serilerin birim kök içermesi 
durumunda durağan olmadığı sonucuna varılır ve durağan olmayan zaman serileri eş-bütünleşme 
ilişkisine sahip değillerse, değişkenler arasında anlamlı bir ekonomik ilişkinin varlığından 
bahsetmek yanlış sonuçlara yol açacaktır (Harris ve Sollis, 2003: 41).  
Çalışmada serilerin durağanlığı için Genişletilmiş Dickey-Fuller (1981) ve Philips-Perron (1988) 
testleri uygulanmıştır. Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi, Dickey-Fuller testine değişkenin 
gecikmeli değerlerinin eklenmesi ile oluşturulmaktadır. ADF testi, hata terimlerindeki korelasyon 
sorununun ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır (Wojciech ve Derek, 1999:101). Bu test için 
kullanılan model şu şekildedir; 

                (2) 
Modelde yer alan  durağanlığı test edilen değişkenin birinci farkı, t trend değişkeni,  
gecikmeli fark terimidir. Modele, hata teriminin ardışık bağımsız olmasını sağlayacak kadar 
gecikmeli fark terimi ilave edilmektedir (Gujareti, 1999: 720). Modelde gecikme uzunluğu olarak 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

75 
 

Akaike ve Schwarz bilgi kriterleri kullanılabilmektedir. ADF birim kök testinde temelde  
katsayısının sıfıra eşit olup olmadığı test edilir. ADF birim kök testinde sıfır hipotezi birim kök 
varlığını yani serilerin durağan olmadığını, alternatif hipotez ise birim kök yokluğunu yani serilerin 
durağan olduğunu ifade etmektedir. Bu testte test istatistikleri kritik değerlerden büyük olduğu 
durumda sıfır hipotezi reddedilmekte ve serilerin durağan olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Aksi 
durumda seriler durağan olmayıp durağan hale getirilene kadar farkının alınması gerekir.  
Dickey-Fuller testinin kalıntılarının beyaz gürültü sürecini izlemelerini sağlayacak şekilde 
modellenen Philips-Perron (PP) testi ise kalıntılar arasındaki otokorelasyonu dikkate almak için 
modele bağımlı değişkenin gecikmelerini almak yerine düzeltme faktörünü eklemektedir. Bu testte 
uygulanan model ise şu şekildedir (Eren vd., 2016: 282);  

                                                   (3) 
Modelde yer alan CF düzeltme faktörünü ifade eder. Bu düzeltme faktörü sayesinde hata 
terimlerinin normal dağılıma sahip olmamasından kaynaklanan sapmanın etkisinin ortadan 
kaldırılması hedeflenmektedir. Çalışmada uygulanan ADF ve PP birim kök test sonuçları aşağıdaki 
Tablo 2’de yorumlanmaktadır. 
 

Tablo 2: ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları 

D
üz

ey
 

 Değişkenler ADF PP 

Bi
ri

nc
i F

ar
kl

ar
 

Değişkenler ADF PP 

Sa
bi

t 

     UNEM   -2.12(6) -1.75(8)   UNEM   -4,02(5) --8.61(6) 
  [0.2363] [0.4035]   [0.0017]*   [0.0000]* 

      LEXP    -2.09(2) -3,01(1)    LEXP   -13,30(1)   -24.88(21) 
[0.2827] [0.0359]** [0.0000]* [0.0000]* 

LIMP -2.61(12) -3,39(0) LIMP -15,94(0) -16,54(5) 
[0.0916]*** [0.0125]** [0.0000]*   [0.0000]* 

Sa
bi

t+
Tr

en
d UNEM -2.13(6) -1.79(8) UNEM -4.00(5) -8.58(6) 

[0.5195] [0.7012] [0.0105]* [0.0000]* 

LEXP -2,53(2) -5.35(6) LEXP -13,58(1) -27,58(23) 
[0.3127] [0.0001]* [0.0000]* [0.0001]* 

LIMP -2.90(12) -3.72(3) LIMP -15,96(0) -16,64(5) 
[0.1637] [0.0235]** [0.1116]*** [0.0000 ]* 

Not:  *, ** ve *** değerleri sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyelerinde anlamlılığını göstermektedir. Parantez içindeki 
değerler, ADF için Schawarz istatistik bilgi kriterine; PP için çekirdek (kernel) yöntemi “Barlettkernel” ve bant genişliği 
(bandwith) “Newey West bandwith” yöntemine göre uygun gecikme uzunluğunu göstermektedir. Gecikme uzunluğunun 
sıfır olması durumunda Dickey-Fuller testini göstermektedir. Köşeli parantez içindeki değerler olasılık değerlerini 
göstermektedir. 
 
Tablo 1’deki sonuçlara göre sabitli ile sabitli ve trendli modelde serilerin ADF ve PP test istatistik 
değerleri mutlak değerler bakımından karşılaştırıldığında kritik değerlerden küçük olduğu için 
düzey değerlerinde durağan olmadığı görülmektedir. Birim kök testlerine tabi tutulan serilerden 
ihracat ve ithalat verileri PP testine göre hem sabitte hem sabit ve trendde %5 anlamlılık düzeyinde 
durağan olduğu, fakat birinci dereceden farkı alındığında tüm serilerin %1 anlamlılık düzeyinde 
durağan hale geldiği görülmektedir. Fakat ithalat verisinin birinci dereceden farkı, sabit ve trend de 
ADF testine göre %10 düzeyinde durağanlaşmaktadır. Analize tabi tutulacak değişkenlerin birinci 
dereceden farkının alınması durumunda I(1) olması nedeniyle yapılacak eş-bütünleşme ve 
nedensellik analizleri için bir sorun olmayacağı anlamına gelmektedir.  
ADF ve PP testleri makro ekonomide uzun dönemde krizler veya ekonomik şoklar gibi kırılmaları 
dikkate almadan birim kök testlerini analiz etmektedir. Oysa ki piyasalar arası ortak hareketlerdeki 
değişiklikler veya ülkeler arası politika yapıcılarının hareketleri, portföy yöneticilerini 
etkilediğinden itibaren yapısal değişikliklerin çıkışının sorgulanması gerekmektedir (Arouri vd., 
2007: 9-10). Zaman serisi analizlerinde bundan dolayı bir yapısal kırılma olması durumunda bunun 
dikkate alınmaksızın gerçekleştirilen durağanlık testlerinde serinin durağan olmama ihtimalinin 
yüksek olduğu söylenebilir. Oysaki kırılmanın dikkate alınarak testin gerçekleşmesi durumunda 
durağan olmayan serinin de durağan olabildiği görülmektedir. Zaman serisi analizlerinde bu tür 
sorunların çözümü için yapısal kırılmaları dikkate alan durağanlık testleri geliştirilmiştir. 
Çalışmada kırılmanın içsel olarak belirlendiği Zivot-Andrews kırılma testi kullanılmıştır. 
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Zivot-Andrews (1992), yapısal kırılmanın tam olarak bilinmediği, içsel olarak belirlendiği durumu 
incelemektedir. Bu kapsamda yapısal kırılmanın tespiti için üç farklı birim kök testi 
geliştirmişlerdir; 
 

                              (Model A) 
                         (Model B) 

     (Model C) 
 
Analizlerde kullanılan Model A düzeyde, Model B eğimde, Model C ise hem eğimde hem de 
düzeyde meydana gelen yapısal kırılmaları göstermektedir. Modellerin uygulanmasında gözlem 
dönemindeki her yıl olası kırılma yılı olarak alınmakta ve kukla değişkenler oluşturularak α 
katsayısının t istatistikleri elde edilmektedir. Bu süreç gözlem döneminin tümü için uygulandıktan 
sonra α katsayısının t istatistiğinin minimum elde edildiği yıl, olası kırılma yılı olarak 
belirlenmektedir. Elde edilen t istatistiği Zivot ve Andrews tarafından oluşturulan kritik değerler ile 
karşılaştırılmaktadır. Eğer elde edilen t istatistiği mutlak değerce kritik değerlerden küçükse serinin 
birim kök içerdiğini belirten sıfır hipotezi kabul edilmektedir. Elde edilen t istatistikleri mutlak 
değerce kritik değerlerden büyükse sıfır hipotezi reddedilmekte ve serinin yapısal kırılmayla 
birlikte durağan olduğunu belirten alternatif hipotez kabul edilmektedir (Korkmaz vd., 2008: 27). 
 
                       Tablo 3: UNEM Serisi Zivot-Andrews Birim Kök Test Sonuçları 

Model Kırılma Yılı t-İstatistiği 1% 5% 

Model A 2010:09 -3,74 -5,34 -4,80 
Model B 2008:10 -2,59 -4,93 -4,42 
Model C 2010:09 -4,26 -5,57 -5,08 

 
İşsizlik serisi için Zivot-Andrews birim kök testlerine ait sonuçlarına bakıldığında t-istatistiğine 
göre belirlenen yapısal kırılma dönemlerinde her üç model içinde yapısal kırılmalı birim kökün 
olduğu boş hipotez (H0) rededilememektedir. Bu nedenle Z-A birim kök testi sonuçlarının ADF 
birim kök test sonuçlarını önemli derecede etkilemediği ve serinin I(1) olduğu görülmektedir. 
İşsizlik değişkeninin kırılma dönemine bakıldığında ise 2008:09 ve 2010:09 dönemlerinde 
kırılmalara neden olmasına rağmen, bu durum serilerin birim kök içerdiği sonucunu 
değiştirmemiştir.  
 
                           Tablo 4: LEXP Serisi Zowot-Andrews Birim Kök Test Sonuçları 

Model Kırılma 
Yılı t-İstatistiği 1% 5% 

Model A 2011:05 -4.16 -5,34 -4,80 
Model B 2014:04 -3.14 -4,93 -4,42 
Model C 2012:09 -5,58** -5,57 -5,08 

 
İhracat serisi için Zivot-Andrews birim kök testlerine ait sonuçlarına bakıldığında t-istatistiğine 
göre belirlenen yapısal kırılma dönemlerinde model C dışında diğer modellerde yapısal kırılmalı 
birim kökün olduğu boş hipotezin (H0) rededilemediği görülmektedir. Bu nedenle Z-A birim kök 
testi sonuçlarının ADF birim kök test sonuçlarını önemli derecede etkilemediği ve serinin I(1) 
olduğu görülmektedir. Model C için ise I(0) olan seri 2012:09 döneminde yapısal kırılma 
bulunmaktadır. Belirtilen dönemde Türkiye’de Ergenekon ve Balyoz davaları olarak bilinen karışık 
süreçlerin en yoğun yaşandığı ve çözüm süreci adı altında yapılan görüşmelerin olduğu döneme 
denk gelmektedir. Ayrıca dış piyasalarda ise Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’da yaşanılan 
olayların yaratmış olduğu tedirginliğin yoğun olduğu bir döneme denk gelmesi ihracat verilerinde 
kırılmaya neden olduğu düşünülmektedir. 
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                         Tablo 5: LIMP Serisi Zowot-Andrews Birim Kök Test Sonuçları 
Model Kırılma Yılı t-İstatistiği 1% 5% 

Model A 2010:10 -3.95 -5,34 -4,80 
Model B 2014:01 -3,68 -4,93 -4,42 
Model C 2010:02 -3,96 -5,57 -5,08 

 
İthalat serisi için ise Zivot-Andrews birim kök testlerine ait sonuçlarına bakıldığında t-istatistiğine  
göre belirlenen yapısal kırılma dönemlerinde her üç model içinde yapısal kırılmalı birim kökün 
olduğu boş hipotez (H0) rededilememektedir. Bu nedenle Z-A birim kök testi sonuçlarının ADF 
birim kök test sonuçlarını önemli derecede etkilemediği ve serinin I(1) olduğu görülmektedir. 
İthalat değişkeninin kırılma dönemine bakıldığında ise 2010 yılının başlangıç ve sonları ile 2014 
yılının ilk ayında kırılmalar olmasına rağmen, bu durum serilerin birim kök içerdiği sonucunu 
değiştirmemiştir.  
 
3.3. Gregory-Hansen Eş-Bütünleşme Test Sonuçları 
 
Ekonometrik çalışmalarda kullanılan standart eşbütünleşme testleri eşbütünleşik vektörün zaman 
içerisinde değişmediğini varsayarken, tek yapısal kırılmaya izin veren Gregory ve Hansen 
eşbütünleşme testi, eşbütünleşik vektörde içsel olarak belirlenen bir kırılma zamanında 
değişeceğini önermektedir.  Gregory-Hansen alternatif hipoteze karşı, kırılmanın eş-bütünleşmede 
olabileceğine dayalı alternatif bir hipotez geliştirmişlerdir. Bu eş-bütünleşme analizinde üç 
alternatif model vardır. Bunlar; sabitte kırılma, trendli sabitte kırılma ve rejim değişimidir. Bu 
analizinde yapısal kırılma zamanının içsel olarak belirlendiği varsayılmaktadır. (Gregory ve 
Hansen, 1996: 555). 
Sabitte kırılma                                        t=1,2,3,…….,,n 
Modelde kırılmadan önceli sabiti,  ise kırılmadan sonra sabitte meydana gelen değişmeyi 
göstermektedir. t ise 0 ile 1 arasında yer alan kırılmanın zamanlamasını gösteren katsayıdır.  
açıklayıcı değişkenlere ait katsayı vektörünü ifade etmektedir,  ise kukla değişkendir. 
Sabit ve Trendde Kırılma            t=1,2,3,…….,,n 
Bu modelin temel farkı sabitte kırılmanın yanında trendi de ele almasıdır. Trendi temsil eden 
değişken  dir ve analizlerde trendde ki kırılma da incelenmektedir. 
Rejim Değişimi                   t=1,2,3,…….,,n 
Rejim değişimi modelinde ise α1 rejim değişimi öncesi eşbütünleşme vektörünü, α2 rejim değişimi 
sonrası eşbütünleşme vektröünde meydana gelen değişmeyi gösterir.  
 

Tablo 6: Gregory ve Hansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Model Kırılma 
Yılı t-İstatistiği 1% 5% 10% 

C* 2007:01 -3,86 (0) - 5.44 - 4.92 - 4.69 
C/T** 2011:11 -4,46 (0) - 5.80 - 5.29 - 5.03 
C/S*** 2007:12 -3,37(13) - 5.97 - 5.50 - 5.23 

Parantez içindeki değerler gecikme sayısını ifade etmektedir 
* Sabitte kırılma  **Trend de kırılma *** Rejim değişimi 
 

 
Yapısal kırılma altında modeldeki değişkenlerin aralarında uzun dönemli bir ilişki olup 
olmadığının tespit edilmesi için çalışmada Gregory-Hansen Eş-bütünleşme testi uygulanmış ve 
yapılan analizlerde minimum ADF sonuçları ile bunlara denk gelen kırılma dönemleri Tablo 6’da 
verilmiştir. Tablo incelendiğinde tüm modeller için ADF istatistiği mutlak değer olarak kritik 
değerlerden küçük olduğu yani işsizlik, ihracat ve ithalat arasında uzun dönemli bir ilişkinin söz 
konusu olmadığı sonucuna varılmıştır. Kırılmanın yaşandığı 2007 ve 2011 yıllarında ise 
konjontürel krizlerin ve küresel krizin etkilerinin olduğu şeklinde yorumlanabilir. 
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3.4. Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi Sonuçları  
 
Türkiye’de dış ticaret verileri ile işsizlik arasındaki nedensellik ilişkisinin sonuçları çalışmada yeni 
nesil ekonometrik analizlerden sıkça kullanılan Toda-Yamamoto (1995) analiziyle test 
edilmektedir. Granger nedensellik analizinin eleştirilen en büyük tarafı, aralarında nedensellik 
ilişkisinin bakılacağı değişkenlerin eş-bütünleşik olması şartıdır ve bu durum analizi bağımlı hale 
getirmektedir. Oysaki Toda-Yamamoto analizinde gecikmesi arttırılmış VAR yönteminde 
nedensellik sınaması için seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisi önemli olmayıp sadece modeli 
doğru belirlemek ve modeldeki değişkenlerin maksimum bütünleşme derecesini bilmek yeterli 
olmaktadır (Kızılgöl ve Baykal, 2008: 356). 
Toda ve Yamamoto’ya (1995) göre seriler durağan olmasalar da serilerin düzey değerlerinin yer 
aldığı VAR modelinin tahmin edilebileceğini ve standart Wald testinin uygulanabileceğini 
belirtmişlerdir. Bu yöntemde Granger nedensellik testi için, [k+(dmax)] dereceden VAR model 
tahmin edilmekte ve katsayılar matrisinin ilk k tanesine Wald testi uygulanmaktadır. Toda ve 
Yamamoto (1995), ilgili serinin durağan, trend etrafında durağan veya eşbütünleşik olup olmadığı 
dikkate alınmaksızın, bu testin k serbestlik derecesi ile asimptotik 2 χ dağılımına sahip olduğunu 
göstermişlerdir. Burada; k tahmin edilen VAR modelinin uygun gecikme uzunluğunu, dmax ise 
modeldeki değişkenlerin maksimum bütünleşme derecesini ifade etmektedir. Böylece yöntemin ilk 
aşaması sistemde yer alan değişkenlerin bütünleşme derecesinin tespiti, ikinci aşaması ise sistemin 
tahminidir. Buna göre yöntemin başarısı, sistemin gecikme uzunluğunun (k) ve serilerin 
bütünleşme derecelerinin (dmax) doğru tespitine bağlıdır. Toda ve Yamamoto tarafından önerilen 
bu yöntemin önemli bir özelliği, birim kök ve eş-bütünleşme özelliklerinin tespitinde kullanılan 
potansiyel eğilimli ön testlere gereksinim olmayışıdır. Böylece, ilgili yöntemin kullanımı ile 
serilerin bütünleşme derecesinin yanlış tespit edilmesi ile ilgili risk minimize edilmektedir (Yavuz, 
2006: 169).  
Çalışmada öncelikle dış ticaret değişkenleri ile işsizlik arasındaki nedensellik ilişkisinin 
incelenmesi için Toda-Yamamoto analizinde, bütünleşme derecesinin hesaplanması gerekmektedir. 
Analize dahil edilen ihracat-ithalat-işsizlik değişkenleri için yapılan ADF ve PP birim kök 
testlerinde tüm değişkenlerin birim köklü olduğu fakat 1. Dereceden farkı alındığında ise durağan 
olduğu görülmüştür. Bu nedenle dmax=1 alınır.  
Toda-Yamamoto analizinde dmax değerinin belirlenmesinden sonra ikinci adım olarak kullanılacak 
gecikme sayısının belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için en büyük gecikme uzunluğu 8 olarak 
seçilmiş olup Akaike(AIC), Schwarz(SC) ve Hannan Quinn(HQ) gibi kritik değerleri en küçük 
yapan gecikme uzunluğu belirlenmeye çalışılmıştır. 
 

Tablo 7: VAR Modeli Bilgi Kriterlerine Göre LM-LGE Uygun Gecikme Uzunluğu 
       
       
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       
0 -79.19974 NA   0.000655  1.182730  1.246064  1.208467 

1  294.3898  725.6774  3.45e-06 -4.063162 -3.809826 -3.960213 

2  328.6020  64.97865  2.40e-06 -4.425928  -3.982590* -4.245767 

3  348.3324  36.62186  2.06e-06 -4.580322 -3.946982  -4.322950* 

4  358.4140  18.27744  2.03e-06 -4.595885 -3.772543 -4.261301 

5  371.5519  23.25135  1.91e-06 -4.655424 -3.642080 -4.243628 

6  382.3820  18.69936  1.87e-06 -4.681755 -3.478410 -4.192748 

7  391.2250  14.88672  1.88e-06 -4.679496 -3.286148 -4.113276 

8  403.1790   19.60806*  1.81e-06*  -4.722000* -3.138651 -4.078569 
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Tablo 7’deki sonuçlara bakıldığında, SC bilgi kriterine göre gecikme sayısı 3 iken HQ bilgi 
kriterlerinin gecikme sayısının 2 olarak belirlendiği görülmektedir. Ancak modeldeki değişkenlerin 
birim kök testlerinde SC bilgi kriteri kullanıldığı için uygun gecikme uzunluğunun SC bilgi 
kriterinin belirlemiş olduğu 3 olması gerektiği uygun bulunmuştur.  
VAR modelinin gecikme sayısı belirlendikten sonra bu gecikme sayısına, modele giren 
değişkenlerin maksimum bütünleşme derecesi olan (dmax=1 ) 1 eklenerek k + dmax = (3+1)= 4. 
dereceden VAR modeli çerçevesinde nedensellik analizi yapılmıştır. Oluşturulan VAR modeli 
SUR (Seemingly Unrelated Regression) metoduyla tahmin edilerek Tablo 8’deki sonuçlara 
ulaşılmıştır. 
 

Tablo 8: Toda ve Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları 

Temel Hipotezler 
Gecikme 
Uzunluğu   

k=1,dmax= 3 
F-   İstatistiği P-Değeri Sonuç 

LIMP⇏LEXP 4 7.696865 0.1033 
İthalattan ihracata %10 anlamlılık 

düzeyinde tek yönlü Toda ve Yamamoto 
nedensellik ilişkisi vardır. 

LIMP⇏UNEM 4 12.72949 0.0127 
İthalattan işsizliğe doğru %1 anlamlılık 
düzeyinde tek yönlü Toda ve Yamamoto 

nedensellik ilişkisi vardır. 

LEXP⇏LIMP 4 5.028984 0.2843 
İhracattan İthalata doğru tek yönlü Toda ve 

Yamamoto nedensellik ilişkisi 
görülmemektedir. 

LEXP⇏UNEM 4 19.55767 0.0006 
İhracattan işsizliğe doğru %1 anlamlılık 
düzeyinde tek yönlü Toda ve Yamamoto 

nedensellik ilişkisi vardır. 

UNEM⇏LIMP 4 9.338401 0.0532 
İşsizlikten ithalata doğru %5 anlamlılık 
düzeyinde tek yönlü Toda ve Yamamoto 

nedensellik ilişkisi vardır. 

UNEM⇏LEXP 4 10.23296 0.0367 
İşsizlikten ihracata doğru %5 anlamlılık 
düzeyinde tek yönlü Toda ve Yamamoto 

nedensellik ilişkisi vardır. 
 
 
Toda-Yamamoto Nedensellik analizi sonuçlarına göre ithalat-ihracat-işsizlik verileri arasında 
sadece ihracattan ithalata doğru bir nedensellik ilişkisi görülmemiştir. Diğer değişkenler arasında 
Tablo 8 de görüldüğü üzere çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 
 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Küreselleşme hareketleri ile birlikte serbestleştirme politikalarının etkinliği dış ticaret sektöründe 
büyük etki yaratmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülen ilerlemeler dış ticaret hacmini 
genişletirken ihracatın ithalatı karşılama oranının düşük olduğu ülkelerde dışa bağımlılığı 
arttırmıştır. Kendi kaynakları ile üretim yapabilen ve küresel rekabette ayakta kalabilen ülkeler, 
küreselleşmenin nimetlerinden faydalanabilirken dış ticaret açığı veren ülkelerde birçok makro 
ekonomik gösterge de olumsuz çıkmaktadır. Bu olumsuz gelişen göstergelerden biri de istihdam 
verileridir. Son yıllarda dünya ekonomisinde görülen durgunluk öncelikli olarak imalat sektörünü 
olumsuz etkilerken işsizlik rakamlarının da yükselmesine neden olmaktadır.  
Çalışmada da belirtildiği üzere dış ticaret ile istihdam arasındaki ilişki temelde Heckser-Ohlin 
tarafından geliştirilmiştir. Modele göre gelişmekte olan ülkeler emek yoğun malları ihraç ederken, 
sermaye yoğun malları ithal edeceğinden, emek yoğun malların ihracatındaki artış istihdamı 
arttıracaktır. Teoride doğru olarak kabul edilen bu düşünce uluslararası iktisat literatürüne 
bakıldığında farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde analizlerin 
yapıldığı dönem ve ülkeye de bağlı kalınarak farklı sonuçlar görülmektedir. Bu çalışmaların 
bazılarında ihracattaki artışın işsizliği düşürdüğü belirtilirken bazılarında ise ithalattaki artışın 
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istihdamı arttığı söylenmektedir. Ayrıca dış ticaret ile işsizlik arasında kısa dönemde ilişkinin 
olmadığı sonucuna ulaşan çalışmalar da bulunmaktadır.  
Yapılan ekonometrik analizlerde temel kısıt olarak geçmiş dönemlere ait verilere ulaşılamaması 
söylenebilir. Bu nedenle yıllık veriler yerine aylık veriler analize dahil edilmiş olup 2005 yılı 
sonrası dönem için analiz sonuçları yorumlanmaktadır. Literatürdeki çalışmalarla 
karşılaştırıldığında; öncelikle ihracat ve ithalatın ayrı ayrı işsizlik ile ilişkilendirilmesi, değişkenler 
arasında uzun dönemli ilişkilerin ve nedenselliklerin bir arada değerlendirilmesi, yapısal kırılmaları 
da dikkate alarak yeni nesil testlerin uygulanması çalışmanın orijinalliğini göstermekte olup 
literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bundan sonraki çalışmalarda benzer 
araştırmanın Türkiye’de bölgesel veya il bazında yapılabilmesi durumunda bölgesel kalkınmaya 
önemli katkılar sunacak politikalar üretilebilecektir. 
Çalışmada dış ticaret ile işsizlik arasındaki ilişki Türkiye örnekleminde 2005: 01 – 2017:03 
dönemlerini kapsayan aylık verilerle kurulan modeller üzerinden yapısal kırılmalı zaman serisi 
analizleri ile test edilmiştir. Gerçekleştirilen analizler yeni nesil ekonometrik testleri içermekte olup 
yapısal kırılmaya izin veren Gregory-Hansen Eş-bütünleşme testi sonucunda değişkenler arasında 
uzun dönemli ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Toda-Yamamoto Nedensellik analizi ile de 
ithalat-ihracat-işsizlik verileri arasında sadece ihracattan ithalata doğru bir nedensellik ilişkisi 
görülmemiş olup diğer değişkenler arasında nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre çalışma literatürde Trefler (2004),  Porto (2008),  Polat ve Uslu (2010) ve Şener 
(2001) çalışmalarını desteklemektedir.  
Elde edilen sonuçlar Türkiye ekonomisi açısından değerlendirildiğinde önemli sonuçlar elde 
edilmektedir. Öncelikle yıllardır tüm ekonomik gelişmelere rağmen %10’un üzerinde çıkan işsizlik 
sorununa dış ticaret politikaları ile çözüm üretilebileceği söylenebilir. Çünkü nedensellik 
analizlerine bakıldığında sadece ihracattan ithalata doğru bir nedenselliğin olmadığı fakat diğer tüm 
değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin olduğu görülmektedir. Bu sonuçlardan, dış ticaret yapan 
firmaların desteklenerek dış ticareti etkileyecek makroekonomik politikaların iyileştirilmesi 
gerektiği söylenebilir. Dış ticaret sektöründeki gelişmenin işsizlik sorununa çözüm oluşturabilmesi 
için yerli firmaların maliyetlerini azaltıcı, verimliliklerini yükseltici yatırımlara ağırlık vermesi 
gerekmektedir. Firmaların küresel rekabette ayakta kalabilmesi için ise devletin yerli üretimi ve 
hammadde kullanımını teşvik edecek politikaların arttırılması gerektiği düşünülmektedir. Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkelerde her bölgenin fırsatları ve tehditlerinin doğru analiz edilerek gerekirse 
bölgesel politikaların uygulanması, sektörel teşviklerin geliştirilmesi gerekmektedir. Böylece hedef 
pazarlara yapılacak ticareti faaliyetler artacak devamında ise üretim odaklı büyümeden dolayı 
işsizliğin düşecektir. 
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TÜRKİYE’DE İSTİHDAM VE TOPLAM SAĞLIK 
HARCAMALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ 

 
THE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYMENT AND 

TOTAL HEALTH EXPENDITURE IN TURKEY 
 

               Muhammet ÇANKAYA1   
 
 
 

ABSTRACT 
 

The notion of employment has become more significant all around the world due to the recent 
economic and politic crises encountered in Europe and South America, wars in the Middle East and 
North Africa and consequent immigration. As a result of the economic crisis in Europe, the issue of 
unemployment has emerged in countries such as Spain, Portugal, Italy and Greece, and the rates of 
unemployment exceeded 10%. Employment has been a major issue in Turkey as well for many 
years. Turkey has aimed to relieve this problem by incentives such as payment of taxes by 
government for a certain period of time. Health status of the population to be employed is another 
issue accompanying the unemployment problem for the governments. Persons must be in good 
health to be eligible for employment. Great amount of funds are allocated from the budget each 
year in order to build up an employable and healthy population in Turkey. The aim of this study is 
to investigate the causality relationship between the employment figures and total health 
expenditure in Turkey. For this purpose, employment statistics and total health expenditure (public 
+ private) between 2005 and 2015 were analyzed by using Granger Causality Test. As a result of 
the study where data was examined in annual terms, it was found that there is a unidirectional and 
significant causality from employment towards health expenditure. 
 
Key words: Health Expenditure, Employment, Granger Causality Test 
Jel Classification: I15, J20, C50 
 

ÖZET 
 

Yakın geçmişte Avrupa ve Güney Amerika bölgesindeki ülkelerde yaşanan ekonomik ve politik 
krizler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasındaki ülkelerde görülen savaşlar ve buna bağlı 
olarak yaşanan göç ile birlikte istihdam kavramı dünya çapında daha önemli bir konuma gelmiştir. 
Avrupa bölgesinde yaşanan ekonomik krizle birlikte İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan gibi 
ülkelerde istihdam sorunu ortaya çıkmış ve işsizlik oranları %10’ların üzerinde seyretmiştir. 
Türkiye’de ise istihdam çok uzun yıllardır önemli bir sorun niteliğindedir. Son yıllarda Türkiye bu 
sorunu giderebilme adına vergilerin belli bir süreyle devlet tarafından karşılanması gibi kamu 
destekli bir takım uygulamalara yönelmiştir. İstihdam gibi istihdamda yer alan nüfusun sağlık 
düzeyi de ülkeler için ayrı bir sorun niteliğindedir. İstihdam edilecek bireylerin çalışmaya elverişli 
olabilmesi için öncelikle sağlıklı olmaları gerekmektedir. Türkiye’de çalışmaya elverişli ve sağlıklı 
bir toplum oluşturabilmek adına her yıl bütçeden ciddi harcamalar yapılmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı; Türkiye’de belirli bir dönemdeki istihdam rakamları ile toplam sağlık harcamaları 
arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda 2005-2015 yılları arasındaki 
istihdam rakamları ve toplam sağlık harcamaları (kamu+özel) arasındaki ilişki Granger Nedensellik 
Testi ile incelenmiştir. Verilerin yıllık dönemler olarak ele alındığı çalışma sonucunda istihdamdan 
toplam sağlık harcamalarına doğru tek yönlü ve anlamlı bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcamaları, İstihdam, Granger Nedensellik Testi 

                                                
1 Öğretim Görevlisi, Hitit Üniversitesi, muhammetcankaya@hitit.edu.tr  
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1. GİRİŞ 
 
İstihdam, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de önemli konuların başında gelmektedir. Genç 
nüfusun Avrupa’ya göre daha fazla olduğu Türkiye’de on yıllardır istihdamı arttırıcı politikalar 
üretilse de başarılı sonuçlar alındığını söylemek pek de mümkün değildir. 1990 sonrası 
hükümetlerinin ömrünün kısa olması, üretilen politikaların sıkça değişmesi sonucunu doğurmuş ve 
mevcut uygulamalar sonuca ulaşmadan yeni uygulamalara gidilmiştir. 3 Kasım 2002 seçimi sonrası 
tek parti hükümetinin kurulması ile birlikte daha uzun ömürlü istihdam politikalarının üretilmesinin 
de yolu açılmıştır. Ancak gerek dünya ekonomisinde gerekse de Türkiye’nin sınır komşularındaki 
politik ve ekonomik istikrarsızlıklar ekonomik yatırımların istenilen düzeye çıkamamasına 
sebebiyet vermiş ve istihdam sorunu gündemdeki yerini korumuştur.  
İstihdam edilecek bireyler çalışmaya elverişli şekilde sağlık düzeyine sahip olmalıdırlar. Sağlıklı 
olmayan bir kişinin istihdam edilmesi verimlilik anlamında bazı sıkıntılara yol açabilir. Bireyler ise 
karşılaşabilecekleri sağlık problemlerini giderebilmek için belirli bir gelir seviyesine ve kendilerine 
büyük maliyetler yüklemeyen bir sağlık sigortasına sahip olmalıdır. Bireyin düzenli olarak 
çalışmasını engellemeyecek bir sağlık düzeyine sahip olması yeterli değildir. İleride 
karşılaşabileceği sağlık problemlerinin erken çözümü için belli dönemlerde sağlık muayenelerini 
yaptırmak da önemlidir. Ancak sağlık harcamaları bireylerin bütçesinden karşılandığında çok ciddi 
boyutlara ulaşabilmektedir. Bu sebeple bireylerin sağlık harcamalarının büyük oranda kamu 
tarafından finanse edildiği sağlık güvence sistemine sahip olması bu tür muayenelerin 
yapılabilmesinde önemlidir. Türkiye’de sağlık harcamaları; Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 
ayrılan bütçeden, bütçe içi transferlerden, özel sigorta şirketlerinden, şahıslardan (katılım payı), 
çalışan ve işverenler tarafından ödenen primlerden ve cepten yapılan ödemelerden finanse 
edilmektedir. 
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de 2005-2015 dönemdeki istihdam rakamları ile toplam sağlık 
harcamaları arasındaki nedensellik ilişkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 2005-2015 
dönemine ait istihdam rakamları ve toplam sağlık harcamaları (kamu+özel) arasındaki ilişki 
Granger Nedensellik Testi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda ilgili dönemde istihdamdan 
toplam sağlık harcamalarına doğru tek yönlü ve anlamlı bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 
 
 
2. İSTİHDAM VE TOPLAM SAĞLIK HARCAMALARI KAVRAMLARI 
 
Genel anlamda işgücünün çalışması ve çalıştırılması olarak tanımlanan istihdam kavramının dar ve 
geniş kapsamlı olarak iki farklı şekilde tanımı yapılabilmektedir. Dar anlamda istihdam; üretim 
faktörlerinden biri olan işgücünün çalışması ve çalıştırılması şeklinde tanımlanmaktadır. İstihdam 
kavramı geniş anlamda ise; üretim faktörlerinin üretim sürecindeki kullanılma düzeyleri olarak 
tanımlanmaktadır. Literatürde istihdam; tam, eksik ve aşırı istihdam olarak 3 türe ayrılmaktadır. 
Tam istihdam daha ziyade teorik bir kavram olup; ekonomide atıl veya çalışmayan kapasitenin 
bulunmadığı anlamına gelir. Tam istihdam durumunda %3-5 arasında bir işsizliğin varlığı kabul 
edilir (Kaya vd., 2015: 84). Eksik istihdam ise; “bireyin tam zamanlı süreden daha az çalışıyor 
olması ve daha fazla (gerekiyorsa kendi yetenek ve kabiliyetlerine uygun daha farklı bir işte) 
çalışmak istemesi durumu ya da asgari geçimini sağlayacak ücretten daha az kazanıyor olması 
durumudur.” Bu nedenle eksik istihdamda yer alan nüfusu, istihdam edilen nüfusun üretken 
kapasitesinden yeterince faydalanılamayan bir alt kategorisi şeklinde tanımlamak mümkündür 
(Taşçı ve Darıcı, 2010: 280). Aşırı istihdam ise; bir ekonomide mevcut üretim faktörlerinin tümü 
çalıştığı halde üretilen mal ve hizmet miktarlarının, toplam talebi karşılayamaması durumudur 
(Özsabuncuoğlu ve Direkçi, 2012: 4).  
TUİK’e göre istihdam edilen bireyler; işbaşında olanlar ve işbaşında olmayanlar gruplarında yer 
alan ve kurumsal olmayan çalışma çağındaki kişilerdir. İşbaşında olanlar; maaşlı, yevmiyeli, kendi 
hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak referans dönemi içinde en az bir saat bir iktisadi 
faaliyette bulunan kişilerdir. İşbaşında olmayanlar ise; işi ile bağlantısı devam ettiği halde, referans 
haftası içinde çeşitli nedenlerle işinin başında olmayan kendi hesabına veya işveren olarak 
çalışanlar istihdamda kabul edilmektedir (TUİK, 2011). 
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Sağlık harcamaları genel olarak sağlığın korunması ve geliştirilmesi adına yapılan harcamaları 
içermektedir (Akar, 2014: 311). Bir ülkede gerçekleşen sağlık harcamaları, o ülkenin sağlık 
hizmetleri hakkındaki önemli göstergelerden biridir. Sağlık harcamalarındaki artışı tamamen 
faydalı veya tamamen zararlı olarak değerlendirmek doğru bir yaklaşım değildir. Sağlık 
harcamalarındaki artışın kişilerin yaşam süresi ve kalitesi üzerinde pozitif etkileri olduğu yönünde 
bulgular olmakla birlikte artan sağlık harcamalarının ülkelerin ekonomik büyüme ve 
kalkınmalarında önemli rol oynadığı da belirtilmektedir. Bunun sebebi olarak sağlık alanında 
yapılan harcamaların sektördeki fiziki yatırımları artırdığı, fiziki yatırımlardaki artışın teknolojik 
gelişmeyi hızlandırdığı, teknolojik gelişmenin hızlanmasının da ekonomik büyümeyi uyardığı 
yönündeki kanaatlerdir. Gereğinden fazla sağlık harcaması yapılması durumunda bazı olumsuz 
durumların ortaya çıktığı da görülmektedir. Sağlık harcamalarının fazla olması durumunda milli 
eğitim, araştırma geliştirme gibi öncelikli alanlara ayrılacak paylardan kısıtlamaya gidilmesi söz 
konusu olacaktır. Ayrıca sağlık harcamalarının yüksek olması ülkelere ağır bir ekonomik yük 
getirmekte, sosyal güvenlik kurumlarına geri ödeme konusunda ciddi sorunlar yaşatmaktadır 
(Yardan vd., 2016: 158-159). 
Dünya’da sağlık harcamalarına ilişkin ilk kapsamlı çalışma Uluslararası Çalışma Örgütü 
(International Labour Organization –ILO) tarafından 1959 yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
ABD’de sosyal sigorta programları kapsamında yapılan zorunlu tıbbi ödemelerin ve gönüllü 
ödemelerin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Son 30 yıldır gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin sağlık harcamalarının GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) içindeki oranının artış gösterdiği 
görülmektedir. Bu artışların nedenlerine bakıldığında: 
Kişi başına düşen gelirin artmasıyla birlikte sağlık hizmeti kullanımının da arttığı,  
Artan kentleşmeyle birlikte bu bölgelere göçün yaşanması, bu göçe bağlı olarak ek sağlık 
hizmetlerine ihtiyaç duyulması,  
Gelir artışı yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerindeki kalite beklentilerinin artması,  
Eğitim düzeyinin artmasıyla birlikte sağlık bilincinin yükselmesi ve vatandaşların sağlık konusunda 
daha duyarlı olmaları,  
Yaşam süresinin uzamasıyla birlikte yaşlılık döneminin uzaması ve bu dönemdeki sağlık 
taleplerinin sıklaşması,  
Teknolojik gelişmeler de sağlık harcamalarını arttıran bir unsurdur. Öyle ki sağlık hizmetlerinde 
kullanılan malzemeler ve makine-teçhizatın üretilmesi hem pahalı hem de uzun bir süreç 
istemektedir. Aynı zamanda bu hizmetleri verecek insangücü kaynağının da yetiştirilmesi hem 
maliyetli hem de vakit alan bir olgudur (Mutlu ve Işık, 2012: 208-223). 
Bir ülkedeki mevcut sağlık hizmetlerine olan talebi etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu 
faktörlerin bir kısmı o ülkedeki sağlık sisteminin yapısından kaynaklanırken bir kısmı da sağlık 
hizmetinden yararlanacak olan toplumun özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Sistem kaynaklı 
faktörler; ülkedeki sosyal güvence modeli, sağlık sigortası sistemi, sağlık insangücü düzeyi, sağlık 
teknolojisi düzeyi, sağlık hizmetlerine ulaşım kolaylığı gibi örneklendirilebilir. Yine o ülke 
toplumuna ait özellikler ise; toplumun kültürel yapısı, gelir düzeyi, okur-yazarlık oranı, genç nüfus 
oranı gibi özelliklerdir (Çelik, 2013: 119-128). 
 
 
3. LİTERATÜR TARAMASI 
 
Yapılan literatür taramasında istihdam ile toplam sağlık harcamaları ilişkisini araştıran yurt içi ve 
yurt dışında yapılmış herhangi bir çalışma bulunamamıştır. Buna karşın gerek sağlık harcamalarını 
ekonomik büyüme ile gerekse de istihdamı doğrudan yabancı sermaye yatırımı, ekonomik büyüme 
ve dış ticaret ile ölçen farklı çalışmalar bulunmaktadır. Ancak değişkenlerin farklı olması sebebiyle 
çalışmada bu türden bir literatür bilgisine yer verilmemiştir. Yine literatür taraması sonrasında 
yapılan çalışmalarda; sağlık harcamalarının parasal tutarı yerine sağlık harcamaları neticesinde 
oluşan sağlık göstergelerinin sağlık harcaması olarak değerlendirmeye alındığı gözlemlenmiştir. 
Ancak bu çalışmada farklı bir değerlendirmeye gidilmiştir. Sağlık harcamalarının içeriğinin çok 
sayıda alt kalemden oluşması, toplumun sağlık göstergelerinin eğitim, kalkınma düzeyi, bireylerin 
sağlık sigortalılık düzeyi, ülkelerin sigorta modelleri gibi değişkenlerle de ilişkili olması ve yine 
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sağlık göstergelerine ait değişimlerin uzun vadede görülebilmesi sebebiyle bu çalışmada sağlık 
harcamaları; sağlık göstergeleri olarak değil kamu ve özel nitelikli toplam sağlık harcamalarının 
Türk Lirası cinsinden parasal karşılığı olarak değerlendirilmiştir. 
Çalışmanın istihdam ve toplam sağlık harcamaları arasındaki nedensellik ilişkisini ölçmeye yönelik 
olması ve literatürde bu türden benzer bir çalışmanın daha önce yapılmamış olması gibi nedenlerle 
alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
  
 
4.TASARIM VE YÖNTEM 
 
Çalışmada yanlış sonuçlara yol açmayacak şekilde en uygun ekonometrik analiz yönteminin 
belirlenmesi için kullanılacak olan zaman serilerinin durağan ya da durağan olmama özelliği 
incelenmiştir.  
Zaman serileri analizinde durağanlık kavramı büyük bir öneme sahiptir. Analizde yer alan 
değişkenler arasında anlamlı ilişkiler elde edilebilmesi için serilerin durağan olması gerekmektedir 
(Aktaş, 2009: 37).  Durağanlaştırılmış bir zaman serisinin ortalaması ile varyansının zaman içinde 
değişmemesi ve iki dönem arasındaki kovaryansının, bu kovaryansın hesaplandığı döneme değil de 
yalnızca iki dönem arasındaki uzaklığa bağlı olması gerekmektedir (Mercan ve Peker, 2013: 102). 
Granger ve Newbold (1974), durağan olmayan zaman serileriyle analiz yapıldığında sahte 
regresyon problemiyle karşılaşılabileceğini belirtmiş ve bu durumda regresyon analiziyle elde 
edilen sonuçların gerçek ilişkiyi yansıtmadığını bildirmişlerdir (Karagöl vd., 2007: 74) . Bu sebeple 
serilerin durağanlaştırılması sağlanmıştır. 
Veri seti olarak 2005-2015 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye’deki istihdam rakamları ve toplam 
sağlık harcamaları yıllık dönemler halinde kullanılmıştır. İstihdam rakamları ve toplam sağlık 
harcamalarına ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) web sayfasından elde 
edilmiştir. İlk olarak verilerin doğal logaritması alınmıştır. Verilerin doğal logaritması alındığında, 
farklı birim değerlerinde olan gözlem değerlerinin aynı türde bir anlam kazanması sağlanmaktadır 
(Ekinci, 2011: 79). Analizde kullanılan değişkenler aşağıda verilmiştir: 
Listhdm= Yıllık bazda istihdam edilen kişi sayısı (Adet) 
Ltoplamsagharc= Yıllık bazda toplam sağlık harcamaları (TL) 
Çalışmada kullanılan dönemlere ait istihdam rakamları Türkiye İstatistik Kurumu web sayfasından 
alınmış olup Tablo 1’de gösterilmektedir. Türkiye’de 2005-2015 yıllarına ait dönemde; istihdam 
edilen kişi sayısında bir artış olduğu görülmektedir (Tablo 1).  
 

Tablo 1: Yıllar İtibariyle İstihdam Rakamları 
Yıllar İstihdam Edilen 

Kişi Sayısı 
2005 19.633.275 
2006 19.933.226 
2007 20.209.030 
2008 20.604.068 
2009 20.614.781 
2010 21.857.599 
2011 23.265.836 
2012 23.936.862 
2013 24.601.154 
2014 25.933.000 
2015 26.621.000 

 
Çalışmada kullanılan dönemlere ait toplam sağlık harcamaları rakamları Türkiye İstatistik Kurumu 
web sayfasından alınmış olup Tablo 2’de gösterilmektedir. Belirtilen dönemler baz alındığında 
Türkiye’de toplam sağlık harcamalarında artış eğiliminin olduğu açıkça görülmektedir (Tablo 2). 
Bu dönem içerisinde toplam sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki oranı %5,2 ile 
6,1 arasında seyretmiştir. 
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Tablo 2: Yıllar İtibariyle Toplam Sağlık Harcamaları (TL/2005-2015) 
Yıllar Toplam Sağlık 

Harcamaları 
2005 35.358.907.470 
2006 44.068.681.062 
2007 50.904.300.929 
2008 57.740.000.000 
2009 57.910.731.976 
2010 61.677.597.866 
2011 68.607.409.397 
2012 74.188.711.934 
2013 84.390.091.225 
2014 94.749.507.368 
2015 104.567.539.232 

 
Türkiye İstatistik Kurumu, toplam sağlık harcamaları hesaplamasında; cari sağlık harcamaları ve 
yatırım harcamalarını kullanmaktadır. Cari sağlık harcamaları; hastanelerin yapmış olduğu 
harcamalar, evde bakım hizmetleri, ayakta bakım hizmetleri, tıbbi malzeme harcamaları, halk 
sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik harcamalar ve sınıflandırılamayan diğer harcamalardan 
oluşmaktadır. 
 
 
5. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Çalışmada 2005-2015 dönemine ait istihdam rakamları ile kamu ve özel kesim birleşiminden 
oluşan toplam sağlık harcamaları arasındaki nedensellik ilişkisi, Granger Nedensellik Testi ile 
incelenmiştir. Değişkenler zaman serisine dayalı olduğundan, serilerin durağan olup olmadığı 
Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) birim kök testi ile test edilmiştir. Durağanlığı sağlanan serilere 
ait uygun gecikme uzunluğu tespit edildikten sonra, değişkenler arası ilişkiyi ölçmek için Granger 
Nedensellik Testi uygulanmıştır. Analizler EViews 8.1 istatistik programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Değişkenlerin düzey değer, birinci ve ikincil farkları için birim kök testi 
sonuçları Tablo 3 ve Tablo 4’de verilmiştir. 
 

Tablo 3: İstihdam Değişkenine Ait ADF Birim Kök Testi 
ADF TEST İSTATİSTİĞİ DEĞERLERİ (LİSTHDM) 

DÜZEY TÜRÜ ADF DEĞERİ  
PROB 

(F-STATİSTİC) 
 

MC KİNNON KRİTİK DEĞERİ 

 %1 %5 %10 
DÜZEY DEĞER N 2.038007 0.9807 -2.847250 -1.988198 -1.600140 

 ST 
 

0.418831 0.9701 -4.420595 -3.259808 -2.771129 

 T&ST 
 

-2.211168 0.4307 -5.521860 -4.107833 -3.515047 

BİRİNCİL FARK N -0.549847 0.4475 --2.886101 -1.995865 -1.599088 

 ST 
 

-2.077022 0.2555 -4.582648 -3.320969 -2.801384 

 T&ST 
 

-2.096219 0.4734 -5.835186 -4.246503 --3.590496 

İKİNCİL FARK N 3.330412 0.0053 2.937216*** -2.006292** -1.598068* 

 ST 
 

-3.053171 0.0767   -4.803492 -3.403313 -2.841819 

 T&ST 
 

-2.947365 0.2228 -6.292057 -4.450425 -3.701534 

  *%10 seviyesinde anlamlı    N=Sabit Terim ve Trend yok 
  **%5 seviyesinde anlamlı    ST=Sabit Terimli 
***%1 seviyesinde anlamlı    T&ST=Trend ve Sabit Terimli  
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Tablo 3’de görüldüğü üzere “İstihdam” serisi ikincil farkta trendsiz ve sabit terimsiz olarak 
durağan hale gelmiştir. Bu sonuç %1, %5 ve %10 düzeylerinde anlamlı çıkmıştır. 
 

Tablo 4: Toplam Sağlık Harcamaları Değişkenine Ait ADF Birim Kök Testi 
ADF TEST İSTATİSTİĞİ DEĞERLERİ (LTOPLAMSAGHARC) 

DÜZEY TÜRÜ ADF DEĞERİ  
PROB 

(F-STATİSTİC) 
 

MC KİNNON KRİTİK DEĞERİ 

 %1 %5 %10 
DÜZEY DEĞER N 2.177528 0.9847 -2.847250 -1.988198 -1.600140 

 ST 
 

0.224667 0.9564 -4.420595 -3.259808 -2.771129 

 T&ST 
 

-2.350251 0.3736 -5.521860 -4.107833 -3.515047 

BİRİNCİL FARK N -1.056774 0.2377 --2.886101 -1.995865 -1.599088 

 ST 
 

-2.214997 0.2148 -4.582648 -3.320969 -2.801384 

 T&ST 
 

-1.988304 0.5216 -5.835186 -4.246503 --3.590496 

İKİNCİL FARK N -4.132352 0.0028 2.937216*** -2.006292** -1.598068* 

 ST 
 

--1.614427 0.4262 -4.803492 -3.403313 -2.841819 

 T&ST 
 

-1.587125 0.6959 -6.292057 -4.450425 -3.701534 

  *%10 seviyesinde anlamlı    N=Sabit Terim ve Trend yok 
  **%5 seviyesinde anlamlı    ST=Sabit Terimli 
***%1 seviyesinde anlamlı    T&ST=Trend ve Sabit Terimli  
 
Tablo 4’de ise; “Toplam Sağlık Harcamaları” serisi ikincil farkta trendsiz ve sabit terimsiz olarak 
durağan hale gelmiştir. Bu sonuç %1, %5 ve %10 düzeylerinde anlamlı çıkmıştır. 
Durağan serilerde veriler sabit bir ortalama etrafında dalgalanmaktadır. Bu sebeple bir serinin 
durağan olup olmadığını anlamak için öncelikle serinin zaman içindeki değişimini gösteren 
grafiğini göstermek gerekmektedir (Yılmazer, 2010: 251). Şekil 1’de “istihdam” serisinin 
logaritmalı değerlerinin zaman içindeki değişimi sunulmuştur. Serinin ele alınan yıllar itibariyle 
durağan bir seyir izlemediği aksine artan yönde bir eğilim gösterdiği görülmektedir. İstihdam 
serisinin durağanlığını sağlamak için ADF Testi uygulanmış ve serinin durağanlığı ikincil farkta 
sağlanmıştır. 
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Şekil 1: İstihdam Serisinin Durağanlaştırılması 
 
Şekil 2’de “toplam sağlık harcamaları” serisinin logaritmalı değerlerinin zaman içindeki değişimi 
gösterilmektedir. Serinin ele alınan yıllar itibariyle durağan bir seyir izlemediği bununla birlikte 
artan bir eğilim gösterdiği görülmektedir. Toplam sağlık harcamaları serisinin durağanlığını 
sağlamak için ADF Testi uygulanmış ve serinin durağanlığı ikincil farkta sağlanmıştır. 
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Şekil 2: Toplam Sağlık Harcamaları Serisinin Durağanlaştırılması 
 
Durağanlığı sağlanan serilere uygulanması gereken bir sonraki aşama ise bu serilerle oluşturulan 
modelin gecikme uzunluğunun belirlenmesi aşamasıdır. Gecikme uzunluğunun belirlenmesinde en 
yaygın biçimde kullanılan kriterler Akaike Bilgi Kriteri (AIC), Schwart Kriteri (SCI), ve Hannan 
Quinn Kriteri (HQ) kriterleridir. Bu kriterler yardımıyla model için belirlenen en uygun gecikme 
uzunluğu 2 olarak belirlenmiş ve değerler Tablo 5’de gösterilmiştir.  
 

Tablo 5: Gecikme uzunluğunun belirlenmesi 
Gecikme Uzunluğu AIC SCI HQ 
0 -4.921866 -4.878038 -5.016446 

1 -8.477767 -8.346284 -8.761507 

2  -8.702670*  -8.483531*  -9.175570* 

*Uygun gecikme uzunluğu 
 
 
6. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR 
 
Birim kök testi ile durağanlığı sağlanan serilere yapılan granger nedensellik analizinin sonuçları 
Tablo 6’ da gösterilmektedir. 
 

Tablo 6: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 
Değişken Çifti Nedensellik 

Yönü 
Granger F 
İstatistiği 

Olasılık Değerleri 

Ltoplamsagharc-Listhdm - 3.370092 0.1854 

Listhdm-Ltoplamsagharc  6.456214 0.0396 

 
Granger Nedensellik Testi sonuçlarına göre; Türkiye’de 2005-2015 dönemini kapsayan veri setinde 
istihdamdan toplam sağlık harcamalarına doğru tek yönlü ve anlamlı bir nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir. Ancak toplam sağlık harcamalarından istihdam rakamlarına doğru ise; anlamlı bir 
nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Buna göre istihdamdaki artışların toplam sağlık 
harcamalarındaki artışlara da neden olduğu söylenebilir. 
İstihdam edilen kişi sayısındaki artış, sosyal güvenlik sistemine kayıtlı kişi sayısındaki artışı da 
beraberinde getirmektedir. Sosyal güvenlik sistemine kayıtlı bireyler, sağlık sigortası sistemine de 
kayıtlı olduklarından bu kişilerin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ait sağlık 
harcamalarının büyük bir kısmı kayıtlı oldukları sigorta tarafından karşılanmaktadır. Sosyal 
güvenceye sahip olan bireylerin sosyal güvenceye sahip olmayanlara göre, sağlık hizmetleri 
taleplerini ertelemedikleri ve ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarında bu ihtiyaçlarını giderme yoluna 
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gittikleri bilinen bir gerçektir. Bireylerin bu düşünceyle hareket etmeleri bazen ihtiyaç 
duyulmayacak derecedeki sağlık hizmetlerini dahi talep etmelerine ve bu durumun da tedavi 
sayısında ve sağlık harcamalarında artışlara yol açtığı gözlemlenmektedir. Yine sağlık 
harcamalarındaki artışı; istihdam edilen kişilerin bilgilerinin kayıt altına alınması ile birlikte bu 
verilerin sisteme dahil edilmesi, sağlık hizmetlerine ulaşabilmenin eskiye oranla daha kolay hale 
gelmesi ile birlikte müracaat ve tedavi sayısındaki artışlarla açıklamak mümkün olabilir. Ancak 
tüm bu açıklamaların kesinlik ifade edebilmesi için detaylandırılmış çalışmaların yapılması yararlı 
olacaktır. 
İstihdam rakamları ve toplam sağlık harcamaları arasındaki nedensellik ilişkisinin incelenmiş 
olması bu çalışmayı alanyazındaki diğer çalışmalardan farklılaştırmaktadır. Yine daha önce yapılan 
çalışmalarda sağlık harcamaları sağlık göstergeleriyle açıklanırken bu çalışmada toplam sağlık 
harcamaları; Türk Lirası değerinden yapılan kamu ve özel nitelikli harcamaların toplamı olarak 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  
Sonuç olarak; Türkiye’de 2005-2015 dönemine ait yıllık verilerin kullanıldığı çalışmada granger 
nedensellik testi sonrasında istihdamdan toplam sağlık harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik 
ilişkisi bulunmuştur. Nedenselliğin sebeplerini kesin olarak belirleyebilmek için daha ayrıntılı 
verilerin birlikte kullanılması yararlı olacaktır. İstihdamdaki artışın hangi tür sağlık harcamalarında 
artışa yol açtığını ve bu artışın nedenlerini kesin olarak belirleyebilmek için yeni çalışmaların 
yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.  
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1. GİRİŞ 
 
Geçmişten günümüze müşterinin pazardaki konumunda çok büyük değişiklikler meydana gelmiştir. 
Teknolojik yenilikler, aratan rekabet, sosyal refahın artması gibi gelişmelerden dolayı müşteriler 
ürün ve hizmet alırken daha çok sorgulayan, araştıran en uygun fiyatlı ürün ve hizmet arayışı 
içerisinde olan, tatmin seviyeleri daha yüksek, sadakat düzeyleri düşük olan bireyler haline 
gelmiştir. Yaşanan bu değişiklikler işletmelerin yönetim ve pazarlama anlayışlarında da 
değişikliklere sebep olmuştur. İşletmelerin uzun vadede varlığını sürdürebilmeleri ve karlılık 
sağlayabilmeleri için müşteri odaklı pazarlama ve yönetim anlayışına sahip olmaları 
gerekmektedir. Müşteri odaklı pazarlama ve yönetim anlayışının en önemli çıktıları arasında 
müşteri memnuniyeti ve hizmet kalite algısı yer almaktadır. Bu çalışma ile özel sağlık 
hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin müşteri odaklı hizmet anlayışları ve müşterilerin hizmet 
kalite algıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sağlık sektöründe müşteri olarak adlandırılan kişi 
hasta olduğu için sağlık işletmelerinde müşterilere verilen önem daha da artmıştır. Müşteri 
odaklılık müşteri memnuniyetinin artmasında en önemli unsurdur ve özel sağlık işletmelerinde 
müşteri beklentileri daha yüksek olduğu için işletme çalışanlarının müşteri memnuniyeti ve kaliteli 
hizmet sunumu için daha çok çaba sarf etmeleri gerekmektedir. 
 
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
Müşteri odaklı pazarlama, pazarlama faaliyetlerinin bireysel satış elemanları aracılığıyla müşteri 
istek ve ihtiyaçlarına dayalı olarak yürütülmesidir. Pazarlamanın temel taşlarından biri olan bu 
anlayış, işletmelerin tüm faaliyetlerinin müşteri memnuniyeti sağlamaya yönelik ve karşılıklı 
çıkarlar doğrultusunda uzun vadeli ilişkiler kurmayı gerektirmesidir (Saxe ve 
Weitz,1982:343).Günümüzde kitlesel pazarlama faaliyetleri aracılığıyla müşteri kazanmanın 
maliyetli hale gelmesi, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati gibi kavramların öneminin 
artması, kıyasıya rekabet, bilgi iletişim teknolojileri ve veri tabanı yönetim sistemlerinde yaşanan 
gelişmeler gibi pazarda ortaya çıkan birçok yenilik bütün işletmelerin odağına “müşteri”yi 
koymalarını zorunlu hale getirmiştir (Uzunoğlu, 2007: 26). Günümüz müşterisi artık, duygu ve 
düşüncelerinin anlaşılmasını istemekte, kendisi ile birebir ilişkinin oluşturulmasını, hatta kişiye 
özel ürün veya hizmetlerin sunulmasını işletmeden beklemektedir (Bayuk, 2005: 31).Müşteri 
odaklı pazarlama yaklaşımı bir işletmenin öncelikli görevinin potansiyel müşterilerin ihtiyaç ve 
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isteklerinin neler olduğunu belirlemek olduğunu vurgular ve en sonunda müşterilerin istekleri 
doğrultusunda ve onları memnun edecek şekilde ürün ve hizmet sunmaları gerektiği düşüncesine 
dayanır(Hundekar, 2010: 18-19). 
Özellikle hizmet sektörünün ülke ekonomileri içindeki payının artmasının yanı sıra hizmet sunan 
işletme sayısıyla birlikte yoğunlaşan rekabet, firmaları sundukları hizmetlerde kalite anlayışını 
benimsemeye itmiştir. Somut ürünlerde uygulanışı kolay olan kalite kavramının hizmet gibi soyut 
ürünlerde uygulanmasında güçlüklerle karşılaşılmıştır (Ardıç ve Sadaklıoğlu, 2009: 170). 
Rekabetin gelişmesiyle hizmet sektöründe önemli payı olan sağlık işletmelerinde pazarlama 
fonksiyonunun önemi giderek artmış ve tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerinin ölçülmesi, tatmin 
edilmesi ön plana çıkmıştır.Bu doğrultuda sağlık işletmelerinin amacı; hedef kitlenin beklentilerini 
karşılamak ve daha kaliteli hizmetler sunup memnuniyet düzeyini arttırarak işletme amaçlarına 
ulaşmaktır(Akkılıç, 2002:204). Sağlık hizmetleri, yüksek oranda karmaşık olması, riskli olması ve 
tüketicilerin alacağı hizmet konusundaki bilgi eksikliği nedeniyle, diğer hizmetler arasında ayrı bir 
yere sahiptir(Taner ve Antoy,2006:2). Bu nedenle özel sağlık kuruluşlarının büyümesiyle birlikte 
bu kuruluşlar tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini değerlendirmek de önemli hale gelmiştir 
(Andaleeb,2000:95). Sağlık işletmelerinde pazarlama faaliyetlerini uygulayabilmek, hizmet 
verenlerin müşteri odaklı olmasını ve müşteri memnuniyetine odaklanmalarını gerektirir. Sağlık 
işletmelerinde müşteri geribildirimlerinin dikkate alınması, iyileştirmelerin sürekli izlenmesi 
halinde, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti artacaktır (Taner ve Antoy,2006:2).  
 
 
3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 
 
Araştırmanın amacı sağlık işletmelerinde müşteri odaklı hizmet anlayışı ile hizmet kalite algısı 
arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere özel bir sağlık hastanesinde ampirik çalışma yürütmektir. 
Araştırma kapsamında64 sağlık personeli ve 351 hastadan yüz yüze anket tekniği ile veriler 
toplanmıştır. Anket aracılığıyla toplanan verilerin analizi SPSS 15.0programı ile yapılmıştır. Analiz 
kısmında sırasıyla ölçeklere ilişkin güvenirlik analizi, demografik bulgulara ilişkin frekans analizi, 
sağlık personelinin müşteri odaklılık anlayışı ve hastaların müşteri odaklılık algılarını 
karşılaştırmak amacıyla non-parametrik testler uygulanmıştır. 
Araştırmanın hipotezleri şu şekildedir:  
Hipotez 1: Sağlık personelinin müşteri odaklılık anlayışı ve hastaların müşteri odaklılık algıları 
arasında anlamlı farklılık vardır. 
Hipotez 2: Hastaların müşteri odaklılık algı düzeyleri ve hizmet kalitesinde fiziksel unsurlara 
ilişkin algıları arasında anlamlı farklılık vardır.  
Hipotez 3: Hastaların müşteri odaklılık algı düzeyleri ve hizmet kalitesinde güvenilirliğe ilişkin 
algıları arasında anlamlı farklılık vardır.  
Hipotez 4: Hastaların müşteri odaklılık algı düzeyleri ve hizmet kalitesinde hevesliliğe ilişkin 
algıları arasında anlamlı farklılık vardır. 
Hipotez 5: Hastaların müşteri odaklılık algı düzeyleri ve hizmet kalitesinde güvenceye ilişkin 
algıları arasında anlamlı farklılık vardır. 
Hipotez 6: Hastaların müşteri odaklılık algı düzeyleri ve hizmet kalitesinde empatiye ilişkin algıları 
arasında anlamlı farklılık vardır. 
Hipotez 7: Müşteri odaklılık algısı ile hizmet kalitesinin alt boyutları arasında pozitif yönlü 
doğrusal korelasyon vardır. 
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Sağlık personelinin müşteri odaklılık anlayışları ile hastaların müşteri odaklılık algıları arasındaki 
farkın istatiksel olarak anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla Mann Whitney – U Testi 
analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; sağlık personelinin müşteri odaklılık anlayışı 
ve hastaların müşteri odaklılık algıları arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu 
görülmektedir (p= 0.007, p<0,05). Bu sonuca göreH1hipotezi kabul edilmiştir. 
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Tablo 1. H1 Hipotezine İlişkin Sonuçlar 

 
Değişken 

 
N 

 
 

Sıralar 
Toplamı 

Sıra 
Ortalaması U Z p 

Hasta 351 4.32 70642.50 201.26 

8866.500 -2.708 .007 
Sağlık 
Personeli 64 4.52 15677.50 244.96 

Toplam 415  
 

  

 
Hastaların müşteri odaklılık algı düzeyleri ile hizmet kalitesinin alt boyutları arasında istatiksel 
olarak farklılık olup olmadığını ölçmeye ilişkin yapılmış olan Kruskall Wallis analizi sonuçlarına 
göre; hastaların müşteri odaklılık algı düzeyleri ve hizmet kalitesinin alt boyutlarından fiziksel 
unsurlar,güvenilirlik,heveslilik,güvence boyutuna ilişkin algıları arasında istatiksel olarak anlamlı 
bir farklılık olduğu tespit edilmiştir(p<0,05). Bu sonuçlara göreH2,H3,H4,H5 hipotezleri kabul 
edilmiştir.Hastaların müşteri odaklılık algı düzeyleri ile hizmet kalitesinin empati boyutuna ilişkin 
algıları arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiş (p=.119, 
p<0,05),H6hipotezi reddedilmiştir (Tablo2). 
 

Tablo 2.H2-H6 Hipotezlerine İlişkin Sonuçlar 
 Düzey N   Sıra 

Ortalaması Sd Chi- 
Square 

p 

Fiziksel 
Unsurlar 

Düşük 3 3.33 49.50 
2 17.797 .000 Orta 18 3.48 95.50 

Yüksek 330 4.31 181.54 
 Toplam 351 4.26     
        

Güvenilirlik 
Düşük 3 2.66 7.50 

2 30.223 .000 Orta 18 3.43 71.11 
Yüksek 330 4.23 183.25 

 Toplam 351 4.17     
        

Heveslilik 
Düşük 3 3.08 48.17 

2 22.708 .000 Orta 18 3.15 80.50 
Yüksek 330 4.04 182.37 

 Toplam 351 3.98     
        

 
Güvence 

Düşük 3 2.25 5.00 
2 30.524 .000 Orta 18 3.47 72.17 

Yüksek 330 4.24 183.22 
 Toplam 351 4.19     
        

Empati 
Düşük 3 4.22 170.83 

2 4.265 .119 Orta 18 3.88 130.03 
Yüksek 330 4.21 178.55 

 Toplam 351 4.20     
 
Hastaların müşteri odaklılık algıları ile hizmet kalitesinin alt boyutlarına ilişkin algıları arasındaki 
ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda bağımsız 
değişkenler(fiziksel unsurlar-güvenilirlik- heveslilik- güvence-empati boyutu) ile bağımlı değişken 
(müşteri odaklılık algısı) arasında korelasyon olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre H7 hipotezi 
kabul edilmiştir. Müşteri odaklılık algısı ile en güçlü korelasyonu güvenilirlik- heveslilik- güvence 
boyutunun, en düşük korelasyonu ise empati boyutunun gösterdiğini söylemek mümkündür. 
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Tablo 3.H7 Hipotezine İlişkin Sonuçlar 
 

N  S.S. Fiziksel 
Unsurlar Güvenilirlik Heveslilik Güvence Empati 

Müşteri 
Odaklılık 
Algısı 

p 

Fiziksel 
Unsurlar 351 4.27 .64 1 .711** .628** .670** .328** .591** .000 

Güvenilirlik 351 4.18 .67 .711** 1 .803** .758** .345** .643** .000 
Heveslilik 351 3.99 .82 .628** .803** 1 .766** .370** .509** .000 
Güvence 351 4.19 .62 .670** .758** .766** 1 .354** .662** .000 
Empati 351 4.20 .66 .328** .345** .370** .354** 1 .310** .000 
Müşteri 
Odaklılık 
Algısı 

351 4.32 .56 .591** .643** .509** .662** .310** 1  

 
 
5. SONUÇLAR 
 
Bu çalışma ile özel bir sağlık kuruluşunda personelin müşteri odaklı hizmet anlayışı düzeyi ve 
hastaların müşteri odaklılık algısı ile hizmet kalite algısı ölçülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre; 
sağlık personelinin müşteri odaklılık anlayışı ve hastaların müşteri odaklılık algıları yüksek 
seviyededir. Ancak sağlık personelinin müşteri odaklılık anlayışı ile hastaların müşteri odaklılık 
algısı arasında anlamlı farklılık çıkmıştır. Bu farklılığın müşteri memnuniyetini olumsuz yönde 
etkilememesi için; sağlık personelinin daha fazla müşteri odaklı olarak hizmet vermesi ve bu 
anlayışı hastaya yansıtması gerekmektedir. Bir başka önemli araştırma sonucu ise; hastaların 
müşteri odaklılık algı düzeyi ile hizmet kalitesine ilişkin algıları arasındaki anlamlı bir ilişki olduğu 
şeklindedir. Müşteri odaklılık algı düzeyi yüksek olan hastaların hizmet kalitesinin boyutlarından 
fiziksel unsurlar, güvenilirlik, heveslilik ve güvence boyutlarına ilişkin algılarının da yüksek 
olduğu görülmüştür. Hastaların müşteri odaklılık algı düzeyleri ile hizmet kalitesi empati boyutuna 
ilişkin algıları arasında bir ilişki tespit edilmemiştir. Araştırma sonucunda; hastaların müşteri 
odaklılık algıları ile hizmet kalitesi algılarının pozitif yönde bir korelasyon gösterdiğini ve müşteri 
odaklılık algısı arttıkça hizmet kalitesi algısının da artacağını söylemek mümkündür. Yöneticiler 
müşteri odaklı anlayışın uzun vadeli hedefler için gerekli olduğunu unutmamalı, bu anlayışı 
hastane personeline benimsetmeli; bunu hastaya yansıtabilmeleri için eğitime destek ayırmalı ve 
hatta maddi-manevi motivasyon araçlarını kullanmalıdır. Araştırma kapsamına alınana hastanenin 
özel sağlık kurumu olması ve bu nedenle hastaların daha fazla hizmet ve ilgi beklentisi içerisinde 
olması çalışmanın önemli bir kısıtıdır. Kamu hastanelerinde yapılacak başka bir çalışmayla 
araştırmanın desteklenmesi halinde daha genellenebilir sonuçlar ortaya koymak mümkün olabilir.  
Araştırma sonuçlarının sağlık sektöründe hizmet vermekte olan hastanelere ve diğer kuruluşlara 
faydalı bilgiler sunacağı umulmaktadır. 
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1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 
 
Herhangi bir ürün ya da hizmet tüketimini gerçekleştirmek isteyen insanoğlunun, ticari 
pazaryerlerinde yüzyıllardır tercih ettiği “sahiplik” temelli tüketim davranışları, yerini ortaklaşa 
tüketim akımının da etkisiyle yavaş yavaş paylaşım sistemlerinde sergilenen tüketim davranışlarına 
bırakmaktadır. Yüzyıllardır süren sahiplik temelinde işleyen geleneksel ekonomik sistemin neden 
olduğu pek çok olumsuzluk ve bu ekonomik sisteme alternatif arayışlarının olması, internet 
teknolojileri ve erişimlerine yoğun talep alan sosyal paylaşım sitelerinde yaşanan çeşitlilik ve genç 
nüfus potansiyeli oldukça yüksek olan ülkemizde, sosyal paylaşım sitelerinde fotoğraf, müzik, 
video ve durum vb. paylaşımlarıyla büyüyen bir (Y) neslin taşıdığı potansiyel, paylaşım 
ekonomisinin geleceğinin oldukça parlak olduğunu gözler önüne seren destekleyici gözlemler 
olarak karşımızda durmaktadır. 
Bu çalışmada, paylaşım ekonomisinde faaliyet göstermek üzere kurulan ulusal ve uluslararası 
paylaşım sistemleri ve bu sistemlerde benimsenen iş modelleri incelenmektedir. Ulusal ve 
uluslararası paylaşım sistemlerinde ağırlıklı olarak benimsenen iş modellerinin ortaya konması bu 
çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Ayrıca, ülkemizdeki paylaşım sistemlerinde benimsenmeyen 
iş modellerinin ve paylaşım pazarından çekilen ulusal paylaşım sistemlerinde ağırlıklı olarak 
benimsenen iş modellerinin neler olduğunu belirlemek de bu araştırmanın amaçları arasındadır. 
 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 
 
İşletme modeli, bir kuruluşun dış paydaşlarla nasıl bir bağlantı kurduğunu ve değişimin tüm 
tarafları için değer yaratmada bu paydaşlarla ekonomik değişime ne şekilde girdiğini açıklayan bir 
araçtır (Zoot ve Amit, 2007).  Osterwalder ve Pigneur (2010) ise, işletme modelinin tüketici 
bölümleri, değer önerisi, müşteri ilişkileri, kanal, gelir akışı, temel kaynaklar, temel eylemler, temel 
paydaşlar ve maliyet yapısı olmak üzere dokuz farklı unsurdan oluştuğunu ileri sürmektedir. Lewis 
(2000) tarafından sanatın bir tanımı olarak ifade edilen işletme modeli Drucker (1994) tarafından 
temel olarak iki soruya öncelikle yanıt bularak şekillenmektedir. Bunlar: Tüketiciye ne değer 
sunulacak? ve işletme nasıl gelir elde edecek? Paylaşım sistemlerinde aracı, sağlayıcı ve 
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kullanıcılar (müşteri) tarafından birlikte sağlanan değerler ilk soruya yanıtı belirtirken; paylaşım 
ekonomisi pazarına giriş yapan paylaşım sistemlerinde birbirinden farklı gelir elde etme yollarının 
var olması da ikinci sorunun yanıtını oluşturmaktadır. 
Paylaşım sistemleri ve geleneksel ekonomik sistemde kullanılan iş modelleri incelendiğinde; eski 
para ekonomisinde faaliyet gösteren işletmelerin, tüketiciden ücret almaksızın gelir elde etme 
dışındaki tüm işletme modellerini kullanabilmekte olduğu; buna karşın paylaşım ekonomisinde 
faaliyet gösteren işletmelerde ise ücretsiz veya neredeyse ücretsiz hizmet örneklerinin sunulabildiği 
gözlenmektedir (Kannisto, 2017). Bununla birlikte; kiralama, leasing, komisyonculuk, üyelik ve 
ikinci el satışı vb. gibi pek çok geleneksel ekonomide var olan pazar işleyişlerini kullanan paylaşım 
ekonomisi işletmeleri ya da sistemlerinin, geleneksel ekonominin kapsamında yer alan bir dizi 
mevcut modelleri birleştirdiklerinden, bu sistemlerin işletme modeli yenilikçileri olarak 
görülmemesi gerekmektedir (Kannisto, 2017). 
Acquier vd. (2017)’e göre erişim ekonomisi, platform ekonomisi ve toplum odaklı ekonomi olmak 
üzere üç temel türden oluşan paylaşım ekonomisine yönelik yapılan çalışmalara göz atıldığında; 
kuramsal çalışmaların (Belk, 2007; Belk, 2010; Rogers ve Bostman, 2010; Bardhi ve Eckhardt, 
2012; Belk, 2014); Ertz vd., 2016), bireysel paylaşım davranışlarının (Ozanne ve Ballantine, 2010; 
Hellwig vd., 2015; Möhlmann, 2015; Özata vd., 2015; Tussyadiah, 2015; Gümüş ve Telci, 2016; 
Kiracı, 2017; Korkmaz Devrani, 2017), paylaşım sistemlerinin (Bardhi ve Eckhardt, 2012; 
Lamberton ve Rose, 2012; Owyang vd., 2013; Bruno ve Faggini, 2017; Mair ve Reischauer, 2017) 
ve paylaşım sistemlerinde benimsenen iş modellerinin (Dervojeda vd., 2013; Pedersen ve Netter, 
2015; Martin, 2016; Kannisto, 2017; Park ve Armstrong, 2017; Munoz ve Cohen, 2017; Plenter 
vd., 2017; Roos ve Hahn 2017) incelendiği araştırmalar göze çarpmaktadır. 
 
 
3. TASARIM VE YÖNTEM 
 
Paylaşım ekonomisinde faaliyet gösteren paylaşım sistemlerinin benimsediği iş modeli ya da 
modellerine göre sınıflandırılmasının yapıldığı pek çok çalışma bulunmaktadır (Botsman ve 
Rogers, 2010; Lamberton ve Rose, 2012; Ertz vd., 2016; Acquier, 2017; Bruno ve Faggini, 2017; 
Ertz vd., 2017; Kannisto, 2017; Marangoz vd., 2017; Munoz ve Cohen, 2017).  Botsman ve Rogers 
(2010) tarafından beş, Lamberton ve Rose (2012) tarafından iki, Schor ve Fitzmaurice (2015) 
tarafından iki,  Vaughan ve Daverio (2016) tarafından dört ve son olarak Hamari vd. (2016) 
tarafından iki sınıfa ayrılan paylaşım sistemleri, bu araştırmada benimsedikleri iş modeline göre 
sınıflandırılmaktadır.  Özetle bu çalışmada, 2017 yılının Temmuz ayında Internet üzerinden 
erişilebilen 106 ulusal / uluslararası paylaşım sisteminde benimsenen iş modelleri, içerik analizi 
yöntemiyle sınıflandırılmakta ve sınıflandırma sonucu ortaya çıkan bulgulara göre çeşitli 
değerlendirmeler yapılmaktadır. Örneğin en fazla benimsenen iş modellerinin neler olduğu, 
uluslararası paylaşım sistemlerinde benimsenen hangi iş modeli ya da modelinin ülkemizde faaliyet 
gösteren paylaşım sistemlerinde benimsenmediği ve ülkemizde faaliyetine son veren paylaşım 
sistemlerinin ağırlıklı olarak hangi iş modelini benimsediği ortaya konulmaktadır.  Bu çalışmadan 
elde edilecek bulguların, paylaşım ekonomisine yönelik olarak yakın gelecekte ulusal / uluslararası 
pazara giriş yapacak ulusal paylaşım sistemi girişimci adaylarına ve mevcut paylaşım sistemi 
yöneticilerine “paylaşım ekonomisi” konusunda oldukça aydınlatıcı bilgiler sunması 
beklenmektedir.  
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Sahiplik temelinde işleyen geleneksel ekonomik sisteme alternatif bir sistem öneren paylaşım 
ekonomisi pek çok başarılı girişime sahne olmuştur. Sahiplik yerine, birbirinden farklı iş modeliyle 
yola çıkan ve bu nedenle tereddütlerle başlayan ilk girişimlerin tüketiciler tarafından benimsenmesi 
ve başarıyla yürütülmesinin ardından, çok sayıda benzer iş modeliyle yürütülen paylaşım sistemleri 
ya da platformlarının kurulduğu gözlenmektedir. Böylece, başlarda geleneksel ekonomik sistem 
karşısında tutunamayacağı endişesi taşıyan paylaşım ekonomisinin her geçen gün sağlam adımlarla 
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ilerlediği görülmektedir. Buna karşın, ülkemizdeki paylaşım sistemlerinin küresel ölçekteki 
sistemler kadar etkin olmadığı belirlenmektedir. 
Ortaklaşa tüketim akımının da etkisiyle hızlı bir yayılma gösteren paylaşım sistemleri ve 
küresel/ulusal ölçekte faaliyet gösteren paylaşım sistemlerinde var olan iş modelleri incelendiğinde; 
üyelik sisteminde işleyen alım-satımlardan, ortaklaşa sahiplik ya da kullanımın yapılabildiği 
sistemlere; ikinci el ürün satışı ve ürün kiralamadan, ortaklaşa fonlama ve sosyal ağlar üzerinden 
bağış/hediye kabulüne; konut/çalışma ortamı/spor salonu/otopark vb. gibi her türdeki boşluğun 
paylaşımından, ekonomik ömrü boyunca çok az kullanılan ve genellikle atıl bir şekilde bekletilen 
ürünlerin ödünç alınması/verilmesine;  takas ve barter sistemlerinden, erişim temelli hizmet 
uygulamalarına; bedelsiz yapılan değişim eylemlerinden, para yerine zaman temeline göre 
fiyatlandırmanın yapıldığı sistemlere kadar uzanan geniş bir yelpazede hizmet verilen iş 
modellerini görebilmek mümkündür. 
Bu çalışmada, belirlenen 106 ulusal / uluslararası paylaşım sistemi 5 ayrı sınıflandırmada yer alan 
15 sınıfa ayrılarak incelenmiştir. İlk sınıflandırmada kar odaklı ve kar odaklı olmayan; ikinci 
sınıflandırmada P2P türü olan ve P2P türü olmayan; üçüncü sınıflandırmada ise sahiplik transferi 
yapılan ve sahiplik transferi yapılmayan şeklinde ayrım yapılarak inceleme yapılmıştır. Ayrıca 
paylaşım sistemleri;  kiralama, ödünç alışverişi, bağış alışverişi, takas ve ikinci el alışveriş olmak 
üzere değişim türüne göre; yer paylaşımı, gig ekonomisi, ulaşım paylaşımı ve kitlesel fon paylaşımı 
olmak üzere hizmet türüne göre sınıflandırılarak incelenmiştir. Her bir sınıflandırma için; 
uluslararası / ulusal kökenli olan paylaşım sistemleri ve faaliyette olan / faaliyetlerini durdurmuş 
olan paylaşım sistemleri karşılaştırması yapılarak paylaşım sistemlerinin iş modelleri analiz 
edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda; uluslararası paylaşım sistemlerinde birkaç isim 
değişikliği dışında site güncellemesi yapmayan ya da sitesi kapanan bir paylaşım sistemi göze 
çarpmazken; ulusal paylaşım sistemlerinin bir bölümünde (örneğin yazane, biayda.com, civardabul, 
esyakutuphanesi.com, gigbizz.com, atlagit.com, birliktegit.com, giysitakasi.blogspot.com, 
ortakaraba.com, esyapaylas.com, kitap takas merkezi)  sayfa güncellemesi yapılmayan veya 
tümüyle erişime kapatılmış paylaşım sistemlerine tanıklık edilmiştir. Ayrıca, ulusal paylaşım 
sistemlerinin, (ürün çeşitliliği, ilan sayısı vb.) açısından uluslararası ölçekte faaliyet gösteren 
paylaşım sistemleri kadar etkin olmadığı gözlenmektedir. 
 
 
5. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR 
 
Günde ortalama bir saat kullanılmasına karşın, kullanılmadığı 23 saat boyunca bekleyen 
otomobiller ve yıllar önce satın alınmasına rağmen yalnızca 1-2 kez kullanılmış olarak bir kenarda 
bekleyen spor ekipmanları vb. gibi pek çok örneğin bir çırpıda verilebileceği tüketim çılgınlığı 
hareketinin küresel ölçekte son 20 yılda pek çok ülkede gözlendiğine ve her geçen gün büyüdüğüne 
tanıklık edilmektedir. Tüketim çılgınlığını dindirmeyi amaçlayan paylaşım ekonomisi ise, pek çok 
iş modelinin uygulamaya geçirildiği paylaşım sistemlerinden oluşmaktadır. Botsman ve Rogers 
(2010)’ın ““What’s Mine is Yours” isimli kitabıyla alevlenen ve belirli varlıklara sahip olmadan da 
tüketim gereksinimlerinin giderilebileceğini ortaya koyan ortaklaşa tüketim hareketi ve Belk (2007) 
tarafından tanımlanan paylaşım davranışı, bu yeni ekonomik sistemdeki tüketicinin üstleneceği 
birbirinden farklı rolleri ifade etmektedir. 
Bu çalışmada; geleneksel ekonomik sistemin neden olduğu ekonomik, toplumsal ve çevresel 
yıkımları ortadan kaldırmayı amaçlayan, buna karşın Morozov (2013)’un “geleneksel ekonomik 
sistemin neden olduğu aşırılıkları arttırmakla” suçladığı paylaşım ekonomisinin işleyişi 
incelenmektedir. Bu çalışmada, paylaşım sistemlerinde var olan iş modelleri ve bu modellerin 
temelinde pazara giriş yapmış paylaşım sistemlerinden örnekler verilmekte ve bu sistemlerin 
ülkemizde başarıyla yürütülebilme potansiyelleri irdelenmektedir. Ayrıca, belirli iş modellerini 
başarıyla sürdüren paylaşım sistemi örneklerinin yanı sıra; başarısızlık formülü arayışı yolunda, 
yeterince müşteri talebi yakalayamamış (başarısız) örneklerin de ayrıca incelemesi yapılmaktadır. 
Yapılan incelemeler sonucunda; paylaşım ekonomisinin paydaşları olan işletmeler, kamu 
kuruluşları ve bireyler için öneriler sunulmaktadır.   
Plenter vd. (2017) tarafından “artık günlük yaşantımızda her yerde var olmuştur” dediği paylaşım 
ekonomisi ve bu ekonomide bulunan paylaşım sistemlerinin ülkemizde kullanımı bir tarafa, henüz 
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yeterince bilinmediği gözlenmektedir. Gelişmiş ülkelerde başarıyla yürütülen paylaşım 
sistemlerinin, ülkemizin de içinde olduğu gelişmekte olan ekonomilerde henüz istenen düzeye 
gelemediği noktasından hareketle, bu araştırmada söz konusu eksikliğin giderilmesine yönelik 
olarak başta girişimci adayları olmak üzere paylaşım ekonomisinin tüm paydaşlarına bilgi 
verilmesi amaçlanmaktadır. Ancak, bu yeni ekonomik sistemin yasal altyapısının oluşturulmamış 
olması, tarihsel geçmişinde ve kültürel birikiminde tanıdığı bireylerle yoğun paylaşımlar 
göstermeye yatkın olan ülkemizin bireylerinin, tanınmayan bireylerle yapılacak paylaşım 
konusunda özellikle güvene dayalı endişelerinin var olmasının, ulusal paylaşım sistemlerini 
başarısızlığa iten olası nedenler olarak göze çarpmaktadır.   
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İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN İŞGÖREN PERFORMANSI ÜZERİNE 
ETKİSİ: ÜRETİM İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA 

 
THE IMPACT OF INTRAPRENEURSHIP ON EMPLOYEER 

PERFORMANCE: A RESEARCH OF MANUFACTURING FIRM 
 

       Ömür DEMİRER1                 Mihriban CİNDİLOĞLU 2             Gökhan YÜRÜRER3 
 
 
 

ABSTRACT  
 

It will be investigated in this study, the answer of the question "Is it one of the factors that affect 
the performances of intrapreneurship perceptions of employees?" The population of the research 
will be composed of the employees in company operating in the production industry located in 
Çorum. Survey data will be collected by questionnaire. SPSS and AMOS package program will be 
used to analyze the research data. The Findings will include results such as descriptive statistics, 
factor analysis results that determine if there is an internal entrepreneurship perception, and 
regression analysis results that show the effect of intrapreneurship on labor performance. As a 
result of the research, innovation and proactivity dimension of intrapreneurship dimensions were 
found to affect task and contextual performance from dimensions of occupational performance. 
 
Key word: Entrepreneur, Intrapreneurship, Employee Performance 

 
ÖZET  

 
Bu çalışma “çalışanların iç girişimcilik algıları performansları üzerine etki eden bir faktör müdür?” 
sorusu üzerine tasarlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın örneklemini Çorum ilinde 
üretim sektöründe faaliyet gösteren 93 işletme çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma bulguları için 
SPSS ve AMOS paket programı kullanılmıştır. Analiz bulgularında, örneklemi tanıtıcı istatistikler, 
iç girişimcilik algısının olup olmadığını tespit eden faktör analizi sonuçları ve iç girişimciliğin 
işgören performansına etkisini gösteren regresyon analizi yer almaktadır. Araştırma sonucunda iç 
girişimcilik boyutlarından yenilik ve proaktiflik boyutunun işgören performansı boyutlarından 
görev ve bağlamsal performansı etkilediği tespit edilmiştir.   
 
Anahtar Kelime: Girişimci, İç Girişimcilik, İşgören Performansı  
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzün dijital dünyasında iş hayatı artık eski tanımlara uymamaktadır. Hızlı değişim, yoğun 
teknoloji ve işbirliği ile harmanlanan rekabet alışılagelmiş yönetim tanımlamalarının geride 
kalmasına neden olmuştur. Bu değişimin beraberinde getirdiği ve günümüz iş dünyasında 
vazgeçilmez hale gelen kavramlardan birisi de girişimciliktir. Girişimci üretim için gerekli 
faktörleri bir araya getiren, bir mal veya hizmeti üreten ve kar için riski göze alan kişi olarak ifade 
edilmektedir. İç Girişimcilik ise, “örgüt içinde girişimcide olması gereken özellikleri gösteren 
işgörenler” olarak tanımlanmaktadır (Başar vd. 2013: 37). İç girişimcilik yenilik yaratan, fırsatları 
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zorlayan ve yenilikçi bakış açısına sahip işgörenler şeklinde de tanımlanabilir (Kanbur ve Özyer, 
2016: 266).  
İç girişimcilik kavramı, günümüz rekabet ortamında önem gören bir kavramdır. Bu kavramın 
teşviki için yöneticilere de büyük görevler düşmektedir. Performans ise, belirlenen amacın 
gerçekleştirilme derecesidir. Diğer bir ifade ile çalışanın belirlenen bir zaman içerisinde yapması 
gereken işi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlardır (Polatcı, 2014: 116).  
İç girişimcilik algısı; yenilik, risk alma, özerklik ve proaktiflik boyutlarını içermektedir. Bu 
boyutların özü risk almak, yeni ürün ve süreçlerin takip edilmesi ve bunları yaparken bağımsız 
davranışlar sergileyebilmektir. Bu öze, sahip olan işgörenlerin belirlenen ya da hedefledikleri işi 
yerine getirme noktasında istekli ve etkin olabilecekleri söylenebilir. Bu ruha sahip olan bir 
işgören; bir işi başarma, bağlılık ve verim konusu dikkate alınarak değerlendirilir.  Bu durum ise, 
işgören performansı ile açıklanmaktadır. Burada karşımıza bir ayrım çıkmaktadır. İşgören 
performansı “görev performansı ve bağlamsal performans olarak iki boyutta incelenmektedir. 
Görev performansı alınan sorumlulukları; bağlamsal performans ise psikolojik ve sosyal bağı 
içermektedir. Bu noktada düşünülmesi gereken iç girişimciliğin veya boyutlarının hangi 
performans boyutu üzerinde daha etkili olduğu konusudur. Literatür izlenerek, bu ve bu gibi 
düşünce ve sorulardan yola çıkılarak bu çalışma planlanmıştır.  
Bu çalışmanın en temel amacı, çalışanların iç girişimcilik algılarının performansları üzerine 
etkisinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle iç girişimcilik algısı ve işgören 
performansı kavramları teorik olarak incelenmiştir. Ardından teorik çerçeveden destek alınarak 
hipotezler kurulmuştur. Hipotezler doğrultusunda kavramlar arasındaki ilişki ve etkileşimler 
incelenmiştir. Çalışma ile elde edilecek sonuçların girişimcilik literatüründe yeni olduğunu 
söyleyebileceğimiz iç girişimcilik çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın 
uygulayıcılar açısından ise, örgütlerde geleneksel anlayıştan farklı olarak çalışanlar üzerinde 
girişimcilik ruhunun önemine dikkat çekeceği düşünülmektedir.  
 
 
2. İÇ GİRİŞİMCİLİK  
 
İç girişimcilik girişimciliğin bir alt alanıdır (Marangoz, 2016: 76). Girişimci, işletmeyi kuran 
kişidir ve bu tür girişimcilik faaliyetleri ile uğraşmaktadır. Diğer bir ifade ile işletmenin dış 
çevresine yönelik faaliyette bulunmaktadır. İç girişimcilik ise, örgütün iç çevresine yönelik veya 
örgütün iç çevresinden birinin süreç yeniliği şeklinde gerçekleştirdiği girişimcilik türüdür. Daha 
genel ifade ile girişimcilik, bir iş fikrini hayata geçirmek için yeni organizasyon kurma iken, iç 
girişimci faaliyet halindeki organizasyonlardaki girişimcilik türüdür  (Tutar ve Altınkaynak, 2014: 
45).  
İç girişimcilik kavramı ilk kez 1983 yılında Giffort Pinchot tarafından tanımlanmıştır (Tomak, 
2015: 53). Giffort Pinchot’a göre iç girişimcilik çalışanları kendi fikirleri, yenilikleri ve teknikleri 
üzerinde çalıştıkları şirketlere fayda sağlayan ve sağlam eylem planlarına dönüştürmeye teşvik 
etmektir (Akt.: Azamı, 2013: 195). İç girişimcilik girişimciliğin içinde filizlenen bir girişimcilik 
türüdür (Marangoz, 2016: 76). Bir başka ifade ile iç girişimcilik kavramı, bir örgüt içinde yenilikçi 
düşünce ya da fikirleri uygulamaya dönüştürme aşamasında bağımsız hareket edebilme ve alışılmış 
olanın dışında yeni alışkanlıkların amaçlandığı girişimcilik eğilimidir (Ağca ve Kurt, 2007). İç 
girişimcilik kavramı dört boyutta incelenmektedir (Bouchard ve Basso, 2011: 221; Soleimani vd., 
2013: 1644; Moriano vd., 2014: 105).  
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                Şekil 1: İç Girişimciliğin Boyutları 
 
 

Yenilik, en genel ifade ile değer yaratmak için eskiyi geliştirmektir (Kanbur ve Özyer, 2016: 266). 
Yenilik kavramı; yeni ürünlerin, hizmetlerin, üretim süreçlerinin ya da yöntemlerinin 
değiştirilmesi, yenilenmesi, yeniden tasarlanması, izlenmesi ve benimsenmesi sürecidir (Kanbur ve 
Özyer, 2016: 266; Marangoz, 2016: 146; Astoncic ve Hisrich, 2002: 498). İncelenecek diğer boyut 
risk alma boyutudur. 
Risk alma, kaybetme olasılığını göz önünde bulundurarak fırsatları değerlendirebilme, belirsiz 
koşullarda kararlar alabilme ve strateji eylemlerinde bulunabilme olarak tanımlanabileceği gibi 
(Astoncic ve Hisrich, 2002; Ağca ve Kurt, 2007: 92), örgüt düzeyinde risk alabilme; pazarın 
fırsatlarını görme ve degerlendirmede hızlı hareket etme çabuk kaynak kombinasyonları yapma ve 
cesaretli eylemlerde bulunma şeklinde de tanımlanmaktadır (Ağca ve Kurt, 2007: 92). Diğer boyut 
proaktiflik boyutudur. 
Proaktiflik, yeni ürünlerin veya hizmetlerin, işletim teknolojilerinin ve idari tekniklerin tanıtılması 
gibi önemli iş alanlarında rakiplerini takip etmek yerine onlara öncülük etme girişiminde bulunma 
şeklinde tanımlanmaktadır (Astoncic ve Hisrich, 2002: 498; Covin and Slevin 1986: 631). 
Proaktiflik (proactiveness) kavramı Lumpkin ve Dess (1996) tarafından “ilerleyen zamanlarda 
ortaya çıkabilecek problemlerden, gereksinimlerden, değişimlerden önce harekete geçme” olarak 
tanımlanmaktadır (Ağca ve Kurt, 2007: 92). Son boyut ise, özerklik boyutudur.  
Özerklik, bir bireyin veya bir ekibin belirlenen bir vizyonu eyleme geçirmede ve vizyonu başarma 
konusunda bağımsız bir şekilde hareket edebilmesi anlamına gelmektedir. Bu boyut kişiye anahtar 
kelimeleri bulup fırsatları kovalamada tek başına hareket etme ve yönlendirme imkanı vermektedir 
(Lumpkin ve Dess, 1996: 140-141). Bir başka ifade ile bir iş fikrini ortaya koymak, bu fikri iş 
metotları, iş tasarımı, kontrol, performans gibi konularda geliştirme ve sonuna kadar götürme 
konusunda birey ya da ekip tarafından yürütülen bağımsız davranışlar olarak tanımlanabilir 
(Kanbur ve Özyer, 2016: 266). Üzerinde durulacak bir diğer kavramı işgören performansı 
kavramıdır. 
 
 
3.İŞGÖREN PERFORMANSI  
 
Performans kavramı anlam olarak, başarı, bir işin üstesinden gelebilme, yapma, beceri, bir işin 
etkin bir şekilde yerine getirilmesi anlamına gelmektedir. Kişi ve görev ile ilgili olup, önceden 
belirlenen kriterlere göre görevin yerine getirilmesi ve belirlenen hedef ve amaçlara ulaşılması 
oranını göstermektedir (Özdevecioğlu ve Kanıgür, 2009: 57). Performans kısa bir ifade ile 
doğrudan verimi açıklar ve çalışanın işine bağlılığı ve istekli bir şekilde çalışması olarak 
değerlendirilebilir (Doğan ve Özdevecioğlu, 2009: 172) 

 
Özerklik 

 
Proaktiflik 

 
Risk Alma 

 
Yenilik 

 
İç 

Girişimcilik 
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Literatürde bireysel performansın iki alt boyutunun bulunduğu belirtilmektedir. Bunlar, görev 
performansı ve bağlamsal performanstır (Polatcı, 2014: 116). 
Görev yada İş Performansı: Görev performansının içeriği bir işten diğerine göre farklılık 
gösterebilmektedir, bir işin ya da görevin yerine getirilmesi için gerekli olan sorumluluklar 
şeklinde tanımlanmaktadır (Polatcı, 2014: 116; Onay, 2011: 590; Jawahar ve Carr, 2007: 332). Bir 
işgörenin performansı örgütün amaç ve hedeflerine varabilmesi için bir çalışanın sergilemiş olduğu 
davranışlar olarak ifade edilmektedir. Ayrıca sadece işe yönelik görevleri değil; takım çalışması, 
yardımseverlik, müşteri hizmeti, örgütsel vatandaşlık davranışı, gönüllülük ve bireysel disiplinin 
korunması gibi işe yönelik olmayan görevleri ve davranışları da içermektedir. Görev performansı 
işin teknik ve uzmanlık yönü ile ilgilidir. Görev performansı davranışları, hammaddeleri ürün ve 
hizmete dönüştürmekte veya teknik etkinlikleri sürdürmekte ve desteklemektedir (Özdevecioğlu ve 
Kanıgür, 2009: 60). Diğer performans boyutu bağlamsal performanstır.  
Bağlamsal Performans: Görev performansını desteklemektedir. İş ile psikolojik ve sosyal 
bağlamın sürdürülmesi ve arttırılmasını destekleyen bir davranış türüdür (Polatcı, 2014: 116; Onay, 
2011: 590).  Bağlamsal performans, bir işgörenin prosedürler, kurallar gibi konularda bilgi sahibi 
olması, bu kural ve prosedürleri benimsememiş olsa bile uyum göstermesi, örgütte diğer 
arkadaşlarına yardımcı olması, örgütün amaç ve hedeflerine katkıda bulunması ve işin zamanında 
tamamlanması için ekstra çaba harcaması gibi faaliyetleri içermektedir (Onay, 2011: 590). Gönüllü 
olarak fazladan çalışma, sebat etme, diğer çalışanlar ile işbirliği ve uyum içinde olma, çalışma 
arkadaşlarına yardımcı olma, kural ve prosedürlere uyma, örgütü destekleme ve koruma gibi 
davranış ve tutumları bağlamsal performansa örnek olarak gösterilebilir. Resmi anlamda işin bir 
parçası olmayan görevlerin başarılması adına gönüllü olmak, verilen görev için uygun olmadığını 
bilse bile makul örgütsel kural ve prosedürleri izlemek ve örgütsel amaç ve hedefleri kabul etmek, 
desteklemek ve savunmak gibi davranışları da içermektedir (Özdevecioğlu ve Kanıgür, 2009: 61). 
Bağlamsal performans kişilerarası kolaylaştırıcılık ve işe adanma gibi davranışları da 
kapsamaktadır. Çalışma arkadaşlarının performanslarını destekleyen, yardımsever davranışlar, içsel 
olarak motive olma, inisiyatif alabilme, amaç ve hedeflere ulaşmak için kuralları takip etme gibi 
eylemleri kapsamaktadır (Ünlü ve Yürür, 2011: 185).  Kısaca, görev yada iş performansı belli bir iş 
ya da görevin yerine getirilmesi ile ilgili iken bağlamsal performans örgütün başarısını 
destekleyecek içsel yada gönüllü davranışları içermektedir (Onay, 2011: 590). 
 
 
4. İÇ GİRİŞİMCİLİK VE İŞGÖREN PERFORMANSI İLİŞKİSİ 
 
İç girişimcilik ile ilgili literatürde yapılan çalışmalar mevcuttur. Altuntaş ve Dönmez’in (2010) 
yaptıkları araştırmada, girişimcilik yönelimi ile örgütsel performans arasında pozitif bir ilişkinin 
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Papatya ve arkadaşlarının (2016) yaptıkları araştırmada, girişimci 
yönlülüğün ve iç girişimciliğin işletme performansını pozitif yönde etkilediği sonucuna 
ulaşmışlardır. Onay ve Çavuşoğlu’nun (2010) yaptıkları araştırmada ise, örgütsel faktörlerin iç 
girişimcilik üzerinde kısmen etkili olduğu sonucuna ulaşırlarken, çevresel faktörlerin iç girişimcilik 
üzerinde etkili olduğu ayrıca iç girişimciliğin örgütsel performans üzerinde etkili olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır.  
Literatür taraması sonunda ulaşılan sonuca göre, iç girişimcilik kavramının bireysel performansı 
tanımlayan görev performansı ve bağlamsal performans ile herhangi bir çalışma yapılmadığı tespit 
edilmiştir. Elde edilen bilgilere göre, iç girişimciliğin genellikle kurumsal performans ile ilişkisi 
üzerinde durulduğu kanaatine varılmıştır. Özellikle bireysel performansın bir boyutu olan 
bağlamsal performansın ise, örgütsel verimlilik ve takım başarısı üzerinde önemli olduğu ifade 
edilmekle birlikte, kurumsal performansın arttırılmasına yönelik teşvik edici ya da harekete geçirici 
etkiye de sahip olduğu da belirtilmektedir (Ünlü ve Yürür, 2011: 186). O halde iç girişimcilik 
işgören performansını etkilemekte midir? sorusu akla gelmektedir.  
İç girişimcilik algısı; literatürde ifade edildiği gibi yenilik, risk alma, özerklik ve proaktiflik olmak 
üzere dört boyutu içermektedir. Bu boyutların özü, her ortamda risk almak, yeni ürün ve süreçlerin 
takip edilmesi ve bunları yaparkende bağımsız davranışlar sergileyebilmektir. Bu öze, sahip olan 
işgörenlerin belirlenen ya da hedefledikleri işi yerine getirme noktasında istekli ve etkin 
olabilecekleri düşünülmektedir. Bu ruha sahip olan bir işgörenin; bir işi başarma, bağlılık ve verim 
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konusu dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durum ise, işgören performansı ile 
açıklanmaktadır. Burada karşımıza bir ayrım çıkmaktadır. İşgören performansı “görev performansı 
ve bağlamsal performans” olarak iki boyutta incelenmektedir. Görev performansı alınan 
sorumlulukları; bağlamsal performans ise psikolojik ve sosyal bağı içermektedir. Bu noktada 
düşünülmesi gereken iç girişimciliğin veya boyutlarının hangi performans boyutu üzerinde daha 
etkili olduğu konusudur. Bu nedenlerden dolayı bu çalışma planlanmıştır. Çalışmanın bu açıdan 
değerlendirilmesinin hem literatüre hem de uygulayıcılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
  
 
5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 
5.1. Araştırmanın Modeli ve Örneklemi  
 
Literatür çalışması sonucunda kurulan model Şekil 2’de gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 2: Araştırmanın Modeli 
 
 

Araştırma modelinden yola çıkılarak kurulan ana hipotez ve alt hipotezleri şu şekildedir: 
H1: İç girişimcilik işgören performansını pozitif yönde etkilemektedir.  
H1a: İç girişimcilik boyutlarından yenilik(a), risk alma(b), proaktiflik(c) ve özerklik(d) boyutu 
görev performansını pozitif yönde etkilemektedir. 
H1b: İç girişimcilik boyutlarından yenilik(a), risk alma(b), proaktiflik(c) ve özerklik(d) boyutu 
bağlamsal performansı pozitif yönde etkilemektedir. 
Araştırmanın evrenini Çorum ilinde kağıt ve makine sektöründe faaliyet gösteren iki işletmenin 
personeli oluşturmaktadır. Bu iki işletmenin tercih edilme nedeni iç girişimcilik çalışmalarının 
kısmende olsa yürütülüyor olduğunun gözlemler sonucunda tespit edilmiş olmasıdır. Araştırma 
evreninde 261 personelin bulunduğu tespit edilmiş ve bunlardan hazır bulunan 250 tanesine anket 
formu dağıtılmıştır. Anketlerin 100 tanesi geri dönmüş, hatalı ya da eksik doldurulmuş anketlerin 
çıkarılmasından sonra 93’ü ile çalışmanın analizleri yapılmıştır. Söz konusu evrene göre kritik 
örneklem büyüklüğü  %95 güven düzeyinde ve %10 örnekleme hatasına göre, 82 olduğundan, 
örneklemin evreni temsil yeteneği olduğu görülmektedir. Ayrıca geri dönüş oranının %36 olması 
sosyal bilimlerde yapılan araştırmalar için yeterli olduğu söylenebilir. 
Araştırma örnekleminin % 83’ü (77) erkek, yaş ortalaması 33.31’dir ve yaşlar 19 ile 53 arasında 
dağılmaktadır. Katılımcıların %66’sı (61) evli, %35’i (33) lise mezunu, %39’u (36) 0-5 yıl arası 
mesleki deneyime sahiptir. % 13’ünde (12) idarecilik görevi bulunmamaktadır. %62’si (58) 0-3 yıl 
arası belirtilen işletmede çalışmaktadır. 
 
 
 
 
 

İç Girişimcilik 
 
Yapılar/Boyutlar      
 Yenilik 
 Risk alma 
 Proaktiflik 
 Özerklik 

İşgören Performansı 
 
Yapılar/Boyutlar    
 Bağlamsal Performans 
 Görev Performansı 

Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişkenler 
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5.2. Araştırmanın Veri Toplama Araçları 
 
Araştırmada kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “İç Girişimcilik 
Ölçeği”; ikinci bölümde “İşgören Performansı Ölçeği”; üçüncü bölümünde ise katılımcıların 
demografik özellikleri ile ilgili sorular oluşturmaktadır. Ölçeklerin tamamında 5’li Likert 
kullanılmıştır. 
1.İç Girişimcilik Ölçeği: İç girişimcilik algısının belirlemek üzere Naktiyok (2004) tarafından 
geliştirilen ve Durmaz (2011) tarafından doktora tezinde kullanılan, geçerliliği ve güvenilirliği 
kanıtlanmış 21 ifadeli ölçek kullanılmıştır. Ölçek, “Yenilik, Risk alma, Proaktiflik ve Özerklik” 
olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Bu bölümdeki sorular “Yeni fikirlere açık biri olduğumu 
düşünüyorum.”, “Yeni bir proje üzerinde çalışırken gideceğim yön konusunda her türlü özgürlüğe 
sahibim.” “Görevin başarısına inanırsam her türlü riski üstlenebilirim.” ve “Gelişmelerin beni 
yönlendirmesine izin vermeyip, gelişmeleri yönlendirmeye çalışırım.” şeklindedir.  
Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi SPSS 18 paket programında yapılmıştır. Faktör çıkarma yöntemi 
olarak Temel Bileşenler Analizi (Principal Components Analysis-PCA), rotasyon yöntemi olarak 
ise Varimax yöntemi uygulanmıştır. Bu aşamada dört ifade ölçekten çıkarılmıştır. Bu ifadelerin 
çıkarılma nedeni, çapraz faktör yükü alması, herhangi bir faktörde yük almaması, güvenilirlik 
analizinde içsel tutarlılığı düşürmesi ve tek başına bir maddenin faktör oluşturmasıdır. 0.05 
düzeyinde anlamlı çıkan Barlett testi (p=0,000<0,05) ve 0,785 çıkan KMO istatistiği ölçeğin faktör 
analizi yapılması için uygun olduğunu göstermektedir. İç girişimcilik Ölçeği’ne ilişkin faktör 
yükleri 0,632 ile 0,939 arasında değişen 17 madde ve dört faktörlü bir yapı ortaya çıktığı 
görülmektedir. Ölçeğin yenilik boyutunun açıklanan varyansı %18.6, risk alma boyutunun 
açıklanan varyansı %7, proaktiftik boyutunun açıklanan varyansı %39.6 ve özerklik boyutunun 
açıklanan varyansı %9.9 olarak tespit edilmiştir. Dört faktörde toplam varyansın %75,1’ini 
açıklama oranına sahip olduğu tespit edilmiştir (Ki Kare= 1196,47). Faktörlerin güvenilirlikleri ise 
korelasyon tablosunda verilmiştir.  
2.İşgören Performansı Ölçeği: İşgören performansına belirlemek üzere Goodman ve Daniel 
(1999) tarafından geliştirilen 25 ifadeli ölçek kullanılmıştır. Oflazer (2008) ve Polatcı (2014) 
çalışmalarında bu ölçeği kullanmışlardır. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi SPSS 18 paket 
programında yapılmıştır. Faktör çıkarma yöntemi olarak Temel Bileşenler Analizi (Principal 
Components Analysis-PCA), rotasyon yöntemi olarak ise Varimax yöntemi uygulanmıştır. Bu 
aşamada on ifade ölçekten çıkarılmıştır. Bu ifadelerin çıkarılma nedeni, çapraz faktör yükü alması, 
herhangi bir faktörde yük almaması, güvenilirlik analizinde içsel tutarlılığı düşürmesi ve tek başına 
bir maddenin faktör oluşturmasıdır. 0.05 düzeyinde anlamlı çıkan Barlett testi (p=0,000<0,05) ve 
0,784 çıkan KMO istatistiği ölçeğin faktör analizi yapılması için uygun olduğunu göstermektedir. 
İşgören performansı ölçeğine ilişkin faktör yükleri 0,738 ile 0,892 arasında değişen 14 madde ve 
iki faktörlü bir yapı ortaya çıktığı görülmektedir. Ölçeğin bağlamsal performans boyutunun 
Açıklanan varyansın %49.9, görev performansı boyutunun Açıklanan varyansın %20 olarak tespit 
edilmiştir. İki faktörde toplam varyansın %69,9’unu açıklama oranına sahip olduğu tespit edilmiştir 
(Ki Kare= 1194,48). Faktörlerin güvenilirlikleri ise korelasyon tablosunda verilmiştir. 
 
5.3. Bulgular 
 
Katılımcılardan elde edilen verilerin analizleri SPSS ve AMOS paket programlarında yapılmıştır. 
İlk aşamada araştırmada yer alan değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma ve korelasyon 
katsayısı değerlerine bakılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen standart sapma, ortalama ve 
korelasyon değerleri Tablo 3’te görülmektedir. 
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Tablo 3. Değişkenlere İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Katsayıları 

Değişkenler S.S. Ort. 1 2 3 4 5 6 

1. Yenilik .78 4.12 (.848)      

2. Risk Alma .95 3.66 .446** (.826)     

3. Proaktiflik ,84 3.75 .545** .632** (.905)    

4. Özerklik 1.05 3.11 .062 .299** .252* (.855)   

5.Bağlamsal 
Performans 

.80 3.98 .452** .279** .442** .078 (.926)  

6. Görev Performansı .76 3.96 .455** .440** .540** .178 .481** (.911) 

*p<0.05, **p<0.01, Parantez içerisindeki değerler Cronbach Alfa Katsayılarıdır.   
 
Yukarıdaki tablo incelendiğinde iç girişimciliğin boyutlarından yenilik boyutunun risk alma ve 
proaktiflik ile ilişkisi tespit edilmiştir. Yenilik boyutunun sadece özerklik ile ilişkisinin olmadığı 
tespit edilmiştir. İç girişimciğin boyutlarından özerklik boyutunun yenilik ve proaktiflik ile 
ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Özerklik boyutunun yenilik, bağlamsal ve görev performansı ile 
ilişkisinin olmadığı tespit edilmiştir.  
İç girişimciliğin işgören performansı üzerindeki etkilerini bütüncül bir bakış acısı ile incelemek 
amacıyla geliştirilmiş olan araştırma modeli analizi için yapısal eşitlik modelinden yararlanılmıştır. 
Bu aşamada araştırmadan elde edilmiş olan veriler ile modelin bir bütün olarak uyum iyiliği 
değerleri incelenmiştir. 
AMOS paket programı vasıtasıyla yapılan yapısal eşitlik analizi modelinin nihai hali Şekil 3’te 
görülmektedir.  
 

Şekil 3: Araştırmanın Nihai Modelini Içeren Yol Analizi Sonuçları 

 

 
Not: Koyu çizgiler *p<0.05, **p<0.01’e göre anlamlıdır. 
 
Araştırma modelin uyum iyiliği değerleri incelendiğinde Tablo 4’te de görüldüğü gibi, modele ait 
uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 4: Modele İlişkin Uyum İyiliği Değerleri 

Uyum Ölçüleri Ölçüm 
Modeli 

İyi 
Uyum* 

Mükemme
l Uyum* 

Kikare/sd 0.01 ≤5  ≤2 

NFI (Normed Fit Index-Normlaştırılmış 
Uyum İndeksi) 

≥.99  ≥.90 ≥.95 

CFI (Comperative Fit Index-Karşılaştırmalı 
Uyum İndeksi) 

≥.99  ≥.90 ≥.95 

GFI (Goodness Of Fit Index) ≥.99  ≥.85 ≥.90 

RMSEA (Root Mean Square Error of 
Approximation – Yaklaşık Hataların 
Ortalama Karekoku) 

0.01 ≤.10  ≤.05 

*Kaynak: Çokluk, vd., 2010: 271-272; Demirer ve Bülbül, 2014: 104. 
 

Analiz sonuçları incelendiğinde iç girişimciliğin boyutlarından yenilik ve proaktifliğin işgören 
performansı boyutlarından bağlamsal performans ve görev performansını anlamlı ve pozitif yönde 
etkilediği görülmektedir. Diğer yandan araştırmanın tahmin modelinden öngörülmüş olan iç 
girişimciliğin risk alma ve özerklik boyutları ile görev ve bağlamsal performans üzerindeki 
doğrudan etkisi anlamlı bulunmamıştır.  
 
 
6. SONUÇ VE ÖNERİLER  
 
İç girişimciliğin özü; yeni ürün, süreç, teknik gibi konuların takip edilmesi, risk almak ve bunları 
yaparkende bağımsız davranışlar sergileyebilmektir. Bu öze, sahip olan işgörenlerin belirlenen ya 
da hedefledikleri işi yerine getirme noktasında istekli ve etkin olabilecekleri söylenebilir. Bu ruha 
sahip olan bir işgören; bir işi başarma, bağlılık ve verim konusu dikkate alınarak değerlendirilir.  
Bu durum ise, işgören performansı ile açıklanmaktadır. Burada karşımıza bir ayrım çıkmaktadır. 
İşgören performansı “görev performansı ve bağlamsal performans olarak iki boyutta 
incelenmektedir. Görev performansı alınan sorumlulukları; bağlamsal performans ise psikolojik ve 
sosyal bağı içermektedir. Bu noktada düşünülmesi gereken iç girişimciliğin veya boyutlarının hangi 
performans boyutu üzerinde daha etkili olduğu konusudur. Literatür izlenerek, bu ve bu gibi 
düşünce ve sorulardan yola çıkılarak bu çalışma planlanmıştır.  
Çalışmanın amacı, iç girişimcilik algılarının çalışanın performansı üzerindeki etkisini belirlemektir. 
Araştırma sonuçlarında iç girişimcilik boyutlarından yenilik boyutunun işgören performansı 
boyutlarından görev ve bağlamsal performansı pozitif yönde etkilediği düşüncesi üzerinde kurulan 
H1aa ve H1ba hipotezleri kabul edilmiştir. Bu sonuca göre, değer yaratmak için eskiyi geliştirme 
yoluna giren yada yenilik için gerekli olan yeni yöntem, süreç gibi konuların yeniden tasarlanması 
gibi yenilik içeren bir bakış açısı, işgörenin işi için gerekli sorumlulukları benimsediğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. Yine bu bakış açısına sahip olması, o iş için ekstra çaba 
göstermesini gerektirir. Bu durumda, yenilik boyutunun görev ve bağlamsal performans üzerinde 
olumlu etkiler oluşturduğunu ve önem arz ettiğini söylemek mümkündür.  
Araştırma sonuçları incelendiğinde, iç girişimcilik boyutlarından proaktifliğin işgören performansı 
boyutlarından görev ve bağlamsal performansı pozitif yönde etkilediği düşüncesi üzerinde kurulan 
H1ac ve H1bc hipotezleri kabul edilmiştir. Bu sonuca göre, yeni ürün, hizmet, teknoloji, teknik gibi 
konularda bir işgörenin öncü ruha sahip olması, işi için gerekli sorumlulukları benimsediğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. Yine bu ruha sahip olması o iş için ekstra çaba göstermesini 
gerektirir. Bu durum proaktiflik boyutunun görev performansı ve bağlamsal performans üzerinde 
olumlu etkiler oluşturmaktadır. Kabul edilen hipotezlerin ortak noktası yenilik için gerekli olan 
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ruhtur. Bu durumda, proaktiflik boyutunun görev ve bağlamsal performans üzerinde olumlu etkiler 
oluşturduğunu ve önem arz ettiğini söylemek mümkündür.  
H1ab ve H1ba hipotezleri sonucuna göre risk alma boyutu sırasıyla görev ve bağlamsal performans 
üzerinde pozitif bir etkiye sahip değildir. Bu sonuca göre, bu hipotezler kabul edilmemiştir. 
Cesaretli davranışlar sergileme, belirsiz koşullarda karar alma gibi içinde risk barındıran konuların 
işgören performansı üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Cesareti sonucu harekete geçen 
bir işgörenin sorumluluk duygusu ile işleri zamanında yapacağı anlamına gelmemektedir. Bu 
durumda risk boyutu görev ve bağlamsal performans üzerinde etkili değildir. 
H1ad ve H1bd hipotezleri sonucuna göre özerklik boyutu sırasıyla görev ve bağlamsal performans 
üzerinde pozitif bir etkiye sahip değildir. Bu sonuca göre, bu hipotezler kabul edilmemiştir. 
Bağımsız hareket edebilme duygusu işgören performansı üzerinde etkili olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Bağımsız hareket eden bir işgörenin sorumluluk duygusu ile işleri zamanında yapacağı 
anlamına gelmemektedir. Bu durumda özerklik boyutu görev ve bağlamsal performans üzerinde 
etkili değildir. 
Reddedilen hipotezlerin ortak noktası değerlendirildiğinde, işgören performansının her iki boyutu 
incelendiğinde her iki performansında daha çok uyumlu çalışma ve gerekli sorumlulukları yerine 
getirme gibi davranışlar içerdiği dikkate çekmektedir. Risk alma ve özerklik ise daha bağımsız 
hareket etmeyi içermektedir. Bu durumda, girişimciliğin görev ve bağlamsal performans üzerinde 
bir etkisinin olmamasınn normal olabileceği düşünülebilir. Çünkü her iki boyut, bireysel ve 
bağımsızlığı içermektedir, diğerleri ise uyumlu çalışma ve sorumluluğu içermektedir.  
Literatürde iç girişimcilik ve işgören performansına yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 
durum “iç girişimcilik performansı etkilemekte midir?” sorusundan hareketle bu çalışma 
planlanmıştır. Özellikle iç girişimcilik literatürde girişimcilik kavramı kadar üzerinde araştırma 
yapılmamış kavramlardan birisidir. Bu nedenlerden dolayı araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  
Araştırmanın sınırlılıkları, zaman ve mali imkânlar göz önünde bulundurularak sadece Çorum 
ilinde gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu açıdan çalışma modelinin farklı illerde araştırılması olası 
farklılıkların tespit edilmesi açısından öneri olarak ifade edilebilir. Çalışmanın örneklem birimi 
açısından kısıdı ise, verilerin Çorum ilinde iki üretim işletmelerinden toplanmış olmasıdır. Bu 
kısıtlar nedeniyle, sonuçlarla ilgili bir genelleme yapmak mümkün değildir. 
Araştırmanın farklı ve daha büyük örneklemler üzerinde tekrarlanması genellenebilir sonuçlara 
ulaşılmasını mümkün kılabilir. Araştırma modellerinin, belli sektörler üzerinde karşılaştırmalı 
çalışmalar yapılarak elde edilecek sonuçlar öneri mahiyetinde belirtilebilir. Kavramlar arasında 
olası farklı aracı etkilerinde, araştırma sonuçları üzerinde etkili olabileceği öneri olarak ifade 
edilebilir. İç girişimciliğin öncüllerinin ve sonuçlarının neler olacağı da yapılabilecek çalışmalara 
öneri mahiyetinde ifade edilebilir. 
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GİRİŞİMCİ YAKLAŞIM İLE KAYNAKLARIN KAMU 
YARARINA DAHA ETKİN YÖNETİMİ: ANADOLU 

ÜNİVERSİTESİ HAVALİMANI PROJELERİ ÖRNEĞİ 
BOŞ SATIR 

THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF RESOURCES IN PUBLIC 
INTEREST WITH ENTREPRENEURIAL APPROACH: SAMPLE OF 

ANADOLU UNIVERSITY AIRPORT PROJECTS 
 

Ayşe KÜÇÜK YILMAZ1 Haşim KAFALI 2  
BOŞ SATIR 
BOŞ SATIR 
BOŞ SATIR 

ABSTRACT  
 
Entrepreneurship is inherently risk taking. This topic is actually foreseen as risk management. 
Risks in which the venture fails are both decision-making and implementation strategies, such as 
differentiation, management options and practice steps. The venture is exactly strategic risk 
management. It is thought that this creates the necessity of moving the risks in the decision making 
environment in a more precise and timely manner. In this respect, it is among the agenda items of 
managers to ensure the development of Turkish civil aviation, to take and implement risk 
management decisions to take risks and decisions with the correct budget of limited resources. It is 
considered that the current economic conditions in the world and the current situation of the 
Turkish economy and the aviation sector, especially the airlines, are in the period when resources 
are more effective and necessary for more accurate conditions. Anadolu University is one of the 
leading university who has reputation via its entrepreneur success beside all other considerable 
unique contributions to Tukey’s economic and social sustainability. 2 main Projects carried out 
within Anadolu University which are based on the idea of "limited public resources with higher 
capacity for public benefit". In 2nd project, Grid Flight Model Offers being developed require in 
defiance of many criterions, it discussed in detail problem as “multi-criteria decision making 
model”. Due to relations and interactions between criterions, benefit, opportunity cost and risk 
modules defined as BOCR criteria based on ANP methods will be used in this study. With concept 
of this method, it will be supported to literature reviews and receive opinions from executives in 
globally national and international industry. One of the outputs will be formed brochures that 
include euphuisms intended introduce Eskisehir and Eskisehir Hasan Polatkan Airport, determining 
in which use European countries This research may contribute both  aviation, future works and 
management literature. 
 
Key word: Entrepreneurship, Anadolu University, Network Design, Analytic Network Process, 
Enterprise Resource Risk Management  

BOŞ 
ÖZET  

BOŞ SATIR 
Girişimcilik özünde risk almak dolayısıyla risk yönetimi olarak öngörülmektedir. Girişimin başarısı 
ilgili riskleri farketme, yönetim opsiyonlarını iyi seçme ve bunları iyi uygulama aşamaları gibi hem 
karar alma hem uygulama stratejilerini içermektedir. Dolayısıyla girişim stratejik risk yönetiminin 
tam de kendisidir. İşletmelerin karşı karşıya olduğu risklerin hem sayısı hem de çeşitliliği artmıştır. 
Bunun ise karar alma ortamında risklerin tam ve zamanlı analizi ile daha hızlı daha doğru şekilde 
yönetilerek hareket edilmesi zorunluluğu yarattığı düşünülmektedir. Bu açıdan Kısıtlı kaynakların 
doğru tahsisi ile başta Türk Sivil Havacılığının gelişim ivmesini desteklemek amacıyla zaman, 
                                                
1 Doç. Dr, Anadolu Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, akucukyilmaz@anadolu.edu.tr  
2 Yard. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu, hasimkafali@mu.edu.tr 
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maliyet ve fırsat etkin risk yönetim kararları almak ve uygulamak yöneticilerin gündem maddeleri 
arasındadır. 
Dünyadaki mevcut ekonomik koşullar ile Türkiye ekonomisi ve havacılık sektöründeki özellikle 
havayollarının mevcut durumu dikkate alındığında kaynakların daha etkin ve daha doğru 
kullanılması için gerekliliğin en yüksek olduğu dönemde olunduğu düşünülmektedir. Anadolu 
Üniversitesi tarafından işletilmekte olan Hasan Polatkan Havalimanı kapsamında yürütülen 
projelerde “Kamu kaynaklarının kamu yararına daha yüksek kapasite ile kullanılması” fikrinden 
yola çıkılmıştır. İlk iki projede anket yöntemi, diğer projede ise ANP yöntemi methodoloji olarak 
kullanılmıştır. Uluslararası risk ve Havacılık uzmanlarının da destekleri alınarak analiz çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar hem Uluslararası hem ulusal sektör yöneticileriyle paylaşılmıştır. 
Anadolu Üniversitesi tüm diğer nitelikleri yanında kuruluşundan bu yana girişimci çalışma ve 
başarıları ile itibarı olan bir üniversitedir. Bu çalışmada ekonomik, girişimcilik ve istihdam 
unsurlarını da dikkate alarak, projelerin anlamları analiz edilmiştir. Çalışmanın yerel ve ülke 
ekonomisi açısından kısıtlı kaynakların doğru ve etkin kullanılmasında yeni çalışmalar için faydalı 
olabileceği ile  Havacılık yönetimi ve strateji literatürüne de katkı sağlayacağı öngörülmektedir.  
 
Anahtar Kelime: Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi, Grid Uçuş Network dizaynı, Analitik 
Network Prosesi, Kurumsal Kaynak Risk Yönetimi BOŞ SATIR 
BOŞ SATIR 
1. GİRİŞ 
BOŞ SATIR 
Girişimcilik sosyal ve toplumsal gelişmenin temel faktörlerinden birisidir çünkü girişimciliği 
destekleyen tüm çaba ve çalışmalar esasında ekonomik ve istihdam alanlarında da artı değer 
yaratmaktadır. Bu noktadan hareketle, Anadolu Üniversitesi tarihçesi dahil olmak üzere 
girişimciliği özünde taşıyan ve girişimciliğe özel önem veren bir kurumdur. Tübitak’ın “Girişimci 
ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 Sıralaması”nda 20. Sırada yer almaktadır. Günümüzde tüm 
faaliyetleri ve bünyesinde bulundurduğu birimleriyle de hem öğretim elemanlarının hem de 
Anadolu Üniversitesi’nin değişik branşlardaki öğrencilerinin girişimci olmalarına destek ve 
yardımcı olmaktadır. Bilimsel Araştırma prorjeleri de bu kapsamda dikkate değer hem ekonomik 
hem sosyal fayda yaratmaktadır. Ayrıca girişimcilik Birimi çalışmaları kapsamında amaçları 
aşağıdaki unsurları içermektedir  (Anadolu Üniversitesi, 2017):  
a) Ulusal ve uluslararası işbirliği yapılacak kuruluşlarla birlikte üniversitemiz öğrencilerinin 
niteliklerini artıracak eğitim ve sertifika programları, paneller ve toplantılar düzenlemek. Böylece 
Anadolu Üniversitesi’nin değişik branşlardaki öğrencilerinin girişimci olmalarına yardımcı olmak, 
b) Girişimcilik olgusunun geliştirilmesi amacıyla ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısı ile ilgili 
araştırma ve proje hazırlamak ve bunları yayınlamak, 
c) Risk sermayesi şirketleri ve bankaların istemiş oldukları iş planlarının hazırlanmasına 
danışmanlık yapmak, hazırlanmış iş planlarını bilimsel düzeyde incelemek ve onay vermek, 
d) Ülkemizde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler ile bunlarla ilgili bankaların faaliyet 
alanlarının geliştirilmesine eğitim faaliyetleriyle katkıda bulunmak, 
e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer nitelikteki merkezlerle işbirliği yaparak bilgi alışverişinde 
bulunmak, 
f) Birim bünyesinde veri bankası oluşturmak , girişimcilik ile ilgili rapor, bülten hazırlamak ve 
bunları yayınlamak, 
g) Belirtilen konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği 
yapmak,  
h) Fizibilite etüdleri hazırlanmasında, yatırım kaynaklarına ulaşılmasında girişimcilere yol 
göstermektir. 
Anadolu Üniversitesi bünyesinde uçuş okulu, hava araci işletmesi, hava araci bakim kuruluşu, hava 
araci bakim eğitim kuruluşu, havalimani, hava trafik yönetim birimi, sürekli uçuşa elverişlilik 
kuruluşu ve alt birimlerinin tümü bulunmakta ve işletilmektedir. Bu şekilde görüldüğü üzere, 
Anadolu Üniversitesi Türkiye’deki havacılık kuruluşlarından farklı olarak havacılık sistemindeki 
pek çok unsuru olan birimlerin tümünü bünyesinde bulundurma niteliği taşımaktadır. Bu ayırdedici 
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niteliği ile Anadolu Üniversitesi hem Türkiye hem Havacılık sektörü açısından dikkate değer önem 
taşımaktadır (Küçük Yılmaz, 2017).  
 

 
Şekil 1. Anadolu Üniversitesi Bünyesindeki Havacılık Birimleri (Küçük Yılmaz, 2017) 

 
Anadolu Üniversitesi tarafından işletilen Hasan Polatkan Havalimanının diğer hava limanlarına 
gore, şehir merkezine ulaşım kolaylığı, Eskişehir iline ait şehir avantajları, Havalimanının şehir 
merkezine yakınlığı (ucuz taksi fiyatları, sık şehiriçi otobüs seferleri) bulunmaktadır. Ayrıca, diğer 
illere hızlı tren vs. ile ulaşımın sağlanması, büyük illerdeki trafiğe nazaran kolaylık sağladığı 
görülmektedir.  Hasan Polatkan Havalimanı, son yıllarda Üniversite Rektörlüğünün destekleri ve 
çabalarıyla havalimanı olarak uluslararası kalite standartlarında kesintisiz hizmet verecek 
niteliklere kavuşmuş ve bu niteliklerini sürekli geliştirmektedir. Havalimanı ve operasyonlar ile 
ilgili tüm birimlerinin (ATC, PAT, Apron, ARFF, Terminal, gibi) kapasite analizleri yapılmıştır. 
Altyapı ve kapasite anlamında, tüm birimleri ile Hasan Polatkan Havalimanı yeterli olup, 
Rektörlüğün desteği ve çabalarıyla sürekli geliştirilmekte ve yetkin niteliklerini koruma ve 
geliştirme anlamında sürekli çaba harcanmaktadır. Anadolu Üniversitesi, dünyada kendi işlettiği 
uluslararası bir havalimanına sahip olan tek üniversitedir. Anadolu Üniversitesi gerek havacılık 
sektörüne yetiştirdiği öğrencileri ile gerek işletmekte olduğu uluslararası havalimanı ile ve gerekse 
projeleri ile Türk Sivil Havacılığına yön veren konumda bulunmaktadır. Havayolu ulaşım modu 
kapsamında 2016-2017 yıllarında Anadolu Üniversitesinde iki Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) 
tamamlanmıştır: 

a. Proje Adı: “Eskişehir ve kaynak ihtiyacı denklemi: Havayolu yolcu talebinin belirlenmesi”  
Nisan 2016 

b. Proje Adı: “Küresel ve Ulusal Ölçekli Talep Optimizasyonu Kapsamında Eskişehir Hasan 
Polatkan Havalimanı Çapraz Uçuş Ağ Modellemesi: Eskişehir ve Kaynak İhtiyaç II. Denklemi”, 
Şubat 2017. 

Bu projelerin gerçekleştirilmesi sırasında, her biri uluslararası alanda Havacılık ve risk yönetimi 
alanlarında uzmanların, Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığı’nın ve Eskişehir Sanayi Odası 
Başkanlığı’nın destekleri alınmıştır. Proje boyunca yurtdışı ve yurtiçindeki uzmanlara hem 
Eskişehir’in sosyal ve ekonomik tanıtımı yapılmış hem de Havalimanının kapasitesine ve 
potansiyeline ait Anadolu Üniversitesi ve Havalimanı odaklı sunumlar gerçekleştirilmiştir.  
Proje boyunca yapılan bu çalışmalar hem yükselen pazarı tanıtmak hem de pazarın genişlemesi ile 
istihdamın artmasına ve dolayısıyla Eskişehir ekonomisine artı değer yaratmak amaçlanmıştır.  
Eskişehir ili başta sosyal ve kültürel yapısı yanında, sahip olduğu tüm kaynaklar, kabiliyetler, bilgi 
birikimi, kapasite ve donanım ile sürdürülebilirlik potansiyeli yüksek bir havacılık şehridir. 
Eskişehir hem Türkiye’nin tüm bölgelerine, hem de Avrupa başta olmak üzere tüm Dünyada 
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önemli noktalara, bağlantılı çapraz uçuşlar ile bağlanabilir ve bu bağlantı özellikle İstanbul, daha 
sonra İzmir, Antalya, Samsun, Adana, ve Doğu Anadolu’da tespit edilen şehirlerimizle süreklilik 
arz edebilir. Yapılan çalışmalar ve projeler ile tespit edildiği üzere, Eskişehir ilinin Dünya çapında 
uluslararası potansiyele sahip olduğu öngörülmektedir.  Özellikle Anadolu Üniversitesinin Avrupa 
Potansiyeli dikkate değer derecede yüksektir. Anadolu Üniversitesine bağlı AÖF Köln bürosu gibi 
halihazırda yüksek potansiyeli olan spesifik Avrupa noktaları mevcuttur. Ek olarak uluslararası 
üniversitelerle yapılan işbirlikleri ve anlaşmalar ile sürekli seyahatler yapılmaktadır. Bu kapsamda 
hem üniversitenin akademisyenleri ve öğrencileri hem de anlaşmalı üniversitelerden gelen öğrenci 
ve akademisyenler ile karşılıklı görüşmeler nedeniyle seyahatler yapılmakta olup, bu tüm yıl 
içerisinde homojen dağılım ile gerçekleşmektedir. Bunların dışında da ek potansiyel 
bulunmaktadır.  
Avrupa temelli düşünüldüğünde en çok gidilen ülkeler arasında Almanya, İngiltere, Fransa, 
Hollanda gelmekte olup, bunlara ek olarak Eskişehir ve çevre illerden yüksek potansiyel, Brüksel 
için mevcuttur. Havalimanının halihazırda trafiği yüksek olup, 2016 yılı toplam yolcu sayısı trafiği 
55.946 Dış hat olmak üzere, toplam 57.061 olarak gerçekleşmiştir.  Havalimanına tarifeli seferler 
olmamasına rağmen ve ülkemizdeki mevcut ekonomik ve olağanüstü koşullar dikkate alındığında 
yolcu sayısının ve trafiğinin geçen yıla göre artmış olması da kriz dönemlerinde bile havalimanının 
efektif ve sürdürülebilir olduğunun somut kanıtları olarak nitelendirilmektedir.  
Yapılan çalışma ve projelerde, uluslararası havacılık ve araştırma uzmanlarıyla işbirliği yapılmakta 
olup, risk yönetimi temelli yaklaşım izlenmektedir. Çalışmalarda grid network bağlamında, 
bağlantılı uçuş hatlarına ait risk senaryoları geliştirilmekte ve bu senaryoların geliştirilen modeller 
ile risk analizleri yapılmıştır. Böylece hem fırsatlar hem tehditler objektif olarak değerlendirilmekte 
ve optimize sonuçlara ulaşılması hedeflenerek ilerlenmiştir. Kaynak kısıtları ve kaynakların etkin 
kullanımının önemi de, dikkate alınan parametrelerden olup ANP yöntemi kapsamında Faydalar, 
Fırsatlar, Maliyetler ve Riskler (BOCR) tespit edilmiş ve matrisler ile analizleri yapılarak uzman 
görüşmeleri ile destekli şekilde analiz yapılmıştır.  
Ticari fizibilite çalışmalarıyla uyumlu olarak, Eskişehir Valiliği tarafından Ocak 2016 yılında 
yapılan çalışma ve Anadolu Üniversitesince 2016-2017 yıllarında yürütülen 2 projede de Eskişehir 
Havayolu talebi ile bunun sürdürülebilirliğinde ticari olarak dikkate değer potansiyel tespit 
edilmiştir. Bunların dayanaklarına örnek olarak Eskişehir’de bulunan 2 IATA acentasından alınan 
bilgilere gore, ildeki acenta gelirleri Ankara’daki bölgeye bağlı olduğundan, oradaki acenta 
gelirlerinin içerisinde görülmektedir. Bu gelirlerin içerisinde, diğer mevcut acentaların da payı 
vardır. IATA ve diğer acentalardan gelen verilere göre Eskişehir’de yıllık yaklaşık 30.000 adet 
uçak bileti satılmaktadır. Ayrıca yıllık 300.000’e yakın turistin Eskişehir’e geldiği de 
düşünüldüğünde günde bir İstanbul-Eskişehir uçak seferinin dahi az gelebileceği 
değerlendirilmektedir. Yapılan araştırmalar ve toplanan veriler Eskişehir’in sahip olduğu sanayi, 
kültür, turizm, üniversite vb. zenginlikleriyle aktif olarak faaliyet gösteren bir havalimanına ihtiyacı 
olduğunu ortaya koymaktadır. Günde yaklaşık 10.000 kişinin Eskişehir’den Ankara ve İstanbul 
istikametine seyahat ettiği ve bu seyahatlerin de büyük çoğunluğunun günübirlik oluştuğu 
görülmektedir. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı verilerine göre yurtiçi yolcu 
taşımacılığının yaklaşık %8,5 i havayolu ulaşımından oluşmaktadır. Bu doğrultuda yapılan 
çalışmalarda Eskişehir-İstanbul yönüne günlük karayoluyla özel araçlar hariç sadece otobüsle 
1.550 kişi, demiryoluyla (YHT) 1.492 kişi olmak üzere toplamda 3.042 kişi seyahat etmektedir. 
Buna göre Bakanlığın verileri doğrultusunda Eskişehir İstanbul arası demiryolu ve karayoluyla 
seyahat edenlerin verileri baz alındığında 3380 kişi (özel araçlarıyla seyahat edenler hariç) günlük 
olarak  Eskişehir’den İstanbul’a seyahat etmekte olup bunun % 8,5 u yaklaşık 287 si uygun sefer 
olduğunda havayoluyla İstanbul’a seyahat edeceklerdir. Aynı doğrultuda Eskşehir Valiliği ile 
yapılan Eskişehir İli Havayolu Anket çalışmasında katılımcıların % 52 si 1-3 kez, % 5,82 si 4-10 
kez ve % 1 i de 11 ve üzerinde aylık olarak Eskişehir’den İstanbul Avrupa Yakasına düzenli olarak 
seyahat ettiğini belirtmiştir. Aynı şekilde Eskişehir’den İstanbul Avrupa Yakasına seyahat 
edenlerin % 31,28 özel araçla, % 29,92 si YHT ile % 34,35 i otobüs ile seyahat ettiğini belirtmiştir. 
Görüldüğü üzere, anket verileri Eskişehir-İstanbul arası ulaşım tercihleriyle uyumludur. Aynı 
şekilde katılımcıların % 32,05 i resmi/özel ziyaret, % 4,74 yurtiçi, % 13,27 si yurtdışı havayolu 
transferi, % 36,45 i hafta sonu tatili, ve % 6,96 sı uzun süreli konaklama için İstanbul Avrupa 
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Yakasına Eskişehir’den seyahat ettiğini belirtmiştir. Tüm bu araştırma sonuçları doluluk oranı ve 
talebin sürdürülebilirliğine ilişkin analizlerde, değerli veriler olarak öngörülmektedir.  
Eskişehir, çevre il ve ilçelere ulaşım kolaylığı ile tercih edilen şehirlerden birisidir. Tarifeli 
seferlerin düzenlenmesi durumunda Eskişehir, sanayisi gelişmiş olan Bozüyük, Bilecik, Kütahya ve 
Afyon Emirdağ başta olmak üzere, çevre illerden de potansiyel yolcu çekeceği öngörülmektedir. 
Eskişehir’den İstanbul Atatürk Havalimanına tarifeli seferler başladığında, ilin şehir avantajları, 
erişim kolaylığı, sahip olduğu konfor ve turistik potansiyel üstünlükleriyle, mevcut havayolu 
potasiyeline çevre illerden de katkı olacağı öngörülmektedir.  
Hem Anadolu Üniversitesi Havacılık Uzay Bilimleri Fakültesinde yapılan iki proje hem de Valilik 
çalışması ortak sonuçlara ulaşması yönünden de dikkate değerdir. Eskişehir-İstanbul hattı için 
sürdürülebilir yolcu potansiyelinin mevcut olduğu sonuçları ortaya çıkmıştır. Anadolu Üniversitesi 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesince tamamlanan iki proje, uluslararası havacılık uzmanlarıyla 
birlikte yürütülmüştür. Çalışmalarda risk analizleri de yapılarak mevcut durumun net şekilde ortaya 
konması yönünde çaba harcanmış olup, ilgili başlıca parametreler, potansiyeli etkileme gücüne 
sahip değişkenler olarak projelerde hesaba katılmıştır.  
Parametreler seyahat alışkanlıklarından, ayırılan bütçe, tercihler, seyahat eden kişi sayısı, en çok 
gidilen ve gelinen şehirler, gelir durumu, seyahat amacı, gibi havayolu yolcu potansiyelini 
etkileyebilecek ve uzmanlarca belirlenen değişkenler dikkate alınarak belirlenmiştir.  
Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi olarak iki önemli üniversite 
bulunmaktadır. Çalışan ve akademisyen sayıları dikkate alındığında iki üniversitenin potansiyel 
etkisinin dikkate değer olduğu anlaşılmaktadır. Daha ileri analiz ile Proje bazında yıla dengeli 
dağılım olacak şekilde tüm yıl boyunca en az 330 Akademisyen ve öğrenci sadece proje bazlı 
yurtdışına, İstanbul üzerinden çıkmaktadırlar. Ek olarak üniversite personelinin normal yurtdışı 
çıkış sayısı en az 1066 olup, yıl içerisinde homojen şekilde yurtdışı çıkış sayısı minimum 1396 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ek olarak, Üniversitelerin yurtdışı öğrenci ve öğretim üyesi kapsamlı 
anlaşma ve işbirliklerine bağlı olarak, ERASMUS programı ve uluslararası üniversite öğretim üyesi 
değişimleri ile, çok sayıda personel ve öğrenci yıl içerisinde sürekli yurtdışına gitmektedir. 
Yurtdışına çıkışlarda gidilecek yere uygun uçuşlar açısından en uygun olan yer İstanbul’dur. 
Üniversitelere dışarıdan gelen akademisyen, öğrenci, iş adamları, proje ekiplerinin de İstanbul 
bağlantılı uçuşlar ile gelmesi ve gitmesi en fazla tercih edilen ve edilecek olan hat durumundadır. 
Anadolu Üniversitesi’nin potansiyeline ek olarak, bu sayıya Osmangazi Üniversitesinin 
potansiyeli, Ticaret ve Sanayi odasının desteği, İş adamları potansiyeli, Öğrenci ailelerinin ve 
yakınlarının potansiyeli, artan ivmesiyle Eskişehir’e gelen turist potansiyeli ve Eskişehir halkının 
seyahat etmeye ilişkin olumlu tavrı ve havacılık kültürü eklenince sürdürülebilirlik katsayısının 
yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Yaptılan çalışmalarda da tespit edildiği üzere, yurtdışı ve iç hat uçuşlarında hem üniversite hem iş 
adamlarının gidiş gelişlerinde kurum ve kuruluşlar tarafından görevlendirme yapıldığı için bilet 
fiyatı açısından hassasiyet daha düşük olarak nitelendirilmektedir. Ödemeler kurumlarca 
desteklendiğinden, havayolu ulaşım modunun tercihinde tek ve ilk sıradaki tercih belirleyici unsur 
bilet fiyatı olmamaktadır. Bu ise havayolu açısından avantaj yaratmaktadır. Ancak Tarife 
planlamasının doğru günlerde ve özellikle doğru saatlerde olması mevcut potansiyelin havayolu 
ulaşım modununun tercihinde en önemli parametre olarak değerlendirilmektedir. 
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünün desteği ile Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi olarak yürütülen ilk projede (Mart 2016)  kapsamında Eskişehir’de havayolu taşımacılığı 
ve potansiyel talebin ölçülmesinin yanı sıra kentin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak 
bağlantılı çapraz (grid network) havayolu uçuşlarına yönelik potansiyelin de ortaya konulması 
hedeflenmiştir. 
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından işletilmekte olan Hasan Polatkan Havalimanı’nda, 
2016 yılında havayolu şirketlerini rahatlatacak düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda tarife 
düzenlemeleri ile havayolu şirketlerinin maliyetlerini en aza indirme ve gerekli kolaylıkların hem 
şirkete hem personeline sağlanması noktasında Anadolu Üniversitesinin imkanları da 
kullanılacaktır. Bu imkanların kullanım alanı yolcu doluluk oranından havalimanı maliyetlerine 
kadar, geniş kapsamlı olarak düşünülmüştür. Hasan Polatkan Havalimanının 2017 yılı uçuş tarifesi  
de havayollarını destekleyecek şekilde revize edilmiştir. Üniversite üst yönetiminin desteği ve 
istekleriyle tamamlanmış olan iki proje kentte sadece havaalanı olması ya da uçuş olması üzerine 
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kurulu olmayıp, geleceğe yönelik dikkate değer fırsatlar içeren girişimci bir yatırım niteliği 
taşımaktadır. Bu yatırımın istihdam alanlarına da dolaylı olumlu etki yaratacağı öngörülmektedir.  
Anadolu Üniversitesi tarafından Türk sivil havacılığına artı değer yaratmak üzere ciddi araştırma 
ve projelerle destek verilmektedir.   
Girişimci nitelikteli havayolu temelli Anadolu Üniversitesince de desteklenen ilk çalışma Ocak 
2016 da Eskişehir Valiliği’nce “Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın Etkinliğinin Artırılması” 
başlığıyla gerçekleştirilmiştir.  Bu çalışmanın temel konusu, Eskişehir - İstanbul Tarifeli Seferleri 
olup, yolcu potansiyeli ile efektif tarife programının araştırılması olarak belirlenmiştir. Araştırma 
Verileri; 5376 örneklem üzerinde uygulanan online anket uygulamasıyla elde edilmiştir.  Çalışma 
hazırlanırken diğer projelerde ve çalışmalarda da yapıldığı üzere, Eskişehir; nüfusu, sanayisi, 
kültürel özellikleri, turizm potansiyeli, turist kapasitesi, artan pasaport sayısı,  acentalar ve internet 
üzerinden yapılan bilet satış rakamları gibi doluluk oranı ve talep sürekliliğini analiz etmede ve işe 
yarayacak tüm parametreler değişken olarak belirlenmeye ve dikkate alınmaya çalışılmıştır. Tüm 
çalışma ve projelerde son döneme kadar ki geçmiş Anadolu Üniversitesi Hasan Polatkan 
Havalimanı Trafik verileri de analiz edilmiştir. Ek olarak Havalimanın hem yolcular hem ajente ve 
tur şirketleri, hem diğer ülkeler hem de havayolu şirketleri tarafından tanınırlığını ve bilinirliğini ve 
böylece tercih edilirliğini artırmak üzere hazırlanan projede tanıtım ve lansman faaliyetleri yer 
almaktadır. Hem yurt içi hem de yurtdışından mevcut potansiyeli artırmak ve bunun sürekliliğini 
sağlamak üzere tanıtım ve bilgilendirme yönlü geniş kapsamlı çalışmalar yürütülen proje 
kapsamında yer almıştır. Anadolu üniversitesi  tarafından gerçekleştirilen projeler üniversite sektör 
işbirliğinin optimizasyonunu temsil etmektedir.  Şirketlere kaynak ( zaman, araştırma, fizibilite) 
tasarufu sağlanmaktadır. Bu ise Türk Sivil Havacılığı’na ve onun anahtar paydaşlarından olan 
Havayolu şirketlerine verilen desteği temsil etmektedir.  
Eskişehir’den başlayacak tarifeli uçuşlar için Anadolu Üniversitesi yanında ticaret odası ve sanayi 
odası da destek vereceklerini belirtmişlerdir. Önemli bir bulgu olarak, anılan bu çalışmalarda  
sürdürülebilir havayolu taşımacılığı için yeterli talebin Eskişehir’de mevcut olduğu tespit 
edilmiştir. Şehir taşıdığı eşsiz ve ayırtedici nitelikleriyle (kültür, üniversiteler, iç turizm potansiyeli, 
otel sayıları, havalimanının şehre çok yakın merkezi yerde olması, vb.) bu sürdürülebilir talebi 
destekleyici bir role sahiptir. Ayrıca Eskisehir kültürel olarak değişime uyum sağlayabilen, yeniliğe 
açık ve havacılık kültürüne sahip bir şehirdir; bu yönüyle havacılık Eskişehir’de çok kısa sürede 
yaşam tarzı haline gelebilecektir. Geçmiş yıllarda tarifeli uçuşlar yapılmış olsa da özellikle uçak 
saatlerinin doğru planlanmamış olması nedeniyle doluluk oranlarının yeterli düzeyde olmadığı da 
bu araştırmalarla tespit edilmiş olan önemli bulgulardan birisidir. 
 
B SATIR 
2. METHODOLOJİ  
 
2.1. Araştırmanın Yöntemi 
 
Birinci projenin yöntemi: Havayolu talebini belirlemeye yönelik olan Anadolu Üniversitesince 
tamamlanmış ilk proje çalışmasında, potansiyel talebin ölçümlemesine ve talebin belirleyicilerinin 
ele alınmasına imkân veren nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu bağlamda, Eskişehir 
ilindeki potansiyel talebi belirlemek için küme örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 
kümelerden rassal olarak seçilen kişilere anket uygulanmıştır.     
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Şekil 2. Birinci Bilimsel Araştırma Projesi Araştırma Süreç Akışı (Küçük Yılmaz, 2016) 

 
Anket formunda yer alan sorular, proje ortağı olan AnadoluJet’in pazar araştırmalarında kullandığı 
sorulardır. Sorular, Eskişehir ilinin merkez ilçelerini kapsayan evren içerisine giren insanların yurt 
içi ulaşımlarında hangi ulaşım türünü tercih ettikleri, ne sıklıkla ve hangi amaçla seyahat ettikleri, 
havayolu taşımacılığını neden tercih edeceklerini belirlemeye yönelik ilgili alan uzmanlarından 
alınan destekle çalışmaya uygun hale getirilmiştir. Uygulamada farklı anket uygulama yöntemleri 
kullanılacak olup (yüz yüze, web tabanlı), anket verileri SPSS Modeler 14.2 ve Anadolu 
Üniversitesi lisanslı yazılımlarından SPSS 22 paket programları aracılığıyla bilgisayar ortamında 
değerlendirilmiştir.  Eskişehir iline ait potansiyel yolcu talebinin ölçülmesi temel amacıyla yapılan 
çalışmanın süreç akışı Şekil 2’de gösterilmektedir. Araştırma evreni; Eskişehir ilinde ikamet eden 
ailelerden oluşmaktadır. Merkez ilçelerde ikamet eden aileler ile ilgili mahalle, cadde/sokak 
isimleri ile bina numaraları ve adres bilgileri için TÜİK tarafından yayınlanan 2014 mahalle bazlı 
nüfus verilerinden faydalanılmış ve araştırmanın çerçevesi elde edilen bu verilerle oluşturulmuştur. 
Araştırmada belirlenen adreslerde ikamet eden 18 yaş üstü çalışanlar, ev kadınları, emekliler ve 
çalışmadığı halde bir geliri olan irad sahipleri gözlem birimi olarak tanımlanmıştır. Bu tanım 
kapsamında yer alan gözlem birimlerine ilişkin ilçe ve mahalle bazındaki dağılımlara göre, tanımlı 
evren içerisine giren 700.281 kişinin olduğu, bu kişilerden 376.650’sinin Odunpazarı, 323.631 
kişinin de Tepebaşı ilçelerinde yaşadığı saptanmıştır. Araştırmanın verileri, birinci elden veri 
toplama yöntemi olan anket ile toplanmıştır. Anket, yüz-yüze görüşme tekniği ve web tabanlı 
olarak uygulanmıştır.  
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Araştırmanın örneklemi, küme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Küme örneklemede, evren 
birey-birimler yerine kümelerden oluşturulur. Evren çok geniş ve birimler de büyük bir coğrafyaya 
yayılmış ise örneklem seçimi yapılırken listede ismi yazılı olan bireylerden seçim yapmak yerine 
bu bireylerin bulunduğu okul, sokak, mahalle gibi kümeler arasından rastgele örnekler seçilir. Bu 
örnekleme yönteminin avantajları, örnekleme birimlerinin belirlenmesinin kolay olması ve daha az 
kaynağa ihtiyaç duyulmasıdır (Kılıç, 2013, s. 45).  Örneklemi oluşturan birimler aşağıdaki adımlar 
takip edilerek belirlenmiştir: 
 Zaman ve bütçe kısıtları nedeni ile çalışmanın örneklemi, anket çalışması yapılacak merkez 

ilçeler için küme örneklemi ile belirlenmiştir. 
 Mahallelerde ulaşılan katılımcılar rassal olarak belirlenmiştir. 

Tepebaşı ilçesinde 550 ve Odunpazarı ilçesinde 450 olmak üzere toplam 1000 yüzyüze anket 
uygulaması yapılmıştır. 
İkinci Projenin Yöntemi: Çok kriterli karar verme problemleri, birden fazla kriterin optimize 
edildiği mümkün çözüm setleri içerisinden en iyi alternatifin seçildiği problemler olarak da 
tanımlanabilir. (Turan G. , 2015, s. 16) Analitik Ağ Süreci (AAS), Thomas L. Saaty tarafından çok 
kriterli karar verme problemlerinin çözümü için geliştirilmiş bir yöntemdir. AAS yöntemi Analitik 
Hiyerarşik Süreci yönteminin genelleştirilmiş halidir. (Saaty & Özdemir, 2005, s. 1) (Ishizaka & 
Nemery, 2013) (Önder & Önder, 2015, s. 22-23) AAS yönteminin geliştirilmesindeki amaç 
AHP’nin hiyerarşik yapısından kurtulmaktır. Özelliklerinden dolayı AHS ve AAS yöntemleri 
kıyaslandığında analitik çözüm gücü açısından AAS üstün gelmektedir. AHS’de kriterlerin 
birbirinden bağımsız olduğunu vurgulanırken, AAS’de bu kriterler arasında etkileşimler dikkate 
alınmaktadır.(Önder, 2015, s. 75)   
AAS’de 3 tür bağımlılıktan söz edilmektedir. Bunlar içsel bağımlılık, dışsal bağımlılık ve geri 
beslemedir. Aynı küme içerisindeki unsurlar arasındaki ilişki varsa bu durumda içsel bağımlılık söz 
konusu olmaktadır. Bir kümeye ait ifadeler diğer kümeye bağlı ile karar dışsal bağımlıdır. İki küme 
arasındaki çift yönlü bir dışsal bağımlılık varsa “geri besleme” döngüsü oluşmaktadır. Çok kriterli 
karar verme problemine ait kriterlerin ve alternatiflerin belirlenmesinde, etki matrisi düğümler 
arasındaki etkileşimi göstermektedir. (Ishizaka & Nemery, 2013)  
Havacılık sektöründe alınan stratejik kararlar uluslararası etkiye sahip olup,  stratejik kararların 
alınması aşamalarında uzman görüşlerine başvurulmalıdır. Bağlantılı grid uçuş ağların 
modellenmesi, uçuş planlama, ekip ve filo tahsisi gibi konularla da etkileşimli olduğundan Flouris 
ve Küçük Yılmaz’ın (2010) da makalesinde belirtildiği gibi stratejilerin risk temelli olarak 
değerlendirilmesi ve stratejik insan kaynakları yönetiminin başarılı ve etkin şekilde 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Geliştirilen bağlantılı grid uçuş ağ modelinin uygulanabilirliğinin 
sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi ve seçimi, havacılık sektöründeki çeşitli paydaşların 
optimize edilmesi gerekli amaçlarının olduğu ve niceliksel olarak ifade edilmesi zor olan 
faktörlerin bulunduğu çok kriterli bir karar problemi olarak ele alınmıştır. İstatiksel verilerin 
bulunmadığı, sübjektif değerlendirmeye ihtiyaç duyulan somut ve soyut parametrelere bağlı çok 
kriterli karar verme problemlerinde kullanılması için ve aynı zamanda sistem elemanları arasında 
ilişkiler barındıran problemlerin çözümünde AAS daha etkin bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. 
AAS yöntemi etkileşimli bir yapı kullanırken, geri bildirim ve bağımlılık özellikleri sayesinde 
karar verme sürecini daha etkin kılmaktadır. Ağ modellerinin oluşturulmasında belirli kriterler göz 
önüne alınacak olup, kriterler arasında ilişki ve etkileşimden dolayı çalışmada AAS yöntemine 
dayanan fayda, fırsat, maliyet ve risk ölçütleri olarak tanımlanan BOCR (Benefits-Opportunities-
Costs-Risks) ölçütlerine göre analiz gerçekleştirilecektir.  
Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Ağ Süreci tekniği birçok çalışmada 
kullanılmıştır. Bunlar, Tablo da sunulmuştur. 
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Tablo 1: Analitik Ağ Süreci yönteminin uygulandığı çalışmalar (Küçük Yılmaz, 2017) 
Uygulama alanları Yapılan çalışma Kullanılan yöntem 
Hazır beton firma seçimi Ömürbek ve Tunca (2013) AAS 

Doğalgaz- Kombi seçimi Ertuğrul ve Aytaç (2012) AAS 
Personel seçimi Aksakal ve Dağdeviren (2010); Soba, Aydemir ve Şimsek 

(2014) 
AAS + Dematal, AAS 
 

Bilim dalı seçimi Ömürbek, Demirci ve Akalin ise (2013) AAS+Topsis 
 
 

Tedarikçi seçimi Görener (2009); Yüzügüllü ve Baynal (2013); Çetin ve 
Önder (2015); Çakın ve Özdemir (2013)  

AAS, AAS+Electre 
 
 

Firma kuruluş yeri Ustasüleyman ve Perçin (2007); Önüt, Tuzkaya ve Kemer 
(2008) 
 

AAS 

Pazar pay tahmini Alptekin (2010); Yuluğkural, Felek& Aladağ, (2005) 
 

AAS 

Madde bağımlılığını belirleme Atan, Türe ve Koçak (2015) AAS 
Kredi değerliliğinin belirlenmesi Kök ve Aksu (2013) AAS 
Otomobil seçimi Yavaş, Ersöz, Kabak, ve Ersöz (2014) AAS 

 
İşletme derecelendirmesi Meydan (2010) AAS 
Lojistik servis sağlayıcı seçimi Görener (2014); Cheng ve Li, (2004); Özbek ve Eren 

(2013) 
 

AAS 

Strateji model geliştirme Çelik ve Murat (2010) 
 

AAS 

Proje seçimi Kim, Shin, Choi, Thang Ramos & Hwang (2009) 
 

AAS 

Tıbbi bitki yetiştiriciliği Rassam, Gholami, Mellati, Gol & Mashayekhan (2014) 
 

AAS 

Kentsel gelişim önerileri Navarro, Melon, Martin& Dutra (2008) 
 

AAS 

Hemşire çizelgeleme problemi  Bağ, Özdemir & Eren (2012) AAS + Hedef 
Programlama 
 

Karar destek sistemleri  Setiawan, Handojo ve Gozali (2016) 
 

AAS 

Online alışveriş site seçimi  Ömürbek ve Şimşek (2014) AHS-AAS 
 

Lojistik maliyet unsurlarının 
belirlenmesi  

Karaa ve Geyikçi (2015) AAS 

Öğretim üyelerinin iş yükü 
seviyelerinin belirlenmesi  

Bulut ve Soylu (2009) AAS 

Öğrenci işleri bilgi sistemi yazılımı 
seçimi  

Ayık ve Kılavuz (2013) AAS+Topsis 

Üniversite seçimi  Yıldız (2014) AAS 
 

Muhasebe paket program seçimi  Bastı ve Boyar (2012) AAS 
Risk yönetim yapısı  Flouris ve Küçük Yılmaz (2010) AAS 

 
 
AAS’nin uygulama alanlarının oldukça geniş olduğu görülmektedir. Proje başarılarının 
değerlendirilmesinde, tedarikçi seçiminde, online alışveriş sitelerinin seçimi, bilim dalı, üniversite, 
personel ve yönetici seçimi gibi konularda AAS yöntemi başarılı ve etkin şekilde kullanılmaktadır. 
Havacılık ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, Coulter ve Sarkis (2006) havayolu şirketinin 
reklam için bütçe tahsis kararı AAS yöntemiyle değerlendirilmiştir ve en önemli kriterin internet 
reklamı olduğuna karar verilmiştir. Özdemir, Başlıgil ve Karaca ise (2011) uçak seçimi için AAS 
yöntemini kullanmış ve örneklem olarak da Türk Hava Yollarını ele almıştır. Yazgan ve Üstün 
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(2011) sivil pilotların seçim sürecini AAS yöntemiyle gerçekleştirmiştir. Yong (2011) ise AAS 
yöntemiyle Çin havacılık pazarındaki stratejik risk araştırmalarını değerlendirmiştir.  
 
2.2. Analitik Ağ Süreci (AAS) Yöntem Uygulaması  
 
Uzman görüşleriyle geliştirilen bağlantılı grid uçuş ağlarına ait modellerin analizi için kullanılan 
AAS yöntemi, probleme etki eden tüm faktörleri ve aralarındaki etkileşimleri dikkate almaktadır. 
Bu yöntem kapsamında, küresel ölçekte uluslararası ve ulusal sektördeki yöneticilerden uzman 
görüşleri alınmış ve ayrıca bu görüşler literatür çalışmalarıyla desteklenmiştir. Projede kullanılmış 
olan yöntemlerin karar verme aracı olarak öneme sahip olmasının yanı sıra, stratejik açıdan da 
fırsatların yakalanmasını sağlayabilecek risk analizleri sunmaktadır. Dolayısıyla yöntem AAS 
tekniği ile sunulmuş Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımına ve konseptine sahiptir. Aynı zamanda 
Eskişehir’in sosyal ve ekonomik dinamikleri ve kapasitesi sürdürülebilir havacılık açısından 
değerlendirilmiştir. Havalimanının tüm birimleri, nitelikleri kapasite analiziyle birlikte ele alınacak 
olup, bir önceki proje ile ilişkilendirilerek sunulmuştur.  
Sonuç olarak ele alınan problem çok kriterli karar verme problemi ise, kriterler, kümeler ve 
alternatifler arasında bağımlılıklar mevcut ise bu bağımlılıklardan ötürü karar vericilerin detaylı 
olarak yargılarını belirterek daha güvenilir bir sonuca ulaşmaları gerekmekte ise, model hem 
sübjektif hem objektif kriterleri ihtiva ediyorsa ve kimi zaman disiplinler arası yargıların bir çatı 
altında uzlaşma oluşturması gerekiyorsa AAS yönteminin kullanılması uygundur. Bu çalışmada, 
bağlantılı grid uçuş ağ modellemeleri için senaryolarının oluşturulması ve alternatiflerin 
değerlendirilmesi stratejik öneme sahip bir karar olarak ele alınmıştır. Stratejik kararların 
alınmasında uzman görüşlerine ihtiyaç duyulması ve belirlenecek olan uçuş ağ modellerinin fayda, 
fırsat, maliyet ve risk kriterlerine göre değerlendirilmesi ve optimum bağlantılı grid uçuş ağ 
modelinin seçilmesi bu çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır. Bu amaca uygun olarak çok 
kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Ağ Süreci yöntemi kullanılmış olup, analizler 
Superdecision paket programı V2.8 ile analiz edilmiştir.  
Kısıtlı kaynakların doğru tahsisi ile başta Türkiye sivil havacılığının gelişim ivmesini desteklemek 
amacıyla zaman, maliyet ve fırsat etkin risk yönetim kararları almak ve uygulamak yöneticilerin 
gündem maddeleri arasındadır. Fayda, maliyet, fırsatlar ve tehdit kapsamındaki riskler açısından 
optimizasyonu hedefleyen bu çalışma hem küresel hem de ulusal ölçekli çapraz uçuş ağ 
modellemeleri sayesinde sürdürülebilir havacılığın gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 
Sivil Havacılığın gelişimi ve küresel erişilebilirliğin artırılmasında fayda, fırsat, risk ve maliyet 
kapsamlı şekilde çapraz uçuşların ağ modelleri ve bu modellerin risk analizi yöneticilere karar 
almada destek olabilecektir. Hem şehri hem havalimanını içerecek fizibilite çalışmalarıyla 
birleştirilerek geliştirilecek olan bu optimum ağ modellerinin ve bunlara yönelik uygulama 
stratejilerinin havayolu şirketleri yöneticileri tarafından kullanılabileceği öngörülmektedir. Bu 
araştırmayla, Eskişehir’de ölçülmüş olan dikkate değer ve sürdürülebilir mevcut ve potansiyel 
havayolu yolcu talebi sayesinde, kentin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çapraz 
havayolu uçuşlarının gerçekleşmesi için uçuş ağı model önerileri Analitik Ağ Prosesi yöntemi ile 
uluslararası ve ulusal risk yönetimi, havacılık ve network uzmanlarının desteği alınarak analiz 
edilmiş ve sunulmuştur. Model önerisi kapsamındaki senaryolar arasında Eskişehir-Türkiye-
Avrupa: Eskişehir-İzmir-Köln; Eskişehir-İzmirFrankfurt gibi; Eskişehir-Avrupa-Avrupa 
(Eskişehir-Üsküp-Berlin; Eskişehir-AtinaKöln, vb. Bağlantılı (Grid Network) Çapraz uçuş ağ ları 
bulunmaktadır. Bu her bir senaryo ise sürdürülebilirlik, karlılık ve etkinlik açısından Uluslararası 
Havacılık Uzmanlarıyla görüşülerek analiz edilmiştir.  
Çalışmada geliştirilmiş olan EskişehirTürkiye-Avrupa; Eskişehir-Avrupa-Avrupa Bağlantılı Çapraz 
uçuş ağ model önerileri, pek çok kriterin göz önüne alınmasını gerektirdiğinden “Çok Kriterli 
Karar Verme” problemi olarak ele alınmıştır. Kriterler arasında ilişki ve etkileşimden dolayı 
çalışmada fayda, fırsat, maliyet ve risk ölçütleri olarak tanımlanan BOCR ölçütlerini temel alan 
ANP yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem kapsamında, küresel ölçekte uluslararası ve ulusal 
sektördeki yöneticilerden ve uzmanlardan hem görüşleri hem de destekleri ile katkıları alınarak 
çalışma derinliği itibariyle uluslararası bir boyut kazanmıştır. Çalışmada kullanılmış olan yöntem 
Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımına ve konseptine sahip bir ANP tekniği şeklinde dizayn 
edilmiştir. Böylece sektörden gelen talepler doğrultusunda belirlenen Avrupa uçuş noktalarına 
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çalışmada sunulanlara ek olarak geliştirilen yeni çapraz uçuş ağ modelleri eklenerek çalışma 
ilerletilebilecektir. Önemli olarak çalışmanın dikkate değer sonuçlarından biri elde edilmiş olup: 
Destekleri alınan uzmanlar ve yöneticilerin desteği ile Avrupa’daki havayolları için proje 
değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma çıktılarından birisi de özlü ifadeleri içeren Eskişehir ve Hasan 
Polatkan Havalimanını tanıtmaya yönelik broşürlerdir. 
Tasarımı tamamlanan Broşür ve slogan (Şekil 3.) Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne de 
sunulmuştur. Çapraz ağ modeli konusunda alternatiflerin sıralaması yapılmış ve dolayısıyla 
havayolu işletmeleri başta olmak üzere karar vericilere pek çok ölçütü dikkate alabilen yöntem ile 
alternatifler ve alternatiflere yönelik analiz sonuçları sunulmuştur. 
Araştırma sonuçlarından Eskişehir’i içeren optimum uçuş ağ yapıları ile havalimanının mevcut ve 
potansiyel kapasitesi de görülebilmektedir. Çalışma sonuçlarını, Havayolu şirketlerinin yöneticileri, 
optimum ağ yapıları ile hem Türkiye hem de Avrupa merkezli olacak şekilde küresel ağlarını 
kurmada karar alma süreçlerine entegre ederek kullanabileceklerdir. Dolayısıyla çalışmanın hem 
sektörel hem akademik alanlarda ARGE çalışmalarına katkı sağlayabileceği öngörülmektedir. 

 
Şekil 3. Broşür ve slogan (Küçük Yılmaz, 2017) 

 
 
3. BULGULAR VE SONUÇLAR  
 
Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın yurtiçi ve yurtdışı tarifeli ya da tarifeli charter diye 
adlandırabilecek düzenli uçuşların yetersiz kalmasından dolayı potansiyel Eskişehir havayolu 
yolcusu diğer havalimanlarına yönelmektedir. Bu ise hem zaman kaybı hem de diğer ulaşım 
modlarının da kullanılarak havalimanına ulaşılması suretiyle kaynakların çok kere kullanılmasına 
neden olmaktadır.  Havayolu taşımacılığının sürdürülebilirliği için sektör-üniversite işbirliğinin 
kritik önemli olduğu öngörülmektedir. Bu işbirliği sayesinde, halkın doğru bilgilendirilmesi ve 
dolayısıyla şehir halkının havacılığa dair destekleyici tutum ve davranışlarının alınması 
sağlanabilmektedir. Havacılık, ekonominin gelişmesi için önemli bir dinamiktir. Anadolu 
Üniversitesi sektöre pilot, hava trafik kontrolü, teknisyen, havacılık yönetiminden lisans mezunu 
işletmeciler yetiştirerek, nitelikli insan kaynağı yetiştirmektedir. Anadolu Üniversitesi, dünyada 
kendi işlettiği uluslararası bir havalimanı sahip olan tek üniversitedir. Dolayısıyla Anadolu 
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Üniversite, Türkiye’de ve dünyada havacılığa katkı vererek, havacılığı yaşayan, anlayan ve sivil 
havacılığa yön vererek direkt etki etme potansiyeline sahiptir. Eskişehir, üniversiteleri, daha sonra 
sosyal ve kültürel yapısı yanında sahip olduğu tüm kaynaklar, kabiliyetler, bilgi birikimi, kapasite 
ve donanım ile sürdürülebilirlik potansiyeli yüksek bir ‘havacılık şehridir.’ Eskişehir’de 
sürdürülebilir havayolu yolcu potansiyelinin olduğu yönünde sağlam ve güçlü bulgulara 
ulaşılmıştır: Eskişehir hem Türkiye’nin tüm bölgelerine, hem de Avrupa başta olmak üzere tüm 
dünyada önemli noktalara çapraz uçuşlar ile bağlanabilir ve bu bağlantı süreklilik arz edebilir. 
Bu ilk projeden farklı olarak Eskişehir’i Avrupa’daki şehirlerle bağlamanın olası fırsatları ve 
risklerinin detaylı analizleri ikinci projede değerlendirilmiştir. Eskişehir’in yurtiçinde İstanbul, 
İzmir, Antalya,  Trabzon, Samsun, Ağrı, Gaziantep gibi yurtiçi şehirlerle bağlantısının araştırıldığı 
geçen yılki projenin devamı olarak bu yılki projede, Avrupa ile bağlantı üzerine çalışmalar 
yürütülmüştür. Avrupa’ya yapılacak bağlantılı uçuşların en uygun 13 sehre göre düşünülmüş 
senaryoları geliştirilmiştir. Bu şehirlerle bağlantıların olası fırsatları, riskleri, maliyeti ve 
faydalarının detaylı analizleri gerçekleştirilmiştir. Örnek olarak “Eskişehir-Türkiye-Avrupa: 
Eskişehir-İstanbul (Atatürk Havalimanı)-Köln; Eskişehir-İzmir-Köln; Eskişehir-İstanbul 
(Atatürk Havalimanı)--Frankfurt; Eskişehir-İstanbul-Brüksel,  Eskişehir-Atina-Köln, vb. 
Bağlantılı (Grid Network) ve Çapraz uçuş ağ model önerileri” ile İstanbul /İstanbul (SAW) 
Eskişehir-Kıbrıs (Ercan)  şeklinde öneriler senaryo olarak geliştirilerek sürdürülebilirlik 
temelli analiz edilmiştir.  
Bu projelerin gerçekleştirilmesi sırasında, her biri uluslararası alanda Havacılık ve risk yönetimi 
alanlarında uzmanların ve Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığı’nın ve Eskişehir Sanayi Odası 
Başkanlığı’nın destekleri alınmıştır. Proje çalışmaları boyunca yurtdışı ve yurtiçindeki uzmanlara 
hem Eskişehir’in sosyal ve ekonomik tanıtımı yapılmış hem de Havalimanımızın kapasitesine ve 
potansiyeline ait Anadolu Üniversitesi ve Havalimanı odaklı sunumlar gerçekleştirilmiştir.  
Projeler boyunca yapılan bu çalışmalar ile hem yükselen pazarı tanıtmak hem de pazarın 
genişlemesi ile istihdamın artmasına ve dolayısıyla Eskişehir ekonomisine artı değer yaratmak 
amaçlanmıştır. Tarifeli uçuşlarla, sürdürülebilir bir havayolu ağı kurulması üzerinde çalışılan 
projeler ile Eskişehir’in önce Türkiye, sonra Avrupa ve ardından dünya ile bağlarının 
güçlendirilmesi yönünde önemli adım atılabileceği düşünülmektedir (Küçük Yılmaz, 2017).  
Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, Anadolu Üniversitesi yönetiminde olduğu için havacılık 
faaliyetlerinin gelişimini desteklemek ve havayollarını uçuş gerçekleştirmelerini teşvik etmek adına 
havayolları için en yüksek maliyet unsuru olan yeni hattın operasyonel maliyetlerini en aza 
indirgemek için iniş-kalkış konma vb. ücretlerinin sıfır düzeyine indirgenmesi sağlanmıştır. Aynı 
zamanda havalimanında dış hat uçuşları gerçekleştirildiğinden operasyonların aksamasını 
sağlayacak herhangi bir unsur söz konusu olmamaktadır. Bu çalışmanın amacı ise Eskişehir’den 
uçuşların bağlantılı grid uçuş ağ modeline göre Eskişehir’den gerçekleşmesi için optimum 
alternatifin ortaya konmasını sağlamaktır. Çalışma sonuçlarımızdan birisi ise optimum bağlantılı 
grid uçuş ağı için en iyi alternatifin Eskişehir-İstanbul-Köln olmasıdır.  Yine dikkate değer 
sonuçlardan birisi de Almanya’nın projede yer verilen tüm şehirlerine dair yüksek sürdürülebilirlik 
potansiyeli olduğudur.  
 

 
Şekil 4. Uçuş senaryolarının sıralanması ve En İyi 3 Bağlantılı Grid Uçuş Ağı Senaryosu 

 (Küçük Yılmaz, 2017) 
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Geliştirilen 13 senaryoda Brüksel hattı düzenli charter diye nitelendirebileceğimiz niteliğe 
sahipken, Prag diğer seçeneklere nazaran daha az avantajlı konumda yer almıştır. Aynı şekilde 
Atina üzerinden Eskişehir bağlantısı ile Köln uçuşları da değerlendirme ve analizler sonucu diğer 
senaryolar kadar efektif bulunmamıştır (Şekil 4.) 
Proje kapsamında geliştirilen bağlantılı çapraz (grid) network senaryolarında en iyi alternatifleri de 
oluşturma amacından hareket edilmiştir. Bu noktada sadece İstanbul base (merkez) değil, İzmir 
açısından da değerlendirme ve analizler yapılmıştır. En iyi alternatif oluşturma amacı yanında,  
İzmir’i senaryolara dahil etme nedenlerinden diğerleri de; 

-  İstanbul’un artmış trafik yoğunluğu  
- Atatürk havalimanı mevcut slot problemi,  
- uzun vadede üçüncü havalimanının açılacak olması  
- 3. Havalimanı açılması durumunda İstanbul Atatürk Havalimanının kapatılacak olması,   
- vizyoner bakış açısı ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın yakın gelecekte hublardan 

biri haline gelecek olması,  
- Sunexpress uçuşlarının daha çok Adnan Menderes Havalimanından olması, optimum 

bağlantılı uçuş senaryolarının Antalya-Eskişehir-İzmir; Samsun-Eskişehir-İzmir; Trabzon-
Eskişehir-İzmir olarak da belirlenmesi,  

olarak sıralanabilir.  
Çalışma sonuçlarına göre, Eskişehir’de hem düzenli tarifeli hem de (programsız) charter havayolu 
sefer ihtiyacı mevcuttur. Eskişehir, başta Anadolu Üniversitesi olmak üzere iki büyük üniversitesi 
sayesinde sürdürülebilir havayolu taşımacılığı sağlama altyapı ve avantajına sahiptir. Tarifeli ya da 
düzenli charter şeklinde başlayacak yoğun uçuşarın ise hem şehire hem de havacılığa sosyal ve 
ekonomik dikkate değer katkıları olabilecektir.  Bağlantılı uçuş ağlarının en sürdürülebilir ve 
doluluk oranı yüksek olanlarının belirlenmesi ve havayollarına sunulması yönünde ilerlemiş  olan 
çalışmalar Türkiyedeki ve Uluslararası havayolu yöneticileri ile de paylaşılmıştır. Yapılan 
görüşmelerde yöneticiler ile havayolları için kaynak, zaman ve AR-GE yönünden destek olunduğu 
sonucuna varılmıştır. Bu çalışmalar ile ayrıca, Eskişehir’in önce Türkiye, sonra Avrupa ve ardından 
dünya ile bağlarının güçlendirilmesi yönünde önemli adım atılabileceği düşünülmektedir.  
Tüm çalışma ve analizlerden elde edilen ve varılan sonuçlardan hareketle, Grid network 
kapsamında Bağlantılı çapraz uçuşların başlaması Anadolu Üniversitesi olanakları sayesinde 
verilen destekler ile rasyonel bir yatırım niteliği taşımakta olup, bu ise sürdürülebilirliğin olduğu 
yönünde güçlü bir işarettir. Sonuç olarak, Tarifeli uçuşlarla, sürdürülebilir bir havayolu ağı 
kurulması üzerinde çalışılan projeler ile Eskişehir’in önce Türkiye, sonra Avrupa ve ardından 
dünya ile bağlarının güçlendirilmesi, dolayısıyla ekonomiye ve istihdama yönelik dikkate değer 
katkı kaynağı oluşturulabileceği öngörülmektedir.  
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1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 
 
İş fikri, işletmenin ilk adımı ve başlangıcıdır. Teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel 
değişimler, insan ihtiyaçlarının şekillenmesine ve bu doğrultuda yeni çözüm arayışlarının ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır.  İşte bu değişimden kaynaklanan ihtiyaçlar fırsatları, fırsatlar da iş 
fikirlerini ortaya çıkarır. İş fikrinin ortaya çıkması, tek başına bir girişimcilik faaliyetiyle bu fikrin 
hayata geçirilmesi için yeterli olamamaktadır. Bunun için bu iş fikirlerinin uygun şartlarda ve 
uygun desteklerle girişimciliğe dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Bir iş fikrine sahip kişi veya 
kurumların bu iş fikirlerinin girişimciliğe dönüşüm sürecinde, üniversite, araştırma kurumları ve 
sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını 
sürdürdükleri merkezler olan Teknokentler çok önemli bir aracılık görevi üstlenmektedirler. 
Teknokent, üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde; 
birbirleriyle bilgi ve teknoloji konularında etkileşim halinde oldukları; araştırma, geliştirme ve 
yenilikçilik çalışmaları yapılan iş merkezleridir (Töreli, 1991). 
Bu çalışmada, iş fikirlerinin girişimciliğe dönüşmesinde Teknokentlerin sağladığı imkanlar, araçlar 
ve fırsatları ve bu bağlamda Teknokentlerin üstlendikleri rolleri Türkiye’de faaliyette bulunan belli 
başlı teknokentlerin uygulama örnekleriyle incelenecektir. 
 
 
2. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE TEKNOKENTLER 
 
Bugün kullandığımız anlamda ilk teknopark örnekleri, A.B.D’de girişimci üniversite öğretim 
üyelerinin bilgi ve ar-ge birikimlerini ekonomik değere yani üretime çevirme isteklerinden ortaya 
çıkmıştır. İlk teknoparklar A.B.D’nin Kuzey Kaliforniya kısmında 1952 yılında Standford 
Research Park(Silikon Vadisi) adıyla ve Kuzey Karolina eyaletinde 1959’da Research Triangle 
Park adıyla kurulmuştur. Kurulan bu teknoparklardan sonra teknopark kavramı değişik ülkelerde 
ilgi görmüş ve hızla yayılmıştır. Bunun temel nedeni demir-çelik, kömür gibi endüstrilerin 1970’li 
yıllarda çöküşü ile başlayan ve önemli boyutlara ulaşan işsizliktir 
(http://pauteknokent.com.tr/dunyada-ve-turkiyede-teknokentler). 
A.B.D’den sonra teknoparkların kurulduğu ikinci ülke İngiltere’dir. İngiltere’de 1972 yılında 
Edinburg’da Heriot-Watt Üniversitesi teknoparkı ve Cambridge’de Cambridge Teknoparkı 
kurulmuştur. 
1980’li yıllara gelindiğinde tüm dünyada 12’si A.B.D, 7’si Fransa ve Belçika, 2’si İngiltere’de 
olmak üzere 21 tane teknopark olduğu görülmüştür (www.emo.org.tr).  

                                                
1 Yrd.Doç.Dr., Pamukkale Üniversitesi İİBF.İşletme-Üretim Yönetimi ve Paz. ABD., mbayhan@pau.edu.tr 
2 YL.Öğrencisi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, ibaysal@pau.edu.tr 
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Türkiye’de Teknokentlerin kuruluşuyla ilgili ilk resmi karar 17.01.1989 tarihinde Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT)’nın Devlet Bakanlığı’nca onaylanan önerisi ile olmuştur. Teknokentlerin hangi 
alanlarda, kimler tarafından ve nasıl kurulacağı tanımlanmıştır. 
1991 yılında KOSGEB’in girişimi ile ODTÜ ve İTÜ’de birer tane Teknoloji Geliştirme Merkezi 
açılmıştır. 1992 yılında Marmara Araştırma Merkezi için ilk adımlar atılmıştır. 26 Haziran 2001 
tarihinde çıkartılan 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ile teknokentler yasal 
zemine oturtulmuştur (Harmancı ve Önen, 1999).  
Kanun kapsamında; toplam 66 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi: 
Ankara’da 8, İstanbul’da 7, Kocaeli’de 4, İzmir’de 4, Konya’da 2 ve Antalya, Kayseri, Trabzon, 
Adana, Erzurum, Mersin, Isparta, Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Sivas, 
Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun, Malatya, Urfa, Düzce, Çanakkale, 
Kahramanmaraş, Tekirdağ, Van, Çorum, Manisa, Niğde, Burdur, Yozgat, Kırıkkale, Balıkesir, 
Hatay, Karaman, Muğla ve Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Batman ve Osmaniye’de 1’er adet 
kurulmuştur.  66 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden 54’ü faaliyetine devam etmektedir                              
(http://btgm.sanayi.gov.tr). 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 06 Temmuz 2001 tarih ve 24454 sayılı, Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ise 19 Haziran 2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Bu Kanunun amacı;  
Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak,  
Ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması 
maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün 
kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, 
teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek,  
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak,  
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda 
yatırım olanakları yaratmak,  
Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,  
Teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin 
ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır (Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Kanunu Kanunu, Madde 1). 
Bu yasa ile, “Teknoloji geliştirme bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere 
yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya 
enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik 
bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu 
yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da 
Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının 
bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti” ifade etmektedir 
(Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu, Madde 2). 
Bu yasanın işaret ettiği en önemli amaç; “Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim 
sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik 
bir yapıya kavuşturulması maksadıyla,  
Teknolojik bilgi üretmek,  
Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek,  
Ürün kalitesini veya standardını yükseltmek,  
Verimliliği artırmak,  
Üretim maliyetlerini düşürmek,  
Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek,  
Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek,” olduğu bu kanunun ilk maddesinde 
belirtilmektedir.  
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3. TEKNOKENTLERİN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEYİCİ FAALİYETLERİ 
 
3.1. Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)  
 
4691 Sayılı TGB Kanununa göre;  “Teknoloji geliştiricisi AR-GE kurum ve kuruluşları ile 
teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları 
arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni AR-GE şirketlerinin 
oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, 
satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet 
gösteren yapıyı Teknoloji Transfer Ofisi olarak” tanımlamaktadır.  
Teknoloji Transfer Ofisleri 5 alanda hizmet sağlamaktadır (TÜBİTAK, Teknoloji Transfer Ofisleri 
Destekleme Programı Uygulama Esasları, http://www.pamukkaletto.com/). 
 
3.1.1. Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Birimi 
 
Bu birimde, farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri konularında hizmet 
vermektedir. Başlıca faaliyet alanları: 
TTO Personeli, Teknokent Personeli Ve Akademik Personel Eğitim Programları 
Sanayinin İhtiyaçları Doğrultusunda Araştırmacıların Yönlendirilmesi İçin Bilgilendirme 
Seminerlerinin Düzenlenmesi 
Patent ve Ticari Başarı Hikayelerinin Aktarıldığı Bilgilendirme Seminerlerinin Düzenlenmesi 
TTO Amaçları Doğrultusunda Organizasyonların Düzenlenmesi 
Üniversite Öğrencileri Eğitim Programları 
TTO Bilinilirliğinin, Görünürlüğünün Artırılması ve Hedef Kitleye Tanıtımı  
 
3.1.2. Destek Programları Birimi 
 
Proje Destek Ofisi, akademisyenlerin, sanayicilerin ve öğrencilerin bölgesel, ulusal ve uluslararası 
destek mekanizmalarından daha fazla yararlanmaları ve proje kültürünün yaygınlaştırılması 
hedefinde çalışmalar yapmaktadır. 
Başlıca proje destek ofisi faaliyetleri: 
Duyuruların yapılması 
Proje Hazırlama Eğitimlerinin verilmesi 
Proje inceleme ve hazırlama hizmeti 
 
3.1.3. Proje Geliştirme/Yönetim hizmetleri (Üniversite– Sanayi İşbirliği Hizmetleri) 
 
Başlıca faaliyetleri: 
Sanayiyle İlişkili Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanması 
Sanayiyi Oluşturan Sektörlerin Analizlerinin Yapılması 
Sanayici Veri Tabanı Oluşturulması 
Firmaların Proje İhtiyaçlarının Belirlenmesi 
Taleplere Uygun Akademisyen Bulunması (Eşleştirme) 
Teknik Değerlendirme Ve Proje Kararı 
Eşleştirilen Firma Ve Akademisyenler İle Kontratların İmzalanması 
Projelerin Yürütülmesi 
 
3.1.3. Patent ve Ticarileştirme Birimi 
 
Fikri sınai (sanayi/endüstri) mülkiyet hakları (FSMH) yönetimi ve lisanslama hizmetleri 
vermektedir. 
Başlıca faaliyetleri: 
Fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, 
Fikri ve sınai mülkiyet hakları ve patent başvurusu yapma konularında bilgilendirilmesi ve teşvik 
edilmesi, 
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Bölgedeki ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, 
Patentlerin ticarileşmesinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, 
Fikri mülkiyet yönetimi çerçevesinde gizlilik, know-how, tescil vb. kararların alınması, 
Tescil işlemleri (faydalı model, patent vb.), fikri mülkiyetin pazarlanması, lisanslanması ve 
kullanıcıya/müşteriye kullanım bilgisinin aktarılması 
 
3.1.4. Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi 
 
Girişimcilik ve şirketleşme birimi olarak, ileri teknoloji ve Ar-Ge niteliği olan ve yüksek katma 
değerli iş fikirlerinin desteklenerek girişimcilik potansiyelini harekete geçmesini sağlayarak 
yönetişim mekanizmasının kurulması, girişimcilik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması, 
teknoloji ve yenilik odaklı şirketlerin sayılarının arttırılması ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması  
amaçlarına yönelik hizmet vermektedir. 
Başlıca faaliyetleri: 
Teknokent bünyesinde Start-up ya da spin-off şirket kurmaları için teşvik ederek her aşamada 
destek sağlanması 
Girişimcilik fon destekleri çağrılarını takip edip girişimcilere bilgilendirmenin yapılması 
Çağrılara yönelik proje hazırlama eğitimlerinin düzenlenmesi 
Girişimcilerin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın girişimcilik hibe 
desteklerinden yararlanmaları için başvuru sürecinden itibaren her aşamada danışmanlık vererek, 
mentörlük programından faydalandırılması 
Girişmcilerin, şirket kuruluşu öncesi ön-inkübasyon(ön-kuluçka), şirket kuruluşu sonrası 
inkübasyon(kuluçka) hizmetinden yararlandırılması 
 
3.2. Ön Kuluçka ve Kuluçka Ofisi İmkanları 
 
Teknokentler, girişimci olmak isteyen henüz şirketleşmeyen girişimcilere, ar-ge ve inovasyon 
tabanlı iş fikirlerini geliştirmeleri amacıyla ön kuluçka ofisi imkanları sunmaktadır. Girişimcilere 
ofis, internet, eğitim hizmetleri verilerek iş fikirlerinin ürüne dönüştürülmesi ve ticarileştirmenin 
sağlanması için yapılması gereken faaliyetlerin her aşamasında ön mentörlük ve eğitim hizmetleri 
sunulmaktadır. 
Ön kuluçka sürecini tamamlayan şirketleşme sürecini tamamlamak üzere olan veya tamamlamış 
genç girişimcilere yönelik ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara 
erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetleri kuluçka firmalarına verilmektedir. 
4691 Sayılı TGB Kanununa göre  “Kuluçka firmalarına, Bölgede uygulanan birim metrekare kira 
ücretlerinin kamu destekli Ar-Ge projesine sahip olanlar için yüzde 25, diğerleri için yüzde 
50’sinden fazla olmamak üzere, Ar-Ge projesi süresi esas alınarak en fazla 36 aya kadar indirimli 
yer tahsis edilmesi, yer tahsis edilirken diğer firmalardan tamamen ya da kısmen ayrıştırılmış ofis 
alanlarının oluşturulması” bildirilmiştir. 
Ön kuluçka ofislerinde iş fikirlerini geliştirme imkanı bulunan girişimciler gerek devlet destekleri 
ile gerek kendi imkanları ile şirketlerini kurdukları takdirde kuluçka hizmetlerinden 
faydalanabilmektedir. Kuluçka firmaları ihtiyaç duydukları takdirde birebir mentörlük hizmeti ve 
ihtiyaç duyduğu konularda danışmanlık hizmetlerinde faydalanabilmektedir. Teknokentler ofis 
hizmetleri dışında ön kuluçka ve kuluçka firmalarına eğitim, danışmanlık, mentörlük ve network 
imkanı sağlamaktadır. 
 
3.3. Hackerspace Ofisi 
 
El birliği ile hazırlanan, elektronik, bilgisayar vb. bilişim konularında ilgi duyan kişilere eğitimlerin 
verildiği, grup çalışmaları ile  etkinlikler düzenlenen teknik imkanların bulunabildiği bir sosyal 
ortam, projelerini veya çalışmalarını yürütebilecekleri bir atölyedir. Sadece bir mekandan ziyade el 
birliği ile toplanan teknik imkanlar bulunabilen yerlerdir (http://www.denizlihs.org/nedir/).  
Birçok ülkede hackerspaceler bulunuyor; daha fazla bilgi: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hackerspace 
Bunun yanında teknokentlerde girişimci adaylarına birçok hizmet verilmektedir. Bunlar;  
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Girişimciliğin temelleri, iş modellemesi, iş planı hazırlama, proje hazırlama, yatırımcıya sunum 
teknikleri ve fikri mülkiyet konularında eğitimler verilmektedir. 
Çalışma ofisleri, toplantı odaları, ofis araçları, internet ile üniversitenin teknolojik alt yapı ve 
laboratuvarlar imkânları, 
Fikir paylaşımları yapabilecekleri çalışma ortamları 
Aldıkları danışmanlık hizmeti ve eğitimlerle iş planlarını hazırlayarak şirketleşmeye adım 
atabilecekleri destekler, 
TÜBİTAK 1512 Aşamalı Girişimcilik Destek Programı gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının 
fon desteği sağladığı programlara başvurabilecekleri bir proje haline getirebilmesi için 
yönlendirmelerin yapılması 
Mentörler ve sektör temsilcileriyle öğrencilerin bir araya getirilmesi ve bire bir tecrübe paylaşımı 
imkânı, 
Girişimci adayları, Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofislerinin düzenledikleri “Girişimci-
Yatırımcı Buluşmaları” gibi etkinlikler ile yatırım alma fırsatları bulmaktadırlar. 
24 Saat çalışma imkanı 
 
 
4. TEKNOKENTLERDE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMASI AŞAMALARI 
 
Bu çalışma kapsamında örnek olarak,  Pamukkale Teknokent-Pamukkale Üniversitesi Teknoloji 
Transfer Ofisi Girişimcilik Faaliyetleri incelenmiş ve burada örnek olarak ele alınmıştır. 
Bu süreç akışı, Şekil 1’de gösterilmiştir: 
  

 
 

Şekil 1. Teknokentte Girişimcilik Faaliyetleri İş Süreci 
 
Bu süreçte iş fikirlerini toplamak için çeşitli metodolojiler oluşturulmuştur: 
Teknokent ve TTO’nun web sitesine entegre edilen “Girişimci Görüşme Formu” ile başvurular 
toplanmaktadır. 
Düzenlenen proje pazarı yarışmaları ve hacking fest vb. etkinlikler ile başarılı projeler 
yönlendirilmektedir. 
Bilgilendirme toplantıları ve kulüp toplantıları ve tez projeleri değerlendirilerek iş fikirleri 
toplanmaktadır. 
Girişimcinin iş fikri, girişimci görüşme formu ile kayıt altına alınmaktadır.  
İş fikri değerlendirmeye alınan girişimci, girişimcilik ve şirketleşme temsilcisinin onayını aldıktan 
sonra ön kuluçka ofislerine yönlendirilir. 
Kurumlar arası imzalanan protokol sonucunda hem ön kuluçka ofisi hem de kuluçka ofisi 
hizmetleri için Pamukkale Teknokent bünyesinde açılmış olan TİM-TEB Girişim Evi’nden destek 
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alınmaktadır. Bu süreçte henüz şirketleşmemiş ancak iş fikri olan girişimci adaylarına TİM-TEB 
Girişim Evi iş birliği ile mentörlük ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda; 
İş Kurma Süreçleri 
Karar-Hedef-Plan Destek Dokümanı Oluşturma 
Business Canvas Eğitimi 
Büyüme Yönetimi 
Büyüme İçin Dış Ticaret eğitimleri verilmektedir. 
Bu süreçte verilen eğitimler ve mentörlük hizmetleri sonucunda; 
Ön elemeden geçen girişimciler ön kuluçka ofis hizmetlerinden ve eğitimlerinden 
faydalanabilmektedirler.  
Ön kuluçka faaliyetlerini başarı ile tamamlayan girişimciler şirketleştikleri takdirde kuluçka 
ofislerine dahil edilmektedir.  
Ayrıca şirketleşmeleri için devlet desteklerine (TÜBİTAK 1512, KOSGEB vb.) 
yönlendirilmektedir.  
Kuluçka ofislerinde bulundukları süreçlerde ve daha sonraki süreçlerde melek yatırım ağlarına, risk 
sermayesi fonlarına yönlendirilmektedir.  
Şirketlerin idari mali konularında (yatırım finansman desteği, melek yatırımcı vb.) destek verilerek 
şirketin ölüm vadisine girmesine neden olacak durumların ortadan kaldırılması için gerekli 
önlemler alınmaktadır. 
Şirketlerin ortaya koyacakları fikri hakların değerlendirilmesi konusunda Patent ve Ticarileştirme 
biriminden destek alınıp gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. 
Kuluçka firmaları istedikleri takdirde ticari hızlandırma programlarına dahil edilmektedir. 
Yatırımcı bulmak isteyen girişimcilere melek yatırımcı, risk sermayesi vb. faaliyetlere 
yönlendirilmektedir. 
Bir diğer girişimci destek faaliyeti de Let’s Up Sunumları şeklinde verilmektedir. Bu kapsamda 
yapılan faaliyet ve verilen destekler: 
Girişimcilik Kampı 
Yeni Ekonomide Girişimci Olmak ve Türkiye Girişimcilik Ekosistemi 
İş Kurma Süreçleri Eğitimi 
İş Modeli Doğrulama Workshop 
İş Planı Eğitimi 
Finansman Eğitimi 
İş Planı Mentörlük Görüşmeleri 
Let’s Up Sunumları 
İş fikri olmayan öğrencilere yönelikte Wake-Up programı uygulanmaktadır. Bu programlar dışında 
Teknokent’in kendi bünyesinde verdiği eğitimler de bulunmaktadır. 
 
 
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
Bir iş fikrine sahip kişi veya kurumların bu iş fikirlerinin girişimciliğe dönüşüm sürecinde, 
üniversite, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme 
ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri merkezler olan Teknokentler çok önemli bir aracılık 
görevi üstlenmektedirler. Teknokentlerde girişimci adaylarının iş fikirlerinin doğru alanda girişime 
dönüşmesinde birçok eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetleri verilmektedir.  Bu çalışma 
kapsamında örnek olarak,  Pamukkale Teknokent-Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 
aracılığıyla girişimcilere sağlanan girişimcilik faaliyetleri incelenmiş ve bu merkezlerde iş 
fikrinden girişimciliğe dönüşümde izlenen süreç aktarılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda 
Teknokentlerin, girişimci olmak isteyen henüz şirketleşmeyen girişimcilere, ar-ge ve inovasyon 
tabanlı iş fikirlerini geliştirmeleri amacıyla ön kuluçka ofisi imkanları sunduğu, yine girişimcilere 
ofis, internet, eğitim hizmetleri verilerek iş fikirlerinin ürüne dönüştürülmesi ve ticarileştirmenin 
sağlanması için yapılması gereken faaliyetlerin her aşamasında ön mentörlük ve eğitim hizmetleri 
sunulduğu görülmüştür. Bu oluşturulan ekosistem ile, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları 
ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata 
yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim 
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yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği 
artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim 
ve girişimciliği desteklemek vb. mümkün hale gelmektedir. 
Bu çalışmanın kısıtı olarak, örnek bir girişimcilik faaliyetinin, Teknokent başvuru sürecinden 
desteklerin alınması ve şirketleşme süreçleri vb.süreçler ticari mahremiyet açısından gerçek veriler 
olarak aktarılamamıştır.   
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KARİYER ÇAPALARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞENLER 
AÇISINDAN ANALİZİ: SEKTÖREL BİR İNCELEME 

  
ANALYSIS OF CAREER ANCHORS IN TERMS OF DEMOGRAPHIC 

VARIABLES: A SECTORAL STUDY 
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 ABSTRACT  
  

Career anchors are a factor that develop over time, shape an individual's identity, determine how 
important motivational factors are for individuals in organizational life, and guide future career 
choices. Career anchors include basic ideas which characteristics should be possessed for 
successful individual career. In this study, the perceptions of career anchors of telecommunication 
sector employees are examined in the context of demographic factors (age, gender, educational 
status ...).  The findings of this study show that men tend to be more entrepreneurial creativity than 
women and that women tend to be more dedication to cause than men do. The results show that 
those who are single among the employees tend to have more entrepreneurship creativity, security, 
lifestyle and dedication to a cause career anchor than married ones. Significant differences in career 
anchors were also found in terms of age, education status and tenure of the employees.  

 
Key word: Career Anchors, Demographic Variables, Telecommunication Sector  

  
                                                   ÖZET 

  
Kariyer çapaları, zamanla gelişen, kişinin kendi kişisel kimliğini şekillendiren, nelerin hangi sırayla 
kişiler için önemli olduğunu ortaya çıkartan ve gelecekteki kariyer davranışlarına yön veren bir 
unsur olarak nitelendirmektedirler. Bireysel kariyer için nelerin gerektiği yolundaki temel 
düşünceleri içermektedir. Bu çalışmada, telekomünikasyon sektöründe çalışan işgörenlerin kariyer 
çapaları algıları, demografik faktörler (yaş, cinsiyet, eğitim durumu…) bağlamında incelenmiştir. 
Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet değişkenine göre erkeklerin kadınlara göre daha çok girişimci 
yaratıcılık kariyer çapasına sahipken, kadınların ise erkeklere göre daha çok kendini adama kariyer 
çapasında olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların medeni durumlarına göre bekar olanların girişimci 
yaratıcılık, güvenlik, yaşam tarzı ve kendini adama kariyer çapalarının evlilere göre farklılaştığı 
bulguları elde edilmiştir. Bu sonuçlara ek olarak çalışanların yaş, eğitim durumu ve çalışma 
sürelerine bağlı olarak da kariyer çapalarında anlamlı farklılıklarının olduğu tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelime: Kariyer Çapaları, Demografik Değişkenler, Telekomünikasyon Sektörü 
  
  
1. GİRİŞ  
  
Bireyler, yetenekleriyle uyumlu bir meslek seçme, seçtikleri mesleğe uygun bir işte çalışma, iş 
hayatları boyunca da mesleklerinde kariyer yapma ve kariyer hedefleri kapsamında ilerleme 
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isteğindedirler. Böylece kariyer, hem çalışanların yükselme ve gelişme ihtiyaçlarının giderilmesine, 
hem de örgütlerin çalışanları aracılığıyla örgütsel amaç ve hedeflerini gerçekleştirmelerine katkıda 
bulunmaktadır (Bingöl, 2014:328). Kariyer kavramı ilk olarak 1970’li yıllarda ele alınmış ve iş 
dünyasında kullanılmaya başlanmıştır. 1970’lerden bu yana kariyerdeki ve insan yaşamındaki 
gelişim ve değişim araştırmacıların yoğun ilgisini çekmiştir. 1980’lerden sonra ise küreselleşmenin 
etkisiyle oluşan yeni yönetim yaklaşımları örgütlerde kariyer konusunu ön plana çıkarmıştır 
(Şimşek vd., 2004:4-5). Bu çalışmada bireyin çalışma hayatında kariyer seçimi ve iş değiştirme 
kararlarını etkileyen ve kariyer seçiminin arkasındaki nedenleri ortaya koyan ve 
kavramsallaştırılmasından bu yana her zaman araştırmacıların yoğun ilgisini çeken kariyer çapaları 
kavramı ele alınmıştır. Bu doğrultuda çalışmada çalışanların kariyer çapası algılarının demografik 
özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya konması amaçlanmıştır. Dolayısıyla 
çalışmada ilk olarak kariyer çapaları kavramsal olarak ele alınmış, ardından ilgili alanyazında 
ortaya koyulan bilgi kümesine dayanarak hipotezler geliştirilmiş ve günümüz bilgi çağında kariyer 
hedeflerine sahip çalışanlar için revaçta olan telekomünikasyon sektörü örnekleminde de araştırma 
hipotezleri test edilmiştir. 
 
 
2. LİTERATÜR 
  
İlerleme (terfi), uzmanlık veya zaman içerisinde kararlılık (ilerleme isteği) anlamlarına gelen 
kariyer kavramı en basit anlamda bireyin yaşam sürecini de kapsayan işe ilişkin deneyimlerinin bir 
biçimi olarak tanımlanabilir (DeCenzo ve Robbins, 2005:224-225). Kariyer, iki ayrı unsuru belirten 
bir takım aşamalar veya zaman içindeki bir yol olarak da ifade edilebilir. Bu unsurlardan birincisi; 
bireyin çalışma ile ilgili ihtiyaçları, motivleri ve gayeleridir. İkincisi; kariyer sahipleri için hangi tür 
etkinliklerin parasal ve statü ödülleri getireceğine ilişkin toplumun beklentileridir. Kariyer, bir 
ömür boyunca sürdürmeye değer bir dizi faaliyetin hem bireysel hem de toplumsal tanımlarını 
yansıtmaktadır (Schein, 1974:5-6). Bireylerin gelecekteki kariyer seçimlerinin nedenlerini ortaya 
koyan  kariyer çapası kavramı ise bireyin “kendi kendine algılanan yetenekler ve beceriler”, “temel 
değerler” ve en önemlisi “kariyere ilişkin olarak gelişen motivasyon ve ihtiyaçlar”ından oluşan 
özgün bir kavramdır (Schein, 1996:80). Kariyer çapalarının çalışanlar nezdinde iş etkinliği (işin 
kalitesi ve miktarı ile ilgili), tatmin (işin kendisi, ödeme ve yardımlar, terfiler, itibar türü 
bakımından), iş kararlılığı, iş rolüne uyum, dış rol çatışması ve psikolojik iyi oluş gibi çıktıları 
vardır (Feldman ve Bolino, 1996:94). 
Schein (1990:5-11)’e göre kariyer çapaları sekiz kategoride ele alınmaktadır (Schein ve Van 
Maanen, 2016:166; Suutari ve Taka, 2004:836):  
1) Genel Yönetsel Yetkinlik: Kişinin başkalarının faaliyetlerini yönlendirmesine ve bir örgütte 
daha üst seviyelere yükselmesine ilişkin yeterliliğidir. Kişiyi öncelikle eksik bilgi ve belirsizlik 
koşulları altında sorunlarını analiz etme ve çözme fırsatı heyecanlandırır. Ortak hedeflere ulaşmak 
için insanları bir araya getirmeyi sever, kriz durumlarında bitkin olmaktan çok daha canlıdır. 
2) Teknik-Fonksiyonel Yetkinlik: Kişinin belirli bir iş alanına yeteneklerini uygulaması ve 
keskinleştirmesini ifade eder. Kişiyi işin içeriği veya kapsamı heyecanlandırır. Sadece teknik veya 
fonksiyonel yetkinlik alanında ilerlemeyi tercih eder ve genellikle genel yönetimi fazla politik 
olarak kabul ederek küçümser ve çekinir. 
3) Girişimci Yaratıcılık: Kişinin kendi girişimini ya da örgütünü yaratma isteğidir. Kişi, tamamen 
kendi projesi olan bir şey inşa etme veya yaratma ihtiyacı için motive olur, kolayca sıkılır ve 
projeden projeye geçmeyi sever, kurulu bir işletmeyi yönetmektense yeni işletmelerin 
başlatılmasına daha fazla ilgi duyar. 
4) Bağımsızlık: Kişinin kendi işini kendi yönetimiyle tanımlama özerkliğini ifade eder. Kişi 
öncelikle örgütsel kısıtlamalara karşı en üst düzeyde özgürlük aramaya motive olmuştur ve kendi iş 
programı ve iş hızını ayarlamak ister. Daha fazla bağımsızlığı terfi fırsatlarına tercih eder. 
5) Güvenlik: Bir işte istihdam güvencesine sahip olma veya kadrolu olmayı ifade eder. Kişinin 
temel motivasyonu iş güvenliği ve bir örgüte uzun vadeli bağlılıktır. Örgütün değerleri ve 
normlarına uymaya ve bunlarla tam olarak bütünleşmeye isteklidir. Gezi ve yer değiştirmeyi 
sevmeme eğilimindedir. 
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6) Kendini Adama: Kişinin daha büyük toplumda değerli bir işe katkıda bulunduğuna olan inancını 
sürdürmesidir. Kişi dünyayı bir tarzda geliştirmek üzerine motive olmuştur. İş etkinlikleri ile kişisel 
değerlerini topluma yardımcı olmak için uyumlaştırmak ister ve kendi yeteneğinden çok kendi 
değerlerini karşılayacak işi bulması daha önemlidir. 
7) Saf Meydan Okuma: Kişinin zor görünen sorunlara karşı çözüm üretmesini, rakiplerine karşı 
kazanma isteğini ve zor engellerin üstesinden gelmek için mücadele etmesini ifade eder. Kişinin 
temel motivasyonu büyük engelleri aşma, hemen hemen çözülmez sorunları çözme, ya da son 
derece zorlu rakipler üzerinde kazanmaya yöneliktir. Bireyler, kariyerlerini her şeyi kazanan 
“günlük mücadele veya rekabet” olarak tanımlar ve oldukça azimlidir. 
8) Yaşam Tarzı: Kişinin kendi kariyerinin gerekliliklerini karşılarken kişisel ve ailevi ihtiyaçlarını 
bütünleştirip dengelemesidir. Kariyer ve yaşam tarzını dengelemek kişinin temel motivasyonudur. 
Annelik veya babalık izni, kreş imkânları gibi konularla son derece ilgilidir. Güçlü aile yanlısı 
değerleri ve programları olan örgütleri tercih ederler. 
Kariyer çapaları alanyazında iş tatmini (Danziger ve Valency, 2006),  örgütsel bağlılık (Coetzee 
vd., 2007), örgütsel performans (Safari vd., 2016), kariyer tatmini (Jiang ve Klein, 1999),  işgöreni 
örgütte tutma (Kannabiran vd., 2016), psikolojik sahiplenme (Olckers ve DuPlessis, 2014), 
duygusal zeka (Coetzee ve Schreuder, 2011), iş aile çatışması (Sukal ve Lopez, 2007), örgütsel 
yapı (Yousefi vd., 2016), küçülme (Marshall ve Bonner, 2003), mesleki tipoloji (Nordvik, 1996) 
gibi birçok değişkenle birlikte araştırmalara konu edilmiştir. Bu çalışmada ise kariyer çapaları 
demografik değişkenlerle birlikte ele alınmıştır. 
 
 
3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI  
 
Bu araştırmanın amacı, telekomünikasyon sektöründe çalışan işgörenlerin kariyer çapalarının, 
demografik faktörler (yaş, cinsiyet, eğitim durumu…) bağlamında incelenmesidir. Araştırma 
değişimin ve kariyer hareketliliğinin diğer sektörlere nazaran daha fazla olduğu telekomünikasyon 
sektöründe uygulanmıştır. Mevcut araştırma için verileri elde etmek amacıyla kolayda örneklem 
yöntemi ile telekomünikasyon sektöründe çalışan bireylere araştırmanın amacını belirten ve elde 
edilecek bulgulardan ortaya çıkabilecek sonuçların kendi kariyerlerine ve organizasyonlarına olan 
etkilerini açıklayan bir yazı sunulmuştur. Çalışma için veriler 2017 yılının Ocak- Mart ayları 
arasında elde edilmiştir. Çalışmanın amacı ve kimler tarafından yapıldığını belirten ve içinde 
kariyer çapaları ve demografik bilgilerden oluşan bir anket oluşturulmuştur. Anket ortalama 5-6 
dakika arasında çalışanlar tarafından doldurulmuştur.  Verilerin toplanma süreci sonucunda 303 
anket geri dönmüştür.  
Kariyer çapalarının demografik değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını ölçmek amacıyla 
Koca (2010) tarafından hazırlanan 16 maddelik ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekte her bir kariyer 
çapası iki madde ile ölçülmüştür. Ölçeğin toplam cronbach’s alpha katsayısı 0,75’dir. Bu değer 
ölçeğin güvenilirlik katsayısının kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. 
Yapılan açıklayıcı faktör analizine göre toplam varyansın %51,2’sini açıklayan 8 bileşen tespit 
edilmiştir. Bu 8 bileşen, Koca (2010)’nın çalışmasındaki gibi  “girişimci yaratıcılık”, 
“bağımsızlık”, “genel yönetsel yetkinlik”, “teknik”, “güvenlik”, “yaşam tarzı”, “saf meydan 
okuma” ve “kendini adama” kariyer çapalarıdır. 
Aşağıda yer alan Tablo 1’de araştırmaya katılan bireylerin demografik bilgileri (cinsiyet, yaş, 
eğitim durumu) ve bunlarla ilgili frekans ve yüzde değerleri yer almaktadır.    
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Dağılımı (N=303) 
Demografik Değişkenler  Frekans Yüzde (%) 
Cinsiyet Kadın 134 44,2 
 Erkek 169 55,8   
Yaş 21-30 yaş arası 110 36,3  
 31-40 yaş arası 119 39,3 
 41-50 yaş ve üzeri 62 20,5 
 51 yaş ve üzeri 12 4,0 
Eğitim Durumu Ön lisans 72 23,8 

 Lisans 132 43,6 
 Yüksek Lisans 78 25,7 
 Doktora 21 6,9 
Çalışma Süresi 1 yıldan az 40 13,2 
 1-3 yıl arası  85 28,1 
 4-6 yıl arası 102 33,7 
 7-9 yıl arası 59 19,5 
 10 yıl ve üzeri 17 5,6 
Medeni Durum  Bekâr 141 46,5 
 Evli 162 53,5 
Toplam  303 100 

 
Araştırmaya katılanların %44,2’si kadınlar (n=134), %55,8’i ise erkekler (n=169) oluşturmaktadır. 
Katılımcılar, yaş durumuna göre; %36,3’ü 21-30 yaş arası (n=110), %39,3’ü 31-40 yaş arasında 
(n=119), %20,5’i 41-50 yaş arası (n=62) ve %4’ü ise 51 yaş ve üzeri (n=12) olan bireylerden 
oluşmaktadır. Eğitim durumuna göre katılımcıların %23,8’i ön lisans mezunu (n=72), %43,6’sı 
lisans (n=132), %25,7’si yüksek lisans (n=78) ve %6,9’u ise doktora (n=21) mezunudur. 
Katılımcıların %13,2’si 1 yıldan az (n=40), %28,1’i 1-3 yıl (n=85), %33,7’si 4-6 yıl (n=102), 
%19,5’i 7-9 yıl (n=59), %5,6’sı ise 10 yıl ve üzeri yıllarda kendi kurumlarında çalışmaktadır. 
Medeni durumlarına göre de katılımcıların %46,5’i bekar (n=141), %53,5’inin ise evlidir (n=162).     
 
Gruplararası Karşılaştırma 
 
Aşağıda Tablo 2’de katılımcıların girişimci-yaratıcılık, bağımsızlık, genel yönetsel yetkinlik, 
teknik, güvenlik, yaşam tarzı, saf meydan okuma ve kendini adama kariyer çapaları ile ilgili 
verdikleri cevapların erkek ya da kadın olan katılımcılara göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediği incelenmiştir. Yapılan gruplar arası karşılaştırmalar da bağımsız örneklem t testi 
yapılmıştır. 
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Tablo 2. Girişimci Yaratıcılık, Bağımsızlık, Genel Yönetsel yetkinlik, Teknik, Güvenlik, Yaşam Tarzı, 
Saf Meydan Okuma ve Kendini Adama Kariyer Çapaları Açısından Gruplar Arası (Erkek-Kadın) 

Karşılaştırmalar 
 Cinsiyet N Ortalama S.S. df t p 

Girişimci 
Yaratıcılık 

Kadın 134 3,09 0,81 301 -2,141 
 

,033 
 Erkek 169 3,29 0,84 

Bağımsızlık Kadın 134 2,76 0,75 301 -1,508 
 

,133 
 Erkek 169 2,90 0,80 

Genel 
Yönetsel 
Yetkinlik 

Kadın 134 2,86 0,73 
301 -1,172 

 
,242 

 Erkek 169 2,96 0,72 

    Teknik 
Kadın 134 3,05 0,74 

301 -1,147 
 

,252 
 Erkek 169 3,15 0,77 

Güvenlik Kadın 134 3,45 0,76 301 -,697 
 

,486 
 Erkek 169 3,52 0,77 

Yaşam Tarzı Kadın 134 3,55 0,84 301 -,805 
 

,421 
 Erkek 169 3,62 0,77 

Saf Meydan 
Okuma 

Kadın 134 3,16 0,82 301 1,113 
 

,267 
 Erkek 169 3,05 0,83 

Kendini 
Adama 

Kadın 134 3,41 0,71 301 2,010 
 

,045 
 Erkek 169 3,23 0,84 

 
Tablo 2’ye göre katılımcıların cinsiyetlerine göre girişimci yaratıcılık (t(301)-2,141,p0,05) ve 
kendini adama (t(301)2,010,p0,05) kariyer çapaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 
Buna göre erkek olan katılımcıların girişimci-yaratıcı kariyer çapasının (ort.:3,29) kadınlara 
(ort.:3,09) göre daha yüksek olduğu; kadın olan katılımcıların ise kendini adama kariyer çapasının 
(ort.:3,41) erkeklere göre (ort.:3,23) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ancak katılımcıların 
kadın ya da erkek olmalarına göre bağımsızlık (t(301)-1,508, p0,05), genel yönetsel yetkinlik 
(t(301)-1,172, p0,05), teknik (t(301)-1,147, p0,05), güvenlik (t(301)-0,697, p0,05), yaşam tarzı 
(t(301)-0,805, p0,05) ve saf meydan okuma (t(301)1,113, p0,05) kariyer çapalarında anlamlı bir 
farklılık bulunmamaktadır. Bu sonuçlara göre erkek olan katılımcıların daha fazla girişimci-yaratıcı 
kariyer çapasına sahip olduğu ancak kadın olan katılımcıların ise erkeklere göre daha fazla kendini 
adama kariyer çapasına sahip olduğu görülmektedir.  
 
Tablo 3. Girişimci Yaratıcılık, Bağımsızlık, Genel Yönetsel yetkinlik, Teknik, Güvenlik, Yaşam Tarzı, 

Saf Meydan Okuma ve Kendini Adama Kariyer Çapaları Açısından Gruplar Arası (Evli-Bekâr) 
Karşılaştırmalar 

 Medeni 
Durum N Ortalama S.S. df t p 

Girişimci 
Yaratcılık 

Bekar 141 3,31 ,72 301 2,037 
 

,043 
 Evli 162 3,11 ,91 

Bağımsızlık Bekar 141 2,88 ,72 301 ,861 
 

,390 
 Evli 162 2,80 ,83 

Genel 
Yönetsel 
Yetkinlik 

Bekar 141 2,97 ,75 
301 1,133 

 
,258 

 Evli 162 2,87 ,70 

        Teknik 
Bekar 141 3,10 ,83 

301 -,128 
 

,898 
 Evli 162 3,11 ,70 

Güvenlik Bekar 141 3,59 ,67 301 2,185 
 

,030 
 Evli 162 3,40 ,82 

Yaşam Tarzı Bekar 141 3,73 ,74 301 2,784 
 

,006 
 Evli 162 3,47 ,83 

Saf Meydan 
Okuma 

Bekar 141 3,19 ,77 301 1,777 
 

,077 
 Evli 162 3,02 ,87 

Kendini 
Adama 

Bekar 141 3,51 ,80 301 4,340 ,000 Evli 162 3,13 ,73 
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Yukarıda Tablo 3’te katılımcıların girişimci-yaratıcılık, bağımsızlık, genel yönetsel yetkinlik, 
teknik, güvenlik, yaşam tarzı, saf meydan okuma ve kendini adama kariyer çapaları ile ilgili 
verdikleri cevapların medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği 
incelenmiştir. Buna göre Tablo 3’e göre katılımcıların medeni durumlarına göre girişimci 
yaratıcılık (t(301)2,037,p0,05), güvenlik (t(301)2,185,p0,05), yaşam tarzı (t(301)2,784,p0,01) ve 
kendini adama (t(301)4,340,p0,01) kariyer çapaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 
Buna göre bekâr olan katılımcıların girişimci-yaratıcılık kariyer çapasının (ort.:3,31), güvenlik 
kariyer çapasının (ort.:3,59), yaşam tarzı kariyer çapasının (ort.:3,73) ve kendini adama kariyer 
çapasının (ort.:3,51) evli olan bireylere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ancak 
katılımcıların evli ya da bekâr olmalarına göre bağımsızlık (t(301)0,861, p0,05), genel yönetsel 
yetkinlik (t(301)1,133, p0,05), teknik (t(301)-0,128, p0,05) ve saf meydan okuma (t(301)1,777, 
p0,05) kariyer çapalarında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bu sonuçlara göre bekâr olan 
katılımcıların evli olan katılımcılara göre daha fazla girişimci-yaratıcı, güvenlik, yaşam tarzı ve 
kendini adama kariyer çapası algısına sahip olduğu görülmektedir.  
 
Tablo 4. Girişimci Yaratıcılık, Bağımsızlık, Genel Yönetsel yetkinlik, Teknik, Güvenlik, Yaşam Tarzı, 

Saf Meydan Okuma ve Kendini Adama Kariyer Çapaları Açısından Gruplar Arası (Yaşa göre) 
Karşılaştırmalar 

 Yaş Grupları N Ortalama F p Anlamlı 
Farklılık 

Girişimci 
Yaratıcılık 

 

21-30 110 3,27 
1,925 

 
0,120 

 - 31-40 119 3,05 
41-50 62 3,29 

51 ve üzeri 12 3,66 

Bağımsızlık  

21-30 110 2,91 
1,056 

 
0,368 

 - 31-40 119 2,85 
41-50 62 2,73 

51 ve üzeri 12 2,62 
Genel 

Yönetsel 
Yetkinlik 

         

21-30 110 2,95 

0,190 0,903 - 31-40 119 2,91 
41-50 62 2,87 

51 ve üzeri 12 2,95 

Teknik  

21-30 110 3,12 
0,685 

 
0,562 

 - 
31-40 119 3,03 
41-50 62 3,20 

51 ve üzeri 12 3,16 

Güvenlik 
 

21-30 110 3,55 

2,830 0,03 

  
31-40 ; 51 ve 

üzeri 
 51 ve üzeri; 31-

40 

31-40 119 3,36 
41-50 62 3,54 

51 ve üzeri 12 3,91 

Yaşam Tarzı  

21-30 110 3,69  
1,921 

 
0,126 - 31-40 119 3,45 

41-50 62 3,66 
51 ve üzeri 12 3,62 

Saf Meydan 
Okuma 

 

21-30 110 3,25 
 

4,374 
 

0,05 
21-30; 41-50 
41-50; 21-30 

31-40 119 3,13 
41-50 62 2,87 

51 ve üzeri 12 2,58 

Kendini 
Adama  

21-30 110 3,61 

11,767 0,00 

21-30 ;31-40 
21-30; 41-50 
21-30; 51 ve 

üzeri 

31-40 119 3,23 
41-50 62 3,04 

51 ve üzeri 12 2,70 
 
Yukarıda Tablo 4’te katılımcıların girişimci yaratıcılık, bağımsızlık, genel yönetsel yetkinlik, 
teknik, güvenlik, yaşam tarzı, saf meydan okuma ve kendini adama kariyer çapaları ile ilgili 
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verdikleri cevapların yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. 
Buna göre güvenlik, saf meydan okuma ve kendini adama kariyer çapaları yaş gruplarına göre 
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 51 ve üzeri (ort.:3,91) yaşında olan katılımcılar ile 31-40 yaş 
(ort.:3,36) arasında olan katılımcılar arasında güvenlik kariyer çapası açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır. 51 ve üzeri yaşında olanların 31-40 yaş arasında olanlara göre daha yüksek 
güvenlik kariyer çapası algısına sahip oldukları görülmektedir. 21-30 yaş (ort.:3,25) arasında olan 
katılımcılar ile 41-50 yaş (ort.:2,87) arasında olan katılımcılar arasında saf meydan okuma kariyer 
çapası açısından anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 21-30 yaş arasında olanların 41-50 yaş 
arasında olan katılımcılara göre daha yüksek saf meydan okuma kariyer çapası algısına sahip 
olduğu görülmektedir. 21-30 yaş arasında (ort.:3,61) olan katılımcıların ile 31-40 yaş (ort.:3,23); 
41-50 yaş (ort.:3,04) ve 51 yaş ve üzerinde (ort.:2,70) olan katılımcılar arasında kendini adama 
kariyer çapası açısından anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.  Buna göre yaş arttıkça kendini adama 
kariyer çapasının azaldığı görülmektedir.  
 
Tablo 5. Girişimci Yaratıcılık, Bağımsızlık, Genel Yönetsel yetkinlik, Teknik, Güvenlik, Yaşam Tarzı, 

Saf Meydan Okuma ve Kendini Adama Kariyer Çapaları Açısından Gruplar Arası 
(Eğitim Durumuna Göre) Karşılaştırmalar 

 Eğitim Durumu  N Ortalama F p Anlamlı Farklılık 

Girişimci 
Yaratıcılık 

  

Ön lisans 72 3,11 
2,092  

 0,101 -  Lisans 132 3,21 
Yüksek Lisans 78 3,16 
Doktora 21 3,61 

Bağımsızlık  

Ön lisans 72 2,54 
5,691  

 

 
0,001  

  
   

Önlisans - Doktora  
Lisans -Doktora 
Yüksek Lisans- 

Doktora 

Lisans 132 2,84 
Yüksek Lisans 78 2,99 
Doktora 21 3,26 

Genel 
Yönetsel 
Yetkinlik 

         

Ön lisans 72 2,88 

0,973  0,406 - Lisans 132 2,96 
Yüksek Lisans 78 2,82 
Doktora 21 3,07 

Teknik  

Ön lisans 72 3,19 
  

3,328 
 

 0,020 
Lisans-Önlisans 
Lisans-Doktora 

Lisans- Yüksek Lisans 

Lisans 132 3,52 
Yüksek Lisans 78 3,15 
Doktora 21 3,09 

Güvenlik 
 

Ön lisans 72 3,43 

 1,327 0,266  

  
  

 - 
  

Lisans 132 3,43 
Yüksek Lisans 78 3,58 
Doktora 21 3,71 

Yaşam Tarzı  

Ön lisans 72 3,51 
2,088  

 0,102  - Lisans 132 3,53 
Yüksek Lisans 78 3,78 
Doktora 21 3,50 

Saf Meydan 
Okuma 

 

Ön lisans 72 3,00 

 7,256  0,000 

Ön Lisans-Yüksek 
Lisans 

Lisans-Doktora 
Lisans-Yüksek Lisans  

Lisans 132 3,24 
Yüksek Lisans 78 2,82 
Doktora 21 2,69 

Kendini 
Adama  

Ön lisans 72 3,09 

 4,099 0,007 

Ön Lisans – Doktora 
Lisans-Doktora  
 Yüksek Lisans-

Doktora 

Lisans 132 3,10 
Yüksek Lisans 78 3,36 
Doktora 21 3,50 

 
Yukarıda Tablo 5’te katılımcıların girişimci yaratıcılık, bağımsızlık, genel yönetsel yetkinlik, 
teknik, güvenlik, yaşam tarzı, saf meydan okuma ve kendini adama kariyer çapaları ile ilgili 
verdikleri cevapların eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği 
incelenmiştir. Buna göre bağımsızlık, teknik, saf meydan okuma ve kendini adama kariyer çapaları 
katılımcıların eğitim durumlarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Doktora mezunu olan 
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katılımcılar (ort.:3,26) ile önlisans (ort.:2,54), lisans (ort.:2,84) ve yüksek lisans (ort.:2,99) 
mezunları arasında olan katılımcılar arasında bağımsızlık kariyer çapası açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır. Doktora mezunu olan katılımcıların ön lisans, lisans ve yüksek lisans 
mezunlarından daha fazla girişimci yaratıcı kariyer çapasında bulunduğu ifade edilebilir. Lisans 
mezunu olan katılımcılar (ort.:3,52) ile ön lisans (ort.:3,19), yüksek lisans (ort.:3,15) ve doktora 
(ort.:3,09) mezunları arasında olan katılımcılar arasında teknik kariyer çapası açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır. Lisans mezunu olan katılımcıların ön lisans, yüksek lisans ve doktora 
mezunlarından daha fazla teknik kariyer çapasında bulunduğu ifade edilebilir. Lisans mezunu olan 
katılımcılar (ort.:3,24) ile yüksek lisans (ort.:2,82) ve doktora mezunları (ort.:2,69) arasında ve ön 
lisans (ort.:3,00) ve yüksek lisans (ort.:2,82) mezunları arasında saf meydan okuma kariyer çapası 
açısından anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Lisans mezunu olan katılımcıların yüksek lisans ve 
doktora mezunlarından daha fazla saf meydan okuma kariyer çapasında bulunduğu ifade edilebilir. 
Ön lisans mezunlarının ise yüksek lisans mezunlarına göre daha fazla saf meydan okuma kariyer 
çapasında bulunduğu ifade edilebilir. Doktora mezunu olan katılımcılar (ort.:3,50) ile ön lisans 
(ort.:3,09), lisans (ort.:3,10) ve yüksek lisans (ort.:3,36) mezunları arasında olan katılımcılar 
arasında kendini adama kariyer çapası açısından anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Doktora 
mezunu olanların ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunlarından daha fazla kendini adama 
kariyer çapasında bulunduğu ifade edilebilir.  
Tablo 6. Girişimci Yaratıcılık, Bağımsızlık, Genel Yönetsel yetkinlik, Teknik, Güvenlik, Yaşam Tarzı, 

Saf Meydan Okuma ve Kendini Adama Kariyer Çapaları Açısından Gruplar Arası 
(Çalışma Süresi) Karşılaştırmalar 

 Çalışma Süresi N Ortalama F p Anlamlı Farklılık 

Girişimci 
Yaratıcılık 

1 yıldan az 40 3,22 

,314 ,869 - 
1-3 yıl 85 3,22 
4-6 yıl 102 3,18 
7-9 yıl 59 3,27 

10 yıl ve üzeri 17 3,02 

Bağımsızlık 

1 yıldan az 40 2,78 

1,408 ,231 - 
1-3 yıl 85 2,82 
4-6 yıl 102 2,75 
7-9 yıl 59 3,04 

10 yıl ve üzeri 17 2,94 

Genel 
Yönetsel 
Yetkinlik 

1 yıldan az 40 2,67 

1,938 ,104 - 
1-3 yıl 85 2,94 
4-6 yıl 102 2,96 
7-9 yıl 59 3,04 

10 yıl ve üzeri 17 2,73 

Teknik 

1 yıldan az 40 2,92 

1,998 ,099 - 
1-3 yıl 85 3,22 
4-6 yıl 102 3,17 
7-9 yıl 59 2,90 

10 yıl ve üzeri 17 3,26 

Güvenlik 

1 yıldan az 40 3,93 

4,747 0,001 

 
1 yıldan az-1-3 yıl 

 
1 yıldan az-4-6 yıl 

1-3 yıl 85 3,43 
4-6 yıl 102 3,36 
7-9 yıl 59 3,55 

10 yıl ve üzeri 17 3,32 

Yaşam Tarzı 

1 yıldan az 40 3,72 

1,021 ,397 - 
1-3 yıl 85 3,68 
4-6 yıl 102 3,52 
7-9 yıl 59 3,53 

10 yıl ve üzeri 17 3,41 

Saf Meydan 
Okuma 

1 yıldan az 40 3,32 

2,130 ,078 

 
 
- 
 

1-3 yıl 85 3,17 
4-6 yıl 102 2,94 
7-9 yıl 59 3,02 

10 yıl ve üzeri 17 3,38 

Kendini 
Adama 

1 yıldan az 40 3,70 

4,018  0,003 
1 yıldan az -4-6 yıl 
1 yıldan az 7-9 yıl 

 

1-3 yıl 85 3,40 
4-6 yıl 102 3,17 
7-9 yıl 59 3,20 

10 yıl ve üzeri 17 3,14 
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Yukarıda Tablo 6’da katılımcıların girişimci yaratıcılık, bağımsızlık, genel yönetsel yetkinlik, 
teknik, güvenlik, yaşam tarzı, saf meydan okuma ve kendini adama kariyer çapaları ile ilgili 
verdikleri cevapların çalışma sürelerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği 
incelenmiştir. Buna göre güvenlik ve kendini adama kariyer çapaları katılımcıların eğitim 
durumlarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 1 yıldan az süredir çalışan bireyler (ort.:3,93) 
ile 1-3 yıl (ort.:3,43) ve 4-6 yıl (ort.:3,36) arası çalışan bireyler arasında güvenlik kariyer çapası 
açısından anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 1 yıldan az süredir çalışan bireylerin 1-3 yıl ve 4-6 
yıl arası çalışan bireylerden daha fazla güvenlik kariyer çapasında bulunduğu ifade edilebilir. 
Bununla birlikte yine 1 yıldan az (ort.:3,70) çalışan bireylerin 4-6 yıl (ort.:3,17) ve 7-9 yıl 
(ort.:3,20) arası çalışan bireyler arasında kendini adama kariyer çapası açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır. Buna göre 1 yıldan az süredir çalışan bireylerin 1-3 yıl ve 7-9 yıl arası 
çalışan bireylerden daha fazla kendini adama kariyer çapasında bulunduğu ifade edilebilir.   
 
 
4. SONUÇLAR  
  
Bu çalışmada kariyer çapalarının çalışanların demografik özelliklerine bağlı olarak farklılaşıp 
farklılaşmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Buna göre telekomünikasyon sektöründe çalışan 
katılımcılardan elde edilen bilgilere göre kişilerin cinsiyetlerine göre erkek olan katılımcıların 
kadınlara göre daha fazla girişimci yaratıcılık kariyer çapasına sahip olduğu ancak kadın olan 
katılımcıların ise erkeklere göre daha fazla kendini adama kariyer çapasına sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Medeni duruma göre bekâr olan katılımcıların evli olan katılımcılara göre daha fazla 
girişimci yaratıcılık, güvenlik, yaşam tarzı ve kendini adama kariyer çapası algısına sahip olduğu 
görülmektedir. Yaş değişkeni ele alındığında güvenlik, saf meydan okuma ve kendini adama 
kariyer çapaları yaş gruplarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Yaş arttıkça kendini adama 
kariyer çapasının azaldığı görülmektedir. Eğitim durumu dikkate alındığında bağımsızlık, teknik, 
saf meydan okuma ve kendini adama kariyer çapaları katılımcıların eğitim durumlarına göre 
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Doktora mezunu olan katılımcıların ön lisans, lisans ve yüksek 
lisans mezunlarından daha fazla girişimcilik kariyer çapasında bulunduğu tespit edilmiştir. Lisans 
mezunu olanların ön lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarından daha fazla teknik kariyer 
çapasında bulunduğu da görülmüştür. Lisans mezunu olan bireylerin yüksek lisans ve doktora 
mezunlarından daha fazla saf meydan okuma kariyer çapasında bulunduğu ifade edilebilir. Ön 
lisans mezunlarının ise yüksek lisans mezunlarına göre daha fazla saf meydan okuma kariyer 
çapasında bulunduğu ifade edilebilir. Doktora mezunu olan katılımcıların ön lisans, lisans ve 
yüksek lisans mezunlarından daha fazla kendini adama kariyer çapasında bulunduğu ifade 
edilebilir. Çalışma süresine göre 1 yıldan az süredir çalışan katılımcıların 1-3 yıl ve 4-6 yıl arası 
çalışan katılımcılardan daha fazla güvenlik kariyer çapasında bulunduğu aynı zamanda yine 1 
yıldan az süredir çalışanların 1-3 yıl ve 7-9 yıl arası çalışanlardan daha fazla kendini adama kariyer 
çapasında bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde 
telekomünikasyon sektörü çalışanlarınının kariyer çapası algılarının demografik özelliklerine göre 
farklılaştığı görülmektedir. Gelecek çalışmalarda bu araştırmada kullanılan değişkenlerin farklı 
sektörler örnekleminde ele alınması araştırmadan elde edilen bulguların genellebilirliğine katkı 
sağlayacaktır. 
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KARİYER DEĞERLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ 
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OF HEALTH SCİENCES 
 

Tezcan KAŞMER ŞAHİN1      Saffet OCAK2  Ömer GİDER3 
 
 

    ABSTRACT 
 

The aim of this study is to determine whether there is a relationship between students' career values 
and their entrepreneurial tendency and to show differences in entrepreneurial tendency and career 
values according to department, class and sex. The study of the universe consists of Muğla Sıtkı 
Koçman University Health Sciences Faculty Physiotherapy and Rehabilitation, Nutrition and 
Dietetics and Health Management students. The study is conducted with a total of 607 participants 
and questionnaire is the data collection method. As a result of the tests for differences in career 
values, it is determined that there is a significant difference in the degree of willingness to 
leave and the level of career satisfaction according to the department, in terms of security-stability 
according to sex, and in the level of willingness to leave according to class. When assessing 
differences in entrepreneurial tendency, there is no difference according to sex and departments, 
but it has been found that there is a difference in the dimension of tolerance against 
uncertainty according to classes. Regression analysis for determining the relation between career 
values and entrepreneurial tendency revealed that there is a significant correlation between two 
variables (Sig., 000), and the level of disclosure (r square) of entrepreneurial tendency of career 
values is found to be 490.  
 
Key words: Entrepreneurial tendency, career values, students 

 
               ÖZET 

 
Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin kariyer değerleri ile girişimcilik eğilimleri arasında ilişki olup 
olmadığını tespit etmek ve bölümlere, sınıfa ve cinsiyete göre girişimcilik eğilimi ve kariyer 
değerleri farklılıklarını ortaya koymaktır. Çalışmanın evreni Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR), Beslenme ve Diyetetik (BD) ile 
Sağlık Yönetimi (SY) öğrencilerinden oluşmaktadır.  Araştırma toplam 607 katılımcı ile 
gerçekleştirilmiştir ve veri toplama yöntemi ankettir. Kariyer değerleri bakımından farklılıklara 
yönelik testlerin sonucunda bölüm bazında ayrılmaya isteklilik ve kariyer memnuniyeti boyutunda, 
cinsiyete göre güvenlik-istikrar boyutunda, sınıfa göre ise sadece ayrılmaya isteklilik boyutunda 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. Girişimcilik eğilimi farklılıkları bakımından değerlendirme 
yapıldığında cinsiyete ve bölümlere göre farklılık tespit edilmezken sınıflara göre belirsizliğe karşı 
tolerans boyutunda farklılık olduğu bulunmuştur. Kariyer değerleri ile girişimcilik eğilimi 
ilişkisinin tespitine yönelik gerçekleştirilen regresyon analizi sonucunda iki değişken arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu (p ,000), kariyer değerlerinin girişimcilik eğilimini açıklama düzeyinin (r 
kare) ,490 olduğu bulunmuştur.  
Anahtar kelimeler: Girişimcilik eğilimi, kariyer değerleri, öğrenciler 
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1. GİRİŞ 
 
Girişimcilik, ülkelerin işsizlik oranlarının azalması, endüstrilerin canlanması ve ekonomik 
büyümenin sağlanması hususlarında güçlü bir araç olmaktadır Küreselleşme ve onun paralelinde 
rekabetin hızla yaşandığı günümüzde, fırsatları görüp değerlendiren, problemlere karşı etkin 
çözümler üreten, aktif, araştırmacı, kararlı ve etkili iletişim becerileri gibi birçok özelliğe sahip 
girişimci bireylere olan gereksinim hızla artmaktadır. Bu gereksinimi karşılayabilmek ve pozitif bir 
yön oluşturabilmek adına davranışa dönüşmemiş girişimcilik eğilimlerini tespit etmek veya 
bireylerdeki eğilim düzeylerini arttırmak önemli bir hal almaktadır. Bu noktada bireylerin 
eğilimlerini şekillendiren faktörlerin tespit edilmesi önemli bir mevzu olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  
Bireylerin iş yaşamı ile ilgili tercihlerini etkileyen önemli dinamiklerden biri değerler ve bunun 
kariyer tercihine yansıyan boyutu olan kariyer değerleridir. Schein (1996)'a göre çalıştıkları iş ile 
kariyer değerlerini örtüştürebilen bireyler; tatmin ve etkililik gibi bazı olumlu kariyer çıktıları elde 
edebilirler. Dolayısıyla girişimcilik eğilimi ile kariyer değerlerini örtüştüren bireylerin artması 
durumunda hem birey maksimum faydaya ulaşacak, hem de toplumsal ve ülkesel bazda pozitif 
çıktılar elde edilebilecektir.  
Toplumların önemli bir kitlesini oluşturan üniversite öğrencileri henüz iş yaşamına başlamamış 
olmaları sebebiyle her bir çalışma şekli için potansiyel oluşturmaktadırlar Üniversitede öğrenim 
gören her öğrencinin mezuniyet sonrası yaşamlarını devam ettirebilmeleri için kazanç elde etmeye 
bunun için de kariyerlerini belirlemeye ve bu yolda ilerlemeye ihtiyaçları vardır. Bireyler kendi 
işlerini kurabilecekleri gibi devletin veya özel sektörün sağladığı iş olanaklarını da değerlendirerek 
iş yaşamına katılabilirler. Üniversiteden mezun olup iş yaşamına katılacak bireylerin beklentilerini 
karşılayabilecek iş olanaklarını elde edebilmeleri, onların daha üretken, daha mutlu olmalarına yol 
açabilir. Dolayısıyla üniversite eğitimi alan öğrencilerin kariyer değerlerine uygun mesleklerde 
eğitim almaları ve aynı zamanda girişimcilik eğilimlerinin yüksek olması, hem ülke kaynaklarının 
etkin ve verimli kullanılması hem de öğrencilerin gelecekteki kariyerleri açısından oldukça 
önemlidir.  
Bu çalışma yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda” girişimcilik eğilimi” ile “kariyer değerleri” 
arasında bir ilişki olup olmadığı sorusundan yola çıkarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu 
araştırmanın amacı, sağlık bilimleri alanında lisans eğitimi alan üniversite öğrencilerinin kariyer 
değerleri ve girişimcilik eğilimlerinin tespit edilmesi, farklılıkların ortaya konması ve girişimcilik 
eğilimleri ile kariyer değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Yapılan yazın araştırmasında 
yurt içinde ve yurt dışında bu alanda yapılmış araştırmalara rastlanılmaması bu araştırmanın 
önemini artırmaktadır. Bununla birlikte kuramsal ve uygulamalı araştırmalara kaynak teşkil etmesi 
bakımından da önem arz etmektedir. 
 
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
2.1. Girişimcilik 
 
Girişimcilik kavramı önemini, sanayi devriminden beri her geçen gün arttırarak korumaktadır. 
Özellikle 1980'li yıllardan günümüze kadar çok fazla gündemde olduğunu söylemek mümkündür. 
Ayrıca girişimciliğin gerek yazında gerekse iş dünyasında geçmişten günümüze kadar güncelliğini 
korumaktadır. Girişimcilik,  ülkelerin toplumsal ve ekonomik gelişiminde itici güçtür. Diğer 
taraftan istihdamı artırmanın en etkili yollarından biridir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna 
geçişi yaşayan dünyada girişimcilik kritik bir rol üstenmektedir.  
Böylesine önemli bir kavram olan girişimcilik üzerine çok farklı yaklaşım ve tanımlar mevcuttur. 
Örneğin; Maysami ve Ziemnowicz (2007)’e göre girişimcilik yeni fikirler bulma ve yürürlüğe 
koyma konusundaki yetenektir. Roberts vd. (2006) girişimciliği, bireylerin sahip oldukları ya da bir 
örgüt içinde, kendi kontrolleri dahilinde olan kaynakların dışında yer alan fırsatların peşinden 
koşması olarak tanımlamaktadır. Kısaca girişimci, ekonomik mal ve/veya hizmet üretmek ve/veya 
pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getirerek, kar amacı güden girişimlerinin sonucunda 
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oluşabilecek tüm riskleri üstelenen kişidir (Marangoz, 2016). Kavramla ilgili yapılan 
tanımlamalarda ortak noktalar; risk alma ve çeşitli fırsatları değerlendirme özelliğidir.  
Girişimciliğin eğilimsel bir süreç olduğu ileri sürülmekte,  (Krueger vd., 2000), eğilim 
kuramlarının da dahil olduğu modeller yoluyla girişimcilik olgusunun daha iyi anlaşılabileceğine 
vurgu yapılmaktadır (Uygun vd., 2016). Girişimcilik eğilimi çok boyutlu bir nitelik taşımaktadır. 
(Covin ve Slevin 1991; Covin ve Covin, 1990; Antoncic ve Hisrich, 2001, Lumpkin ve Dess 1996; 
Erbil, 2015). Yapılan araştırmalarda girişimcilerin belirli ortak eğilimlere sahip oldukları 
görülmektedir (Abdullaeva, 2007; Mirza ve Dağdeviren; 2015). Bu araştırmada kullanılan 
girişimcilik eğilimi boyutları; kendine güven, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, kontrol odağı, risk 
almak, belirsizliğe karşı tolerans başlıkları altında toplanmış olup bu boyutlar aşağıda 
açıklanmaktadır: 
Kendine Güven: Girişimcinin taşıması gereken en temel özellik kendine güvendir Koh (1996). 
Çünkü girişimci hedeflerine ulaşabilmesi için karşılaştığı zorlukların üstesinde gelebilecek beceri 
ve güvene sahip olmalıdır. Kendine ve yaptığı işlere güvenen girişimci, risk üstlenir ve yenilikçilik 
açısından fark yaratır (Odabaşı, 2005; Oosterbeek vd.,2010). Kendine güvenen kişiler olayların 
sonuçlarının sahip oldukları yetenekler ve kişisel faaliyetlerinin sonucunda şekillendiğine 
inandıklarından dolayı onlar, girişimciliğe yatkın olan kişilerdir (İşcan ve Kaygın, 2011). 
Yenilikçilik: Yazında girişimcilik eğilimi genellikle yenilikçilik kavramıyla ilişkilendirilmiştir 
(Koh,1996, Güney ve Nurmakhamatuly, 2007; Korkmaz, 2012). Yenilik, fikrin ticarileştirilmesini, 
uygulamasını ve var olan ürün, sistem ve kaynakların değiştirilmesini ortaya koyar. Girişimci 
yenilik yolu ile bir düşünceyi, harekete geçirir ve değişime uyum sağlar (Marangoz, 2016). Kısaca 
yenilikçilik, bir amaca ulaşan ve değer yaratan çalışmalardır (Tekin, 2009).  
Risk Alma Eğilimi: Girişimci, mal veya hizmet üretimini gerçekleştirebilmek için riski üstlenen 
kişidir (Tekin, 2099).  Bireylerin risk yüklenme isteklerinin, girişimci kişiliklerinin temel bir 
özelliği olduğuna yönelik önemli araştırmalar yapılmış ve bu araştırmalarda risk yüklenen kişinin, 
tüm ihtimaller karşısında bir işletme kurma fikrini ısrarla takip ettiği savunulmuştur (Cansız, 2007).  
Başarma İhtiyacı: Bireylerin başarma ihtiyacı hissetmesi, onların girişimci davranışlar 
sergilemesine sebep olabildiği ileri sürülmektedir (İşcan ve Kaygın, 2011). Yüksek başarı 
ihtiyacına sahip birey, kendine güvenir, hesaplanmış riskleri almaktan hoşlanır, çevresini aktif 
olarak araştırmaktan haz duyar ve yaptığı her şeyi nasıl daha iyi yapacağını somut ölçülerle merak 
eder (Marangoz, 2016). Bu nedenle başarma güdüsü yüksek olan kişilerin başarmak için daha 
istekli olmaları, onların girişimcilik eğilimlerinin yüksek olmasına yol açmaktadır (Özden 
vd.2008).  
Kontrol Odağı: Gerçekleşen faaliyetlerin sonuçları üzerinde bireyin kendi gücünü ifade 
etmektedir (Korkmaz, 2012). Dışsal kontrol odağına sahip bireyler, ortaya çıkan sonuçların ( başarı 
/başarısızlık)  kader, şans gibi kontrol edemedikleri faktörlerden kaynaklandığına inanırlar. İçsel 
kontrol odağına sahip bireyler ise faaliyetlerinin sonuçlarının kendi yetenek ve becerilerinden 
kaynaklandığını düşünürler. Bu nedenle içsel kontrol odaklılık; kabiliyet, çok çalışma, kararlılık ve 
azim, gibi özelliklere önem verme anlamına gelir. Girişimcilik davranışı ile içsel kontrol odağı 
arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Çünkü içsel kontrol odağı daha aktif ve yenilikçidir 
(Naktiyok, 2004). 
Belirsizliğe Karşı Tolerans: Belirsiz durumlara olumlu tepki verebilme yeteneğidir (Teoh ve Foo, 
1997). Değişken çevre koşullarında tüm girişimciler anlık değişimlerle karşı karşıyadır.  Bu 
değişimler ise sahip olunan bilgiyi eskitmekte ve belirsiz bir ortam yaratmaktadır. Böyle bir 
ortamda girişimci, belirsizlik altında hedefini gerçekleştirmek üzere uygulamaya geçerek, başarılı 
olmaya çalıştığı için belirsizliğe katlanabildiği surette fırsatları daha iyi değerlendirebilir 
(Marangoz, 2016). Yüksek belirsizlik toleransına sahip kişiler, belirsiz durumlara meydan okuyan 
ve daha iyi performans göstermek için bu zor durumların üstesinden gelmeye çabalayan kişilerdir. 
Girişimciler sadece belirsizlik içinde faaliyet göstermekle kalmazlar, hırslı bir biçimde bilinmeyene 
ve gönüllü olarak belirsizliğe yönelme eğilimindedirler (Kaya, 2001).  
 
2.2. Kariyer Değerleri 
 
Rekabetin yoğun olarak yaşandığı ve değişimin odak noktası haline geldiği iş yaşamında daha iyi 
olabilmek ve rekabet yeteneğini arttırmak için bireylerin kendini ön planda tutma eğilimi artmış ve 
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bu durum bireyciliğin artış göstermesine sebep olmuştur. Bu tablo geçmişin devamlı ve sadık iş 
anlayışı fikrinin yerini; fırsatçılık, ne olursa olsun yükselme fikrine bırakmış ve refah içinde yaşam 
düşüncesinin yayılması, bireylerin iş değiştirme ve farklı mesleklere geçme olanaklarını arttırmıştır 
(Çelik, 2004). Çalışma yaşamındaki bu dönüşüm ve değişim kariyer değerleri kavramının önemini 
arttırmıştır. 
Kariyer değerleri kuramı, Schein tarafından 1960 yılında başlatılan ve 10-12 yıl boyunca lisansüstü 
düzeyde eğitim görmüş 44 katılımcı ile sürdürülen bir çalışmanın sonucudur (Yarnall, 1998). 
Schein tarafından geliştirilen bu modelin asıl amacı ise kariyer tercihlerinin arkasında yatan 
sebepleri ortaya koymaktır (Wills vd., 2010). 
Kariyer değerleri, mesleki veya kariyere ilişkin benlik algısı şeklinde ifade edilebilir (Sakal ve 
Yıldız, 2015). Kariyer değerleri, bireylerin yaşamları boyunca iş ile ilgili tüm olguları yakından 
etkileyen bir kavramdır (Batur ve Adıgüzel, 2014). Schein (1996) kariyer değerlerini, kişilerin 
kariyerlerine ilişkin istekleri, beklentileri, temel değerleri, beceri ve yatkınlıkları gibi unsurların 
tümünü temsil eden kariyer kimliği olarak tanımlamaktadır. Başka bir ifade ile bireyin iş yaşamını 
şekillendiren iş yaşamı ile ilgili kararların temelini oluşturan bir yaklaşım olarak da ifade edilebilir.  
Bireylerin meslek ve kariyer ile ilgili karar verme evresinde en baskın seçim kriteri, bireyin sahip 
olduğu kariyer değeri olabilmektedir (Evans 1996; Marshall ve Bonner 2003; Adıgüzel 2009; 
Bigliardi ve Alberto 2009). Kariyer değerleri yaklaşımı, bireylerin kariyer seçimlerinin arkasında 
yatan nedenleri tespit etmeyi ve bunları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bireye ait olan 
kariyer değerlerinin tespit edilmesi bireylerin meslek tercihlerinde de etkili olmaktadır (Schein, 
1996).  
Kariyer değerleri, bireylerin kariyer tercihlerini gerçekleştirmelerine temel oluşturan ihtiyaç ve 
yetenekleri ifade etmektedir (Jiang ve Klein, 2000). Bu değerler bireyin yaşamının ilk yıllarında 
oluşmakta ve bireyin iş yaşamı ile edindiği tecrübeler aracılığı ile olgunlaşmaktadır. Birey kariyeri 
ile ilgili olarak bir tercih yapması gereken bir durumda kendisinde belirgin olan ve öne çıkmış 
kariyer değerine göre hareket etmektedir (Olcay ve Düzgün, 2016). Kariyer değerleri ile ilgili 
olarak değerlendirilebilecek on bir alt boyut aşağıda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 
Teknik ve fonksiyonel yetkinlik: Bireyin kariyer gelişimi açısından uzmanlık alanına yüksek 
düzeyde önem vermesini ifade etmektedir (Türkay ve Eryılmaz, 2010). İşiyle ilgili olarak teknik 
beceri gerektiren görevlere yatkın olma özelliği bu kariyer değerinin baskın olduğu bireylerde 
görülmektedir (Olcay ve Düzgün, 2016). Bu değerin belirgin olduğu bireyler için yapmış oldukları 
işte kendilerini geliştirmeleri ve uzmanlaşmaları bir üst pozisyona getirilmelerinden daha önemlidir 
(Danziger vd., 2008; Türkay ve Eryılmaz, 2010; Adıgüzel, 2009). 
Yönetsel yetkinlik: Bu değere sahip olan bireylerin insanları yönetme arzusunda oldukları 
söylenebilir (Schein, 1996). Bireylerin temel hedefi çalıştıkları örgütün üst yöneticisi olmaktır 
(Olcay ve Düzgün, 2016).  Bu değere sahip bireyler iletişim kurma, problem çözme, sorumluluk 
alma gibi faaliyetlere isteklidirler (Messarra vd., 2009) ve yüksek düzeyde sorumluluk almak ve 
liderliklerini kullanabilecekleri zorlu ve çeşitli işler yapmak isterler (Tan ve Quek, 2001: 531). 
Güvenlik/İstikrar: İstikrar değerinin baskın olduğu bireyler için önemli olan husus; yapmış 
oldukları işlerin kendilerini ekonomik anlamda güvende hissetmelerini sağlayacak olan olanakları 
sağlaması (Messara vd., 2009) ve çalışacakları örgütlerin daimi istihdam güvencesi sunmasıdır 
(Yarnall, 1998). Olabildiğince risksiz, yaşam boyu istihdam gibi olanaklar vaat eden bir işe ihtiyaç 
duymaktadırlar. Bununla birlikte sosyal güvenlik konusu da bu bireyler için önem taşımaktadır 
(Messarra vd., 2009; Danziger vd., 2008).  
Girişimcilik/yaratıcılık: Yeni bir ürün veya hizmet üretmek, yeni projelerde görev almak, bilgi ve 
becerilerini bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanmak veya yeni işletmeler kurmak bu kariyer 
değerinin önemli özellikleridir. Öte yandan bu kariyer değerinin belirgin olduğu kişiler kurumsal 
bir örgütte çalışsalar bile her zaman kendi işlerini kurma fikrini ön planda tutarlar (Danziger ve 
Valency, 2006). Risk almak ve zorlukların üstesinden gelebilmek için sürekli çaba sarf etmeleri 
onların en belirgin özellikleri olup (Schein, 2006) kendi başarılarını da, bu zorlukların üstesinde 
gelip risk alarak kurdukları işletmenin başarısı ile ölçmektedirler (İbicioğlu vd., 2011).  
Bağımsızlık/Özerklik: Kendilerine ne yapacaklarının söylenmesinden hoşlanmayan, özgülüğüne 
düşkün bireylerin sahip olduğu kariyer değeridir (Bayram vd., 2011) Bu kariyer değerine sahip 
bireyler, çalıştıkları örgütlerdeki sınırlandırmalardan oldukça rahatsızlık hissederler. Motivasyon 
düzeyleri oldukça yüksek olmakla birlikte yapacakları işlerin önem sırasını, iş tanımını ve zaman 
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planlamalarını kendileri belirlemek, esnek çalışma programı içerisinde görevlerini yapmak isterler   
(Danziger vd., 2008, Yarnall, 1998). Bu bireyler için önemli olan iki kavram, serbest hareket etme 
ve başkalarına bağlı olmamaktır.  
Meydan Okuma: Rekabet, kazanmak, zorluklarla mücadele edip başarmayı sevmek bu kariyer 
değerinin özelliklerindendir. Bu kariyer değerinin baskın olduğu bireylerin büyük engelleri 
aşabilme ile ilgili içsel motivasyonları oldukça yüksektir. Karmaşık problemlerin çözülmesi için 
çaba harcamaktan geri durmamaları ve herhangi bir rekabet durumunda kazanma arzusu 
göstermeleri onların en belirgin özellikleridir (Suuttari ve Taka, 2004). Diğer bir ifade ile bireyin 
her zaman ve her koşulda başarılı olma arzusu vardır (Schein, 2006).  
Kendini Adama: Başkalarına yardımcı olmak ve hizmet etmek, çevrelerinde meydana gelen 
sorunlara karşı duyarlı davranmak, dünyayı daha yaşanılabilir hale getirmek ve pozitif değişiklikler 
yaratmak bireyler için oldukça önemlidir (İbicioğlu vd., 2011).  Bu bireyler için insanlara yardım 
etmek, kendi yeteneklerini ortaya koymaktan daha önemlidir (Yarnall, 1998). 
Hayat Tarzı: İş ve aile çatışması yaşamak istemeyen bireylerin sahip olduğu kariyer değeridir. 
Bireyler bireysel ihtiyaçları ve ailesel ihtiyaçları dengede tutma arayışı içindedirler (Messara vd., 
2009). Onlar için bireysel kariyerleri, yaşamlarının en büyük parçasını oluşturmamakla beraber 
sadece bir bölümünü ifade eder. Çalıştıkları işin, çalışma saatlerinin ve iş temposunun aile 
yaşamlarını olumsuz etkilemesini istemezler (Schein, 2006). Bu nedenle çalışma saatleri, izin 
zamanları gibi işe ilişkin özellikleri önemserler. Aile kavramını hayatının en önemli konumuna 
koyan bireyler için bu kariyer değeri oldukça baskındır (Yarnall, 1998; Danziger vd., 2008; 
Messarra vd., 2009).   
Ayrılmaya İsteklilik: Gelecekte olmak istenilen nokta ile şu anın örtüşmemesi sonucunda 
bireylerin yaşadığı olumsuz duygular sebebiyle terk etme isteğinin ortaya çıkmış olması 
durumudur. Aynı zamanda çalışanların örgütü terk etme olasılığının bir göstergesidir. 
Kariyer memnuniyeti: Bireylerin sahip oldukları kariyerlerinin onları tatmin etmesi ve bu 
durumdan mutluluk duymaları ile ilgilidir. Memnuniyet düzeyi yüksek olan bireylerin ayrılma 
isteğinin düşük olması beklenirken, memnun olmayan bireylerin ise alternatifleri değerlendirmeleri 
ve yeni tercihler yapmaları olasıdır.  
Savaşçı: Bu kişiler mesleki yaşamlarının macera dolu olmasını isterler (Aktaş, 2004: 76). Kariyer 
değerinin, bireyin kendi kendine algıladığı yetenek ve becerileri, temel değerleri ile güdü 
gereksinimlerinden oluşan bir benlik kavramı olması (Shein, 1980), girişimcilik eğiliminin ise 
bireyin demografik ve psikolojik faktörlerin belirlediği özellikler olması (Koh, 1996) ve bu 
durumun bireyin işle ilgili davranışlarını şekillendirmesi sebebiyle girişimcilik eğilimi ile kariyer 
değerleri arasında ilişkinin olabileceği düşünülmektedir. Girişimcilik eğilimini belirleyen faktörler 
bireysel ve çevresel faktörlerin etkisiyle oluşmakta; değerlerin önemli bir boyutu olan kariyer 
değerleri de aynı faktörlerden etkilenmektedir. Dolayısıyla girişimcilik eğilimi ile kariyer değerleri 
ilişkisi, iç içe geçmiş bütünleşik bir durum şeklinde değerlendirilebilir.  
 
 
3. YÖNTEM 
 
Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin kariyer değerleri ile girişimcilik eğilimleri arasında ilişki olup 
olmadığını tespit etmek ve bölümlere, sınıfa ve cinsiyete göre girişimcilik eğilimi ve kariyer 
değerleri farklılıklarını ortaya koymaktır.  
Bu amaçla geliştirilen hipotezler şöyledir: 
1-H1:Bölüme göre kariyer değerleri bakımından anlamlı bir fark vardır. 
2-H1:Cinsiyete göre kariyer değerleri bakımından anlamlı bir fark vardır. 
3-H1:Sınıfa göre kariyer değerleri bakımından anlamlı bir fark vardır. 
4-H1: Cinsiyete göre girişimcilik eğilimi bakımından anlamlı bir fark vardır. 
5-H1: Bölüme göre girişimcilik eğilimi bakımından anlamlı bir fark vardır. 
6-H1:Sınıfa göre girişimcilik eğilimi bakımından anlamlı bir fark vardır. 
7-H1: Girişimcilik eğilimi ile kariyer değerleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
Çalışmanın evrenini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik ile Sağlık Yönetimi öğrencileri oluşturmaktadır.  Araştırma 
toplam 607 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma yaklaşımının kullanıldığı bu çalışmada 
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veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20 istatistik programı 
kullanılmıştır. Çalışmanın iki temel değişkeni; girişimcilik eğilimi ve kariyer değerleridir. 
Girişimcilik eğilimi İşcan ve Kaygın (2011) tarafından oluşturulan altı alt boyut (kendine güven 
(kg), yenilik (y), başarma ihtiyacı (bi), kontrol odağı (ko), risk alma (ri), belirsizliğe karşı tolerans 
(bkt)) aracılığı ile ölçülmüştür. Kariyer değerleri ise Aktaş (2004) tarafından Türkçe geçerlemesi 
yapılan on bir alt boyut (teknik-fonksiyonel (tf), güvenlik-istikrar(gi), özerklik-bağımsızlık(ob), 
yönetsel yetkinlik(y), girişimcilik-yaratıcılık(g), savaşçı(s),  meydan okuyucu(mo), kendini 
adama(ka), hayat tarzı(ht), ayrılmaya isteklilik(ai) ve kariyer memnuniyeti(km)) aracılığı ile 
ölçülmüştür. İfadelerin ölçülmesinde 5'li Likert ölçeği kullanılmıştır.  
Bu boyutlara ilişkin verilerin güvenirliğine yönelik Cronbach's Alpha değerleri girişimcilik eğilimi 
için ,863 ve kariyer değerleri için ,857'dir ki bu değerler sosyal bilimler için kabul edilen 
düzeydedir (Saruhan ve Özdemirci, 2011: 140).  Verilerin analizine başlanmadan önce normallik 
dağılımına ilişkin çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiş ve her bir boyutun her iki değerinin de 
-2 ile +2 değerleri arasında olduğu tespit edilmiştir. Nitekim değişkenlerin çarpıklık ve basıklık 
değerlerinin -2 ile +2 aralığında yer alması durumunda ölçeğin normal dağıldığı ileri sürülmektedir 
(Garson, 20012: 18,19). 
 
 
4. BULGULAR 
 
Araştırmaya katılanların demografik bilgileri Tablo 1.'de gösterilmekte olup  %72,2'si kadın, 
%27,8'i erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların %42,3'ü FTR, %36,2'si BD ve %21,4'ü SY 
bölümü öğrencileridirler ve bunların %29'u 1. Sınıf, %32,1'i 2. Sınıf, %19,9'u 3. Sınıf ve %18,9'u 4. 
Sınıfta okumaktadırlar.  
 

Tablo 1. Demografik Bilgiler 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Katılımcıların kariyer değerleri alt boyutlarına ilişkin genel değerlendirmeleri Tablo 2.'de yer 
almaktadır. Bu verilere göre öğrencilerin kendini adama boyutunun çok yüksek olduğu, diğer 
boyutların da ortanın üstünde yer aldığı görülmektedir.    

 
Tablo 2. Öğrencilerin Kariyer Değerlerine İlişkin Değerlendirmeleri 

 N Ortalama Std. Sapma 
Teknik-fonksiyonel 607 3,5593 ,61286 
Güvenlik-istikrar 607 3,9683 ,71618 
Özerklik-Bağımsızlık 607 3,9445 ,73423 
Yönetsel yetkinlik 607 3,6815 ,77073 
Girişimcilik-yaratıcılık 607 3,8726 ,74058 
Savaşçı  607 3,8171 ,78095 
Meydan okuyucu 607 3,5497 ,87233 
Kendini adama 607 4,3064 ,63129 
Hayat tarzı 607 3,8078 ,78211 
Ayrılmaya isteklilik 607 3,0588 1,07016 
Kariyer memnuniyeti 607 3,3701 ,96583 

 

 Frekans Yüzde Kümülatif yüzde 

Cinsiyet 
kadın 438 72,2 72,2 
erkek 169 27,8 100,0 
Toplam 607 100,0  

Bölüm 

FTR 257 42,3 42,3 
BD 220 36,2 78,6 
SY 130 21,4 100,0 
Toplam 607 100,0  

Sınıf  

1,00 176 29,0 29,0 
2,00 195 32,1 61,1 
3,00 121 19,9 81,1 
4,00 115 18,9 100,0 
Toplam 607 100,0  
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Bölümlere göre kariyer değerleri bakımından farklılık olup olmadığına ilişkin Anova testi sonuçları 
Tablo 3.'te verilmiş olup sadece ayrılmaya isteklilik ve kariyer memnuniyeti bakımından 
istatistiksel bir fark tespit edilmiştir. Bu fark ise SY bölümü öğrencilerinin diğer 
bölümlerdekilerden daha yüksek düzeyde ayılmaya isteklilik duymaları ve kariyer 
memnuniyetlerinin de diğerlerinden daha düşük düzeyde yer almasından kaynaklanmaktadır. 
Dolayısıyla "1-H1:Bölüme göre kariyer değerleri bakımından anlamlı bir fark vardır" hipotezi 
kısmen desteklenmiştir. 
 

Tablo 3. Bölümlere Göre Kariyer Değerleri Farkının Tespitine Yönelik Anova Testi 
 Kareler 

toplamı 
Ser. Der. Ortalamaların 

karesi 
F p 

tf 
Gruplar arası ,476 2 ,238 ,633 ,531 
Grup içi  227,139 604 ,376   
Toplam 227,615 606    

gi 
Gruplar arası ,374 2 ,187 ,364 ,695 
Grup içi  310,453 604 ,514   
Toplam 310,827 606    

ob 
Gruplar arası 1,460 2 ,730 1,356 ,259 
Grup içi  325,228 604 ,538   
Toplam 326,688 606    

y 
Gruplar arası ,698 2 ,349 ,587 ,556 
Grup içi  359,280 604 ,595   
Toplam 359,978 606    

g 
Gruplar arası 1,096 2 ,548 ,999 ,369 
Grup içi  331,273 604 ,548   
Toplam 332,370 606    

s 
Gruplar arası ,735 2 ,368 ,602 ,548 
Grup içi  368,855 604 ,611   
Toplam 369,591 606    

mo 
Gruplar arası 1,908 2 ,954 1,255 ,286 
Grup içi  459,231 604 ,760   
Toplam 461,140 606    

ka 
Gruplar arası 2,184 2 1,092 2,756 ,064 
Grup içi  239,321 604 ,396   
Toplam 241,505 606    

ht 
Gruplar arası 2,275 2 1,138 1,865 ,156 
Grup içi  368,412 604 ,610   
Toplam 370,688 606    

ai 
Gruplar arası 19,796 2 9,898 8,867 ,000 
Grup içi  674,219 604 1,116   
Toplam 694,015 606    

km 
Gruplar arası 10,910 2 5,455 5,943 ,003 
Grup içi  554,379 604 ,918   
Toplam 565,289 606    

 
Tablo 4.'te cinsiyete göre kariyer değerleri farkının tespitine yönelik T testi sonuçları 
gösterilmektedir. Bu verilere göre sadece özerklik-bağımsızlık boyutu bakımından anlamlı bir fark 
tespit edilmiştir ki bu fark erkeklerin daha yüksek ortalamaya sahip olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle "2-H1:Cinsiyete göre kariyer değerleri bakımından anlamlı bir fark 
vardır" hipotezi kısmen desteklemiştir. 
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Tablo 4. Cinsiyete Göre Kariyer Değerleri Farkının Tespitine Yönelik T Testi 
 Eş Varyanslar 

için Levene 
Testi 

Ortalamaların Eşitliği İçin t-Testi 

F p t Ser. Der. P (çift 
kuyruk) 

Ort. Farkı Standart 
hata farkı 

tf 

Eş varyans 
varsayımı  ,055 ,814 -,846 605 ,398 -,04696 ,05551 

Eş varyans 
varsayımı yok 

  -,841 301,246 ,401 -,04696 ,05587 

gi 

Eş varyans 
varsayımı  2,288 ,131 1,887 605 ,060 ,12211 ,06472 

Eş varyans 
varsayımı yok 

  1,837 289,484 ,067 ,12211 ,06648 

ob 

Eş varyans 
varsayımı  6,973 ,008 -2,566 605 ,011 -,16980 ,06618 

Eş varyans 
varsayımı yok 

  -2,760 357,404 ,006 -,16980 ,06153 

y 

Eş varyans 
varsayımı  ,496 ,482 -1,824 605 ,069 -,12706 ,06966 

Eş varyans 
varsayımı yok 

  -1,829 306,893 ,068 -,12706 ,06947 

g 

Eş varyans 
varsayımı  ,164 ,686 -,798 605 ,425 -,05356 ,06708 

Eş varyans 
varsayımı yok 

  -,820 322,714 ,413 -,05356 ,06530 

s 

Eş varyans 
varsayımı  ,107 ,744 -1,071 605 ,284 -,07575 ,07071 

Eş varyans 
varsayımı yok 

  -1,060 298,799 ,290 -,07575 ,07146 

mo 

Eş varyans 
varsayımı  ,318 ,573 -2,092 605 ,037 -,16483 ,07877 

Eş varyans 
varsayımı yok 

  -2,129 316,214 ,034 -,16483 ,07743 

ka 

Eş varyans 
varsayımı  ,012 ,914 ,973 605 ,331 ,05565 ,05717 

Eş varyans 
varsayımı yok 

  ,987 313,859 ,325 ,05565 ,05639 

ht 

Eş varyans 
varsayımı  ,294 ,588 ,909 605 ,364 ,06438 ,07083 

Eş varyans 
varsayımı yok 

  ,895 295,952 ,372 ,06438 ,07194 

ai 

Eş varyans 
varsayımı  ,436 ,509 -2,299 605 ,022 -,22198 ,09657 

Eş varyans 
varsayımı yok 

  -2,276 299,129 ,024 -,22198 ,09754 

km 

Eş varyans 
varsayımı  2,209 ,138 2,152 605 ,032 ,18766 ,08720 

Eş varyans 
varsayımı yok 

  2,045 276,711 ,042 ,18766 ,09177 

 
Tablo 5.'te sınıfa göre kariyer değerleri farkının tespitine yönelik Anova testi sonuçları 
gösterilmektedir. Ayrılmaya isteklilik boyutu dışındaki diğer boyutlarda anlamlı bir fark tespit 
edilmemiş, bu boyuttaki farkın da 3. Sınıfların daha düşük düzeyde ayrılmaya isteklilik 
duymasından kaynaklandığı bulunmuştur. Bu yüzden "3-H1:Sınıfa göre kariyer değerleri 
bakımından anlamlı bir fark vardır" hipotezi kısmen desteklenmiştir.  
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Tablo 5. Sınıfa Göre Kariyer Değerleri Farkının Tespitine Yönelik Anova Testi 
 Kareler 

toplamı 
Ser. Der. Ortalamaların 

karesi 
F p 

tf 
Gruplar arası ,799 3 ,266 ,708 ,547 
Grup içi  226,816 603 ,376   
Toplam 227,615 606    

gi 
Gruplar arası ,370 3 ,123 ,239 ,869 
Grup içi  310,457 603 ,515   
Toplam 310,827 606    

ob 
Gruplar arası 2,027 3 ,676 1,255 ,289 
Grup içi  324,661 603 ,538   
Toplam 326,688 606    

y 
Gruplar arası 1,410 3 ,470 ,790 ,500 
Grup içi  358,568 603 ,595   
Toplam 359,978 606    

g 
Gruplar arası 1,539 3 ,513 ,935 ,423 
Grup içi  330,831 603 ,549   
Toplam 332,370 606    

s 
Gruplar arası 1,674 3 ,558 ,915 ,433 
Grup içi  367,916 603 ,610   
Toplam 369,591 606    

mo 
Gruplar arası 1,133 3 ,378 ,495 ,686 
Grup içi  460,007 603 ,763   
Toplam 461,140 606    

ka 
Gruplar arası 1,837 3 ,612 1,541 ,203 
Grup içi  239,668 603 ,397   
Toplam 241,505 606    

ht 
Gruplar arası ,616 3 ,205 ,335 ,800 
Grup içi  370,071 603 ,614   
Toplam 370,688 606    

ai 
Gruplar arası 9,623 3 3,208 2,826 ,038 
Grup içi  684,393 603 1,135   
Toplam 694,015 606    

km 
Gruplar arası 2,595 3 ,865 ,927 ,427 
Grup içi  562,695 603 ,933   
Toplam 565,289 606    

 
Genel olarak katılımcıların girişimcilik eğilimlerine ilişkin değerlendirmeleri Tablo 6.'da 
gösterilmektedir. Bu verilere göre belirsizliğe karşı toleransın diğer boyutlara göre biraz düşük 
olduğu, kontrol odağı bakımından ise kendilerini yetkin buldukları, genel olarak 
değerlendirildiğinde ise ortanın üstünde girişimcilik eğilimine sahip oldukları şeklinde bir 
değerlendirme yapılabilir. 
 

Tablo 6. Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimine İlişkin Değerlendirmeleri 
 N Ortalama Std. Sapma 
Kendine güven 607 3,6119 ,62054 
Yenilik  607 3,7515 ,59223 
Başarma ihtiyacı 607 3,6774 ,64332 
Kontrol odağı  607 3,9237 ,50541 
Risk alma 607 3,6593 ,62472 
Belirsizliğe karşı tolerans 607 2,7139 ,84560 

 
Tablo 7.'de cinsiyete göre girişimcilik eğilimi farkının tespitine yönelik T testi sonuçları 
gösterilmektedir. Bu verilere göre cinsiyete bağlı anlamlı bir fark yoktur. Dolayısıyla "4-
H1:Cinsiyete göre girişimcilik eğilimi bakımından anlamlı bir fark vardır" hipotezi 
desteklenmemiştir. 
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Tablo 7. Cinsiyete Göre Girişimcilik Eğilimi Farkının Tespitine Yönelik T Testi 
 Eş Varyanslar 

için Levene 
Testi 

Ortalamaların Eşitliği İçin t-Testi 

F p t Ser. Der. P (çift 
kuyruk) 

Ort. Farkı Standart 
hata farkı 

kg 

Eş varyans 
varsayımı  3,300 ,070 -2,550 605 ,011 -,14265 ,05594 

Eş varyans 
varsayımı yok 

  -2,520 298,047 ,012 -,14265 ,05661 

y 

Eş varyans 
varsayımı  ,162 ,688 -3,892 605 ,000 -,20633 ,05301 

Eş varyans 
varsayımı yok 

  -4,067 334,866 ,000 -,20633 ,05073 

bi 

Eş varyans 
varsayımı  1,791 ,181 -1,397 605 ,163 -,08130 ,05821 

Eş varyans 
varsayımı yok 

  -1,349 285,001 ,179 -,08130 ,06029 

ko 

Eş varyans 
varsayımı  ,290 ,590 -1,867 605 ,062 -,08528 ,04567 

Eş varyans 
varsayımı yok 

  -1,914 321,236 ,057 -,08528 ,04456 

ra 

Eş varyans 
varsayımı  ,000 ,982 -3,988 605 ,000 -,22286 ,05589 

Eş varyans 
varsayımı yok 

  -4,070 318,357 ,000 -,22286 ,05476 

bkt 

Eş varyans 
varsayımı  ,032 ,859 -4,125 605 ,000 -,31176 ,07558 

Eş varyans 
varsayımı yok 

  -4,103 301,997 ,000 -,31176 ,07598 

 
Bölümlere göre girişimcilik eğilimi bakımından farklılık olup olmadığına ilişkin Anova testi 
sonuçları Tablo 8.'de verilmiş olup istatistiki bakımdan anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Bu 
nedenle "5-H1: Bölüme göre girişimcilik eğilimi bakımından anlamlı bir fark vardır" hipotezi 
desteklenmemiştir. 
 

Tablo 8. Bölümlere Göre Girişimcilik Eğilimi Farkının Tespitine Yönelik Anova Testi 
 Kareler 

toplamı 
Ser. Der. Ortalamaların 

karesi 
F p 

kg 
Gruplar arası ,161 2 ,081 ,209 ,811 
Grup içi  233,193 604 ,386   
Toplam 233,355 606    

y 
Gruplar arası ,134 2 ,067 ,191 ,826 
Grup içi  212,413 604 ,352   
Toplam 212,547 606    

bi 
Gruplar arası ,388 2 ,194 ,468 ,627 
Grup içi  250,413 604 ,415   
Toplam 250,801 606    

ko 
Gruplar arası ,126 2 ,063 ,247 ,781 
Grup içi  154,670 604 ,256   
Toplam 154,797 606    

ra 
Gruplar arası ,307 2 ,154 ,393 ,675 
Grup içi  236,197 604 ,391   
Toplam 236,505 606    

bkt 
Gruplar arası 1,068 2 ,534 ,746 ,475 
Grup içi  432,245 604 ,716   
Toplam 433,313 606    

 
Tablo 9.'da sınıfa göre girişimcilik eğilimi bakımından farklılık olup olmadığına ilişkin Anova testi 
sonuçları verilmiştir.  Belirsizliğe karşı tolerans bakımından anlamlı bir fark varken diğer boyutlar 
bakımından istatistiki bakımdan anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Bu sebeple "6-H1:Sınıfa göre 
girişimcilik eğilimi bakımından anlamlı bir fark vardır" hipotezi kısmen desteklenmiştir.  
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Tablo 9. Sınıflara Göre Girişimcilik Eğilimi Farkının Tespitine Yönelik Anova Testi 
 Kareler 

toplamı 
Ser. Der. Ortalamaların 

karesi 
F p 

kg 
Gruplar arası ,568 3 ,189 ,491 ,689 
Grup içi  232,786 603 ,386   
Toplam 233,355 606    

y 
Gruplar arası ,318 3 ,106 ,301 ,825 
Grup içi  212,229 603 ,352   
Toplam 212,547 606    

bi 
Gruplar arası 2,994 3 ,998 2,428 ,064 
Grup içi  247,807 603 ,411   
Toplam 250,801 606    

ko 
Gruplar arası ,032 3 ,011 ,042 ,989 
Grup içi  154,764 603 ,257   
Toplam 154,797 606    

ra 
Gruplar arası 1,903 3 ,634 1,630 ,181 
Grup içi  234,602 603 ,389   
Toplam 236,505 606    

bkt 
Gruplar arası 5,707 3 1,902 2,682 ,046 
Grup içi  427,606 603 ,709   
Toplam 433,313 606    

 
Kariyer değerleri ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkinin tespiti için regresyon analizi yapılmış 
ve sonuçlar Tablo 10.'da sunulmuştur. Elde edilen verilere göre model istatistiki açıdan anlamlı 
olmakla birlikte kariyer değerleri boyutlarından hayat tarzı ve ayrılmaya isteklilik boyutlarının 
anlamlı olmadığı, diğer tüm boyutların modeli açıklamada anlamlı bir etkisinin olduğu 
görülmektedir. Etkili olan boyutlardan güvenlik-istikrar boyutu negatif etkiye, diğerleri ise pozitif 
etkiye sahiptir. Bağımsız değişken olan kariyer değerleri boyutları girişimcilik eğilimindeki 
değişimin %48,2’sini açıklayabilmektedirler. Bu veriler ışığında "7-H1: Girişimcilik eğilimi ile 
kariyer değerleri arasında anlamlı bir ilişki vardır" hipotezi destekleniştir.  
 

Tablo 10. Kariyer Değerleri İle Girişimcilik Eğilimi İlişkisinin Tespitine Yönelik Regresyon Analizi 
Sonuçları 

Model Standardize 
Edilmemiş Katsayı  

Standardize 
Edilmiş Katsayı  

t p 

B Std. Hata Beta 

1     

(Sabit) 1,599 ,126  12,695 ,000 
tf ,073 ,023 ,102 3,114 ,002 
gi -,085 ,021 -,139 -4,092 ,000 
ob ,072 ,020 ,121 3,575 ,000 
y ,061 ,021 ,107 2,838 ,005 
g ,120 ,024 ,204 4,976 ,000 
s ,100 ,023 ,180 4,350 ,000 
mo ,119 ,018 ,239 6,616 ,000 
ka ,055 ,024 ,079 2,307 ,021 
ht -,024 ,019 -,043 -1,228 ,220 
ai ,006 ,014 ,015 ,432 ,666 
km ,051 ,016 ,113 3,285 ,001 

     Bağımlı değişken: girişimcilik eğilimi 
              R2=,492; Düzeltilmiş R2=,482; F=52,352; p=,000 
 
 
5. SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Girişimcilik, makro boyutta dünyanın daha yaşanılabilir hale gelmesini, orta boyutta ülkelerin, 
bölgelerin gelişmişlik seviyesini, mikro boyutta ise bireyin refahını etkileyen ve birçok etkileyeni 
olan bir olgudur. Tüm bu olumlu tarafları ortaya çıkarabilmek adına girişimciliği anlamaya ve 
bireyleri girişimciliğe özendirmeye ihtiyaç vardır. Ancak bireyler salt kendi özelliklerinden değil, 
çevresel faktörlerden de etkilenerek karmaşık bir karar verme sürecine sahiptirler. Bu bağlamda 
girişimci olma eğilimini arttırmaya, bunu artıracak yolları keşfetmeye ihtiyaç vardır. Bu çalışmada 
kariyer değerlerinin girişimcilik eğiliminin tespit edilmesinde kullanılabilecek önemli bir araç 
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olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla bireylerin değerlerini tanımlayabilmek ve onları 
değiştirebilmek, girişimcilik eğiliminde de farklılıklara yol açacaktır.  
Bu sonuçlarla birlikte hem kariyer değerleri hem de girişimcilik eğilimi bakımından bireyler arası 
farklılıklar incelenmiş, sonuç olarak kısmen desteklenebilir sonuçlara ulaşılmıştır.   
Bu çalışmanın en önemli sınırlılığı, evrenin öğrencilerden oluşmasıdır. Dolayısıyla henüz iş 
yaşamına geçmemiş bireyler karar verirken aldıkları eğitim ve çevrelerinden aldıkları bilgiler 
ışığında oluşturdukları olasılıklar çerçevesinde karar vermektedirler. Bu nedenle gelecekte 
yapılacak çalışmalarda farklı evrenler üzerine çalışılması ve değerlendirmeler yapılması 
önerilmektedir.  
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1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 
 
Kariyer, çalışan kişinin başarı derecesini simgeleyen, işle ilgili pozisyonlarda ilerlemesi ve örgüt 
basamaklarından yukarı doğru çıkarak yükselmesini temel alan bir kavramdır (Rothwell, 2015; 
Özdemir ve Aras, 2015). Bireyin yaşamı boyunca edindiği işe ilişkin deneyim ve etkinliklerle ilgili 
olarak algıladığı tutum ve davranışlar dizisidir (Kurtoğlu, 2010). Aslında bireyin kariyerini 
seçmesi, yaşamındaki önemli aşamalardan birisidir.  Kariyer seçimi, kişinin aile geliri, geçim tarzı, 
işini isteyerek yapıp yapmama, sorumluluk duygusu, yeteneklerini doğru kullanma becerisi ve bu 
tercihinde mutlu olup olmamasını belirleyecek derecede önemli bir kararı içerir. Bununla birlikte 
kariyer basamaklarında ilerleyen bireylerin de farklı kariyer arayışları içine girdikleri 
görülmektedir. Mesela, paralel kariyer, alternatif kariyer, çoklu kariyer, sınırsız kariyer gibi. 
Özellikle küreselleşmenin getirdiği yeniliklere sosyal medyanın tanıdığı imkânlar eklenince paralel 
kariyer yapan bireylerin sayısında artış gözlenmektedir. Çünkü Web 2.0 teknolojisinin tanıdığı 
imkanlar sayesinde kullanıcılar, kendi içeriklerini oluşturmakta ve aynı zamanda 
paylaşabilmektedirler. Bu durumda kendi kariyeri içinde ilerleyen birey, sosyal medyada da 
girişimci olarak yeni bir kariyere başlamaktadır. Bu çalışmada, sosyal medyada paralel kariyer 
yapan bireylerin bu kariyere yönelme nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. 
 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 
 
Drucker (2001), paralel kariyeri, mevcut kariyeri terk etmek değil mevcut kariyerle eş zamanlı 
yürüyen ikinci bir kariyer olarak tanımlamaktadır. Türkmen (2005), insanların tam zamanlı işlerde 
çalışmaya devam ederken akşamları ya da hafta sonları devam edebilecekleri ikinci profesyonel işi 
paralel kariyer olarak nitelendirmektedir. Türkoğlu (2006), mevcut bir işte çalışan insanların ilgi 
duydukları başka sektör ve alanlardaki gelişmeleri takip ederek farklı işlerde de çalışabilecek 
şekilde kendilerini yetiştirmelerini paralel kariyer olarak adlandırmıştır. Ona göre bireyler, mevcut 
işlerinden herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde zaman kaybetmeksizin ikinci kariyerlerinden 
yeni bir işe başlayabilirler. Aslında paralel kariyerde mevcut kariyeri terk etmek anlamına gelen 
ikinci bir kariyer değil mevcut kariyerle eş zamanlı yürüyen ikinci kariyerden bahsedilmektedir 
(Tanaomi ve Asaadi, 2017). “Gölge iş” olarak da adlandırılan bu kariyer, mevcut bir işte çalışan 
insanların ilgi duydukları başka sektör ve alanlardaki gelişmeleri takip ederek farklı işlerde 

                                                
1 Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nilsunsariyer@yahoo.com 
2 Uzman, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi,mujganoklaz@hotmail.com. 
3 Uzman, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, didem_altun_86@hotmail.com. 
4 Uzman, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, cakmaknurhan@gmail.com. 
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çalışabilecek şekilde kendilerini yetiştirmeleridir (Bayraktaroğlu, 2008; Özdaşlı ve Arslan, 2009). 
Bu kariyer, eş zamanlı olarak birden fazla faaliyetin üstlenildiği kariyerdir (Türkoğlu, 2006). Bu 
kariyer çeşidinde çalışan, iş yeri dışında ikinci ve farklı bir kariyer geliştirmektedir.  
Özdaşlı ve Arslan (2009), paralel kariyerin özelliklerini şu şekilde sıralamaktadırlar:  
Bireyin eş zamanlı olarak birbirinden bağımsız iki ayrı kariyere sahip olması, 
Sadece maddi kazanç elde etmek için geliştirilmemesi,  
Özel ya da kamu sektörü çalışanları tarafından geliştirilebilir olması,  
Hem özel sektör ya da hem de gönüllü sektörlerde geçerli olması ve  
Profesyonel anlayışla yaklaşılması. 
Türkmen (2005), bireylerin paralel kariyer arama nedenlerinin mevcut işe bağlı faktörlere ve 
psikolojik faktörlere bağlı olduğunu söylemektedir. Yazar, bu faktörlerin altında yatan nedenleri 
aşağıdaki şekilde sıralamıştır:  
Mevcut iş rutin ve sıkıcıdır. 
Mevcut iş, bilgi, beceri ve yeteneklerin kullanılmasında yetersizdir. 
Başarılardan haz duyulmamaktadır. 
İşten dolayı yorgunluk ve tükenmişlik hissi bulunmaktadır. 
İşe karşı ilgisizlik bulunmaktadır. 
Mevcut işi kaybetme kaygısı vardır.  
Özdaşlı ve Arslan (2009), sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle yaptıkları bir araştırmada bu 
yöneticilerin paralel kariyer yapmasına sebep olan üç faktör saptanmıştır: Sosyal Faktörler, Siyasal 
Faktörler ve İşe İlişkin Faktörler. Yazarlar, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarında paralel kariyer 
yapan kişilerin neden paralel kariyer arayışına yöneldiklerini aşağıdaki başlıklarda biraraya 
getirmişlerdir:  
Gönüllü olmayan bir iş yaşamındaki monotonluğu azaltmak, 
Toplumsal sorunlara karşı duyarlılık, 
Farklı tecrübeler elde etme ve öğrenme, 
Çevre edinme ve nüfuz alanını genişletme, 
Toplumsal saygınlık ve statü kazanma, 
Sahip olunan siyasal ideolojiye hizmet etme, 
İktidara karşı politik baskı, 
Dini veya milli eğilimleri tatmin etme ve 
Aile bütçesine katkı sağlama. 
Bu çalışmada da paralel kariyer yapan sosyal medya girişimcileri ele alınmıştır. Sosyal medya 
girişimcileri, ekonomik anlamda değer ifade edecek bir iş fikrine sahip olup bu fikri yapılabilirlik 
araştırması sonucunda yatırıma dönüştüren sosyal medya aracılığıyla mal ve hizmet üretip satanlar 
olarak tanımlanmıştır (Sarıyer ve Kaya, 2015). Araştırmada bu girişimcilerin paralel kariyer yapma 
neden/nedenleri nelerdir? sorusuna cevap aranmıştır.  
 
 
3. TASARIM VE YÖNTEM 
 
Tanımlayıcı nitelik taşıyan bu araştırmada, birincil veriler kullanılmıştır. Çalışmanın ana kütlesi, 
paralel kariyer yapan sosyal medya girişimcileri oluşturmaktadır. Fakat sosyal medya siteleri 
oldukça fazladır. Ayrıca her sosyal medya sitesinin özelliği de birbirinden farklıdır. Bu nedenle 
fotoğraf paylaşımı özelliği nedeniyle sosyal medya girişimcilerinin daha çok tercih ettikleri 
Instagramda ürün satanlar tercih edilmiştir. Bu durumda örnek kütle, paralel kariyer yapan 
Instagram girişimcileridir. Bu, aynı zamanda araştırmanın kısıtıdır.  
Araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kartopu örneklemesi kullanılmıştır. 
Veriler, anket yoluyla toplanmıştır. Anket formunun oluşturulmasında Özdaşlı ve Arslan (2009)’ın 
anket formu ve Türkmen (2005)’in çalışması dikkate alınmıştır.  
Anket formu, üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde paralel kariyer yapma ve Instagram 
girişimcisi olma özellikleri ile ilgili üç soru sorulmuştur. İkinci bölümde, Instagram girişimcilerinin 
paralel kariyere yapma nedenlerine yer verilmiştir. Anketin son ve üçüncü bölümünde 
cevaplayıcıların demografik bilgilerine yönelik sorular bulunmaktadır.  
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Anket, Google Doküman (https://docs.google.com/forms/d/1_9w44vtfM8Ns0y4uTx2WsGN 
peKfPQAHHI30FnKI9b5E) kullanılarak oluşturulmuştur. Anket, 3 Temmuz ila 17 Ağustos 
arasında Instagram üzerinden paylaşılmıştır.  
Verilerin analizinde SPSS 24.0 for Windows istatistik paket programı kullanılmıştır.  
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Ankete cevap veren paralel kariyer yapan sosyal medya girişimcilerin % 69’u erkek, % 48’i lisans 
mezunu, % 38’i 35 ila 40 yaş arası ve % 62’si bekârdır (Tablo 1). 
 

Tablo 1. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri İle İlgili Bulgular 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
Anketi cevaplayanların hem paralel kariyer yapması hem de Instagram girişimcisi olması 
araştırmanın can alıcı noktasıdır. Bu özellikte olanları belirlemek amacıyla üç soru sorulmuştur. 
Instagramda ürün satma, Instagramda ürün satmak dışında geçimini sağladığı başka bir işin olması 
ve Instagramda ürün satmanın ikinci iş olması ile ilgili sorulara olumlu cevap veren 22 bireydir.  
Paralel kariyer yapan 22 Instagram girişimcisinin paralel kariyer yapma nedenleriyle ilgili 
verdikleri cevaplar, Tablo 2’dedir.  
 

Tablo 2. Paralel Kariyer Yapma Nedenleri 
 

Paralel Kariyer Yapma Nedenleri Onaylamama 
Frekans (%) 

Onaylama 
Frekans (%) 

TOPLAM 
Frekans (%) 

İşe karşı ilgisizlik 2 (9) 20 (91) 22 (100) 
İş yaşamındaki monotonluğu azaltmak 5 (24) 16 (76) 21 (100) 
Mevcut işte bilgi, beceri ve yeteneklerin yeterince 
kullanılamaması 

3 (38) 5 (62) 8 (100) 

Aile bütçesine katkı sağlama 5 (24) 16 (76) 21 (100) 
Başarılardan haz duyulmaması 7 (33) 14 (67) 21 (100) 
Mevcut işten dolayı yorgunluk ve tükenmişlik hissi 8 (38) 13 (62) 21 (100) 
Mevcut işi kaybetme kaygısı 4 (19) 17 (81) 21 (100) 
Farklı tecrübeler elde etme ve öğrenme 1 (5) 21 (95) 22 (100) 
Çevre edinme ve nüfuz alanını genişletme 1 (5) 20 (95) 21 (100) 
Toplumsal saygınlık ve statü kazanma 2 (9) 20 (91) 22 (100) 

 
Tablo 2’deki sonuçlar dikkate alındığında Instagram girişimcilerinin “Farklı tecrübeler elde etme 
ve öğrenme” ve “Çevre edinme ve nüfuz alanını genişletme” nedenlerinden dolayı paralel kariyer 
yaptıkları ortaya çıkmıştır. Görüleceği gibi her iki neden de maddi sebeplere bağlı olmayan sosyal 
faktörlerdir.  
 
 
 
 
 

Demografik Özellik  Demografik Özellik  
Cinsiyet Frekans (%) Yaş Grupları Frekans (%) 
Erkek 36 (69) 18-34 yaş arası 19 (37) 
Kadın 16 (31) 35-40 yaş arası 20 (38) 

TOPLAM 52 (100) 41 yaş ve üstü 13 (25) 
Eğitim Durumu Frekans (%) TOPLAM 52 (100) 
Lise 4 (8) Medeni Durum Frekans (%) 
Lisans 25 (48) Evli 20 (38) 
Lisansüstü 23 (44) Bekâr 32 (62) 

TOPLAM 52 (100) TOPLAM 52 (100) 
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5. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR  
 
Paralel kariyer, bireyin kariyer yaptığı iş dışında eşzamanlı bir iş yapmasıdır. Günümüzde sosyal 
medyanın oldukça yaygın kullanılması ve insanların kendi sitelerini yönetebilmeleri paralel 
kariyere zemin hazırlamıştır. Bu çalışmada bireylerin paralel kariyer yapma nedenleri 
araştırılmıştır. Araştırma sonucunda bu kariyeri yürüten Instagram girişimcilerinin ek bir gelir elde 
etme arzusu gibi maddi bir kaynağa bağlı olmadıkları aksine bireyin “farklı tecrübeler elde etmek 
ve öğrenmek” ile “çevre edinme ve nüfuz alanını genişletmek” istedikleri için paralel kariyer 
yaptıkları ortaya çıkmıştır. Görüleceği gibi paralel kariyer ek iş değil bireyin kendini daha fazla 
geliştirme ve maddi değil manevi doyum elde etme arzusunun sonucudur.  
Bu çalışma hem paralel kariyer yapan hem de Instagram girişimcisi olan bireylerle yapılmıştır. 
Uygulama esnasında bu iki özelliği sağlayan birey sayısına ulaşmak oldukça zor olmuştur. Bu 
nedenle sonuçlar, kısıtlı sayıda bireyden elde edilebilmiştir. Ancak elde edilen sonuçlar bu konuda 
yapılacak çalışmalar için yol gösterici olabilir.   
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ABSTRACT 
 

This study is aimed to examine the career services offered by career centers of 50 universities from 
Turkey and nine universities from the USA through monitoring their official websites. The results 
show that carrier counseling practices are more prevalent in the USA than in Turkey. This study 
also introduced a new semi-structured career counseling model which based on Super's life span 
career counseling theory, taking into account the working conditions of the country. 
 
Keyword: Super's life-span, life-space career theory, career counseling, career planning, career 
development tasks 
 

ÖZET 
 

Bu çalışmada yurtiçinde 50 ve Amerika Birleşik Devletlerinde dokuz farklı üniversitenin kariyer 
merkezlerinin sundukları kariyer hizmetleri, resmi web siteleri taranarak incelenmiştir. Analiz 
sonuçları yurtdışındaki kariyer merkezlerinde “kariyer danışması” hizmetine ağırlık verildiğini 
göstermektedir. Çalışma kapsamında ayrıca Super’in Yaşam boyu kariyer danışmanlığı kuramına 
dayalı, ülke çalışma yaşamı koşulları da göz önünde bulundurularak geliştirilen yarı yapılandırılmış 
kariyer danışma modeli tanıtılmıştır.  
 
Anahtar Kelime: Super yaşam boyu kariyer gelişimi kuramı, kariyer danışmanlığı, kariyer 
planlama, kariyer gelişim görevleri 
  
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde, hayat boyu devam eden bir süreç olduğu evrensel olarak açıkça kabul edilen kariyer 
gelişimi, birçok üniversite öğrencisinin üstesinden etkili bir biçimde gelmek için yeterince 
hazırlıklı olmadığı, zorlayıcı bir süreçtir (Niles ve Harris Bowlsbey, 2002; Çev. Korkut-Owen, 
2013). Kariyer seçimini mesleki gelişim süreci olarak açıklayan kuramcılara göre, kariyer seçimi 
kim olduğumuza ilişkin algımıza göre şekillenmektedir. Super (1980) kariyerin bireyin sahip 
olduğu yaşam rollerinin birleşimiyle oluştuğunu ifade etmektedir. Kariyer gelişimi döngüsel 
yapıda, evreler (büyüme,  keşfetme, yerleşme, sürdürme ve çöküş) halinde ortaya çıkmakta, her 
evrede bireyin yerine getirmesi gereken görevler bulunmaktadır (Super, 1983). Bireyler bu 
görevleri başarmaları durumunda bir sonraki evrenin görevleriyle karşılaşmakta; görevleri 
karşılayamayanlar ise önceki evrelere geri dönmektedirler. Super (1992)’a göre her evrede kariyer 
                                                
1 Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KARMER) desteğiyle gerçekleştirilmiştir. 
2 Doç. Dr. Arif ÖZER, Hacettepe Üniversitesi, arifozer@hacettepe.edu.tr 
3 Arş. Gör. Yılmaz HASRET, Pamukkale Üniversitesi, yilmazhasret@pau.edu.tr 
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aşama ve görevleriyle başa çıkma konusunda planlı bir tutum sergileme, eğitsel ve mesleki fırsatlar 
hakkında bilgi toplama, gerçekçi kariyer kararları vermeyi öğrenme, kendi hakkında ve uygun 
meslekler hakkında gerçekçi değerlendirmeler yapma gibi görevler bulunmaktadır. Bu görevleri 
başarılı bir şekilde gerçekleştirenler mesleki açıdan uyumlu (olgun) olarak değerlendirilmektedir.  
Mesleki gelişim görevleri keşfetme evresinin belirleme basamağında bulunan üniversite öğrencileri 
için de geçerlidir. Bu görevlerin yerine getirilememiş olması ya da öğrencilerin üniversite 
yıllarında iş yaşamına hazırlanmamaları, uzun süreli işsizlik yaşamalarına, kendi özellik ve 
beklentilerine uygun düşmeyen mesleki kararlar almalarına yol açabilir. Mesleki gelişim 
görevlerinin evrensel yanları bulunmakla birlikte, iş yaşamının kültürler arasında farklılık 
gösterdiği ileri sürülebilir. Bilgi ve Teknoloji alanındaki hızlı değişiklikler, küresel rekabete dayalı 
gelişen yeni pazarlar ve iş anlayışındaki değişmeler (üretim yerine hizmet odaklı olma) farklı yaş, 
ırk ve cinsiyet gruplarının iş dünyasında daha fazla yer edinmesine yol açmaktadır. Sue, Parham ve 
Santiago (1998) endüstri ve örgüt psikolojisinin yönetim, motivasyon, kariyer gelişimi ve 
planlaması vb. temel kavramlarının aslında genç beyaz Avrupa kökenli Amerikalılar için 
geliştirildiğini; iş yaşamındaki değişimlere bağlı olarak söz konusu geleneksel kavramların gözden 
geçirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Byars-Winston ve Fouad (2006) kültürel çevrenin 
danışanların mesleki davranışlarındaki etkisini ortaya koyan kültür merkezli danışma 
yaklaşımlarını geliştirme ihtiyacının giderek daha önemli hale geldiğini ancak bunun nasıl 
olacağına ilişkin görgül çok az bir veri bulunduğunu belirtmektedirler. Hoa (2015) adayların 
meslek tercihlerinde sadece kişisel özelliklerini göz önünde bulunduran batı kültürlerindeki temel 
kuram ve uygulamaların Çin’li öğrencilere yapılacak kariyer danışmanlığı uygulamalarında yeterli 
olmadığını; Çin’de işyerinin konumu, idare biçimi yanında aile beklentilerinin iş tercihinde, adayın 
ilgi ve yeteneklerinden daha önemli olduğunu dile getirmektedir. 
Türkiye’de aday işgören nitelikleri çeşitli bakımlardan batı kültüründeki yaşıtlarından farklılıklar 
göstermektedir. Bu farklılar meslek seçme anlamına da gelen üniversiteye yerleşmenin giriş 
sınavlarına göre belirlenmesi, üniversite ve meslek kararlarında ailelerin etkili olması, tekrarlanan 
ekonomik krizlerle devlet güvencesine dayalı işlerin öğrenciler tarafından değerli bulunması bu 
nedenle çoğu üniversitelinin okulun son senesini Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) 
hazırlanmak için kurslarda geçirmeleri şeklinde sıralanabilir. Nitekim YÖK’ün 2017 yılı ÖSYS 
sonuçlarına ilişkin yaptığı bir analizde, büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
istihdam edilen Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ve Fen Bilgisi Öğretmenliği kontenjanlarının 
doluluk oranının, mezuniyet sonrası istihdam edilebilirlik oranlarındaki azalmaya bağlı olarak 
düştüğü ifade edilmektedir (Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2017). Bu farklılıklar nedeniyle 
Super’ın kuramı evrensel özellikler göstermekle birlikte, kariyer gelişimini etkileyen kültürel, 
ekonomik vb. yerel faktörlerin de bu süreci etkileyebildiği, bu anlamda üniversite öğrencilerinin 
kariyer gelişimlerini desteklerken diğer faktörlerin de dikkate alınması ve bunlara yönelik 
çalışmaların yürütülmesi yararlı olabilir.  
Kariyer danışmanlığı alanındaki çalışmalar yüzyılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Sadece 
Amazonda 8.489 kaynak bulunmaktadır. Bununla birlikte, ülkemizde sunulan hizmetler günümüze 
kadar ağırlıklı olarak orta öğretimden liseye geçiş aşamasında özellikle de sınavdaki başarı sırasına 
göre bölüm tercihi yapma odaklı verilmiştir. Diğer bir deyişle, hizmetler mesleki rehberlik 
temelinde yürütülmüş, ortaöğretimde bile mesleki danışmaya geçilememiştir. Oysa Super’ın 
Yaşam Boyu Gelişim Kuramında da belirtildiği gibi, diğer mesleki gelişim dönemlerinde de 
bireylerin desteklenmesi gerekmektedir. Bu amaçla yapılan bu çalışmada Türkiye’de ve yurt 
dışında yükseköğretimde verilen kariyer hizmetlerinin niteliğinin karşılaştırılması ve Super’ın 
Yaşam Boyu Gelişim Kuramına dayalı örnek bir kariyer danışma modelinin sunulması 
amaçlanmıştır.  

 
 

2. YÖNTEM 
 

Bu çalışma kapsamında yurt içinde 50 ve ABD’de dokuz olmak üzere toplam 59 üniversitenin 
kariyer merkezleri resmi web sayfaları incelenerek, verdikleri hizmet alanına göre incelenmiştir. 
Üniversitelerin belirlenmesinde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmış; örnekleme seçilen kariyer 
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merkezinin, Üniversite Akademik Performans Sıralaması (URAP) 2016-2017 yılı raporlarına göre 
en başarılı üniversitelere ait olması kuralı benimsenmiştir.7  
Söz konusu merkezlerin çalışmaları betimsel istatistikler kullanılarak bulgular bölümünde 
özetlenmiştir. Son olarak, Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezince Super’ın Yaşam Boyu, Yaşam-Alanı Mesleki Gelişim Kuramına dayandırılarak 
hazırlanan ve bir yıldır yürütülmekte olan kariyer görüşmelerinde denenen/geliştirilen kariyer 
danışması modeli önerisi sunulmuştur. 
 

 
3. BULGULAR 

 
Bulgular araştırmanın amaçları doğrultusunda sırasıyla aşağıda verilmiştir.  
 
3.1. Türkiye’de Ve ABD’de Yükseköğretimde Sunulan Kariyer Hizmetlerinin Niteliği  
 
Yurtiçi ve yurtdışında kariyer merkezlerinin hizmet verdikleri alanlar, frekans ve yüzdeler 
kullanılarak Tablo 1’de özetlenmiştir. 
 

Tablo 1. Kariyer Hizmetlerinin Kariyer Merkezlerinde Verilme Oranı 

Merkezler Kariyer 
Danışmanlığı 

CV 
Hazırlama 

Kariyer 
Fuarı 

Mülakat 
Teknikleri 

Staj ve İş 
Havuzu 

Kariyer 
Planlama 
Etkinlikleri 

Türkiye 14 
%51 

23 
%85 

18 
%66 

20 
%74 

15 
%55 

26 
%96 

ABD 8 
%88 

5 
%55 

7 
%77 

5 
%55 

7 
%77 

9 
%100 

 
Tablo 1’de görüldüğü gibi, yurtiçinde bulunan kariyer merkezlerinde “kariyer danışmanlığı (%51) 
ve staj ve iş havuzu (%55)” hizmetlerinin, “kariyer planlama etkinlikleri (%85) ve CV hazırlama 
(%85)” hizmetlerine göre daha az verildiği görülmektedir. Yurtdışında bulunan kariyer 
merkezlerinde ise en düşük oranda “CV hazırlama (%55) ve mülakat teknikleri (%55)”, en yüksek 
düzeyde ise “kariyer planlama etkinlikleri (%100) ve kariyer danışmanlığı (%88)” verilmektedir. 
Tabloya göre en büyük fark, kariyer danışmanlığı hizmetlerinin sunulmasında gözlemlenmektedir.   
 
3.1. Yükseköğretimde Yarı Yapılandırılmış Kariyer Danışması Modeli 

 
Yükseköğretimde Yarı Yapılandırılmış Kariyer Danışması Modeli uygulamada danışanların 
oturumlara devam etme sıklıkları, kariyer merkezindeki danışman sayıları ve buna bağlı talebi 
karşılama düzeyleri, kısa süreli danışma yaklaşımlarının son yıllarda daha çok tercih edilmesi gibi 
nedenlerle haftada bir olmak üzere 40-50 dakikalık üç oturum şeklinde planlanmıştır. Danışanın 
ilerleme hızına, ihtiyaçlarına ve test/test dışı teknikler kullanmasına bağlı olarak oturum sayısı 
değişkenlik gösterebilir. Aşağıda oturumların içeriklerine ilişkin bilgiler verilmiştir. 

                                                
7 http://www.urapcenter.org 
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I. Oturum 

 
1. İlişki Kurma: Danışan ile danışman arasında ilk ilişki kurulması amacıyla  

 Danışan danışma odasına davet edilir (danışan ve danışman yalnız görüşmeli, 
görüşme bölünmemelidir). 

 Oturacağı yer gösterilir. 

 Hoş geldin, Okulunun nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? vb. sorular sorulurak 
görüşme başlatılır.  

 Öğrencinin söylediklerinden yola çıkarak sözlü- sözsüz tepkiler (gözle iletişim vb.) 
verilir. 

 Danışman aktif dinlemeye (hafif öne eğilir pozisyonda oturmak gibi) hazır olduğunu 
danışana gösterir. 

2. Yapılama: Görüşmenin kuralları hakkında bilgi verilir.  

Örneğin; “Oturumlarda senin kariyer planın ve beklentilerin üzerinde durup bunlara uygun 
kariyer seçeneklerini birlikte araştıracağız. Bu araştırma sürecinde senin sorumluluğun görüşme 
sürelerinin nasıl kullanılacağı ve kariyer seçeneklerinin nasıl araştırılacağı; benim sorumluluğum 
ise bu süreçte seninle birlikte seçenekleri incelemek olacaktır. Görüşmelerimiz 3 hafta boyunca, 
haftada bir kez şimdi belirleyeceğimiz gün ve saatte olacak ve bir saat sürecek. Burada 
anlattıkların ikimizin arasında kalacak. Görüşme sürecinin yapısına ilişkin sormak veya eklemek 
istediğin bir şey var mı?” 
3. Kariyer Amacının Netleştirilmesi: Danışanın hangi amaçla görüşmeye geldiği, 

görüşmeden ne beklediği, görüşmenin sonunda neyi elde etmeyi umduğu netleştirilir. 
Örneğin;  

 Görüşmenin sonunda kariyer planınla ilgili neyi netleştirmek istiyorsun? 

 Görüşmelerin sonunda kariyer planınla ilgili nasıl bir değişim elde etmek istiyorsun? 

 Kariyer planınla ilgili ne gerçekleştiğinde bu görüşmenin amacına ulaştığını 
anlayacaksın?  

Danışmanın görevi: Danışanların amaçlarının net, eyleme dönük, gerçekçi, kişisel ve ulaşılabilir 
olmasına yardım etmektir. Danışanlar genellikle lisans sonrası eğitime devam etmeli miyim 
çalışmaya mı başlamalıyım, CV’lerini gözden geçirme, iş/staj araştırma, KPSS sınavları ve iş 
kurma alanlarında görüşmeye başvurmaktadırlar. Birden fazla amaç belirleyen danışanlara: 
“Senin en çok çalışmak istediğin amaç hangisi? ya da bunlardan hangisini öncelikle ele almak 
istiyorsun?” şeklinde tepki verilebilir. Kariyer görüşmesine ilk kez başvuran çoğu danışan içinde 
bulunduğu sınıf düzeyinde hangi hazırlıkları yapması gerektiğine ilişkin sınırlı ve sistematik 
olamayan bilgilere sahiptir. Bu yüzden danışmanın öncelikle görevi danışan hakkında bilgi 
toplamak, üniversiteye başladığı günden bu yana neler yaptığı, kişisel özellik ve beklentilerinin 
neler olduğunu öğrenmek olmalıdır. Danışan ikinci yıl,  ilk yıl kariyer danışmanıyla birlikte 
hazırladığı CV’sini gözden geçirmek amacıyla gelmesi gibi bir gerekçeyle randevu istiyorsa bu 
durumda ilk oturumdaki izlenmesi gereken aşamalar atlanıp, doğrudan ikinci oturum boyunca 
yapılacaklara geçilebilir.  
4. Danışanla İlgili Bilgi Toplama: Danışanın anlattıklarından (danışanın rızası alınarak) küçük 
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notlar tutulabilir. Bu aşamada danışanın özellikleri tanınır. Görüşmeyi soru-cevap şeklinde 
mülakata çevirmemeye özen göstererek, danışana aşağıdaki sorular yöneltilebilir:   

 Neler yapıyorsun? Okulda, ailenle nasıl zaman geçiriyorsun? Nelerle ilgileniyorsun? 
(Danışanın yaşam rolleri hakkında bilgi toplanması amacıyla)  

 Ailenin kariyer bağlamında senden beklentileri neler? 
 Olası iş/staj başvurusunun en önemli getirisi ne olacak? 
 “Görüşmeye getirdiği sorun/konu” ile ilgili bu güne kadar neler yaptın? 

Danışmanın görevi: Danışanın ilgilerine, değerlerine, yaşam rollerine vb. nasıl baktığını, 
böylelikle kendisini (benliğini) nasıl ağıladığını anlamaya çalışmak olmalıdır. Danışman gerek 
görürse, test ya da test dışı teknikler kullanabilir. 
5. Bilgilerin Değerlendirilmesi: Toplanan bilgiler doğrultusunda, danışanın kariyer planının 
içinde bulunduğu sınıf düzeyine uygun olup olmadığı, bulunduğu aşamada hangi sorunlarla karşı 
karşıya olduğu belirlenir.8 Edinilen bilgiler danışanın amacı doğrultusunda birlikte 
değerlendirilir. Test ya da test dışı teknikler kullanıldıysa elde edilen sonuçlar danışanla 
paylaşılır, danışanın sonuçları değerlendirmesi istenir. Bilgilerin birlikte ele alınıp 
değerlendirilmesinin ardından, oturum boyunca keşfettiği yeni bilgiler eşliğinde sonraki 
oturumlarda neler üzerinde durmak istediği danışana sorulur. Sonraki aşamalarda danışan ve 
danışman bu amaç üzerinde çalışır.  
Psikolojik danışmada sorunu çözmek danışanın görevi olduğundan, danışan sonraki aşamalarda 
araştırmalar yapar, bilgiler toplar ve görüşme sırasında bunları danışmanla birlikte gözden 
geçirirler. Bu münasebetle danışman danışana görüşme amacıyla ilgili araştırma ödevleri 
verebilir. Danışana yardımcı olabilmesi açısından Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde hazırlanan Kariyer Danışmanı El Kitabı paylaşılır. 
Bu el kitabında stajlar, yatay geçiş başvuruları, dikey geçiş başvuruları, cv hazırlama, şirket 
kurma, kamu kurumları ve özel sektörde çalışmada aranan nitelikler vb. konular yer almaktadır. 
Oturumun sonunda danışman ilk oturumun kısa bir özetini yaparak görüşmeyi sonlandırır. 

II. Oturum 

Danışan güler yüzle karşılanıp, nasıl olduğu sorularak görüşmeye başlanır. 
1. Kariyer Seçenekleri Hakkında Bilgi Toplama: Danışan belirlediği amaç doğrultusunda bir 
hafta boyu çalışır. Örneğin; Yatay geçiş yaparak bölüm değiştirmek isteyen bir danışandan el 
kitabını incelemiş, geçiş yapmak istediği bölümün bulunduğu üniversitenin web sayfasında ilgili 
kararları okumuş olarak gelmesi beklenir.  
Danışman ilk oturumu özetler ve geçen haftadan bu yana yatay geçiş hakkında neler araştırdın? 
Neler anlatmak istiyorsun? şeklindeki bir açık uçlu soruyla sözü danışana bırakır.  
Kamu kurumlarında çalışmak isteyen bir danışandan, kamu kurumuna başvuruda bulunmak için 
gereken asgari niteliklerin neler olduğunu ve bu nitelikleri üniversite eğitimi sırasında nasıl 
geliştirebileceğini araştırması beklenir. Danışan için bir hafta yeterli olmaması durumunda, 
seçenekler hakkında bilgi toplama sonraki hafta da devam ettirilebilir.  
Danışanın anlattıkları içinde varsa bilgi yanlışları düzeltilir. Dile getirmediği önemli noktalar 
danışana hatırlatılarak, ne düşündüğü sorulur. Seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını danışanın 
değerlendirmesi istenir.  
Danışmanın görevi: Seçenekler hakkında danışanın doğru ve yeterli bilgiye erişmesi, varsa bilgi 
eksiklikleri ya da yanlış inançlarının düzeltilmesidir. Danışanın dile getirmediği önemli 
noktaların hatırlatılması, danışanın karar alırken seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını bir 
arada göz önünde bulundurmasıdır. 
2. Kariyer Seçeneklerini Tartışma: Oturumun sonraki bölümünde danışanın sıraladığı 
seçeneklerin sorunun çözümünde ne kadar işe yarayacağı üzerinde durulur. Danışman oturumlar 
boyunca akıl vermemeye, danışan yerine karar almamaya, danışanın görüşlerini eleştirmemeye 
dikkat etmelidir. 
Örneğin; Danışan sadece CV üzerinde çalışıyorsa, görüşmenin bu bölümünde danışanın yanında 

                                                
8 http://www.edinboro.edu/directory/offices-services/career-development/choosing-a-career-or-major/ 
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getirdiği CV üzerinde, danışan ve danışman birlikte çalışırlar. Danışanın karar vermesi gereken 
bir durum söz konusu ise KARMER tarafından hazırlanan Karar Tablosu Formu kullanılarak 
danışanın karar vermesine yardımcı olunmalıdır. Bu noktada danışmanın, danışanın kararlarını 
etkilemeye yönelik sözlü ve sözsüz tepkiler vermemesi gerektiği akılda tutulmalıdır. Danışan bir 
karara vardığı gözlendiğinde, neler hissettiği, elediği seçeneklerle ilgili şu anda hangi duyguları 
yaşadığı sorularak görüşme devam ettirilir. Oturumun sonunda danışman danışandan ikinci 
oturumun özetini yapması ister ve haftaya son oturumun yapılacağı hatırlatılarak, görüşme 
sonlandırır. 

III. Oturum 
Danışan güler yüzle karşılanıp, nasıl olduğu sorularak görüşmeye başlanır. 
1. Kariyer Planı Oluşturma: Danışanın vardığı karar doğrultusunda ya da CV’sinde boş olan 
bölümler için bu yıl kariyer planına uygun hangi adımları, ne zaman ve nasıl atacağına ilişkin 
somut uygulanabilir bir yol haritası oluşturulur. Danışman bu yol haritasının danışana özgü, 
gerçekçi, ara ve ana hedefleri olan bir içerikte oluşturulması konusunda danışana yardım eder. 
Örneğin; ikinci sınıf öğrencisi sene içinde staj için belirlenen kuruluşların insan kaynaklarına 
başvurma, CV’yi güçlendirme, linkedin, kariyer.net vb. sitelere üye olma ve sosyal bağlantıları 
güçlendirme, gönüllü yaz stajı için bağlantılar kurma gibi çalışmalardan bir ya da bir kaçı için 
nasıl bir yol izleyeceği üzerinde durabilir. 
2. Sonlandırma: Son aşamada, danışandan ilk oturumdan itibaren ele alınan konuları 
özetlemesi; süreç, görüşme konusundaki harcadığı çaba ve elde ettikleri hakkında genel bir 
değerlendirmede bulunması istenir. Görüşme sonlandırılır. 
 

 
 

4. SONUÇLAR 
 
Super’ın Mesleki Gelişim Kuramına göre, üniversite öğrencileri keşfetme evresinde yer 
almaktadırlar. Bu evrede kariyer seçeneklerini belirleme, bu seçenekler hakkında bilgi toplama, 
kendileri için en uygun seçeneği belirleme ve bu seçenek doğrultusunda bir kariyer planı 
oluşturmak mesleki gelişim görevlerini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilere sunulacak 
kariyer hizmetleri sadece sorun odaklı değil, gelişimsel odaklı planlanmalıdır.  
Yapılan araştırmada yurtiçi ve dışındaki kariyer merkezlerinde sunulan hizmetlerin niteliğindeki 
farklılıkları ortaya koymak; Super’ın üniversite öğrencilerine yönelik ileri sürdüğü mesleki gelişim 
görevlerini destekleyen yerel bir model oluşturarak, bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı 
sağlamak amaçlanmıştır. Merkez tarafından bu görüşmelerde hazırlanan el kitabı insan 
kaynaklarıyla görüşülerek, kurumların web sayfaları vb. incelenerek hazırlanmıştır. Görüşme 
içeriği olabildiğince yapılandırılarak, danışmanların sürece ilişkin belirsizlik yaşamamalarının 
önüne geçilmek istenmiştir.  
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OLAN ALIŞ VERİŞ MERKEZLERİ VE ÖRGÜTSEL 
BAĞLILIK PERSPEKTİFİYLE DEĞERLENDİRME 

    
THE FIRST STAGE OF NEW GENERATION CAREER IS SHOPPING 

CENTERS EVALUATION IN TERMS OF ORGANIZATIONAL 
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ÖZET 
 

Bu çalışmanın amacı, çalışanların örgütleri ile bağ kurmalarını sağlayan faktörleri ortaya koyarak 
örgütsel bağlılığın mağaza yönetimindeki rolü ve önemine vurgu yapmaktır. Bu doğrultuda, 
örgütsel bağlılığın kavramsal çerçevesi çizilerek bağlılığı etkileyen unsurların neler olduğu 
tartışılmakta, örgütsel bağlılığa yönelik çeşitli sınıflandırma ve yaklaşımlar incelenmektedir. 
Bu çalışmada Denizli’de var olan 3 alış veriş merkezindeki (AVM) mağazalarda çalışanların 
örgütsel bağlılık düzeyi açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışmada Allen ve Meyer (1990) tarafından 
geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeğinin boyutları olan duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif 
bağlılık düzeyleri Denizli’deki üç alış-veriş merkezindeki mağazalarda çalışanlar üzerinden 
incelenmektedir. Böylelikle, Denizli AVM çalışanlarında hangi bağlılık türünün öne çıktığı ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. 
Hizmetlerinin karşılığında örgüte katma değer verdiklerini düşünen AVM’lerdeki genç çalışanlar, 
önce görevlerine ve sonrasında ise örgütlerine giderek bağlanmaktadır. Başlarda genç olmak 
bağlılık hissini kuvvetlendirirken, çalışanların yaşı ilerledikçe örgütte kariyer imkânı elde 
edemedikçe bağlılık seviyeleri düşmeye başlamaktadır. Bu durum, mağazacılık sektöründe yaşça 
büyük çalışanların oranının daha az olmasına sebep olmaktadır. 
Araştırmanın amacı, mağazacılık sektöründe çalışanların bağlılık düzeyleri ve boyutları arasındaki 
farkı inceleyerek, işletmelerin çalışan devir oranının sebeplerini anlamak, bunun için proaktif 
önlemlerin ortaya konulmasına, perakende sektöründe politika ve strateji oluştururken ön planda 
tutulması gereken noktaları aydınlatmaya katkıda bulunmaktır. Bunun için Denizli’de faaliyet 
gösteren 3 alış-veriş merkezindeki 51 mağazadan 292 katılımcı ile araştırma yapılmıştır. 
  
Anahtar Kelime: Örgütsel Bağlılık, Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı, Normatif Bağlılık, Alış-
Veriş Merkezleri 
 
 
1. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 
 
Örgütsel bağlılık kavramı üzerine yapılan tartışmalar 1950’lere dayanmakta ve kavramın değişik 
boyutları birçok araştırmacının çalışma konusunu oluşturmaktadır. Örgütsel bağlılık kavramı, işe 
devam etme, işten ayrılma, iş tatmini, performans ve verimlilik gibi unsurlar ile ilişkili olmasından 
dolayı özellikle 1980’lerin sonundan itibaren literatürde artarak yer almaktadır (Özsoy, 2004). 
Örgütsel bağlılığı, örgüt üyesi ile örgüt arasındaki ilişkinin yansıtılmasını sağlayan psikolojik bir 
durum olarak gören Meyer ve Allen (1991), söz konusu psikolojik durumun örgüt üyesi ile örgüt 
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arasındaki ilişkileri ve çalışanın bulunduğu örgütte kalma kararı veya örgütten ayrılma kararı 
üstünde belirleyici bir etkisi olduğunu belirtmektedir (Çubukçu ve Tarakçıoğlu, 2010: 59). 
Örgüte bağlılık, çalışan ve örgüt arasındaki karşılıklı etkileşim ve değişimi ifade etmektedir. 
Bireyin gösterdiği performans ve sadakatine karşılık örgütten ödül veya çıktı sağlaması halinde, 
örgüte kendini adama düzeyi de artacaktır. Dolayısıyla, çalışan ve örgüt arasındaki değişim örgütün 
bireyden bağlılık ve adama görmesine karşılık bireye ödül ve/veya çıktı sağlaması anlamına 
gelmektedir. Bununla birlikte, örgütsel bağlılık çalışanları dört temel noktada etkilemektedir (Balcı, 
2003: 27–28);  

1. Örgütün hedef ve değerlerini benimseme, örgütsel faaliyetlere olan katılımı olumlu yönde 
etkileme, 

2. Örgüt için adanmışlığı, işe devamlılığı ve hizmet motivasyonunu içgüdüsel olarak arttırma, 
3. İş bırakma konusunda negatif yönlü bir ilişki, 
4. İş tatmini, iş bırakma sürecinin ilk safhalarında önemli bir değişken iken, ilerleyen 

aşamalarda örgütsel bağlılık, iş tatmininden daha anlamlı bir değişken olmaktadır. 
Örgütsel bağlılık, sadece işverene sadakat demek değil, örgütün iyiliği ve başarısının sürmesi için 
örgüte dâhil olanların düşüncelerini açıklayıp, çaba gösterdikleri bir süreç olarak ifade edilmektedir 
(Yüksel, 2000, 176). Bu tanımın ışığında, örgütsel bağlılık kavramı içsel veya duygusal bir 
bağlılığın ötesinde performans sürekliliği, iyi niyet ve katılım gibi kavramları da kapsamaktadır. 
Çöl (2004: 43), küreselleşmeyle beraber insan kaynakları yönetiminin artan önemine değinerek, 
modern yönetim kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiye dikkat çekmekte, örgütsel 
bağlılık kavramını modern yönetim kavramları çerçevesinde değerlendirmektedir. Örgütsel bağlılık 
kavramının literatürde, “mesleki bağlılık”, “iş arkadaşlarına bağlılık”, “sadâkat” ve “itâat” gibi 
kavramlarla eşdeğer kullanıldığını ifade ederek kavramsal muğlaklığa netlik kazandırmak için 
örgütsel bağlılığı, çalışanın örgüt ile özdeşleşerek, örgütün ilke, amaç ve değerlerini 
benimsemesinin, örgütsel kazançlar için çaba göstermesinin ve örgütte çalışmayı sürdürme 
isteğinin ölçüsü olarak tanımlamaktadır.  
Örgütsel bağlılık, bireye, zamana ve mekâna göre farklılıklar gösterebilmektedir. Dolayısıyla 
örgütsel bağlılık kavramını somutlaştırmak için başvurulan bazı değerlendirme ölçütleri 
bulunmaktadır (İbicioğlu, 2000: 14-16; İnce ve Gül, 2005: 11); 
Örgütün Amaç ve Değerlerini Benimseme: Bireysel değerler ile örgütsel değerler arasında olumlu 
bir ilişkinin olması, sağlıklı ve yüksek seviyede bağlılığın oluşması açısından önemli role sahiptir. 
Örgüt İçin Fedakârlıkta Bulunabilme: Beklenen ya da karşılıklı olarak belirlenmiş seviyenin 
üstünde çaba sarfetmek, herhangi bir kişisel menfaate dayanmadan, bireysel çıkarların tatmin 
edilmesi beklentisinden öte, örgütün başarısı için kendinden fedakârlık etmeyi ifade etmektedir. 
Örgüt Üyeliğinin Devamı İçin Güçlü Bir İstek Duyma: Bu istek işe girilen andan itibaren çalışanın 
kendisini güdülemesini tetikleyen bir faktördür. Örgüt üyeliğinin bekasına yönelik duyulan isteğin 
arkasında bireysel tercih ve beklentiler, kurum imajı ve kurum hakkında toplanan ön bilgiler gibi 
tecrübe öncesi nedenler olabileceği gibi örgüt-çalışan arasındaki uyum ve iş tatmini gibi tecrübe 
sırasında ortaya çıkan sebepler de olabilmektedir. 
Örgüt Kimliği ile Özdeşleşme: Bireyin içinde bulunduğu grup, topluluk ya da kurumla arasında 
ortak yanlar bularak zamanla ona benzemeye çalışması özdeşleşme olarak tanımlanabilir. Bu 
nedenle, bireyin içinde bulunduğu örgütle özdeşleşebilmesi için öncelikle kendini tanıması, daha 
sonra örgütün özellik ve değerlerini fark ederek kendisi ile arasında ortak noktalar bulması 
gerekmektedir. 
İçselleştirme: Bireyin çalıştığı örgüte ait kültürü ve değerler bütününü, kendi kişiliği ile 
harmanlayarak benimsemesi içselleştirme olarak tanımlanmaktadır. İçselleştirme, davranışları 
şekillendiren rehber değerlerin, örgüt-birey etkileşiminde birleşmesini sağlayan etkileme ve 
etkilenme sürecidir. 
Örgütsel bağlılık kavramı üç boyuttan oluşmaktadır (Meyer ve Allen, 1997:11); 
Duygusal Bağlılık: işletmede çalışan bireylerin duygusal olarak kendi tercihleri ile işletmede kalma 
arzusu olarak tanımlanmaktadır.  
Devam Bağlılığı: çalışanların örgütten ayrılmalarının işletmeye getireceği maliyeti ve 
olumsuzlukları dikkate alması, bir zorunluluk olarak işletmeye devam etme şeklinde 
tanımlanmaktadır 
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Normatif Bağlılık: Çalışanların ahlaki bir görev duygusuyla ve işletmeden ayrılmamanın gereğine 
inandıkları için kendilerini örgüte bağlı hissetmeleridir. 
 
 
2.  ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 
 
Bu araştırmada, Denizli Bölgesinde yer alan Denizli Forum Çamlık AVM, Denizli Teraspark AVM 
ve Denizli Sümerpark AVM’deki mağazalarda çalışanların örgütsel bağlılık düzeyi açıklanmaya 
çalışılmaktadır. Bu kapsamda, Allen ve Meyer (1990) tarafından geliştirilen bağlılık yaklaşımı; 
duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık düzeyleri Denizli’deki üç alış-veriş 
merkezindeki mağazalarda çalışanlar üzerinden incelenmektedir. Böylelikle, Denizli AVM 
çalışanlarında hangi bağlılık türünün öne çıktığı araştırılarak ve bahsi geçen boyutlar arasındaki 
ilişki analiz edilmektedir. 
Araştırmanın amacı, mağazacılık sektöründe çalışanların bağlılık düzeyleri ve boyutları arasındaki 
farkı inceleyerek örgütlerin iş gücü devir oranını kontrol altında tutabilmek için proaktif önlemler 
almasına katkıda bulunmaktır. Böylelikle, düşük bağlılığa neden olan önemli değişkenler 
belirlenerek çalışanların bağlılık düzeylerini ve dolayısıyla performanslarını artıracak önerilerin 
sunulması amaçlanmaktadır. 
Araştırmanın inceleme alanını, genç nüfusun kariyerlerinin ilk adımlarında yarı zamanlı da olsa 
AVM mağazalarını tercih etmelerinden dolayı Denizli Bölgesindeki AVM mağazaları 
oluşturmaktadır. Araştırmanın anakütlesini Denizli’de bulunan AVM’lerdeki mağazacılık 
sektöründe çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi Denizli Forum Çamlık AVM, 
Denizli Teraspark AVM ve Denizli Sümerpark AVM çalışanları arasından oluşturulmuştur. Denizli 
Bölgesindeki alış-veriş merkezlerinde faaliyet gösteren 51 mağazadan uygulanabilir 292 anket 
dönüşü olmuştur. 
Araştırmanın verileri, Denizli Forum Çamlık AVM, Denizli Teraspark AVM ve Denizli Sümerpark 
AVM’lerinde yer alan mağazalarda çalışanlara yapılan ve anket aracılığıyla toplanmıştır. Örgütsel 
bağlılık ölçeği olarak Allen ve Meyer (1990)’in “örgütsel bağlılık” ölçeği kullanılmıştır.  
Katılımcıların Özellikleri 
Katılımcıların % 53’1’i 30 yaş ve altındadır. 40 yaşın üzerindeki çalışan sayısı ise örneklemin 
yalnızca % 7,5’ini oluşturmaktadır. Katılımcıların özelliklilerinden dikkat çeken bir diğer değer 
erkek katılımcı sayısının kadın katılımcı sayısına göre önemli ölçüde yüksek olmasıdır. 
 

Tablo-1 Katılımcıların Özellikleri 
Yaş  Medeni Hal 

 S %   S % 
30 yaş altı 155 53,1  Evli 114 39 
31-40 yaş 115 39,4  Bekâr 173 59,2 
41-50 yaş 17 5,8  Dul/Boşanmış 5 1,7 
50 ve üzeri 5 1,7  Cinsiyet 
     S % 

Hizmet Süresi  Kadın 94 32,2 
 S %  Erkek 198 67,8 
1 yıldan az 60 20,5  Eğitim 
1-3 yıl 40 13,7   S % 
4-6 yıl 87 29,8  Lise ve altı 191 65,4 
7-9 yıl 100 34,2  Üniversite 97 33,2 
10 yıl ve üstü 5 1,7  Lisansüstü 4 1,4 
TOPLAM 292 100  TOPLAM 292 100 

 
Mağazacılık sektörü üzerine yapılan çalışmaların birçoğu erkek çalışan sayısının kadın çalışan 
sayısından fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durumun, mağazacılık sektörünün yoğun iş 
temposu ve esnek mesai uygulamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  
Önemli demografik niteliklerden biri de medeni durumuna göre çalışan sayısının dağılımıdır. 
Literatürde özellikle Türkiye’deki çalışanlara yönelik cinsiyet, medeni durum ve bağlılık arasında 
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ilişki olduğunu öne süren birçok çalışma bulunmaktadır (Eren, 1993; Balay, 2000; İnce ve Gül, 
2005; Cengiz, 2001). 
Lisansüstü düzeyde eğitim almış katılımcı sayısının oldukça az olması dikkat çekmektedir. Mağaza 
içi pozisyonlar genelde müdür, müdür yardımcısı (veya ikinci müdür), reyon yöneticisi (departman 
yöneticisi veya alan müdürü), tam zamanlı çalışan, yarı zamanlı çalışan ve destek personel olarak 
sınıflanmaktadır. Bu nedenle, mağaza içi kariyer eğitim düzeyi yüksek çalışanlar için çok fazla 
alternatif sunmamaktadır. Pek çok pozisyon için en az lise düzeyinde eğitim aranması, ilköğretim 
mezunu katılımcı sayısının diğer eğitim düzeylerine göre az olmasının sebebi olabilir.  
Katılımcıların %64’ünün, sektördeki çalışma sürelerinin 6 yıl ve daha az olması dikkat 
çekmektedir. Bu değer çalışanların mağazacılık sektörünü kısa dönemli kariyer olarak gördüklerini 
ve/veya kariyerde ilerleme imkânı kısıtlı olduğu için farklı sektörlere geçtiklerini göstermektedir. 
 
 
3. BULGULAR 
 
3.1. Araştırmanın Güvenilirliği ve Geçerliliği 
 
Araştırma ölçeğinin güvenirliliğini test etmek için Cronbach alpha katsayısı ve madde-toplam 
korelasyonu kullanılmıştır. 18 maddeli örgütsel bağlılık ölçeğinin alfa katsayısı 0,79 olarak 
hesaplanmıştır. Madde-toplam korelasyonunda 3 maddenin toplam ifadeler ile korelasyonu 0,20 
hesaplandığı için değerlendirme dışında tutulmuştur. Bu elemeden sonra 15 ifadeli ölçeğin alfa 
katsayısı 0,85 olarak hesaplanmıştır. 
Araştırmada geçerliliği için faktör analizi uygulanmıştır. Güvenilirlik testleri sonunda 15 ifade 
olarak değerlendirilen ölçek 3 boyut ve 12 ifade olarak analizlere tabi tutulmuştur. 
 
3.2. Araştırmanın Farklılık Testleri 
 
Araştırmanın demografik değişkenleri olan cinsiyet, mezuniyet, evlilik durumu, hizmet süresi ve 
yaş ile örgütsel bağlılığın boyutları olan duygusal, devam ve normatif bağlılık arasındaki 
farklılıklar analiz edilmiştir. Cinsiyet ve medeni durum değişkenleri ile bağlılık türleri arasında 
farklılık ortaya çıkmamıştır. 
 

Tablo-2 Yaş Değişkeni ile Bağlılık Türleri Arasında ANOVA Tablosu 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Duygusal Bağlılık Between Groups 3,434 3 1,145 

1,019 ,385 Within Groups 323,623 288 1,124 
Total 327,058 291  

Normatif Bağlılık Between Groups 1,748 3 ,583 
,843 ,471 Within Groups 198,977 288 ,691 

Total 200,725 291  
Devam Bağlılığı Between Groups 4,260 3 1,420 

3,381 ,019 Within Groups 120,959 288 ,420 
Total 125,219 291  

 
Yaş değişkeni ile devam bağlılığı arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Yapılan Scheffe (Post-
hoc) testi sonucunda söz konusu bu farklılığın 30 yaş altı katılımcılar (= 3,86) ile 31-40 yaş arası 
katılımcılar (= 3,63) arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu oran 30 yaş altındaki katılımcıların, 
alternatif işleri tercih etmenin maliyetli, bir başka ifadeyle hali hazırdaki işte çalışmanın zorunlu 
olduğunu düşündükleri için işlerine devam ettiklerini göstermektedir. 
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Tablo-3 Çalışma Süresi Değişkeni ile Bağlılık Türleri Arasında ANOVA Tablosu 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Duygusal Bağlılık Between Groups 18,882 4 4,720 

4,396 ,002 Within Groups 308,176 287 1,074 
Total 327,058 291  

Normatif Bağlılık Between Groups 18,688 4 4,672 
7,366 ,000 Within Groups 182,036 287 ,634 

Total 200,725 291  
Devam Bağlılığı Between Groups 9,672 4 2,418 

6,006 ,000 Within Groups 115,547 287 ,403 
Total 125,219 291  

Çalışma süresi ile örgütsel bağlılık boyutları arasındaki farklılıkların tümü anlamlı olarak 
hesaplanmıştır. Çalışma süresi artıkça duygusal bağlılığın arttığı ortaya çıkmıştır. Ortalaması en 
yüksek olan 10 yıl ve üzerinde çalışanlar (= 4,07) ve daha sonrasında 7-9 yıl arası çalışanlar (= 
4,26) olarak hesaplanmıştır. Normatif bağlılık ile çalışma süresi arasındaki farklılık incelediğinde 
en yüksek ortalamaya (= 3,38) 1 yıldan az sürede çalışanların sahip olduğu ortaya çıkmıştır. 
Devam bağlılığında ise en yüksek ortalamaya (= 4) 10 yıldan fazla çalışanlar sahiptir. 
 

Tablo-4 Mezuniyet Değişkeni ile Bağlılık Türleri Arasında ANOVA Tablosu 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Duygusal Bağlılık Between Groups 4,496 2 2,248 

2,014 ,135 Within Groups 322,562 289 1,116 
Total 327,058 291  

Normatif Bağlılık Between Groups 4,823 2 2,411 
3,557 ,030 Within Groups 195,902 289 ,678 

Total 200,725 291  
Devam Bağlılığı Between Groups ,415 2 ,208 

,481 ,619 Within Groups 124,804 289 ,432 
Total 125,219 291  

 
Katılımcıların mezuniyet derecesi ile örgütsel bağlılık boyutları arasında sadece normatif bağlılık 
arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Katılımcıların mezuniyet derecesi arttıkça normatif 
bağlılık ortalamasının arttığı hesaplanmıştır (Lise ve altı mezuniyet = 2,9878, üniversite = 
3,1203, lisansüstü = 4). 
 
 
4. SONUÇ 
 
Mağazacılık sektörü rekabet avantajı sağlamak için şebeke organizasyon ve kurumsallaşma süreci 
içine girmektedir. Söz konusu bu süreç ile çalışanların örgütlerine karşı duygu ve düşünceleri de 
yeniden şekillenmektedir. Küresel rekabete ayak uyduramayan mağazalar, küçülmeye gitmesi 
çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin doğrudan veya dolaylı olarak değişmesine neden 
olmaktadır.  
Küresel markalaşmanın alış-veriş alışkanlıklarındaki önemli yansımalarından biri AVM’lerin diğer 
alış-veriş mecralarına göre görece daha çok tercih edilmesidir. Bu nedenle, Türkiye’de sanayi ve 
perakende sektöründe önemli bir yeri olan Denizli’deki AVM’lerdeki mağaza çalışanlarına yönelik 
yapılan bu araştırmanın çalışanların örgütlerine bağlılık durumlarını ortaya koymaktadır.  
Araştırma sonuçlarının örgütsel bağlılık literatürü ile örtüşen sonuçlar ortaya koyması, çalışanların 
örgütsel bağlılıklarının farklılığını belirlemede katkı sağlamaktadır. Örgütsel bağlılık düzeyini 
artırmanın ve nitelikli işgücü elde etmenin, bireysel değer ve hedeflere önem verilmesi ile doğru 
orantılı geliştiği görülmektedir. Çalışanların örgütlerine bağlılığını sağlamaya yönelik yapılan 
yatırımlar, çalışan devir oranının düşmesini, dolayısıyla yeni istihdam sağlama maliyetlerinden 
kurtulmayı sağlayacaktır.  
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ÖNLİSANS OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ VE 
TURİZM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER 
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ABSTRACT 
 

As a result of the work carried out in recent years, it is understood that those who operate in the 
enterprises are valuable resources in terms of the productivity of the enterprises, the importance 
given to the people by the organizations has increased even more. Uncovering the factors that will 
cause those who see themselves to work more efficiently will increase efficiency and success, 
which gives a positive contribution to employees' expectations. Effective individuals are more 
likely to contribute to the country's economy than others. Developing countries have serious 
problems about employment and they attach importance to education and training activities at 
associate degree and undergraduate level in order to solve these problems. For this reason, it is 
discussed in different researches that career expectancies of pre-bachelor and undergraduate 
students can be effective in solving some employment problems. The main aim of this study is to 
collect information about career expectations of students studying at hotels, canteens and catering 
services and tourism departments at associate degree level. For this purpose, a questionnaire was 
developed to determine the career expectations of the students and the questionnaires were applied 
to 204 associate degree students. The universe of this research; Muğla Sıtkı Koçman University, 
Datça Kazım Yılmaz Vocational School students and ORDU STUDENTS. Quantitative data 
obtained were tabulated with SPSS 20 analysis program and the obtained data were evaluated. 
 
Keywords: Career, career expectations, pre-license 
 

ÖZET 
 

Son yıllarda yapılan çalışmalarla işletmelerde faaliyet gösterenlerin, o işletmelerin verimliliği 
açısından değerli birer kaynak olduğunun anlaşılması sonucunda, örgütlerin insana verdikleri önem 
daha da artmıştır. Kendini değerli gören iş görenlerin daha verimli çalışmalarına neden olacak 
etkenlerin ortaya çıkarılması, verimlilik ve başarıyı artırmakta, bu durum çalışanların beklentilerine 
olumlu katkı sağlamaktadır. Verimli çalışan bireylerin ülke ekonomisine katkıları diğerlerine 
nazaran daha fazla olmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler, istihdam konusunda ciddi sorunlar 
yaşamakta, bu sorunları çözebilmek için ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerine 
önem vermektedirler. Bu sebeple ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim öğretim gören öğrencilerin 
kariyer beklentilerinin bazı istihdam problemlerinin çözümünde etkili olabildiği farklı 
araştırmalarda ele alınmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, ön lisans düzeyinde otel, lokanta ve 
ikram hizmetleri ve turizm bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin kariyer beklentileri hakkında 
bilgi toplamaktır Bu amaçla öğrencilerin kariyer beklentilerini belirlemeye yönelik anket formu 
geliştirilmiş,  anketler toplam 204 ön lisans öğrencisine uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini; 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Ordu 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencileri oluşturmaktadır. Elde edilen nicel 
veriler, SPSS 20 analiz programı ile tablolaştırılarak, elde edilen veriler değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kariyer, kariyer beklentileri, ön lisans 
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1. GİRİŞ  
 
Kariyer, bireyin iş yaşamındaki üretken yılların çoğunu harcayarak başlangıç yaptığı, geliştirdiği ve 
genelde çalışma hayatının sonuna kadar sürdürdüğü iş yada meslek olarak tanımlanmaktadır. 
Ülkemizde “kariyer” kelimesi “iş” ve “meslek” kelimeleri ile eş anlamlı kullanılmaktadır (Varol 
2001, Turizm sektörü, GSYH içerisinde yer alan sektörler arasında hızla gelişen ve büyüme 
kapasitesi yüksek olan sektörlerden biridir. Ülkeye döviz getiren, ekonomilere katkı sağlayan 
özelliğiyle turizm GSYH ve istihdam üzerinde etkili olmaktadır.Türkiye’de turizm sektörü, son 
yıllarda konjoktürel dalgalanmalardan etkilenmiştir. Ancak bu dönemlerde karşı karşıya kaldığı 
sorunlara rağmen gelişme kaydetmiş ve günümüzde yapısal bir değişim süreci içerisine girmiştir. 
Sektörün ödemeler dengesi, istihdam, uluslararası ilişkiler ve tanıtım gibi Türkiye açısından önemli 
yere sahip konularda oynadığı rol ve sağladığı katkı da artarak devam etmektedir.Bozgeyik, Y. ve 
Yoloğlu, Y. (2015) 
Türkiye‟de ve çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalar, turizm ve otelcilik sektöründe işgücü devir 
oranının yüksek, çalışanların iş tatmininin düşük, ücretlerin düşük fakat çalışma saatlerinin fazla 
olduğunu ortaya koymaktadır (Birdir, 2002:496). 
Turizm sektöründe faliyet gösteren işletmeler müsterilerine en iyi ve kaliteli hizmeti 
sunarak,müşteri menuniyeteini en üst seviyeye çıkarmak isterler.Mümkün olan en kaliteli 
hizmette,iş gücünden ekonomik ve sosyal açıdan optimum bir biçimde yararnılarak 
sağlanabileceğinden kullanılan iş gücünün istenilen düzeyde  ve yeterli bir mesleki eğitim almış 
olması çalışma isteği duyması,müşteri isteklerini yerine getirme eğilimi içerisinde bulunması önem 
taşımaktadır ( Timur, 1992; Emir, Pelit ve Aslan, 2010). 
Bu durum yeni çalışmaların yapılmasını çözüm önerileri getirilmesini gerekli kılmaktadır.Bu 
çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın konusu, amacı, yöntemi ve 
genel olarak çalışma ile ilgili bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde litaratür taramasından 
bahsedilmiştir. Üçüncü bölümdeçalışmanın tasarımı ve yöntemi hakkında bilgi 
verilmiştir.Dördüncü bölümde çalışmanın bulguları tartışılmıştır.Son bölümde çalışmadan çıkarılan 
sonuçlar açıklanmıştır. 
 
 
2.LİTARATÜR TARAMASI 
 
İncelenen çalışmaların çoğu lisans öğrencilerine yöneliktir.Önlisans öğrencilerine yönelik Çuhadar 
&Çetintürk’ın (2016)‘’Ön lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan üniversite 
öğrencilerininturizm sektöründe kariyere yönelik algılarının belirlenmesi,İstanbullu Dinçer & 
Akova ‘ın (2013) Meslek Yüksekokulu Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin 
Kariyer Planlaması Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Üniversitesi Ve Gümüşhane Üniversitesi 
Örneği  çalışmasında  öne çıkan  bulgular  şöyledir; Gelecekle ilgili eğitimime devam etmek 
istiyorum diyenlerin oranı % 72 Turizm Endüstrisinde ilk beş yılda kendisini % 22 oranında iken 
onbeş yılda bu oran % 76 oranında çıkmıştır.Turizm İşletme bölümünü tercih nedenlerinin % 69.3 
oranda geçerli meslek olduğu için seçtiklerini belirtmişlerdir. 
Nitelikli insan yetiştirme zorunluluğu; iş dünyası içerisinde görev alacak olan Meslek Yüksekokulu 
mezunlarının bu sektörlerin taleplerine cevap verebilecek yeterlilikte donatılması gerekmektedir. 
Yapılan araştırmalar iş dünyasının işgücü ihtiyacının dörtte üçünün ön lisans seviyesinde eğitimle 
yetiştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Gerekli ve yeterli bilgi ve beceriye sahip, endüstri, 
sanayi ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü arttıracak “ara kademeinsan gücünü yetiştirme 
amacını taşıyan meslek yüksekokullarının bu oranını daha yükseğe çıkarmak Türkiye için de 
kalkınma açısından büyük katkılar sağlayacaktır (Başer, 2010: 46).Turizm eğitimi veren dört yıllık 
fakülte ve yüksekokulların turizm bölümlerinde yapılan geniş çaplı araştırmalarda hem öğrencilerin 
demografik özellikleri ve sektörde çalışma eğilimleri hem de sektörde çalışma konusundaki 
tavırlarını incelemişlerdir. Bu çalışmalarda; turizm öğrencilerinin yaklaşık yarısının sektörde 
çalışma koşulları hakkında yetersiz bilgiye sahip oldukları için turizm bölümünde okumak 
durumunda oldukları, stresli iş hayatı, özel hayatın yaşanamaması, uzun çalışma saatleri, düşük 
sosyal statü, tatmin etmeyen ve adil olmayan ikramiyeler, düşük ücretler kalifiye olmayan 
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yöneticiler ve iş arkadaşları kötü fiziki çalışma koşulları yüzünden bu sektörde çalışmaya negatif 
baktıkları, karşılanmayan beklentileri ve sektördeki hayal kırıklıklarının kariyer tercihlerini 
etkilediği dikkat çeken sonuçlardır (Gürkan ve diğ., 2010:356). 
 
               Tablo  Türkiye’nin Turizm Gelirleri Tablosu 2001-2016 

Yıl Turizm Geliri 
($) 

Ziyaretçi 
Sayısı 

Ortalama 
Harcama ($) 

2001 10 067 155 13 450 121 748 
2002 11 900 925 15 214 516 782 
2003 13 854 866 16 302 053 850 
2004 17 076 606 20 262 640 843 
2005 20 322 112 24 124 501 842 
2006 18 593 951 23 148 669 803 
2007 20 942 500 27 214 988 770 
2008 25 415 067 30 979 979 820 
2009 25 064 482 32 006 149 783 
2010 24 930 997 33 027 943 755 
2011 28 115 692 36 151 328 778 
2012 29 007 003 36 463 921 795 
2013 32 310 424 39 226 226 824 
2014 34 305 903 41 415 070 828 
2015 31 464 778 41 617 531 756 
2016 22 107 440 31 365 330 705 

                                        Kaynak: TUİK (2016). 
 
Tablo 1 incelendiğinde 2001 yılından sonra turizm gelirlerinde artış olmuştur. Ülkemize gelen 
turist sayısı yıldan yıla artmıştır. 
Bu araştırmanın amacı turizm sektörüne ara eleman yetiştiren Meslek Yüksekokulu otel, lokanta ve 
ikram hizmetleri bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin kariyer beklentileri hakkında bilgi 
toplamaktır.Arastırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesİ Datça Kazım Yılmaz Meslek 
Yüksekokulu ve Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu öğrencileri üzerinde yapılmıştır. 

 
 

3. TASARIM VE YÖNTEM 
 
Araştırmanın evrenini,Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesİ Datça Kazım Yılmaz Meslek 
Yüksekokulu ve Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır.Anket 
102 adet Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek yüksekokulu,Ordu 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinden 102 toplamda 204 anket 
cevaplanmıstır.Anket soruları dört bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde;kişilerin demografik 
özellikleri ikinci bölümde; çeşitli tercihler ve iş tecrübelerine ilişkin sorunların bulunduğu bölüm 
üçüncü bölümde;kariyer beklentilerine ilişkin sorular dördüncü bölümde;kariyer beklentilerine 
ilişkin düşüncelere katılma durumu bulunmaktadır.Anketlerin tamamı değerlendirilmiş olup SPSS 
20 analiz programı ile tablolaştırılarak, elde edilen veriler değerlendirilmiştir. 
 
 
4. BULGULAR TARTIŞMA 
 
Öğrencilerin %65.7 meslek liselerinden %34.3 diğer liselerden meslek yüksekokullarına kayıt 
yaptırmıştır.Öğrencilerin büyük çoğunluğunun not ortalaması 2 ile 3 arasında %63.7 
‘tür.Öğrencilerin yarısı %52 si 1000 ile 2000 gelire sahiptir.Ebeveynlerin durumu incelendiğinde 
Annelerin çoğunluğu  ilkokul %53.9 Babalar 38.7 ortaöğretim mezunudur.Öğrencilerinin %69  iş 
tecrübesi vardır.Puanlı geçişle gelenlerin oranı %54.9 Sınavsız geçişle gelen öğrencilerin oranı 
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%45.1 tir.Öğrencilerin %75.5 mezun olduğunda turizm sektöründe çalşmayı düşünmektedir.Kendi 
alanında kariyer beklentisi olanların oranı %82.4 tür.Öğrencilerin alanında kariyer bilgilendirmenin 
yetersiz olduğunu düşünenlerin oranı %63.2 dir.Ankete katılanların %71 .kariyer fırsatlarının 
yetersiz olduğunu düşünmektedir.Kariyer edinmede cinsiyet ayrımcılığın olduğunu düşünenlerin 
oranı %69.1 dir.Ankete katılanların çoğu kadınların dezavantajlı durumdadır.Ülkemizde kadınlar 
özellikle yönetici pozizyonunda çalışamamaktadır.Bunun  temel sebebi kadınların kullandığı 
izinlerdir.Bunun yanında sektörde çalışma saatlerinin uzun olması düşünülebilir.Turizm sektöründe 
uzun yıllar çalışmayı düşünürmüsünüz sorusuna  % 45 evet % 35.3 kısmen olarak cevaplamıştır. 
Hayır diyenlerin oranı %19.6  .Bu sonuçlara göre kararsızların oranı oldukça 
yüksektir.Alanınınızda yönetici konumuna geleceğine inanıyormusunuz sorusuna %58 evet derden, 
kısmen diyenlerin oranı %28.4 tür.Öğrencilerin önemli bir kısmı uzun yıllar sektörde çalışmak ve 
yöneticilik konusunda kararsızdır.Önlisans eğitiminin kariyere katkı konusunda %54.4 olumlu 
katkı sağladığını düşünürken % % 28.4 kararsızım şıkkını işaretlemiştir.Öğrencilerin büyük 
çoğunluğu%67.6 lisans ve yüksek lisans eğitiminin kariyer için önemli olduğunu 
düşünmektedir.Okuduğunuz programda şuan mutlu olanların sayısı %46.6 evet derken %35.8 
kısmen mutludur. 
 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER KISITLAR 
 
Türkiye’de turizm, sektörün dış etkenlere ve konjönktüre bağlı ve kriz dönemleri rağmen, hızlı 
büyüme eğilimini sürdürmektedir. Bu konuda Türkiye’yi başarılı kılan unsurlar ülkenin eşsiz 
doğası, kültür çeşitliliği, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış tarihsel mirasa sahip olması, 
misafirperver halkı, modern ve yeni konaklama tesisleri, ulaşım olanakları ve güçlü altyapısıdır 
(Gönül, 2015).Turizm sektörünün büyümesi bu setörde çalışan personolin kalitesine 
bağlıdır.Meslek yüksekokulları  nitelikli işgücü yetiştirme açısından önem taşımaktadır.Bunun 
yanında mezuniyet sonrasında imkanların geliştirilmesi gerekir.Öğrencilerin %69 u iş tecrübesinin 
olduğunu belirtmiş,lisans ve yüksek lisans eğitimini kariyerleri için gerekli olduğunu 
düşünmektedir.İşgörenlerin çalışma saatleri kariyer eğitimlerine devam etmeyi engellemekte veya 
kısıtlamaktadır.Turizm ile ilgili bölümlerde fakülte ve yüksekokulların akademik takvimde farklı 
düzenlenebilir.Yüksek okullarda en büyük problemlerden biri yabancı dil yeterliliğinin  eksik 
olmasıdır.Yüksekokullara bir yarıyıl sadece ilgilizce hazırlık eğitimi konulabilir.Emek sektöründe 
yöneticilik çoğu yerde iş tecrübesine bağlı olarak gercekleşmektedir.Önlisans programlarına orta 
kademe yöneticilik dersleri konulabilir.Ülkemizde kadınlara negatif ayrımcılık 
uygulanmaktadır.İşletmelere belli oranda bayan çalıştırma zorunluluğu getirilebilir.Turizm 
sektöründe  hizmet veren işgörenlerin isdihdamının sürekli olmaması verim ve motivasyonu 
düşürmektedir.İsdihdamı bütün yıla yayılması gereklidir.Çalışmanın kısıtı sadece iki yüksekokul 
öğrencilerine uylanmış olmasıdır. 
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FINANCIAL LITERACY: AN EXAMINATION OF MUĞLA SITKI 
KOÇMAN UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND 

ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDENTS 
 

Erkan POYRAZ1  Yusuf TEPELİ2 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to determine the financial literacy levels of university students and to 
investigate whether there is a relationship between demographic variables and financial literacy. In 
this context, a questionnaire was applied to the students who are studying at Muğla Sıtkı Koçman 
University Faculty of Economics and Administrative Sciences. In order to measure financial 
literacy, subheadings and general level achievement scores were determined according to the 
answers given to the questionnaire. In the analysis of the data, T-test or One-Way ANOVA 
techniques were used, and LSD test was applied as a post-hoc test to determine which variables are 
included in the relationship and the direction of the relationship. Findings indicate that there are 
statistically significant differences between financial literacy and gender, department and class, 
financial literacy differs according to the usage of credit card, internet banking and participation in 
retail banking system. 
 
Key word: Financial Literacy, Financial Knowledge, University of Muğla Sıtkı Koçman 
 

ÖZET 
 

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi ve 
demografik değişkenlerle finansal okuryazarlık arasında ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu 
kapsamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim 
görmekte olan öğrencilere anket uygulaması yapılmıştır. Finansal okuryazarlığın ölçülmesi 
amacıyla anket sorularına verilen cevaplara göre alt başlıklar ve genel düzeyde başarı skorları 
belirlenmiştir. Verilerin analizinde T testi veya Tek Yönlü Varyans Analizi teknikleri kullanılmış, 
değişkenler arasında bulunan ilişkinin hangi değişkenler arasında ve ne yönde olduğunu belirlemek 
için post-hoc test olarak LSD testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular finansal okuryazarlık ile 
cinsiyet, bölüm, sınıf bazında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğunu, kredi kartı 
kullanımının, internet bancılığı kullanımının ve bireysel bankacılık sistemine katılıma göre de 
finansal okuryazarlık düzeyinin farklılık gösterdiğini ifade etmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Finansal Bilgi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
 
 
 
 
 
                                                
1 Prof. Dr.,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, poyraz@mu.edu.tr  
2 Arş.Gör.,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, yusuftepeli@mu.edu.tr 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

182 
 

1.GİRİŞ 
 
Bireyler yaşamları süresince; bütçe, harcama ve tasarruf yapılması, paranın hangi yatırım 
araçlarında değerlendirileceği, risklerin nasıl yönetileceği, hangi miktarda ve nasıl borçlanılacağı 
gibi konularda çok sayıda finansal kararlar alırlar (Sarıgül, 2014; 54). Serbest piyasa ekonomisinin 
yaygınlık kazanması ve finansal serbestleşme, yeni finansal ürünlerin ve hizmetlerin artmasına, 
finansal işlemlerin çeşitlenmesine neden olmuştur. Krediye ulaşma imkanlarının kolaylaşması, 
borçlanma fırsatlarındaki artış, finansal piyasalardaki düzenlemeler ve teknolojik ilerlemeler, 
bireyler için finansal fırsatları artırdığı gibi finansal karar almayı da zorlaştırmıştır (Barış, 2016; 
15). Bu bağlamda hem kişisel finans yönetiminin hem de ülke ve dünya ekonomisinin gelişimi 
açısından finansal okuryazarlığın öneminin bir hayli arttığını söylemek mümkündür. 
Günümüz ekonomik koşullarında finansal bilgi düzeyi düşük bireyler verdikleri kararlar sonucunda 
daha fazla faiz ödemesi, bilinçsiz yatırım ve zarar etme gibi bir takım olumsuz sonuçlarla karşı 
karşıya kalırken, finansal bilgi düzeyi yüksek bireylerin tasarruf eğilimleri artmakta, aldıkları 
önlemlerle zarar etme riskleri azalmakta ve daha düşük maliyetle yatırımda bulunabilmektedirler 
(Çam ve Çam, 2016; 99). Finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesi, bireyleri finansal ürün ve 
hizmetlerin nasıl işlediği ve hangilerinin çıkarlarına daha uygun olduğuna ilişkin bilgilendirerek 
finansal karar almada yardımcı olmaktadır (Temizel ve Bayram, 2011; 74). Böylelikle bireysel 
refah seviyesi yükselirken aynı zamanda ülke bazında toplumsal refah seviyesi de yükselecektir.   
Toplumdaki tüm bireyler için olduğu kadar özellikle kariyer planlarının henüz başında olan 
üniversite öğrencileri için giderek önemi artan finansal okuryazarlık kavramının toplumdaki 
etkinliğini artırabilmek için bu konuda ihtiyaçlara uygun eğitim programlarının geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle finansal okuryazarlığın gelişimine katkıda bulunabilmek amacıyla 
üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık konusundaki bilgi düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. 
 
  
2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
2.1. Finansal Okuryazarlık Kavramı 
 
Finansal okuryazarlığın literatürde farklı tanımlamalarına rastlanmaktadır. Temel olarak finansal 
okuryazarlık; parasal konularda doğru ve etkili kararlar verebilme yeteneğini kazandıran finansal 
kavramlar ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olma durumudur (Sarıgül, 2014; 54). 
Finansal okuryazarlık konusunda önemli araştırma ve faaliyetleri bulunan, akademik çalışmalarda 
en çok kabul edilen tanımı yapan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü finansal okuryazarlığı; 
finansal ürünler ve kavramlar hakkında finansal tüketicilerin bilgilendirilmesini veya finansal risk 
ve çeşitli alternatifler arasında tercih yapabilecek farkındalığa sahip olmasını temin ederek finansal 
refahı artırma süreci olarak tanımlamıştır (Kılıç, Ata ve Seyrek, 2015; 130). 
Literatürde finansal okuryazarlık kavramı tanımlanırken genel olarak beş kategoride sınıflandırma 
yapılmıştır (Remund, 2010; 279). 
Kişisel finans yönetimi becerisi, 
Finansal kavram bilgisi, 
Finansal kavramlar hakkında konuşabilme yeteneği, 
Uygun finansal karar verebilme kabiliyeti, 
Gelecek finansal ihtiyaçlar için etkin planlama yapabilme yeteneği. 
 
2.2. Finansal Okuryazarlığın Önemi 
  
Günümüzde bireylerin verdikleri finansal kararlarda sorumlulukları giderek artmakta;  finansal risk 
bir anlamda piyasalardan bireylere aktarılmaktadır. Bu nedenle finansal piyasalarda işlem yapmak, 
belli düzeyde bir finansal bilgi birikimi, yeterli risk analizi yapabilme kapasitesi ve farkındalık 
gerektirmektedir (TCMB, 2011; 79-80). Ayrıca, finansal okuryazarlığa sahip bireylerin finansal 
sistemin işleyişi, yapısı,  finansal işlemlerden doğan hak/yükümlülükler ve anlaşmazlık durumunda 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

183 
 

nereye başvurması gerektiği gibi konularda bilgiye sahip olması ile bireyler sistem içerisinde 
finansal güvenliklerini sağlayabilmekte ve olası mağduriyetlerin önüne geçebilmektedirler. 
Bireylerin yaşam sürelerinin uzaması ve bu kapsamda emeklilik sistemlerinde öngörülen veya 
gerçekleştirilen değişiklikler, bireylerin bu konuda da kendilerini geliştirmelerini, emeklilik 
planlarını daha uzun vadede yapmalarını gerektirmektedir. Bunun için de belli bir finansal bilgiye 
sahip olmaları gerekmektedir (TCMB, 2011: 80). 
Finans konusunda eğitim almış insanların bile günümüzün karmaşık finans dünyasında doğru 
kararlar almakta zorlanıyor olmaları finansal okuryazarlığın önemini daha da artırmaktadır. Son 
yıllarda finansal piyasalarda meydana gelen gelişmeler, nüfus ile ilgili değişimler, ekonomik ve 
idari değişikliklerin hepsi finansal eğitimin önemine işaret etmektedir. Özellikle ABD başta olmak 
üzere, birçok gelişmiş ülkede insanların önemli bir kısmı maalesef hiç tasarruf yapmamaktadır. 
Dolayısıyla, nüfusu her geçen gün artmakta olan dünyada doğal kaynaklarda yaşanan yetersizlikler 
sonucu, toplumların finansal okuryazarlık düzeylerini yükseltmek ve tasarruf bilincinin yayılmasını 
sağlamak tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal politikaları arasında ön sıralarda yer almaktadır (Biçer 
ve Altan, 2016; 1504). Bu nedenle finansal okuryazarlığın, sosyoekonomik statü, yaş ve cinsiyet 
gibi ayrımlar olmadan tüm toplumu kapsaması, toplumsal refahın sağlanması açısından oldukça 
önemli bir olgudur. 
 
2.3. Dünya’da Finansal Okuryazarlık 
 
Küresel boyutlarda yaşanan finansal krizler, doğal kaynakların kıtlığı ve sermaye piyasalarının 
bireyler için karmaşık olması gibi nedenler finansal farkındalığın önemini artırmaktadır. Özellikle 
OECD ülkeleri ve OECD dışındaki ülkelerde yapılan araştırmalarda, bireylerin finansal kararlar 
alırken düşük düzeyde finansal bilgiye sahip oldukları ve bu düşük bilgi düzeyinin farkında 
olmadıkları görülmüştür (Kılıç, Ata ve Seyrek, 2015; 130). 
2008 küresel ekonomik kriz sonrası ABD’de mortgage kredisi alarak ev sahibi olanların büyük 
çoğunluğunun, faizlerin artması durumunda ödemelerin de artacağı konusunda bilgisiz olduğu 
sonucu ortaya çıkmıştır (Temizel ve Bayram, 2011; 76). Bu durum yaşanan Mortgage Krizi’nin 
tetikleyicisi olmuştur.  Yine 2010 yılında ABD bakanlar kurulunda Amerikalı gençlerde finansal 
okuryazarlık düzeyinin düşük olduğu ve eğer müdahale edilmezse ülke olarak gelecekte önemli bir 
finansal krize neden olabileceği belirtilmiştir. 
OECD nezdinde kurulmuş olan Finansal Eğitime Yönelik Uluslararası İşbirliği, 4 farklı kıtada 14 
farklı ülkede farklı altyapılara sahip insanların finansal okuryazarlık düzeylerini ölçmeye yönelik 
çalışma yapmış ve tüm ülkeler için finansal bilgi skoru geliştirmiştir. Araştırmaya dahil edilen 
ülkelerin bir kısmında yüksek finansal okuryazarlık puanına ulaşan katımcı sayısı %50’yi 
geçmezken, araştırmaya dahil edilen 14 ülkenin hiçbirinde yüksek finansal okuryazarlık puanını 
elde eden katılımcı sayısı %70’i geçmemiştir. Tüm ülkeler için finansal bilgi puanı ortalaması %51, 
finansal davranış puanı ortalaması %51 ve finansal tutum puanı ortalaması %53 çıkmıştır 
(Atkinson ve Messy, 2011; 657-665). 
Düşük finansal okuryazarlık sadece ülkeler arasında yaygın olmakla kalmayıp aynı zamanda belirli 
demografik gruplar arasında özellikle yüksek düzeylere ulaşmaktadır. Örneğin finansal 
okuryazarlık yaş gruplarıyla orantılı olarak düşüş göstermektedir. Kadınların erkeklerden, özellikle 
risk çeşitlendirmesi konusunda daha az bilgili olduğu finansal okuryazarlıkta, keskin cinsiyet 
ayrılıkları gözlenmektedir (Temizel ve Bayram, 2011; 76). Yine yapılan çalışmalar sonucunda 
bireylerin eğitim durumlarının (Lusardi ve Mitchell, 2011; 1), etnik kökenlerinin (Robb ve 
Woodyard, 2011;60),  kültürün (Ekanem, 2013; 199) finansal okuryazarlık üzerinde etkisi olduğu 
tespit edilmiştir. Genel olarak yapılan çalışmalarda finansal okuryazarlık bilgisinin düşük düzeyde 
olmasının nedeni, bireylerin eğitim yaşamları boyunca finans konusunda yeterince eğitim almamış 
olmaları olarak ifade edilmiştir. 
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerde de gelecekte yaşanabilecek 
büyük sorunlar arasında bireylerin finansal okuryazarlık bilgi düzeylerinin düşük olması problemi 
gösterilmekte ve bu problem devletler tarafından önlem alınması gereken sorunlar arasında yer 
almaktadır. Çünkü finansal okuryazarlık problemi sadece bireysel yatırımcıların sorunu değil, 
ülkelerin makro düzeyde karşı karşıya kalabilecekleri bir sorundur (Kılıç, Ata ve Seyrek, 
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2015;131). Bu nedenle makro düzeyde finansal okuryazarlık düzeyini artırmaya yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. 
OECD, finansal eğitim faaliyetlerinin önde gelen uluslararası kuruluşlarından biridir. 2003 yılında 
başlattığı büyük proje kapsamında, dünya çapında finansal eğitim gelişmeleri üzerine temel 
uluslararası analitik araştırma ve çalışmaların yayınlanması, finansal eğitim ve farkındalık üzerine 
standart koyucu faaliyetlerde bulunmaktadır (Gökmen, 2012; 82). OECD Uluslararası Öğrenci 
Değerlendirme Programı (PISA) 2012 yılında 15 yaşındaki gençlerin finansal okuryazarlık 
düzeyini ölçen ilk çalışmayı yürütmüştür (OECD, Erişim Tarihi: 04.05.2017). Bunların dışında 
web sayfası aracılığı ile de akademik düzeyde çok önemli veri ve bilgi paylaşımında 
bulunmaktadır. 
Dünya bankası da finansal okuryazarlık çerçevesinde yürütülen birçok çalışmayı destekleyen öncü 
kuruluşlardan biridir. 2010 yılında tasarruf, krediler ve ödeme sistemlerinden oluşan üç çeşit 
finansal hizmetten oluşan tüketicinin korunması ve finansal okuryazarlık adlı küresel programı 
düzenlemiştir (Güler, 2015; 40). 
Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Finansal Eğitim Uzman Grubu da insanların paralarını 
yönetebilmelerini, finansal ürünleri anlamalarını ve finansal ürünler arasında doğru tercihler 
yapabilmek adına tüketicilerin finansal okuryazarlıklarını geliştirmeye yönelik birçok girişimde 
bulunmaktadır (Güler, 2014; 41). 
Finansal eğitim konusunda uluslararası kuruluşlar dışında son yıllarda Dünya genelinde birçok 
ülkede çeşitli faaliyetler geçekleşmektedir. Özellikle Amerika’da 2008 Mortgage Krizi sonrasında 
finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çok sayıda kuruluş aracılığıyla faaliyetler yürütülmektedir. 
FED’in finansal eğitim çalışmaları ve Finansal Okuryazarlık ve Eğitim Komisyonu’nun çalışmaları 
bunların başında gelmektedir. Ayrıca İngiltere, Avustralya ve Kanada da finansal okuryazarlığı 
artırmaya yönelik çalışmalar konusunda önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. 
 
2.4. Türkiye’de Finansal Okuryazarlık 
  
OECD tarafından 14 ülke üzerinde yapılan çalışmaya Türkiye dahil edilmemiştir. Ancak Türk 
Ekonomi Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği yaparak OECD’nin çalışmasından yola çıkıp 
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi geliştirmişlerdir. Bu şekilde Türkiye verileri diğer 14 
ülke verileri ile karşılaştırılabilir hale gelmiştir. Buna göre diğer 14 ülke ile karşılaştırıldığında 
finansal bilgi ve finansal davranış konularında Türkiye ancak 12. ve 14. sıralarda yer alırken, 
finansal tutum konusunda 7. sırada yer almıştır (Kılıç, Ata ve Seyrek, 2015; 132). Ayrıca 
Türkiye’de yapılan çalışmalarda da cinsiyetin (Barış, 2016; 13), kredi kartı ve internet bankacılığı 
kullanımın (Kılıç, Ata ve Seyrek, 2015; 129), eğitim alınan alanın (Sönmez, 2014; 113) finansal 
okuryazarlık düzeyi üzerinde etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 
Bireylerin bilinçsiz finansal kararları sonucunda finansal kurumların ve dolayısıyla ülke 
ekonomisinin etkilenmesiyle birlikte Türkiye’de son yıllarda finansal okuryazarlığın öneminin 
anlaşıldığı görülmektedir. “Paramı Yönetebiliyorum” 2009 yılından bu yana devam eden kamu, 
özel sektör ve sivil toplumu bir araya getiren gençlere yönelik bir finansal okuryazarlık ve bütçe 
yönetimi projesidir. Bu proje ile 15-30 yaş arası gençler için, bütçeleme ve finans hizmetlerini 
doğru kullanmalarına yardımcı olacak bir eğitim sunulması amaçlanmıştır (PYP, Erişim Tarihi: 
05.05.2017).  
2009 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan Aile Eğitim Programının 
finansal okuryazarlık modülü ile ailelerin değişik düzeydeki ihtiyaçlarını belirlemeleri, 
harcamalarını denetim altına almaları, ihtiyaçlarına yönelik finansal ürün ve araçları fark etmeleri, 
aşırı borçlanmalarının önlenmesi hedeflenmiştir (Barış, 2015; 56). 
2012 yılında finansal okuryazar bir Türkiye için eko-sistem oluşturmak amacıyla Finansal 
Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) kurulmuştur. Kurulduğu günden beri FODER, devlet, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, ülke çapında bireylerin finansal 
okuryazarlık, finansal erişim farkındalıklarını ve olanaklarını oluşturabilmek için; bilinçlendirme, 
eğitim, araştırma, uygulamalara destek ve politikalar üretilmesi çalışmaları yapmaktadır (FODER, 
Erişim Tarihi: 05.05.2017). 
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2014 yılında finansal istikrarın sağlanması, finansal eğitim ve finansal okuryazarlığın geliştirilmesi 
amacıyla Başbakanlık tarafından “Finansal Erişim, Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin 
Korunması Stratejisi ve Eylem Planları” uygulamaya konmuştur. 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türk halkının finansal okuryazarlık düzeylerini belirlemek için 
2012 ve 2015 yıllarında finansal okuryazarlık araştırması yapmıştır. 2015 yılında yapılan anket 
sonuçlarına göre, doğru cevap oranında ortalama %25’in üzerinde artış olmuştur (Barış, 2016; 17). 
Ayrıca Borsa İstanbul tarafından oluşturulan “Bilinçli Yatırımcı” adlı web sitesi ile bireyler 
sermaye piyasaları ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilmekte, ücretsiz üyelik ile eğitimlere 
katılabilmekte, e-eğitim, e-kütüphane, borsa terimleri sözlüğü gibi araçlardan yararlanabilmektedir 
(Güler, 2015; 54). 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde finansal piyasaların gelişme sürecinin başlarında olması ve 
halkın finansal okuryazarlık düzeyinin düşüklüğü, finansal okuryazarlık düzeyinin 
yükseltilmesinden sağlanacak fayda potansiyelini de artırmaktadır. Bu doğrultuda, finansal eğitim 
programları aracılığıyla bireylerin finansal sisteme dahil olmasını sağlamak adına finansal 
okuryazarlık düzeylerinin yükseltilmesi temel hedef olmalıdır. 
  
 
3. MATERYAL VE YÖNTEM 
  
Araştırma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören 
öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerini ölçmek amacıyla yapılmış ve bu kapsamda fakülte 
öğrencilerine anket uygulanmıştır. Araştırmada basit rassal örnekleme kullanılmıştır. Basit rassal 
örnekleme, evrenin özelliklerini yansıtma gücüne sahip ve evrendeki her bireyin eşit derecede 
seçilme şansına sahip olduğu örnekleme türüdür (Temizel ve Bayram, 2011; 80). Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi evren olarak kabul edilmiştir. Toplam 600 
öğrenciye uygulanan anket sonucunda, geçersiz anketler dışarıda tutularak 572 anket üzerinden 
istatistiki analizler yapılmıştır. 
Uygulanan anket temel düzeyde ekonomi ve finans, emeklilik ve sigortacılık, finansal tablolar, 
yatırım, vergi ve mevzuat, matematik ve faiz hesaplamaları ve demografik bilgileri ölçmeye 
yönelik toplam 8 bölümden oluşmaktadır. İlk 6 bölüm “Doğru”, “Yanlış”, ve “Fikrim Yok” cevap 
seçenekleri ile sorulan sorulardan oluşurken, yedinci bölüm matematik ve faiz hesaplamaları ile 
ilgili çoktan seçmeli soruları içermektedir. 
Anket formu, literatürde yer alan çalışmalarda kullanılan ve yazarların kendi sorularından 
oluşturulmuş olan Kılıç, Ata ve Seyrek’in hazırlamış oldukları anket formudur. Anket çalışması 
örnekleme uygulanmadan önce 54 öğrenci üzerinde pilot uygulama yapılarak, anketin nihai hali 
ortaya çıkarılmıştır. 
 
 
4. ARAŞTIRMA BULGULARI 
 
Araştırmaya katılan öğrencilerin 205’i (%35,8) kadın, 367’si (64,2) erkektir. Bu öğrencilerin 230’u 
(%40,2) 20 yaş ve altı, 290’ı (%50,7) 21-23 yaş arası ve 52’si (%9,1) 24 yaş ve üstündedir. 
Öğrencilerin 128’i (%22,4) İşletme, 135’i (%23,6) İktisat, 123’ü (%21,5) Kamu Yönetimi, 81’i 
(%14,2) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 51’i (%8,9) Uluslararası Ticaret ve Finansman 
ve 54’ü (%9,4) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde eğitim görmektedir. Bu 
öğrencilerin 105’i (%18,4) 1.sınıf, 150’si (%26,2) 2.sınıf, 166’sı (%29,0) 3.sınıf ve 151’i (%26,4) 
4.sınıftır.  
Araştırmaya katılan öğrencilerin 335’i (%58,6) kredi kartı kullanırken, 237’si (%41,4) kredi kartı 
kullanmamaktadır. Bu öğrencilerin 49’u (%8,6) bireysel emeklilik sistemine dahilken, 523’ü 
(%91,4) dahil değildir. Ayrıca öğrencilerin 395’i (%69,1) internet bankacılığı kullanıyorken, 177’si 
(%30,9) internet bankacılığı kullanmamaktadır. 
Anketin ilk yedi bölümündeki sorulara verilen doğru cevaplara göre her bir alt bölüm ve 
nihayetinde genel finansal okuryazarlık anlamında başarı puanları yüzde olarak hesaplanmıştır. 
Buna göre elde edilen sonuçlar aşağıda tablo olarak verilmiştir. 
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Tablo 1. Demografik Özelliklere Göre Başarı Puanları 
 

 TBP BBBP ESBP FTBP YBP VBP MBP GBP 
Genel Değerlendirme 50 66 63 64 40 64 49 56 
Cinsiyet Erkek 54 72 62 67 43 73 55 60 

Kadın 48 62 63 62 38 59 45 53 
Bölüm İşletme 52 67 60 74 45 64 50 58 

İktisat 52 64 62 67 39 61 50 56 
Kamu  49 61 62 56 34 65 43 53 
ÇEEİ 45 67 65 61 36 62 53 55 
UTF 59 70 64 67 52 67 48 61 
Sibul 43 68 66 53 37 68 49 54 

Sınıf 1 47 60 59 57 33 62 45 52 
2 52 65 65 64 37 62 47 56 
3 49 68 62 66 40 62 48 56 
4 54 68 64 68 68 69 54 59 

Kredi kartı 
kullanımı 

Evet 50 69 63 64 41 65 51 57 
Hayır 51 61 62 64 38 62 46 54 

İnternet 
Bank. Kul. 

Evet 49 68 63 64 40 65 50 57 
Hayır 51 60 62 64 38 61 47 54 

BES 
Kullanımı 

Evet 52 71 70 66 44 71 51 60 
Hayır 50 65 62 64 39 63 49 55 

 
TBP: Temek Düzeyde Ekonomi ve Finans Başarı Puanı 
BBBP: Bireysel Bankacılık Başarı Puanı 
ESBP: Emeklilik ve Sigortacılık Başarı Puanı 
FTBP: Finansal Tablolar Başarı Puanı 
YBP: Yatırım Başarı Puanı 
VBP: Vergi ve Mevzuat Başarı Puanı 
MBP: Matematik Başarı Puanı 
GBP: Genel Başarı Puanı 
Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin finansal okuryazarlık genel başarı düzeylerinin %56 
olduğu, en fazla doğru cevap verilen alanın bireysel bankacılık bölümü, en başarısız olunan alanın 
ise yatırım sorularının yer aldığı bölüm olduğu görülmektedir. 
Erkek öğrencilerin genel düzeyde kadınlardan daha başarılı olduğu (%60, %53) görülmektedir. Alt 
başlıklara göre incelendiğinde erkeklerin en başarılı olduğu alan  (%73) vergi ve mevzuat iken, 
kadınların en başarılı olduğu alan (%63) emeklilik ve sigortacılıktır. Yapılan t testi sonuçları da 
erkeklerle kadınlar arasında finansal okuryazarlık düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık olduğunu 
göstermektedir (t= 6,948, p=0,000). 
Bölüm bazında inceleme yapıldığında genel düzeyde en fazla doğru cevap veren bölüm 
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü (%61) iken, en az doğru cevap veren bölümün Kamu 
Yönetimi Bölümü (%53) olduğu görülmektedir. Temel düzeyde en başarısız bölüm (%43) Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Bireysel Bankacılık alanında en başarısız bölüm (%61) Kamu 
Yönetimi, Emeklilik ve Sigortacılık alanında en başarısız bölüm (%60) İşletme, Finansal Tablolar 
alanında en başarısız bölüm (%53) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yatırım alanında en 
başarısız bölüm (%34) Kamu Yönetimi, Vergi ve Mevzuat alanında en başarısız bölüm (%61) 
İktisat ve Matematik ve Faiz Hesaplamaları alanında en başarısız bölüm (%43) Kamu Yönetimi 
Bölümü bölümüdür. 
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Tablo 2. Bölümler İle Finansal Okuryazarlık İlişkisi 
Bölüm Ortalama Farkı Standart Hata p 
İşletme İktisat 0,02203 0,01462 0,132 

Kamu 0,05446* 0,01497 0,000 
ÇEEİ 0,03295 0,01683 0,051 
UTF -0,02903 0,01963 0,140 
SİBUL 0,03831* 0,01923 0,047 

İktisat İşletme -0,02203 0,01462 0,132 
Kamu 0,03243* 0,01477 0,029 
ÇEEİ 0,01092 0,01666 0,513 
UTF -0,05106* 0,01948 0,009 
SİBUL 0,01628 0,01908 0,394 

Kamu İşletme -0,05446* 0,01497 0,000 
İktisat -0,03243* 0,01477 0,029 
ÇEEİ -0,02151 0,01696 0,205 
UTF -0,08349* 0,01974 0,000 
SİBUL -0,01615 0,01935 0,404 

ÇEEİ İşletme -0,03295 0,01683 0,051 
İktisat -0,01092 0,01666 0,513 
Kamu 0,02151 0,01696 0,205 
UTF -0,06198* 0,02119 0,004 
SİBUL 0,00536 0,02082 0,797 

UTF İşletme 0,02903 0,01963 0,140 
İktisat 0,05106* 0,01948 0,009 
Kamu 0,08349* 0,01974 0,000 
ÇEEİ 0,06198* 0,02119 0,004 
SİBUL 0,06734* 0,02314 0,004 

SİBUL İşletme -0,03831* 0,01923 0,047 
İktisat -0,01628 0,01908 0,394 
Kamu 0,01615 0,01935 0,404 
ÇEEİ -0,00536 0,02082 0,797 
UTF -0,06734* 0,02314 0,004 

Buna göre finansal okuryazarlık düzeyleri açısından İşletme bölümü ile Kamu Yönetimi ve Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri arasında, İktisat bölümü ile Kamu Yönetimi ve 
Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümleri arasında, Kamu Yönetimi bölümü ile İşletme, İktisat 
ve Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümleri arasında, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
bölümü ile Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü arasında, Uluslararası Ticaret ve Finansman 
bölümü ile İşletme dışındaki bütün bölümler arasında, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
bölümü ile İşletme ve Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümleri arasında istatistiki olarak 
anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Ortalama farkları incelendiğinde en başarılı bölümden en 
başarısız bölüme doğru sıralama UTF, İşletme, İktisat, ÇEEİ, Sibul ve Kamu Yönetimi şeklindedir. 
Genel başarı puanını sınıflara göre inceldiğimizde en başarılı sınıfın (%59) 4.sınıf, en başarısız 
sınıfın ise (%52) 1.sınıf olduğu görülmektedir. Sınıflar arasında genel başarı puanı açısından 
farklılık olup olmadığını ölçmek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 
sınıflar arasında istatistiki olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılığın hangi 
sınıflardan kaynaklandığını göstermek amacıyla da LSD testi yapılmıştır. Buna göre elde edilen 
sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

Tablo 3. Sınıflar İle Finansal Okuryazarlık İlişkisi 
Sınıf Ortalama Farkı Standart Hata p 
1.Sınıf 2.sınıf -0,03867* 0,01507 0,011 

3.sınıf -0,04117* 0,01477 0,005 
4.sınıf -0,07312* 0,01505 0,000 

2.Sınıf 1.sınıf 0,03867* 0,01507 0,011 
3.sınıf -0,00250 0,01334 0,851 
4.sınıf -0,03445* 0,01365 0,012 

3.Sınıf 1.sınıf 0,04117* 0,01477 0,005 
2.sınıf 0,00250 0,01334 0,851 
4.sınıf -0,03195* 0,01332 0,017 

4.Sınıf 1.sınıf 0,07312* 0,01505 0,000 
2.sınıf 0,03445* 0,01365 0,012 
3.sınıf 0,03195* 0,01332 0,017 
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Buna göre finansal okuryazarlık düzeyleri açısından 1.sınıf ile 2, 3 ve 4.sınıflar arasında, 2.sınıf ile 
1 ve 2.sınıflar arasında, 3.sınıf ile 1 ve 4.sınıflar arasında, 4.sınıf ile 1, 2 ve 3.sınıflar arasında 
istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Ortalama farkları incelendiğinde en başarılı 
sınıftan en az başarılı sınıfa doğru sıralama 4.sınıf, 3.sınıf, 2.sınıf ve 1.sınıf şeklindedir. 
Kredi kartı ve İnternet bankacılığı kullanan öğrencilerin kullanmayan öğrencilere göre daha başarılı 
olduğu görülmektedir. Bireysel emeklilik sistemine dahil olan öğrenciler de dahil olmayan 
öğrencilere göre daha fazla soruya doğru yanıt vermiştir (%60, %56). Kredi kartı kullanımı ve 
genel başarı puanı arasındaki ilişkiyi incelemek için t testi yapıldığında ise kredi kartı kullananlarla 
kullanmayanlar arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olduğu ve kredi kartı kullananların 
kullanmayanlara göre başarı puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür (t=2,624, p=0,009). 
İnternet bankacılığı kullanımıyla genel başarı puanı arasındaki ilişkiyi incelediğimizde de t testi 
sonucunda internet bankacılığı kullananlarla kullanmayanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu, 
internet bankacılığı kullananların başarı puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (t=2,141, 
p=0,033). Son olarak bireysel emeklilik sistemine katılım ile genel başarı puanı arasındaki ilişkiyi 
incelediğimizde, yine bireysel emeklilik sistemine dahil olanlarla olmayanlar arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu, BES’e katılanların başarı puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir 
(t=2,653, p=0,008). 
 
 
5. SONUÇLAR 
 
Lisans öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi ve finansal okuryazarlığın 
öğrencilerin demografik özellikleri ile ilişkili olup olmadığını anlamak amacıyla, Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine anket çalışması uygulanmış 
ve elde edilen veriler üzerinde çeşitli analizler yapılarak belirli sonuçlara ulaşılmıştır. 
Çalışmadan elde edilen bulgular, üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin (%56) 
düşük olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin en başarılı olduğu alan (%66) bireysel bankacılık 
iken, en başarısız oldukları alan (%40) yatırım alanı olmuştur. Yapılan analizler çerçevesinde 
finansal okuryazarlık açısından bölümler arasında farklılık olduğu, en başarılı bölümün (%61) 
uluslar arası ticaret ve finansman, en başarısız bölümün (%53) ise kamu yönetimi bölümü olduğu 
tespit edilmiştir. Bu sonuçta öğrencilerin eğitimleri boyunca almış oldukları ekonomi ve finans 
derslerinin etkisinin olabileceğinin söylemek mümkün olacaktır. Öğrencilerin öğrenim gördükleri 
sınıf arttıkça finansal okuryazarlık başarı puanının da yükselmesi sonucu da bu görüşü destekler 
niteliktedir. 
Öğrencilerin cinsiyetleriyle finansal okuryazarlık düzeyleri arasında da bir farklılık olduğu, erkek 
öğrencilerin (%60), kadın öğrencilere (%53) göre daha başarılı oldukları görülmüştür. Ayrıca 
günlük yaşamda ekonomik ve finansal bilgilerin pratikte kullanımının da finansal okuryazarlığı 
olumlu etkilediği görülmektedir. Özellikle kredi kartı kullanımının (%57), internet bankacılığı 
kullanımının (%57) ve bireysel emeklilik sistemine katılımın (%60) finansal okuryazarlığı artırdığı 
tespit edilmiştir. 
Finansal okuryazarlık sadece üniversite öğrencilerini ilgilendiren bir olgu olmayıp, finansal 
kurumlar ve ülke ekonomisi açısından son derece önemlidir. Finansal okuryazarlık bireylerin ne 
şekilde tasarruf edecekleri, borçlanacakları, yatırım yapacakları ve yaşamlarındaki finansal 
meseleleri nasıl yönetecekleri konularında belirleyici faktördür. Önemi artan finansal okuryazarlık 
kavramının toplumdaki etkinliğini artırabilmek için bu konudaki ihtiyaçlara uygun eğitim 
programlarının geliştirilmesi gereği ortadadır. Eğitim programlarının geliştirilebilmesinin ön 
koşulu da eğitim ihtiyaçlarının boyutu ve içeriğinin belirlenmesidir. Bu nedenle finansal 
okuryazarlığı geliştirmek için eğitim programlarına bu alanla ilgili seçmeli dersler eklenebilir, 
alanında uzman kişiler tarafından seminerler verilebilir ve bireylerin piyasalar hakkında bilgilerini 
artırıcı simülasyon eğitimler düzenlenebilir. 
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YABACI SERMAYE GİRİŞİMCİLERİ AÇISINDAN İTHALAT, 
İHRACAT VE DÖVİZ KURLARININ, BİST VE TÜFE İLE 

OLAN İLİŞKİSİNİN GRANGER NEDENSELİK TESTİ İLE 
ANALİZİ 

 
THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF IMPORT, EXPORT 

AND EXCHANGE RATES TO BIST AND CPI IN TERMS OF 
FOREIGN CAPITAL ENTREPRENEURS 

 
İsmail METİN1 Burak GEYİKÇİ2 

 
 
 

ABSTRACT  
 

 “Foreign trade” and “foreign capital” have an important impact on capital markets and financial 
stability. The international foreign investors can be effected from inflation which is qualified as an 
indicator, exchange rate and foreign trade rates. These indicators are considered to be credibility 
and enormity indicators.  To evaluate the effect created by this credibility and enormity on capital 
markets, in this study, it has been tried to calculate the short and long term causality relation of 
import, export and exchange rates to consumer prices index and exchange index. In this context, 
monthly data comprehending January 2005 – April 2017 period are used. Primarily ADF and PP 
unit roots tests have been applied by taking the logo rhythms of series; and Granger causality 
analysis has been realized by taking the primary differences since all the series are stable in their 
primary differences. At the end of the Granger, it has been concluded that the export and BIST 
variants are related to Exchange rates, that BIST is related to export and import variants, that CPI is 
related to import and export variants and that export is related to BIST and that import is related to 
export in a causality relationship. Results demonstrate that export rates and capital markets are in 
close connection and that more foreign investment can be made by more export.   
 
Key word: Capital Markets, Foreign Trade, Entrepreneur Investor, Granger Causality, Unit Root 

 
ÖZET 

 
Dış ticaret ve yabancı sermaye, sermaye piyasaları ve finansal istikrar üzerinde önemli bir etkiye 
sahiptir. Yatırımlarını uluslararası alanlara yönlendiren girişimci yatırımcılar sermaye piyasaları 
için gösterge niteliğindeki enflasyon, döviz kuru ve dış ticaret rakamlarından 
etkilenebilmektedirler. Bahsi geçen göstergeler milli ekonomiler için aynı zamanda güvenilirlik ve 
büyüklük göstergesi niteliğindedirler. İşte bu güvenilirlik ve büyüklüğün Sermaye piyasalarının 
üzerinde yarattığı etkinin ölçülebilmesi maksadıyla, bu çalışmada ithalat, ihracat ve döviz kuru 
rakamlarının Tüketici Fiyatları Endeksi ve Borsa endeksi ile olan kısa ve uzun vadeli nedensellik 
ilişkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Ocak 2005- Nisan 2017 dönemini kapsayan aylık veriler 
kullanılmıştır. Analizde öncelikle serilerin logaritmaları alınarak ADF ve PP birim kökler testleri 
uygulanmış, tüm seriler birinci farklarında durağan olduğu için birinci farkları alınarak Granger 
Nedensellik analizi gerçekleştirilmiştir. Granger nedensellik analizi sonucuna göre, İthalat ile döviz 
kuru arasında karşılıklı bir nedensellik bulgulanmışken, ithalattan TÜFE’ye doğru tek yönlü 
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nedensellik, BİST’ten döviz kuru ve ithalata doğru tek yönlü bir nedensellik ve son olarak da 
ihracattan BİST, döviz kuru ve ithalata doğru tek yönlü bir nedensellik bulgulanmıştır. 
 
Anahtar Kelime: Sermaye Piyasası, Dış Ticaret, Girişimci Yatırımcı, Granger Nedensellik, Birim 
Kök 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Küreselleşme, liberalleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte günümüzde 
tasarruf sahipleri birikimlerini karlarını maksimum yapacakları yerlere aktarmakta ve uluslararası 
yabancı sermaye girişimcileri ortaya çıkmaktadır. Bunları yaparken de beklenen riskler ve beklenen 
getiriler ile ilgili geleneksel ve modern portföy teorilerini göz önünde bulundurmalıdırlar. 
Geleneksel teoriye göre riski azaltmanın en iyi yolu riski çeşitlendirmektir. Burada farklı yatırım 
araçlarından bir portföy oluşturulması söz konusu iken bu yatırım araçları arasındaki ilişki göz ardı 
edilmiştir. Son elli yıllık dönemde etkisini gösteren ve menkul kıymetler arasındaki ilişkiyi risk ve 
getiri bağlamında inceleyen teori ise modern portföy teorisidir. 
Modern Portföy terorisini ilk kez literatüre H. Markowitz 1952 yılında kazandırmıştır. Modern 
Portföy teorisi “finansal varlıklarla oluşturulan bir portföyün beklenen getirisinin ve beklenen 
riskinin çeşitli varsayımlar ışığında hesaplanması esasına dayanmaktadır” (Sefil ve Çilingiroğlu, 
2011: 251). Başka bir deyişle portföy yönetimi, menkul kıymetler arasındaki ikili ilişkilerde bir 
optimizasyon gerçekleştirmektedir (Kaya ve Kocadağlı, 2012: 20). Portföy teorisine göre 
yatırımcılar, beklenen riski azaltabilmek için farklı yatırım araçlarından oluşan bir portföye yatırım 
yapmakla birlikte bu portföydeki yatırım araçlarının seçimi çok daha önemlidir. Bu meyanda, aynı 
getiri düzeyinde riski azaltmak için aralarında negatif ilişki olan yatırım araçları seçilmelidir. 
Markowitz’e göre, aynı risk düzeyindeki portföylerden getirisi yüksek olan; aynı getiriyi sağlayan 
portföylerden ise riski düşün olan seçilmelidir (Kapusuzoğlu ve İbicioğlu, 2013: 120).  
Son yıllarda sermaye piyasaları ile para piyasaları arasındaki etkileşim artmıştır. Ülkelerin döviz 
kurları, enflasyon oranları, hisse senedi endeksleri ve diğer makroekonomik değişkenlerde yaşanan 
değişiklikler dış ticaret ve sermaye hareketleri üzerinde çok etkili olabilmektedir (Akel ve Gazel, 
2014: 24). Bu bağlamda ihracat, ithalat, döviz kuru, TÜFE ve BİST gibi kavramlara ve bunların 
birbiri arasındaki ilişkilere kısaca değinmekte fayda bulunmaktadır. 
Serbest dolaşımda bulunan bir malın yürürlükteki ihracat ve gümrük mevzuatına uygun bir şekilde 
fiili ihracatının yapılarak gümrük sınırları dışına gönderilmesi işlemine ihracat; söz konusu malın 
gerçek veya tüzel kişiler tarafından gümrük mevzuatına göre yurda getirilmesine de ithalat 
denilmektedir. Döviz kuru, iki ulusal para birimi arasındaki değişim oranına döviz kuru 
denilmektedir. Uluslararası ticaretin önündeki engeller azaltılması ve finansal bütünleşmelerle 
beraber ülkelerin dış ticareti döviz kurundaki değişimlere karşı çok hassastır (Akel ve Gazel, 2014: 
24). Döviz kuru, bir ülkenin ihracatını ve ithalatını kolaylaştırabildiği gibi zorlaştırabilmektedir. 
Döviz kurları kimi zaman ihracat teşvikleri görevi görerek bir ülkenin ihracatını artırırken, kimi 
zaman da ithalat ve ihracat arasındaki makasın açılmasına neden olmaktadır. Tüketici fiyat endeksi 
(TÜFE), tüketicilerin yurt içinde satın aldıkları ürün ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimleri 
incelemektedir, bu açıdan TÜFE’de meydana değişimler faiz oranının da temel belirleyicisi 
durumundadır. İnceleme kapsamında yer alan serilerden sonuncusu olan Borsa İstanbul A.Ş. 
(BİST), menkul kıymetlerin birinci ve ikinci el alım ve satımlarının yapıldığı organize piyasadır. 
Döviz kurları ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi ilk inceleyen çalışmalardan biri Frank ve 
Young tarafından 1972 yılında yapılmış ve değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
1981’de Aggarwall tarafından yapılan çalışmada ABD hisse senedi fiyatları ile ABD Doları 
arasında özellikle kısa dönemde pozitif bir ilişki çıkmıştır (Akel ve Gazel, 2014: 25).  
Birikimlerini uluslararası alanlara yönlendiren girişimci yatırımcılar karlarını artırmayı 
amaçlamaktadırlar. Fakat sermaye piyasalarında riskler bulunmaktadır. Rasyonel bir yatırımcı için 
amaç karını azami düzeye çıkararak beklenen riskini en düşük seviyede tutmaktır. Bu bağlamda, 
portföy yönetimi çok önemli bir konudur (Akçayır, Doğan ve Demir, 2014: 334), ve sermaye 
piyasaları gösterge niteliğindeki enflasyon, döviz kuru ve dış ticaret rakamlarından 
etkilenebilmektedirler. Bahsi geçen göstergeler milli ekonomiler için aynı zamanda güvenilirlik ve 
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büyüklük göstergesi niteliğindedirler. İşte bu güvenilirlik ve büyüklüğün Sermaye piyasalarının 
üzerinde yarattığı etkinin ölçülebilmesi amacıyla, bu çalışmada ithalat, ihracat ve döviz kuru 
rakamlarının Tüketici Fiyatları Endeksi ve Borsa endeksi ile olan kısa ve uzun vadeli nedensellik 
ilişkisi ölçülmeye çalışılmıştır.    
 
 
2. LİTERATÜR 
 
Wongbangpo ve Sharma (2002), Endonezya, Filipinler, Malezya, Singapur ve Tayland’da hisse 
senetleri ile döviz kuru, TÜFE ve faiz oranı gibi değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemiş ve 
makroekonomik değişkenlerden hisse senedi fiyatlarına tek yönlü Granger nedensellik olduğunu 
bulmuştur.  
Patra ve Poshakwale’nin 2006’da makroekonomik göstergeler ile Yunanistan Borsası arasındaki 
ilişkiyi ölçtükleri çalışmada dış ticaret ve enflasyondan borsa endeksine doğru tek yönlü 
nedensellik sonucuna ulaşılmıştır. 
Olowe tarafından 2007 yılında Nijerya’da yapılan çalışmada 1986-2004 yılları arasında Nijerya 
Borsası verileri ile makroekonomik göstergeleri zaman serileri ve Johansen eşbütünleşme yöntemi 
ile ölçmüştür. Sonuç olarak eşbütünleşme ve nedensellik bulunmuş; enflasyon ve faiz oranları 
arasında pozitif ilişkiye rastlanılmıştır.  
Chiang ve Kee 2009 yılında yayınladıkları çalışmalarında makroekonomik göstergeler ile Singapur 
Borsası’nda faaliyet gösteren otel işletmeleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. TÜFE ve döviz 
kurunun negatif bir ilişki sergilediğini bulmuşlardır.  
Türkiye’de de makroekonomik göstergelerin BİST üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalar 
mevcuttur. Durukan (1999) gerçekleştirdiği çalışmasında 1986-1998 yılları arasındaki veriler 
üzerinden, enflasyon, ekonomik aktivite, faiz oranı, döviz kuru ve para arzı değişkenlerinin BİST 
üzerindeki etkisini ölçmüştür. Çalışma neticesinde Hisse senedi fiyatlarındaki değişimde en etkili 
değişkenlerin faiz oranı ve ekonomik aktivite olduğu sonucuna ulaşmıştır.  
Yılmaz ve arkadaşlarının 2004 eşbütünleşme ve nedensellik analizleri yapmış ve eşbütünleşme 
testine göre, döviz kuru ve TÜFE’nin borsaya pozitif etkisi varken faiz oranlarının ve dış ticaretin 
negatif etkisi vardır. Granger nedensellik testine göre ise TÜFE ve faiz oranlarından borsaya tek 
yönlü; borsa ile döviz kurları arasında çift yönlü ilişki bulunmaktadır.  
Erdem ve arkadaşları (2005) Garch yöntemi ile 1991-2004 dönemini analiz etmiş ve faiz 
oranlarından ve enflasyondan hisse senedi fiyatlarına doğru yayılma olduğunu bulmuştur. Özer ve 
arkadaşlarının 2011’de yaptıkları çalışmada ise 1996-2009 dönemi makroekonomik göstergeleri ile 
Borsa-100 endeksi arasındaki ilişki Granger nedensellik, Johansen eşbütünleşme ve Vec yöntemleri 
incelenmiştir. Faiz ve dış ticaret değişkenlerindeki değişimin borsa değişkenini negatif ve anlamlı; 
döviz kuru ve TÜFE değişkenlerindeki değişimin borsadaki bir değişimi pozitif ve anlamlı 
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.   
Yurttançıkmaz (2012) çalışmasında Hisse senedi getirileri üzerinde enflasyon ve döviz kurlarının 
etkisini ölçmüştür. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, TÜFE’nin  BİST ile arasında 
herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunmadığı ortaya çıkmıştır. 
Aktaş ve Akdağ (2013) çalışmalarında 2008-2012 dönemini kapsayın aylık veriler ile mevduat daiz 
oranı, TÜFE, ihracat, kapasite kullanım oranı , altın fiyatları, tüketici güven endeksi ve han petrol 
fiyatlarının BİST-100 üzerindeki etkisini regresyon ve Granger nedensellik testleri ile analiz 
etmişler. Granger nedensellik testi sonuçlarında kapasite kullanım oranının BİST-100 il karşılıklı 
etkileşim içerisinde olduğunu, diğer değişkenler ile BİST-100 arasında herhangi bir nedensellik 
ilişkisi olmadığını bulgulamışlardır.  
Kendirli ve Çankaya (2016) çalışmalarında 2009 – 2015 dönemi için aylık veriler kullanarak döviz 
kuru, TÜFE ve BİST bankacılık endeksinin ilişkilerini incelmişlerdir. Johansen eşbütünleşme ve 
Granger nedensellik analizlerinin kullanıldığı çalışma neticesinde TÜFE, BİST ile nedensellik 
ilişkisi içerisindeyken, döviz kurunun BİST ile herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. 
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3. METOD VE BULGULAR 
 
Çalışmada ithalat, ihracat, döviz kuru, TÜFE ve BİST 100 endeksine ait Ocak 2005- Nisan 2017 
dönemini kapsayan aylık veriler kullanılmıştır. BİST 100’e ilişkin değerler ayın son işlem gününe 
ait kapanış kayıtlarından oluşmaktadır. Çalışmada BİST’in kullanılmış olmasının temel nedeni 
hisse senedi piyasalarının aynı zamanda nakit fazlalıklarının değerlendirildiği gerektiğinde reel 
sektörün ihtiyaçları için kullanıldığı ve aynı zamanda reel sektör yatırımlarının değerlerinin 
belirlendiği piyasalar olmasıdır. Türk hisse senedi piyasasını temsil eden BİST çaltısı altındaki 
sermayenin %70’e yakın bölümü yabancı sermayeden oluşmaktadır. Diğer yandan etkilerin 
ölçülebilmesi maksadıyla kullanılan diğer ekonomik göstergelere ait verilerden ithalat, ihracat ve 
TÜFE rakamları TÜİK web sitesinden, döviz kuru rakamları ile TCMB web sitesinden elde 
edilmişlerdir.    
Zaman serileri uzun bir periyodu kapsadığı için serilerde yer alan değerlerde sapmalar meydana 
gelebilmektedir. Bu sapmaların seriye olan etkisinin azaltılabilmesi maksadıyla serilerin 
logaritmaları alınır  
Seriler arasında Granger nedenselliğine bakılabilmesi için serileriden hiç birinin birim kök 
içermemesi yani durağan olması gerekmektedir (Granger, 1988). Bu amaçla serilere ADF ve PP 
birim kök testleri uygulanarak serilerin durağan olup olmadıkları incelenmiştir. 
 
3.1. Augmented Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Testi 
 
Birim kök testleri içerisinde en yaygın olarak kullanılan test ADF birim kök testidir. Bu test 
vasıtasıyla serilerin durağanlığı test edilir. Serilerin durağan olması, seriye ait ortalama, varyans ve 
kovaryansın inceleme dönemi süresince sabit kalması anlamında gelmektedir. ADF birim kök testi 
aşağıda verilmiş olan formül yardımıyla gerçekleştirilir.  
 

ΔYt=β1+β2t+δY(t-1)+αi +ut 
 
3.2. Philips Perron (PP) Birim Kök Testi 
 
Philips ve Perron (1988)’de ADF birim kök testi uygulaması sırasında gerekli varsayımlara 
uyulmadığında veya yapısal kırılma olması durumunda bu testin yanlış sonuçlar verebileceğini 
belirtmişlerdir. Bu durumun önüne geçebilmek maksadıyla da hata terimlerini düzelten yeni bir 
model ortaya koymuşlardır. Ortaya koydukları modele ilişkin denklem şu şekildedir; 

Yt=δY(t-1)+ut 
Denklemde hata terimleri ortalaması sıfıra eşit ve aynı zamanda ardışık bağımlılığı ortadan 
kaldırarak eş-varyans varsayımını yerine getirir (http://www.myistatistik.com/metodoloji/birim-
kok/). Tablo 1.’de gerçekleştirilmiş olan birim kök testlerine ilişkin sonuçlar verilmiştir. Serilerin 
hiç biri düzeyde durağan olmadıkları için 1. Farkları alınarak tekrar teste tabi tutulmuşlar ve 1. 
Farklarında tamamı durağan çıkmışlardır. 
 

Tablo 1. Birim Kök Testleri Tablosu 
  Düzeyde I. Farkta 

  ADF PP ADF PP 

BİST 
 -1,818904 
(0,3702)  

 -1.866171 
(0,3475) 

 -11.18784 
(0,000)* 

 -11.17359 
(0,000)* 

Döviz Kuru 
0,75176 
(0,9929) 

0,834548 
(0,99449 

 -11.35738 
(0,000)* 

 -11.34144 
(0,000)* 

İhracat 
 -2,276740 
(0,1809) 

 -2.148024 
(0,2265) 

 -7.326402 
(0,000)* 

 -7.501441 
(0,000)* 

İthalat 
 -2,050777 
(0,2651)  

 -1.938159 
(0,3141) 

 -9.330633 
(0,000)* 

 -9.857471 
(0,000)*  

TÜFE 
0,107603 
(0,9654) 

0,406755 
(0,9827) 

 -10.65838 
(0,000)* 

 -12.86335 
(0,000)* 

                             *%1 anlamlılık düzeyinde 
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Birim kök testleri sonucu 1. Farklarında durağan çıkan serilerin farkları alınarak VAR analizi 
yardımıyla  gecikme uzunluğu hesabına geçilmiş, gerçekleştirilen testler neticesinde LR, AIC ve 
FPE kriterleri sonucunda gecikme sayısı 1 olarak bulunmuştur. Bununla birlikte serilere 
otokorelasyon, normal dağılım ve değişen varyans testleri de gerçekleştirilmiş ve bu testlerden 
hiçbiri açısından bir probleme rastlanmamıştır. Bu aşamadan sonra uygulanacak olan Granger 
nedensellik testinde gecikme sayısı bir olarak kullanılacaktır. 
 
3.3. Granger Nedensellik Testi 
 
Granger nedensellik testi, zaman serilerinde iki değişken arasındaki nedenselliği araştırmak için 
kullanılır. Yöntem, nedenselliğin olasılıklı bir hesaplamasıdır ve korelasyon kalıplarını bulmak için 
ampirik veri setlerini kullanır. Nedensellik, sebep-sonuç fikri ile yakından ilgilidir, ancak tam 
olarak aynı değildir. Bir X değişkeni, X, Y'nin sebebi veya Y, X'in nedeni ise, Y değişkenine 
nedenseldir.  Granger (1969)’de nedensellik testi şu şekilde formüle edilmiştir; 

Xt = t-j + jYt-j+ t 
Yt = j Xt-j+ jYt-j+ t 

Denklemde t ve nt hata terimleridir, birbirleri ile korelasyonları yoktur ve beyaz gürültü özelliğine 
sahiptirler. Birinci denklemde yer alan bj değerlerinin toplamı sıfırdan farklı ise Yt, Xt nin granger 
nedenidir. Aynı durum ikinci denklem için de geçerlidir.  
 

Tablo 2. Granger Nedensellik Testi Sonuçları 
  F Değeri Olasılık Değeri 

Döviz kuru, BİST'in Granger nedeni değildir 0,1271 0,7220 
Döviz kuru, İhracatın Granger nedeni değildir 1,1890 0,2774 
Döviz kuru, İthalatın Granger nedeni değildir 3,0408 0,0833*** 
Döviz kuru, TÜFE'nin Granger nedeni değildir 1,1366 0,2882 
BİST, Döviz kurunun Granger nedeni değildir 9,1088 0,0030* 
BİST, İhracatın Granger nedeni değildir 0,9358 0,3350 
BİST,İthalatın Granger nedeni değildir 4,2897 0,0401** 
BİST, TÜFE'nin Granger nedeni değildir 0,1829 0,6696 
İhracat, BİST'in Granger nedeni değildir 8,1292 0,0050* 
İhracat, Döviz kurunun Granger nedeni değildir 29,9059 0,0000* 
İhracat, İthalatın Granger nedeni değildir 31,3948 0,0000* 
İhracat, TÜFE'nin Granger nedeni değildir 0,3450 0,5579 
İthalat, BİST'in Granger nedeni değildir 0,8815 0,3494 
İthalat, Döviz kurunun Granger nedeni değildir 6,9430 0,0093* 
İthalat, İhracatın Granger nedeni değildir 2,6115 0,1080 
İthalat, TÜFE'nin Granger nedeni değildir 9,7231 0,0022* 
TÜFE, BİST'in Granger nedeni değildir 1,0032 0,3182 
TÜFE, Döviz Kurunun Granger nedeni değildir 1,6177 0,2055 
TÜFE, İhracatın Granger nedeni değildir 0,5790 0,4479 
TÜFE,İthalatın Granger nedeni değildir 0,0256 0,8732 

Tablo 2.de gerçekleştirilmiş olan nedensellik analizi sonuçları gösterilmektedir.  
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4. SONUÇLAR  
 
Gerçekleştirilmiş olan Granger nedensellik testi sonuçları, Wongbangpo ve Sharma (2002), Yılmaz 
vd. (2004), Erdem vd. (2005), Aktaş ve Akdağ (2013) ile Yurttançıkmaz (2012)’nin elde ettiği 
sonuçlardan farklı olarak,  Durukan (1999), Patra ve Poshakwale (2006) ile Kendirli ve Çankaya 
(2016)’nın çalışmalarına paralel olarak TÜFE’nin Hisse senedi piyasasını temsil eden (BİST) ile 
anlamlı bir nedensellik ilişkisi içerisinde olmadığı sonucunu verirken yine Yurttançıkmaz (2012), 
Durukan (1999) ile Kendirli ve Çankaya (2016)’nin sonuçlarına paralel olarak döviz kurundan 
BİST’e doğru herhangi nedensellik ilişkisi olmadığını teyit etmiştir. 
İhracatın BİST ile olan ilişkisi incelendiğinde, Aktaş ve Akdağ (2013) elde ettikleri sonuçtan farklı 
olarak İhracat ile BİST arasında iki yönlü bir nedensellik mevcuttur. İhracat rakamlarında meydana 
gelen değişim BİST’i etkilediği gibi BİST’te meydana gelen değişimler de ihracata etki etmektedir. 
Diğer yandan BİST’ten ithalata doğru tek yönlü bir nedensellik de bulgulanmıştır. Bu açıdan 
incelendiğinde BİST’in dış ticaret rakamları ile yakından bir ilişkisi oldu sonucuna da ulaşmak 
mümkündür.  
TÜFE piyasadaki güven ve istikrarın en önemli göstergelerinden bir tanesidir. TÜFE’nin diğer 
ekonomik göstergelerle olan ilişkisi açısından bakıldığında İthalattan TÜFE’ye doğru tek yönlü bir 
nedensellik bulgulanmışken, diğer ekonomik faktörlerden hiç biri ile TÜFE arasında bir 
nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Bu bulgu Wongbangpo ve Sharma (2002)’da bulgulanan 
TÜFE’den hisse senedi fiyatlarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin, Chiang ve Kee 
(2009)’de bulgulanan döviz fiyatları ile TÜFE arasındaki negatife nedensellik ilişkisinin, Yılmaz 
vd. (2004) ile Erdem vd. (2005)’da bulgulanan TÜFE’den BİST’ doğru tekyönlü ilişkinin, Kendirli 
ve Çankaya (2016)’da bulgulanan TÜFE ile BİST arasındaki iki yönlü ilişkinin aksine, 
Yurttançıkmaz (2012),  Aktaş ve Akdağ (2013)’de elde edilmiş olan sonuçlara paralel bir sonuç 
elde edilmiştir. 
Modern portföy teorisi açısından elde edilen sonuçlar incelendiğinde, beklenen riski azaltabilmek 
için farklı yatırım araçlarından oluşan bir portföye yatırım yapmak maksadıyla aynı getiri 
düzeyinde riski azaltmak için aralarında negatif ilişki olan veya ilişki bulunmayan yatırım araçları 
seçilmelidir. Bu bağlamda BİST, TÜFE, döviz kuru rakamları birbirleri açısından alternative 
yatırım araçları olarak değerlendirildiğinde, faiz oranlarını belirleyen en önemli faktör olan 
TÜFE’nin diğer yatırım araçları ile arasında herhang bir ilişkiye rastlanmamış olması bunun 
çeşitlendirme imkanı sunan alternatif bir yatırım aracı olarak görülmesini sağlayabilmektedir. 
Diğer yandan BİST’ten döviz kuruna doğru bir nedensellik bulgulanırken, döviz kurundan BİST’e 
doğru bir nedensellik bulgulanmamış olması da döviz kurunun ikinci sırada alternatif yaratabilecek 
bir yatırım aracı olarak değerlendirilebileceği anlamına gelmektedir. 
Konu ile ilgili yapılmış önceki çalışmaların aralarından tam bir uyum söz konusu değildir. Bu 
çalışma ile elde edilen sonuçlar da bunu desteklemektedir. İncelenen konu ile ilgili 
gerçekleştirilecek çalışmaların artırılması ile daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilecektir.  
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BİST İLE YÜKSELEN PİYASALARA AİT ENDEKSLER 
ARASINDAKİ EŞ BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİĞİN 

TEST EDİLMESİ; YATIRIMCILAR İÇİN ÇEŞİTLENDİRME 
FIRSATLARI 

 
TEST FOR COİNTEGRATİON AND CAUSALİTY BETWEEN ISE AND 

EMERGİNG MARKET INDİCES; DİVERSİFİCATİON 
OPPORTUNİTİES FOR INVESTORS 

 
Umut Burak GEYİKÇİ1 

 
 

 
ABSTRACT 

 
It was aimed to show the diversification possibilities that investors can catch in terms of emerging 
markets in the study. Within the scope of the study, the emerging markets of Turkey, Europe, Asia 
and America were compared. A total of 12 markets, 4 from Europe, 1 from the Americas and 7 
from Asia were selected. Monthly closing values for the capital market were used for 16 years 
period (176 observations) for July 2002 - June 2017. The series were tested with the ADF, PP and 
Zvot andrews unit root tests, then Johansen Cointegration test and Granger Causality test were used 
after it was found that there was no structural break with the Cusum test. As a result of the 
research, all the markets are found cointegrated in the long term. In a short term it is found that 
Turkey has mutual causality with Thailand, Russia, Poland, Brazil and also Taiwan, Malaysia and 
Czechia have one-way causality with Turkey. As a result, it can be said that there is no short-term 
causality relation with some emerging markets with the ISE and that it is possible to diversify in 
the short term in terms of investors. 
 
Key Words; Johansen Cointegration; Vector Error Correction; Emerging Markets; ISE; Unit 
Root, Zvot Andrews 
 

ÖZET 
 

Bu çalışma ile yatırımcıların yükselen piyasalar açısından yakalayabilecekleri çeşitlendirme 
imkanları ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye ile Avrupa, Asya ve Amerika 
kıtasında yer alan yükselen piyasalar karşılaştırılmıştır. Bu amaçla 4’ü Avrupadan, 1’i Amerikadan, 
7’si de Asyadan olmak üzere toplamda 12 piyasa seçilmiştir. Temmuz 2002 – Haziran 2017 
dönemine ait 16 yıllık periyotta (176 gözlem) sermaye piyasasına ait aylık kapanış değerleri 
kullanılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmada önce ADF, PP ve Zvot-Andrews birim kök testleri ile 
seriler test edilmiş, sonrasında Cusum testi ile yapısal kırılma olmadığı anlaşıldıktan sonra, 
Johansen Eşbütünleşme testi ve ardından da Vektör Hata Düzeltme/Granger Nedensellik Testi 
kullanılmıştır. Araştırma neticesinde incelenen tüm piyasaların uzun dönemde eşbütünleşik 
oldukları, kısa dönemde ise Türkiye’nin Taylan, Rusya, Polonya ve Brezilya ile karşılıklı, Tayvan, 
Malezya ve Çekya’nın ise Türkiye ile tek yönlü bir nedensellik ilişkisinde olduğu tespit edilmiştir. 
Bu çerçevede, BİST’in inceleme kapsamındaki bazı yükselen piyasalarla kısa dönemde nedensellik 
ilişkisi bulunmadığı ve yatırımcılar açısından kısa vadede hali hazırda bir çeşitlendirme imkanı 
sunduğu söylenebilmektedir.    
Anahtar Kelimeler; Johansen Eşbütünleşme, Vektör Hata Düzeltme, Yükselen Piyasalar, BİST, 
Birim Kök, Zvot-Andrews 
                                                
1 Yard. Doç. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, umutburak.geyikci@cbu.edu.tr,  
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1. GİRİŞ 
 
Modern Portföy teorisine göre yatırımcılar portföylerini çeşitlendirerek aldıkları riski minimize 
etmeye çalışırlar. Uluslararası portföy yatırımcıları bunu coğrafi çeşitlendirmeler yoluyla 
gerçekleştirmektedirler. Sermaye piyasalarındaki liberalizasyonlarla desteklenen sermaye 
hareketleri ve iletişimde meydana gelen gelişmeler yatırımcıları kendi ülkeleri dışındaki 
piyasalarda da yatırım yapmaya teşvik edici boyutlara ulaşmıştır. Yatırımcıların uluslararası 
hareketleri farklı sermaye piyasaları arasındaki ilişkilerin de güçlenerek artmasına neden olmuştur. 
Uluslararası piyasaların aralarında artan bu ilişkiler yatırımcılar açısından uluslararası portföy 
çeşitlendirmesinin yararını gün geçtikçe düşürmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı da 
uzun ve kısa vadede portföy çeşitlendirme imkanlarını inceleyerek uluslararası portföy 
yatırıcılarına çeşitlendirme imkanları sunabilmektir.  
Çalışmada inceleme kapsamında yer alan 12 yükselen piyasa arasındaki uzun dönemli 
eşbütünleşme ve kısa dönemli nedensellik ilişkilerini incelenecektir. Yükselen piyasalar global 
yatırımcılar açısından her zaman çekici bir yatırım alanı olmuştur. Morgan Stanley Capital 
International (MSCI) Piyasa Sınıflandırma Çerçevesi 2017, sermaye piyasalarını,  ekonomik 
gelişmişlik, piyasa büyüklüğü ve likiditesi ve piyasa erişilebilirliği temelinde, gelişmiş, gelişmekte 
olan ve gelişme ihtimali olan pazarlar olmak üzere 3’e ayırmıştır. Bu çalışmada incelenecek ülkeler 
MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer alan 23 ülkeden Mısır, Yunanistan, Meksika gibi 
son dönem önemli çalkantılar yaşan ülkeler elendikten sonra geriye kalan 12 ülke olan Türkiye, 
Tayvan, Tayland, Çin, Hindistan, Çekya, Macaristan, Kore,  Polonya, Brezilya, Rusya ve 
Malezya’dan oluşan ülkelerin borsalarıdır.  
2016 yılında dünya üzerindeki toplam doğrudan yabancı yatırımlar 1,75 trilyon dolar düzeyinde 
gerçekleşirken bunun 646 milyar dolarlık kısmı gelişmekte olan ülkelere gitmiştir. Bu rakam bir 
önceki yıla göre %14 daha az olarak gerçekleşirken gelişmiş ülkelere olan yatırımlar önceki yıl 
göre %5 artış göstererek 1 trilyon dolar seviyesine yükselmiştir (World investment report,  2017). 
Gelişmekte olan ülkelere global dış finansal yatırımların ise 2016 yılında 1,4 trilyon dolar civarında 
olduğu tahmin edilmektedir ve 2010 yılındaki 2 trilyon dolarlık yatırımla kıyaslandığında önemli 
bir düşüş göze çarpmaktadır. Gelişmekte olan ülkelere olan yabancı finansal yatırımlar özel 
sermaye akımları, yabancı portföy ve diğer yatırımlar ile resmi kalkınma yardımları ve bağışları 
kapsamaktadır (World Investment Report, 2017). İnceleme kapsamında yer alan 12 ülkenin 2017 
yılı tahmini Gayrisafi Yurt İçi Hasılası 22.256.973 bin dolar ile Dünyanın %28.7’sini, MSCI 
gelişmekte olan ülkeler listesinde yer alan 23 ülkenin ise %83’ünü oluşturmaktadır(IMF World 
Economic Outlook, 2017). Bu açıdan da inceleme kapsamında yer alan ülkelerin gelişmekte olan 
piyasaları yüksek oranda temsil ettiği söylenebilir. Son yıllarda Türkiye’de yaşanan ekonomik 
gelişmelerin yatırım uluslararası iklimi içerisindeki konumu ve çeşitlendirilebilirliği temelinde 
gerçekleştirilecek olan bu çalışmada ülkenin aynı kategoride kabul edildiği diğer yükselen (bundan 
sonra gelişmekte olan ile aynı anlamda kullanılacaktır) piyasalar çalışmaya dahil edilmiştir. Bu 
çalışmanın odak noktasını gelişmekte olan ülkeler arasındaki karşılıklı entegrasyon ve 
çeşitlendirme fırsatları oluşturmaktadır.  
Çalışma ile gelişmekte olan piyasalar açısında uluslararası yatırımcılara çeşitlendirme imkanı 
sunmayı amaçlamış önceki çalışmalara tamamlayıcı bir katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bunu 
sağlayabilmek amacıyla ilk olarak Türkiye ile diğer yükselen piyasalar arasındaki uzun ve kısa 
vadeli ilişkileri inceleyen çalışmalardan oluşan literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu 
hususta literatürde çeşitli çalışmalar mevcuttur ancak gelişmekte olan piyasalardan Meksika, 
Yunanistan, Mısır gibi ekonomisinde aşırı dalgalanmalar olan ve son dönemde göreli yatırım 
tercihi düşen ülkelerin listeden çıkarıldığı ve uluslararası yatırımlar konusunda Türkiye’ye rakip 
konumdaki diğer gelişmekte olan ülkeler ile arasında olası piyasa entegrasyonunu inceleyen 
çalışmaya rastlanmamıştır. İkinci olarak özellikle yabancı literatürde yer alan önceki çalışmalardan 
çoğu gelişmiş ülke piyasalarının uzun dönemde gelişmekte olan ülke piyasalarına etki ettiğini 
ortaya koymuştur (Seth ve Sharma, 2015, Battereddy vd 2012). Globalizasyon nedeniyle bu tür bir 
etkinin varlığı kaçınılmazdır. Sonuç olarak önceki çalışmalardan çoğu konvansiyonel metotlarla 
uzun ve kısa vadede ilişki aramışlardır (Topallı, 2016; Akel, 2015; Boztosun ve Çelik 
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2011;Gözbaşı, 2010). Bu çalışmada uzun dönem eşbütünleşme ve kısa dönem nedensellik testleri 
ile gelişmekte olan piyasalar arasında var olan ilişkiler analiz edilmeye çalışılmıştır. İnceleme 
kapsamındaki seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi aranabilmesini için serilerde yapısal kırılma 
olmaması gerektiğinden dolayı (Altınay ve Karagöl, 2005), öncelikle Zvot-Adrews birim kök testi  
ve CUSUM yapısal kırılma testi ile serilerde  herhangi bir yapılsa kırılmanın var olup olmadığı da 
test edilmiş, herhangi bir yapılsa kırılma olmadığı belirlendikten sonra eşbütünleşme ve nedensellik 
testlerine geçilmiştir. 
Çalışmanın bundan sonraki bölümünde eşbütünleşme ve nedensellik üzerine gerçekleştirilmiş 
çalışmalara ait literatür taraması sunulmuş, üçüncü bölümde kullanılan veriler ve metodoloji 
anlatılmış, dördüncü bölümde bulgular tartışılarak son bölümde de sonuçlar üzerinde durulmuştur.  
 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 
 
Modern portföy teorisi, Markowitz’in 1952 yılında Journal of Finance’da yayımlamış olduğu ve 
1990 yılında kendisine Nobel ödülü getiren “Portföy Seçimi” isimli makalesinde ortaya atılmıştır. 
Modern portföy teorisi temelinde, geleneksel portföy teorisinde yer alan riskin azaltılması için salt 
çeşitlendirmeyi amaçlayan seçim kriteri yerine portföyde yer alan ürünlerin birbirleri ile olan 
ilişkisini dikkate alan ve bu şekilde katlanılacak olan sistematik riski minimize etmeye 
çalışmaktadır. Markowitzin ortaya attığı modern portföy teorisinde iki çeşit riskten 
bahsedilmektedir. Bunlardan ilki sistematik olmayan risktir. Sistematik olmayan risk, aralarında 
düşük korelasyon olan alternatiflerin bir araya getirilmesi ile toplam riskin azaltılarak toplam 
getirinin artırılmasına dayanmaktadır. Bu çeşitlendirme yaklaşımı sistematik riski 
azaltamamaktadır. Var olan ikinci risk çeşidi olan sistematik riski azaltabilmek maksadıyla da 
Karan (2013), Madura (2014) ve Yağlı (2016)’da belirtildiği gibi her bir ülkenin biricik sermaye 
yapısı nedeniyle aralarında düşük bir korelasyon olması nedeniyle, uluslararası çeşitlendirme 
fırsatlarının kullanılabileceğidir.  
İnceleme kapsamında yer alan gelişmekte olan ülkeler arasında herhangi bir eşbütünleşme olması 
bu ülkeler açısından yatırımcılara çeşitlendirme imkanı sunamayacaktır, bunun tam aksine 
eşbütünleşme ilişkisi yoksa iyi bir çeşitlendirme aracı olarak düşünülebileceklerdir. Bunun tespit 
edilebilmesi maksadıyla Engle ve Granger (1987) ile Johansen (1988) tarafından geliştirilmiş olan 
eşbütünleşme metotlarına dayalı analizler ile sermaye piyasaları arasındaki ilişkiler tespit 
edilebilmektedir. Bu hususta literatürde sermaye piyasaları arasındaki ilişkileri inceleyen 
çalışmalardan çoğunluğu Avrupa ve Amerika’da var olan büyük piyasalar ile Asya, Amerika ve 
Avrupa’da yer alan gelişmekte olan piyasaları ve bunların birbirleri ile olan ilişkilerini 
incelemişlerdir. Bunlardan Corhay, Tourani Rad ve Urbain (1993), Francis ve Leachman (1998), 
Richards (1995), Mylonidis ve Kollias (2010) gelişmiş Avrupa piyasalarını,  Sheng ve Tu (2000), 
Manning (2002), Jang ve Sul (2003), Click ve Plummer (2005), Gupta ve Guidi (2012) Asya 
piyasalarını, Chen, Firth ve Rui (2002), Diamandis (2009) Latin Amerika piyasalarını 
incelemişlerdir.  Diğer yandan gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalar arasındaki ilişkileri inceleyen 
çalışmalar da mevcuttur. Bunlardan Kamaralzaman ve Samad (2011) Malezya ve gelişmiş 
piyasaları, Hassan (2008) Pakistan ve gelişmiş piyasaları, Sharma (2011) gelişmekte olan Asya 
piyasaları ile Amerika Birleşik Devletleri piyasasını, Khan (2011) Amerika Birleşik Devletleri ile 
gelişmekte olan 22 piyasanın ilişkisini ve Siddique vd. (2012) Pakistan ile 6 tanesi gelişmiş ve 6 
tanesi de gelişmekte olan piyasaların ilişkilerini, Batareddy vd. (2012) Japonya ve Amerika 
Birleşik Devletleri ile Asya’daki gelişmekte olan piyasaların ilişkilerini, Batten vd. (2015) Asya 
piyasalarının ilişkilerini ve Paramati vd (2016) Avustralya ve Asya piyasalarını,  incelemişlerdir.  
Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte olan piyasaların birbirleri ile ilişkileri üzerine 
gerçekleştirilmiş olan çalışmalardan bazıları ise şunlardır; , Karğın (2008) Borsa İstanbul ile 9 
Avrupa, 4 Amerika ve 8 Asya/Pasifik ülkesini temsil edecek şekilde 21 sermaye piyasası arasındaki 
ilişkileri incelemiş ve Türkiye’nin Brezilya, Meksika ve Mısır dışındaki piyasalarla arasında uzun 
dönemli bir eşbütünleşme ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşmış, Korkmaz vd. (2009), Türk hisse 
senedi piyasası ile gelişmiş ve gelişmekte olan hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkileri 
incelemek için gerçekleştirdiği Gregory-Hansen eşbütünleşme ve Zivot-Andrevs analizlerinde 
Borsa İstanbul’un yirmibir gelişmekte olan ülke ve onaltı gelişmiş ülke piyasası ile eşbütünleşme 
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içinde olduğu sonucuna ulaşmışlardır, Gözbaşı (2010) Borsa İstanbul ile Brezilya, Meksika, 
Arjantin, Malezya, Hindistan, Mısır ve Macaristan sermaye piyasaları arasındaki ilişkileri 
incelemiştir. Gerçekleştirdiği çalışma neticesinde Borsa İstanbul’un Mısır, Brezilya ve Hindistan 
borsaları ile uzun dönemli bir ilişki içinde olduğunu, ayrıca bu ülkeler ve ilaveten Macaristan ve 
Meksika borsaları ile de kısa dönemli etkileşim içinde olduğunu bulmuştur. Bozoklu ve Saydam 
(2010), Türkiye ile BRİCK ülkeleri arasındaki eşbütünleşmeyi incelemişler, çalışma neticesinde 
tüm ülkelerin birbirleri ile uzun dönemde eşbütünleşik oldukları bu nedenle uzun vadede 
çeşitlendirme imkanı ile kar elde etme imkanı olmadığı sonucuna ulaşmışlardır, Boztosun ve Çelik 
(2011) BİST 100 ile on Avrupa borsası arasındaki uzun dönemli ilişkileri Johansen-Juselius 
eşbütünleşme testi ile analiz etmiş, BİST 100’ün Belçika, Hollanda, Norveç ve Almanya borsaları 
ile eşbütünleşme ilişkisi içerisinde olduğu, İspanya, Fransa, İsveç, Avusturya ve İsviçre ile 
herhangi bir eşbütünleşme ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşmıştır, Benli (2014), Türkiye ile bazı 
gelişmekte olan ülke piyasaları arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen eşbütünleşme testi ile 
incelemiş, Türkiye ile Kolombiya ve Meksika borsaları arasında uzun dönemde eşbütünleşmeye 
rastlanırken, Türkiye ile diğer ülkeler arasında uzun dönemli bir ilişkiye rastlanmamıştır,  Akel 
(2015) kırılgan beşli olarak adlandırılan Brezilya, Endonezya, Türkiye, Güney Afrika ve Hindistan 
arasındaki ilişkileri Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik testleri ile analiz ederken, bu 
ülkeler arasında uzun  ve kısa dönemde hem eşbütünleşme hem de nedensellik ilişkisinin varlığını 
tespit etmiştir. Topallı (2016) Türkiye ile Brezilya, Çin, Arjantin, Hindistan, Güney Kore ve Çin 
arasındaki ilişkileri panel eşbütünleşme ve Emirmahmutoğlu ve Köse ve Dumitrescu ve Hurlin 
nedensellik testleri ile analiz etmiş, analizler neticesinde seriler arasında uzun dönemde 
eşbütünleşme ve nedensellik ilişkileri olduğu sonucuna ulaşmıştır.  
 
2.1. Birim Kök Testleri 
 
ARMA tahminlerinin arkasında var olan teori durağan zaman serileri üzerine kurulmuştur. Eğer 
seriye ait ortalama veya özdeğişim (otokovaryans) zamana bağlı değilse serinin durağan olduğu 
(birim kök içermediği) söylenir. 
Zaman serilerinde durağanlığın tespitinde en yaygın kullanılan testler Augmented Dickey-Fuller 
(ADF) ve Philips-Perron birim kök testleridir (Güvenek vd. 2010). 
 
2.1.1. ADF (Genişletilmiş Dickey Fuller) Birim Kök Testi 
 
İncelenen serilerin birim kök içerip içermediklerini tespit edebilmek amacıyla ilk olarak Jones 
(1995)’de önerilen şekliyle aşağıda denklemi verilen ADF birim kök testi uygulanmıştır;  

Δ Yt = α0 +α1t+δYt-1 + iΔYt-1 + εt 

Δ birinci dereceden fark operatörünü, εt, hata (beyaz gürültü) terimini, t zaman trendini α 
deterministik trendi,  N bağımlı değişkenin gecikme sayısını ve Y ise incelenen serileri 
göstermektedir. Test δ parametresinin tahmin edilerek  onun t istatistiğinin sonucuna 
dayanmaktadır.  
ADF testi, denklemdeki terimlerin ilave farklarının eklenmesi gerekliliği problemi nedeniyle 
serbestlik derecesinde kayba neden olarak test sürecinin gücünde bir azalmaya neden olmaktadır. 
Bu nedenle ADF’yi destekleyici ve aynı zamanda da tamamlayıcı bir test olan PP testinin 
uygulanması uygulanan birim kök testlerinin gücünü artıracaktır. PP testi otokorelasyonun 
bilinmeyen şekillerini ve hata terimlerinin şartlı değişen varyansını dikkate alarak seriler arası 
ilişkide parametrik olmayan bir düzeltme kullanır (Güvenek vd. 2010). 
 
2.1.2. Philips-Perron (PP) Birim Kök Testi 
 
PP testinde ise Perron tarafından önerilmiş olan ADF’ye düzeltme faktörü eklenmesi şeklinde bir 
yöntemle test istatistiklerinin asomptatik dağılımları üzerinde serisel ilişkilerin etkilerini yok etmek 
maksadıyla istatistikleri dönüştürür (Güvenek vd. 2010). 
PP birim kök testi aşağıdaki şekilde formüle edilir ((Philips ve Perron (1988) – Torun (2015)) ; 

yt =  + yt-1 + t 
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yt =  + (t- T)+ yt-1 + t 

Denklemlerde gözlem sayısı T ile hata terimlerindeki dağılım ut ile gösterilmekte olup hata 
terimlerine ait beklenen değer (E(u)=0)’dır.  
 
2.1.3. Zvot-Andrews (ZA) Birim Kök Testi 
 
Analiz kapsamında incelenen serilerde herhangi bir yapılsa değişiklik mevcutsa, bunları dikkate 
almak ve gerçekleştirilecek analizleri ona göre düzenlemek gerekmektedir. Bu amaçla incelenen 
serilerde yapılsal kırılma olup olmadığını içsel olarak belirleyen Zvot-Andrews birin kök testi 
uygulanmıştır. 
Zivot – Andrews (1992), Perron (1989)’un uyguladığı testteki kırılmanın dışsal olarak bilindiğini 
varsaydığını ve bunun kırılmaların içsel olarak da bilinmesi gerektiğin belirterek yeni bir birim kök 
testi geliştirmişlerdir. Geliştirilmiş olan ZA birim kök testinde serilerde olabilecek her bir kırılma 
için ayrı ayrı kırılma noktası tespit edilmekte ve bunlar için t- istatistiği hesaplanmaktadır. ZA 
testinde üç farklı model mevcuttur. Bu konudaki ilk model ortalama kırılmayı ikinci model 
trenddeki kırılmayı ve üçüncü model de her ikisini birlikte göstermektedir.  
Ortalama Kırılma 

∆yt = µ+αyt-1 + βt +θ1DUt(λ) + j ∆yt-j + εt 

Trendde kırılma 
∆yt = µ+αyt-1 + βt +γ1DTt(λ) + j ∆yt-j + εt 

Hem ortalamada hem trendde kırılma 
∆yt = µ+αyt-1 + βt + θ1DUt(λ) + γ1DTt(λ) + j ∆yt-j + εt 

Formüllerde ∆ fark operatörünü, εt normal dağılımlı hata terimini, t zamanı, ∆yt-j hata terimindeki 
otokorelasyonun berteraf edilmesi maksadıyla eşitliğe eklenmiştir. Denklemlerde yt-1 ‘e ait 
katsayının istaitstiksel olarak anlamlılığına bağlı olarak durağanlığın (birim kökün) varlığı kabul 
veya reddedilir. Hesaplana neticesinde elde edilecek olan t değerinin elde edilecek ZA kiritik 
değerinden daha büyük olması durumunda Ho reddedilerek serilerin durağan olduğu sonucuna 
ulaşılır. ZA birim kök testlerinden uygulamada daha fazla tercih edilen ve hem ortalamayı hem de 
trendi birlikte dikkate alan son metod bu çalışmada da tercih edilmiştir. 
 
2.2. CUSUM Yapılsa Kırılma Testi 
 
Cusum testi inceleme kapsamındaki serilerin sahip olduğu katsayıların yapısal olarak sürekliliğini 
test eder. Katsayılarda herhangi bir değişiklik olması durumunda bunların tespitini yapar. Serilerde 
oluşturulan regresyon modeline ait katsayıların istikrarının bozulduğu nokta yapılsa kırılma noktası 
olarak adlandırılır. Cusum testinde, birbirini izleyen artıklardan çizilen grafiğin,  0,05 hata payı ile 
belirlenen kritik bantlarının dışına çıkıp çıkmadığı  kontrol edilir. Grafiğin bantların dışına çıkması 
yapılsa kırılmanın olduğu, bantların dışına çıkmaması ise yapısal kırılmanın olmadığı sonucuna 
götürür. 
Cusum testi ilk kez Brown, Durbin ve Evans (1975) tarafından önerilmiştir. Test tekrarlamalı 
atıkların maksimum kısmi toplamları üzerine kurulmuştur.  Başka bir ifadeyle, k regresörler ile 
doğrusal regresyon için; 

yt = x’tβ + ut 
aşağıdaki şekilde tanımlanır; 

CUSUM  =  | / (1+2  

Denklemde , ut varyansının tutarlı tahmini ve ’ler aşağıda tanımlandığı gibi yinelemeli 
atıklardır; 

 = (yt = x’tβt-1) / ft 

ft = (1+x’t (x’t-1Xt-1)xt)1/2 
denklemde Xt-1 t-1 zamanına kadar regresör üzerindeki gözlemleri içerir ve βt-1 ise t-1 zamanına 
kadarki verileri kullanarak β’nın OLS tahminini ifade eder. 
CUSUM testinin limit dağılımı, ağırlıklı Weiner sürecinin maksimumu olarak ifade edilebilir. 
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CUSUM⇒  

Denklemde W(r) birim Wiener süreci (0 ,1) üzerinde tanımlanır (Sen 1982).  
 
2.3. Johansen Eşbütünleşme Testi 
 
Johansen eşbütünleşme testi, ilk kez Engle ve Granger (1987) tarafından ortaya atılmış, ardından 
Johansen (1988) ve sonrasında da Johansen ve Juselius (1990) tarafından geliştirilmiş  bir testtir. 
Test bir değişkenin kendisinin ve gecikmeli değerlerinin var olduğu VAR analizi temeline dayanır. 
Başka bir ifade ile açıklayıcı değişken sayısı birden fazla olduğunda bunlar arasında var olan birden 
fazla açıklayıcı değişkene ait ilişkileri mükenmel biçimde tespit edebilmektedir. Johansen’e göre 
eşbütünleşme testi gerçekleştirebilmek için serilerin tamamının aynı düzeyde durağan olması da 
gerekmektedir (Yıldırım ve Özcan, 2011).  
Johansen yaklaşımı p. dereceden bir vektör otoregresif süreç ele alınarak açıklanabilir (Doğan vd. 
2016); 

Yt = A1Yt-1 + …..+ApYt-p + BXt+Ɛt 
Yt ile ifade edilen düzey değerde birim kök bulunan I(I) değişkenlerine ait k vektörünü, Xt,ile ifade 
edilen ise deterministik değişkenlerin bir d vektörünü, Ɛt ile ifade edilen ise yenilik vektörünü 
temsil etmektedir. Üstte yer alan modelin birinci farkını alırsak; 

∆Yt = πYt-1+ i∆yt-I + BXt + Ɛt 

Π= i – I         ve      τi = - j 
Denklemde eşbütünleşme hipotezi, π matrisinin indirgenmiş bir mertebesi olarak tanımlanmakta ve 
π=αβ’ şeklinde gösterilmektedir. α ve β’ (krx) boyutlu ve mertebesi  τ olan bir çift matrisi ifade 
etmektedir. Τ ,eşbütünleşme sayısını, β’ değişkenlerin denge ilişkileri içinde uzun dönemli 
eşbütünleşme vektörünü, α; hata düzeltme modelinde uyarlanma hızını göstermektedir (Doğan, vd. 
2016). 
 
2.4. Vektör Hata Düzeltme/Granger Nedensellik Testi 
 
Engle ve Granger (1987), incelenen seriler arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme tespit edilirse 
bu serileri arasında en azından tek yönlü bir  nedensellik ilişkisi olacağı için bu ilişkinin yönünü 
tespit edebilmek için vektör hata düzeltme modeli kullanılabileceğini belirtirlerken, VAR yapısında 
olabilecek nedenselliğin ne yönlü olduğunu tespit edebilmek maksadıyla vektör hata düzeltme 
modeline hata düzeltme terimlerinin eklenmesi gerekmektedir (Akel, 2015). Vertör hata düzeltme 
modelinde Y ve T olmak üzere iki değişken olduğunu varsaydığımızda denklemler aşağıdaki 
şekilde oluşturulacaktır.  

∆Yt = α1 +β1ECTt-1+  yi∆Yt-I +  yi∆Tt-I +  yi∆Et-I + Ɛet 

∆Tt = α1 +β2ECTt-1+  ui∆Yt-I +  ui∆Tt-I + ui∆Et-I + Ɛet 

Yukarda belirtilmiş olan denklemlerde yer alan bağımlı değişken üzerindeki katsayıların 
anlamlılığı test edilmek suretiyle nedensellik ilişkisi belirlenmektedir. Verilmiş olan formüller 
üzerinde iki çeşit nedensellik testi kullanılmıştır (Özdemir ve Öksüzler, 2006). 
İlk olarak Granger zayıf nedensellik testi analizi Wald testi ile gerçekleştirilmektedir. Kısa dönem 
nedensellik etkisi uzun sürmeyen kısa dönemli bit etkidir (Asafu-Adjeye, 2000). Bu analizde yer 
alan bağımlı değişkenler yalnız kısa süreli şoklara cevap verebilmektedir.  
İkinci olarak ise iki farklı nedensellik verisinini beraberce önemli olup olmadığı test edilecektir. 
Denklemlerde 1 = yi = 0  ve 2 = ui = 0 hipotezleri F testleri vasıtasıyla test edilmektedir, bu 
şekilde de uzun dönemdeli nedenselliğe bakılarak, son derece güçlü olarak kabul edilen, granger 
nedensellik testi gerçekleştirilmiş olmaktadır. 
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3. ANALİZ VE BULGULAR 
 
Bu çalışma MSCI Gelişmekte olan piyasalar endeksinde yer alan 12 gelişmekte olan (Türkiye, 
Rusya, Çin, Hindistan, Malezya, Tayvan, Tayland, Polonya, Çekya, Macaristan, Brezilya ve Kore) 
piyasaya ait endeksleri içermektedir. Veriler Bloomberg’den alınmıştır. Çalışma kapsamında 
incelenen hisse senedi piyasaları Tablo 1.’de verilmiştir. Serilerin inceleme dönemi Temmuz 2002-
Haziran 2017 arasıdır. Tüm serilerin testlere tabi tutulmadan önce logaritmaları alınmıştır. Serilerin 
logaritmalarının alınma sebebi düzeyde üstel büyüme gösteren serinin logaritmasının alınması  
durumunda büyümenin lineer hale dönüşmesi ve varyansın stabilize olması ile aykırı gözlem 
etkisinin azalmasıdır (Türe ve Akdi, 2005; Ayvaz Kızılgöl, 2011)  

Tablo 1. İncelenen Ülkeler ve Hisse Senedi Piyasaları 
No Ülke* Hisse Senedi Piyasası* 
1 Türkiye BİST 
2 Brezilya BOVESPA 
3 Rusya RDX 
4 Polonya  WIG 
5 Macaristan BUX 
6 Çekya PX 
7 Hindistan BSE SENSEX 
8 Tayvan TSEC 
9 Tayland SET 

10 Çin SHCOMP 
11 Kore KOSPI 
12 Malezya FBMEMAS 

*Listeye yer alan ülke ve hisse senedi piyasaları MSCI Gelişmekte olan piyasalar listesinden alınmıştır.  
 
Tablo 1.’de yer alan borsalara ait aylık kapanış değerleri Amerikan Doları Cinsinden hesaplanan 
hisse fiyatlarına ait endeks değerlerdir. Bu tür çalışmalarda aylık veri kullanımı piyasalar arası 
etkileşimi daha iyi kapsaması nedeniyle günlük verilere göre tercih edilmektedir (Philippatos vd. 
1983, Maysami ve Koh, 2000). Çalışmada verilerin analizinde E-views 9 istatistik paket programı 
kullanılmıştır.  
İnceleme kapsamında yer alan 12 ülkeye ait serilere uygulanması planlanan eşbütünleşme ve 
nedensellik testleri için logaritmaları alınmış serilerin durağan (birim kök içerip içermedikleri) olup 
olmadıklarının kontrol edilebilmesi maksadıyla ADF ve PP birim kök testleri uygulamıştır. 
Uygulanan testler neticesinde tüm serilerin 1. Farklarında durağan olduğu tespit edilmiştir. 
Serilerin 1. Farkları alındıktan sonra tekrar ADF ve PP birim kök testleri yapılmış ve tüm serilerin 
düzeyde durağan olduğu anlaşılmıştır. Sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları 
  ADF   PP 
Turkiye  -13,29138 (0,0000)    -13,29289 (0,0000) 
Tayvan  -10,93686 (0,0000)    -10,93686 (0,0000) 
Tayland  -12,17554 (0,0000)    -12,42683 (0,0000) 
Rusya  -8,173219 (0,0000)    -14,69225 (0,0000) 
Polonya  -11,20350 (0,0000)    -11,46328 (0,0000) 
Malezya  -11,63957 (0,0000)    -11,84822 (0,0000) 
Macaristan  -11,09351 (0,0000)    -11,188884 (0,0000) 
Kore  -13,09412 (0,0000)    -13,10094 (0,0000) 
Hindistan  -11,91115 (0,0000)    -11,99417 (0,0000) 
Çin  -12,38797 (0,0000)    -12,74793 (0,0000) 
Çekya  -11,25154 (0,0000)    -11,34359 (0,0000) 
Brezilya  -12,30375 (0,0000)    -12,30739 (0,0000) 
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Gerçekleştirilmiş olan ADF ve PP birim kök testleri sonucunda 1. Farkları alınan tüm serilerin 
düzeyde durağan olduğunun saptanmasından sonra yapısal kırılmanın varlığını test edebilmek 
maksadıyla Zvot-Andrews birim kök testi uygulanmıştır. Zvot-Andrews birim kök testi seriler 
üzerinde birim kökün etkili olup olmadığını göstererek kırılma dönemlerini içsel olarak belirler 
(Şanlısoy ve Kök, 2010). Gerçekleştirilen test sonuçları Tablo 3.’de verilmiştir. Tablo 3. 
sonuçlarına göre Çin hariç gelişmekte olan piyasalarda %1 anlamlılık düzeyinde, Çin’de de %10 
anlamlılık düzeyinde birim kök olmadığı sonucuna varılmaktadır. Elde edilmiş olan sonuç tespit 
edilmiş olan yapısal kırılmaların kalıcı olmadığını göstermektedir.  
 

Tablo 3. Zvot-Andrews Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi 
Değişkenler Zvot - Andrews 

 
Kritik Değerler 

  t-Test İstatistiği Kırılma Dönemi 
 

1% -5,34 
Turkiye  -7,290 (0,01) 09 / 2009   5% -4,93 
Tayvan  -11,255 (0,02) 03 / 2009   10% -4,58 
Tayland  -5,783 (0,00) 04 / 2009       
Rusya  -8,594 (0,04) 03 / 2009       
Polonya  -5,341 (0,01 08 / 2007       
Malezya  -6,897 (0,02) 05 / 2009       
Macaristan  -7,224 (0,02) 08 / 2007       
Kore  -7,447 (0,03) 12 / 2007       
Hindistan  -12,369 (0,01) 02 / 2008       
Çin  -4,734 (0,01) 11 / 2007       
Çekya  -5,566 (0,01) 04 / 2009       
Brezilya  -12,719 (0,04) 06 / 2008   

   
İncelenen serilerde yapısal bir değişikliğin olup olmadığının tespit edilebilmesi maksadıyla 
CUSUM testi uygulanmıştır. Cusum testinin uygulanmasının temel nedeni bu aşamadan sonra 
oluşturulacak olan eşbütünleşme tahmin modelinde kararlılığın sürekli olup olmadığının 
kontrolüdür. Şayet Cusum testi sonucunda elde edilecek grafik 0,05 hata payı ile sınırların dışına 
çıkmamışsa, yapısal kırılma veya önemli bir yapısal değişim yaşanmadığı dolayısıyla da 
eşbütünleşme testinin güvenle uygulanabileceği anlamına gelmektedir. Grafik 1.’den elde edilen 
sonuçlar 0,05 hata payı ile herhangi bir yapısal kırılma olmadığını göstermektedir.  
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Grafik 1. CUSUM Testi Sonucu 

 
Çalışmanın bu bölümünde Johansen eşbütünleşme testi ile uzun dönemde yükselen piyasalar 
arasında herhangi bir bütünleşme olup olmadığı test edilecektir. Bu amaçla öncelikle gecikme 
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uzunluğunun bulunması gerekmektedir. Gerçekleştirilecek olan eşbütünleşme analizi öncesinde 
gecikme uzunluğunun tespit edilebilmesi maksadıyla farklı kriterler çerçevesinde elde edilen 
gecikme uzunlukları Tablo.4’te verilmiştir. Tabloda tüm kriterleri minimum yapan değerin 0 
olduğu yani düzey değerdeki gecikmenin serilerin birbirlerinde anlık etkilendiklerini ve herhangi 
bir gecikme yaşanmadığını gösterdiğini söyleyebiliriz. 
 

Tablo 4. Gecikme Uzunluğu Belirleme Kriterleri 
Gecikme FPE AIC SC HQ 

     0   1.84e-32*  -39.01821*  -38.79774*  -38.92875* 
1  3.17e-32 -3847670,00 -3561062,00 -3731376,00 
2  4.74e-32 -3809717,00 -3258548,00 -3586076,00 
3  8.38e-32 -3758519,00 -2942789,00 -3427531,00 
4  9.69e-32 -3755530,00 -2675239,00 -3317194,00 
5  1.16e-31 -3756971,00 -2412119,00 -3211287,00 
6  1.85e-31 -3740902,00 -2131488,00 -3087870,00 
7  2.75e-31 -3747307,00 -1873333,00 -2986928,00 
8  3.44e-31 -3791923,00 -1653387,00 -2924196,00 

FPE, Nihai tahmin hatası, AIC; Akaike Bilgi Kriteri, SC; Schwartz Bilgi Kriteri, 
HQ; Hannan-Quinn Bilgi Kriterini temsil etmektedir. 
  
İnceleme kapsamında yer alan 12 ülkeye ait seriler Johansen eşbütünleşme testi ile analiz 
edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 5.’de gösterilmektedir. Tabloadan gösterilmiş olan İz 
değerlerinin tamamı ile özdeğerlerden 7 tanesi kritik değerden büyüktür ve %5 anlamlılık 
düzeyinde 19 adet eşbütünleşme vektörü bulunmaktadır. Bunun anlamı incelenen hisse piyasaları 
arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi mevcuttur. Uzun dönemli eşbütünleşmenin varlığı, 
analiz kapsamında yer alan piyasaların uzun dönemde dengeye geldiği ve yatırımcılar açısından 
uzun dönemde herhangi bir çeşitlendirme fırsatı sunmadığı anlamına gelmektedir.  Bu nedenle 
piyasalar arasında olası çeşitlendirme imkanlarını başka bir açıdan değerlendirebilmek maksadıyla 
nedensellik ilişkileri incelenmiştir. 
 

Tablo 5. Johansen Eşütünleşme Testi Trace (İz) Değer Sonuçları 

Hipotezdeki 
Vektör Sayısı 

Eigenvalue 
(Özdeğer) 

Trace (İz 
Değeri) 

0,05 Critical 
(Kritik Değer) 

Prob. 
(Olasılık) 

Yok*  0.547563 625,60 334,98  0.0000 
En çok 1*  0.426274 487,60 285,14  0.0000 
En çok 2*  0.377723 390,93 239,24  0.0000 
En çok 3*  0.281917 308,39 197,37  0.0000 
En çok 4*  0.276371 250,76 159,53  0.0000 
En çok 5*  0.217678 194,48 125,62  0.0000 
En çok 6*  0.201388 151,76 95,75  0.0000 
En çok 7*  0.172998 112,64 69,82  0.0000 
En çok 8*  0.155831 79,58 47,86  0.0000 
En çok 9*  0.125322 50,11 29,80  0.0001 
En çok 10*  0.088355 26,81 15,49  0.0007 
En çok 11*  0.059716 10,71 3,84  0.0011 

       *uzun dönemli ilişki %1 anlamlılık düzeyinde mevcuttur. 
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Tablo 6. Johansen Eşbütünleşme Testi Max-Eigen (Max. özdeğer) Sonuçları 

Hipotezdeki 
Vektör Sayısı 

Eigenvalue 
(Özdeğer) 

Max-Eigen 
(Maksimum Özdeğer) 

0,05 Critical 
(Kritik 
Değer) 

Prob. 
(Olasılık) 

Yok*  0.547563 138 76,58  0.0000 
En çok 1*  0.426274 96,68 70,54  0.0000 
En çok 2*  0.377723 82,54 64,5  0.0004 
En çok 3  0.281917 57,62 58,43  0.0600 
En çok 4*  0.276371 56,29 52,36  0.0189 
En çok 5  0.217678 42,72 46,23  0.1137 
En çok 6  0.201388 39,13 40,08  0.0637 
En çok 7  0.172998 33,05 33,88  0.0625 
En çok 8*  0.155831 29,48 27,58  0.0283 
En çok 9*  0.125322 23,3 21,13  0.0244 
En çok 10*  0.088355 16,1 14,26  0.0254 
En çok 11*  0.059716 10,71 3,84  0.0011 

    *uzun dönemli ilişki %1 anlamlılık düzeyinde mevcuttur. 
 
Çalışmanın bu aşamasında Engle and Granger (1987) tarafından önerilen Vektör Hata Düzeltme 
Modeli (VECM) modeli uygulanmıştır. Granger (1988), gerçekleştirilen eşbütünleşme testi 
sonucunda serilerin eşbütünleşik çıkması durumunda seriler arası kısa dönemli ilişkilerin Vektör 
Hata Düzeltme Modeli ile test edilebileceğini belirtmiştir. VECM modelinden elde edilen 
sonuçların anlamlı olabilmesi için negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olması gerekmektedir. 
(ECMt-1) değerine ait katsayı negatif çıkarsa kısa dönemli dengesizlikler uzun dönemde düzelmiş, 
katsayı pozitif çıkarsa kısa dönemli dengesizlikler uzun dönemde değişmemiş anlamına 
gelmektedir. Bu yöntemde bağımlı ve bağımsız değişkenlerdeki değişimleri hata düzeltme 
katsayısının gecikmeli bir fonksiyonu olarak şu şekilde gösterebiliriz Akel (2015); 
ΔBISTt = α1  + 101 ΔBISTt-1 + 102 ΔTWSEt-i+ 103 ΔSETt-i+ 104 ΔRDXt-i+ 

105 ΔFTSEt-i+ 106 ΔWIGt-i+ 107 ΔBUXt-i+ 108 ΔKOSPIt-i+ 109 
ΔSENSEXt-i+ 110 ΔSHCOMPt-i+ 111 ΔPXt-i+ 112 ΔIBOVt-i+ψ1 ECM t-1 + є1t 

ΔTWSEt = α2  + 201 ΔTWSEt-1 + 202 ΔBISTt-i+ 203 ΔSETt-i+ 204 ΔRDXt-i+ 
205 ΔFTSEt-i+ 206 ΔWIGt-i+ 207 ΔBUXt-i+ 208 ΔKOSPIt-i+ 209 

ΔSENSEXt-i+ 210 ΔSHCOMPt-i+ 211 ΔPXt-i+ 212 ΔIBOVt-i+ψ2 ECM t-1 + є2t 

ΔSETt = α3  + 301 ΔSETt-1 + 302 ΔBISTt-i+ 303 ΔTWSEt-i+ 304 ΔRDXt-i+ 
305 ΔFTSEt-i+ 306 ΔWIGt-i+ 307 ΔBUXt-i+ 308 ΔKOSPIt-i+ 309 

ΔSENSEXt-i+ 310 ΔSHCOMPt-i+ 311 ΔPXt-i+ 312 ΔIBOVt-i+ψ3 ECM t-1 + є3t 

ΔRDXt = α4  + 401 ΔRDXt-1 + 402 ΔBISTt-i+ 403 ΔTWSEt-i+ 404 ΔSETt-i+ 
405 ΔFTSEt-i+ 406 ΔWIGt-i+ 407 ΔBUXt-i+ 408 ΔKOSPIt-i+ 409 

ΔSENSEXt-i+ 410 ΔSHCOMPt-i+ 411 ΔPXt-i+ 412 ΔIBOVt-i+ψ4 ECM t-1 + є4t 

ΔFTSEt = α5 + 501 ΔFTSEt-1 + 502 ΔBISTt-i+ 503 ΔTWSEt-i+ 504 ΔSETt-i+ 
505 ΔRTXt-i+ 506 ΔWIGt-i+ 507 ΔBUXt-i+ 508 ΔKOSPIt-i+ 509 

ΔSENSEXt-i+ 510 ΔSHCOMPt-i+ 511 ΔPXt-i+ 512 ΔIBOVt-i+ψ5 ECM t-1 + є5t 

ΔWIGt = α6 + 601 ΔWIGt-1 + 602 ΔBISTt-i+ 603 ΔTWSEt-i+ 604 ΔSETt-i+ 
605 ΔRTXt-i+ 606 ΔFTSEt-i+ 607 ΔBUXt-i+ 608 ΔKOSPIt-i+ 609 

ΔSENSEXt-i+ 610 ΔSHCOMPt-i+ 611 ΔPXt-i+ 612 ΔIBOVt-i+ψ6 ECM t-1 + є6t 
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ΔBUXt = α7 + 701 ΔBUXt-1 + 702 ΔBISTt-i+ 703 ΔTWSEt-i+ 704 ΔSETt-i+ 
705 ΔRTXt-i+ 706 ΔFTSEt-i+ 707 ΔWIGt-i+ 708 ΔKOSPIt-i+ 709 

ΔSENSEXt-i+ 710 ΔSHCOMPt-i+ 711 ΔPXt-i+ 712 ΔIBOVt-i+ψ7 ECM t-1 + є7t 

ΔKOSPIt = α8 + 801 ΔKOSPIt-1 + 802 ΔBISTt-i+ 803 ΔTWSEt-i+ 804 ΔSETt-i+ 
805 ΔRTXt-i+ 806 ΔFTSEt-i+ 807 ΔWIGt-i+ 808 ΔBUXt-i+ 809 

ΔSENSEXt-i+ 810 ΔSHCOMPt-i+ 811 ΔPXt-i+ 812 ΔIBOVt-i+ψ8 ECM t-1 + є8t 

ΔSENSEXt = α9 + 901 ΔSENSEXt-1 + 902 ΔBISTt-i+ 903 ΔTWSEt-i+ 904 
ΔSETt-i+ 905 ΔRTXt-i+ 906 ΔFTSEt-i+ 907 ΔWIGt-i+ 908 ΔBUXt-i+ 909 
ΔKOSPIt-i+ 910 ΔSHCOMPt-i+ 911 ΔPXt-i+ 912 ΔIBOVt-i+ψ9 ECM t-1 + є9t 

ΔSHCOMPt = α10 + 1001 ΔSHCOMPt-1 + 1002 ΔBISTt-i+ 1003 ΔTWSEt-i+ 
1004 ΔSETt-i+ 1005 ΔRTXt-i+ 1006 ΔFTSEt-i+ 1007 ΔWIGt-i+ 1008 

ΔBUXt-i+ 1009 ΔKOSPIt-i+ 1010 ΔSENSEXt-i+ 1011 ΔPXt-i+ 1012 ΔIBOVt-

i+ψ10 ECM t-1 + є10t 

ΔPXt = α11 + 1101 ΔPXt-1 + 1102 ΔBISTt-i+ 1103 ΔTWSEt-i+ 1104 ΔSETt-i+ 
1105 ΔRTXt-i+ 1106 ΔFTSEt-i+ 1107 ΔWIGt-i+ 1108 ΔBUXt-i+ 1109 

ΔKOSPIt-i+ 1110 ΔSENSEXt-i+ 1111 ΔSHCOMPt-i+ 1112 ΔIBOVt-i+ψ11 ECM t-1 + 
є11t 
ΔIBOVt = α12 + 1201 ΔIBOVt-1 + 1202 ΔBISTt-i+ 1203 ΔTWSEt-i+ 1204 ΔSETt-

i+ 1205 ΔRTXt-i+ 1206 ΔFTSEt-i+ 1207 ΔWIGt-i+ 1208 ΔBUXt-i+ 1209 
ΔKOSPIt-i+ 1210 ΔSENSEXt-i+ 1211 ΔSHCOMPt-i+ 1212 ΔPXt-i+ψ12 ECM t-1 + 
є12t 
 
Üstte verilmiş olan formüllerde yer alan değişkenlerin optimum gecikme uzunlukları Akaike Bilgi 
Kriteri’ne göre belirlenir. VECM’e göre olası nedenselliğin neden kaynakladığının tespiti amacıyla 
Wald testi ile bir dönem gecikmeli hata düzeltme terim katsayısına uygulanan t testine bakılmalıdır 
(Akel, 2015). Uygulana Wald testi neticesinde elde edilecek F testi sonucunun anlamlı çıkması kısa 
dönemli ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Hata düzeltme terimlerine ait katsayılar ise t testine 
göre anlamlı çıkarsa uzun dönem nedensellik var demektir. t testi değeri ile hata düzeltme 
katsayılarının (ψ1) anlamlılığı test edilir ve bu şekilde sistemin kısa dönemli şoklardan sonra uzun 
dönemde tekrar dengeye gelip gelmediği anlaşılır.   
Tablo 7.’de verilmiş olan nedensellik analizi neticesinde Türkiye ile Tayland, Polonya ve Brezilya 
borsaları arasında maksimum %5 güven düzeyinde istatistiki olarak anlamı iki yönlü bir 
nedensellik ilişkisi vardır.  Diğer yandan Rusya’nın Türkiye  üzerinde %1 anlamlılık düzeyinde  
etkisi varken, Türkiye’nin Tayvan’a %10  anlamlılık düzeyinde bir etkisi bulunmuştur.  
Gerçekleştirilmiş olan analizlere ilişkin uygulanan ve tablonun sonunda gösterilmiş olan diagnostik 
testlerde herhangi bir diagnostik hata olmadığı görülmektedir. Kurulmuş modelde yer alan hata 
düzeltme katsayısı ECMt-1’de Türkiye, Tayvan, Tayland, Polonya, Macaristan, Kore, ve Brezilya 
için anlamlı çıkmıştır. ECMt-1 katsayısının negatif ve aynı zamanda anlamlı olması, uzun dönemde 
kısa dönem için oluşan sapmaların ortadan kalktığını göstermesi anlamına gelmektedir. Türkiye 
için baktığımızda aylık olarak meydana gelen sapmaların her dönemde yaklaşık % 2,8’lik kısmının 
düzelerek,  (1 / 0,028) = 35 ay sonra tekrar dengeye geldiği anlamını taşımaktadır. 
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Tablo 7. Vektör Hata Düzeltme/Granger Nedesellik Testi Sonuçları 

Değişkenler
ΔBIST 

(Turkiye)
ΔTWSE 

(Tayvan)
ΔSET  

(Tayland)
ΔRDX  (Rus)

ΔFTSE  
(Malezya)

ΔWIG  
(Polonya)

ΔBUX  
(Macar)

ΔKOSPI 
(Kore)

ΔSENSEX 
(Hindist)

ΔSHCOMP 
(Çin)

ΔPX  
(Çekya)

ΔIBOV  
(Brezilya)

Uzun Dönem 
ECMt-1                 

(t-rasyosu)
3,940318 7,628944** 10,28602* 4,415578 10,76937* 2,77304 0,855131 0,327187 3,224021 1,475328 8,622243**  -0.028**

-- (0.1394) (0.0220) (0.0058) (0.1099) (0.0046) (0.2499) (0.6521) (0.8491) (0.1995) (0.4782) (0.0134)  (0.03353)

6,5587863** 7,72865** 10,48414* 12,74088* 11,41961* 6,218485** 3,657116 0,374121 2,877524 2,430712 3,121806   -0.076903**
 (0.0377) -- (0.0210) (0.0053) (0.0017) (0.0033) (0.0446) (0.1606) (0.8294) (0.2372) (0.2966) (0.2099)  (0.02177)

5,51102*** 2,5302 13,27641* 1,4594 4,928585* 3,2621 0,5935 2,0356 7,807244** 0,5370 1,3528   -0.016163**
(0.0636) (0.2822) -- (0.0013) (0.4821) (0.0851) (0.1957) (0.7432) (0.3614) (0.0202) (0.7645) (0.5085)  (0.02508)

16,60934 2,24030 0,40267 0,70181 3,93199 0,939295 1,301146 4,380862 1,142412 0,034600 6,014317 0.15347
(0.0002) (0.3262) (0.8176) -- (0.7040) (0.1400) (0.6252) (0.5217) (0.1119) (0.5648) (0.9828) (0.0494)  (0.04638)

8,942664 0,474988 2,463723 11,099160 2,871205 3,810548 0,678640 4,859198 0,408122 1,137893 1,263548  0.024845
(0.0114) (0.7886) (0.2917) (0.0039) -- (0.2380) (0.1488) (0.7123) (0.0881) (0.8154) (0.5661) (0.5316)  (0.02268)

4,759637*** 6,242363** 12,98117* 13,46462* 8,292271** 4,722526*** 1,270187 5,227154*** 2,270195 5,620506*** 1,434265   -0.042786**
(0.0926) (0.0441) (0.0015) (0.0012) (0.0158) -- (0.0943) (0.5299) (0.0733) (0.3214) (0.0602) (0.4881)  (0.01534)

1,29353 1,10117 2,27253 6,88352** 1,27683 5,914221*** 0,28397 1,18755 1,94894 2,14789 1,22494    -0.005435**
(0.5237) (0.5766) (0.3210) (0.0320) (0.5281) (0.0520) -- (0.8676) (0.5522) (0.3774) (0.3417) (0.5420)  (0.02599)

1,69518 12,12389* 5,396143* 16,13032* 12,91256* 7,934257** 5,264334*** 0,12648 12,247* 0,44815 3,40882   -0.052709**
(0.4284) (0.0023) (0.0673) (0.0003) (0.0016) (0.0189) (0.0719) -- (0.9387) (0.0022) (0.7993) (0.1819)  (0.02124)

6,05559 0,70152 6,15051 7,59301 3,71762 4,41628 4,04270 1,28567 5,21527 0,68192 0,32520  0.045540
(0.0484) (0.7042) (0.0462) (0.0224) (0.1559) (0.1099) (0.1325) (0.5258) -- (0.0737) (0.7111) (0.8499)  (0.02688)

0,36325 0,90651 1,39841 9,31918 0,19988 0,57678 0,84928 1,44544 0,08181 2,04000 0,48644  0.068430
(0.8339) (0.6356) (0.4970) (0.0095) (0.9049) (0.7495) (0.6540) (0.4854) (0.9599) -- (0.3606) (0.7841)  (0.03747)

9,66207 0,16236 7,32643 12,64877* 2,20288 3,59765 1,95804 1,82126 1,25170 4,22813 2,44634  0.022497
(0.0080) (0.9220) (0.0256) (0.0018) (0.3324) (0.1655) (0.3757) (0.4023) (0.5348) (0.1207) -- (0.2943)  (0.02414)

7,577548** 5,943064*** 8,106623** 18,47493* 5,232087*** 9,927231* 8,014872** 3,064045 4,453247 3,931667 1,597499   -0.065287**
(0.0226) (0.0512) (0.0174) (0.0001) (0.0731) (0.0070) (0.0182) (0.2161) (0.1079) (0.1400) (0.4499) --  (0.02980)

R2 0.562675 0.435564 0.484788 0.643030 0.503399 0.492963 0.401263 0.563458 0.479768 0.417622 0.487088 0.474722
Düzeltilmiş R2 0.489787 0.341492 0.398920 0.583535 0.420632 0.408457 0.301474 0.490701 0.393063 0.320559 0.401603 0.387175
F İstatistiği 7,719767 4,630085 5,645699 1,080813 6,082131 5,833452 4,021095 7,744384 5,533319 4,302588 5,697913 5,422518
Olasılık (F-İst.) 0,00000 0,00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Durbin-
Watson

2,016435 1,980827 1,997584 2,045558 1,965063 2,108962 2,055990 2,039803 2,117828 2,269649 2,215918 1,984898

*%1 ha ta , **%5 hata , ***%10 hata

ΔSENSEX 
(Hindist)

ΔSHCOMP 
(Çin)

ΔPX         
(Çekya)

ΔIBOV  
(Brezilya)

ΔRDX         (Rus)

ΔFTSE  
(Malezya)

ΔWIG  
(Polonya)

ΔBUX  (Macar)

ΔKOSPI (Kore)

ΔSET  (Tayland)

Bağımsız Değişkenler

Bağımlı X 2 -İstatistiğinin Gecikmeli 1. farkı
Kısa Dönem

ΔBIST (Turkiye)

ΔTWSE 
(Tayvan)

 
 
 
4. SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
Bu çalışma ile Modern Portföy Teorisi kapsamında, uluslararası yatırımcılar açısından gelişmekte 
olan ülke borsalarına yapılacak yatırımlarda çeşitlendirme fırsatlarının değerlendirmesinin 
yapılması amaçlanmıştır. Bahsedilen amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak kullanılan serilerin 
logaritmaları alınarak ADF ve PP birim kök testleri uygulanmış seriler 1. Farklarında durağan 
çıkmıştır. Bunun üzerine serilerin 1. Farkları alınarak tekrar ADF ve PP testlerine tabi tutulmuşlar, 
elde edilen sonuçlar düzeyde durağan hale gelmiştir. Seriler arası eşbütünleşme testlerinin 
gerçekleştirilebilmesi için yapısal kırılma olmaması gerekliliği nedeniyle logaritmaları ve 1. 
Farkları alınmış serilere Zwot-Andrews yapısal kırılmalı birim kök testi ve ardından Cusum tek 
kırılmalı yapısal kırılma testleri uygulanmıştır. Bu testlerin sonuçları serilerde herhangi yapısal 
kırılma olmadığını gösterdiği için Johansen eşbütünleşme testine geçilmiştir. Johansen 
eşbütünleşme testi sonunda hem iz değeri hem de maksimum özdeğer açısından, Korkmaz vd. 
(2009), Bozoklu ve Saydam (2010), Akel (2015)’in çalışmalarıyla benzer nitelikte uzun dönemde 
tüm seriler eşbütünleşik çıkarken, Benli (2014)’ün çalışmasında elde ettiği Türk borsasının sadece 
Kolombiya ve Meksika borsaları ile eşbütünleşik olduğu ve incelenen diğer gelişmekte olan 
ülkelere ait borsalarla eşbütünleşme ilişkisi olmadığı sonucuyla farklılık göstermiştir. Bu açıdan 
inceleme kapsamındaki gelişmekte olan ülke borsalarının tamamı uzun dönemli eşbütünleşik 
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oldukları için,  uluslararası yatırımcılar açısından herhangi bir çeşitlendirme imkanı 
bulunmamaktadır.  
Granger (1988)’de belirtilen, gerçekleştirilen eşbütünleşme testi sonucunda serilerin eşbütünleşik 
çıkması durumunda seriler arası kısa dönemli ilişkilerin Vektör Hata Düzeltme Modeli ile test 
edilebileceği savından hareketle Vektör Hata Düzeltme/Granger nedensellik testi uygulanmıştır. 
Önceki çalışmalarda; Gözbaşı, (2010), Türkiye ile Brezilya, Hindistan ve Macaristan arasındaki çift 
yönlü bir nedensellik  ilişkisinin varlığına işaret ederken Malezya ile herhangi bir nedensellik 
bulunmadığını, Akel (2015) Türkiye ile Hindistan ve Brezilya arasında kısa dönemli çift taraflı bir 
nedensellik ilişkisinin var olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar açısından 
da Türkiye ile Tayland, Polonya ve Brezilya borsaları arasında maksimum %5 güven düzeyinde 
istatistiki olarak anlamı iki yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu, diğer yandan Rusya’nın Türkiye  
üzerinde %1 anlamlılık düzeyinde  etkisi varken, Türkiye’nin Tayvan’a %10  anlamlılık düzeyinde 
bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
Elde edilmiş olan sonuçlar neticesinde uluslararası portföy çeşitlendirmesi yapmak isteyen 
yatırımcılar açısından her ne kadar uzun dönemli bir çeşitlendirme imkanı yokuş gibi görülse de 
kısa dönemde Türkiye iyi bir alternatif olarak görülmekte ve Tayland, Polonya ve Brezilya 
haricindeki borsalara yatırım yapacaklar için alternatif bir uluslararası çeşitlendirme aracı olarak 
görülmektedir. 
Bu çalışma ile bir yandan yapısal kırılmaya bakılırken diğer yandan eşbütünleşme ve nedensellik 
ilişkileri incelenmiştir. İncelenen periyot aylık verilerden oluşan 176 dönemli ve yaklaşık 15 yıllık 
bir periyodu kapsamaktadır. Çalışmanın değişik analiz teknikleri, haftalık veriler veya daha uzun 
bir zaman sürecini kapsayacak şekilde farklılaştırılması elde edilecek sonuçların da farklılaşmasına 
neden olabilecektir. Bu nedenle çalışma farklı teknikler, zaman dilimleri veya ülkeler de dahil 
edilerek genişletilebilir.  
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GİRİŞİMCİLİĞE DESTEK AÇISINDAN DEVLET 
TEŞVİKLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

 
ACCOUNTING OF GOVERNMENT INCENTIVES FOR 

ENTREPRENEURSHIP SUPPORT 
 

Yusuf TEPELİ1  Burak KAYIHAN2 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Government incentives, one of the key policy tools, are aimed at directing resources to areas that 
are considered more beneficial for the country's economy. Countries in this direction; developed 
and applied incentive policies on a variety of grounds, such as upgrading welfare level, eliminating 
regional imbalances, and making bearable certain goods and industry groups across external 
competitiveness. Today, incentives and grants can be tax exemptions, low interest loans or grant 
aids, as well as energy savings, land acquisition and financing facilities. 
The aim of this study is to give information about how to account for the incentives of government 
in terms of entrepreneurs who want to take part in certain sectors with a great interest. Firstly in this 
context, the concept of government incentives is explained in detail. Then, in order to explain the 
accounting dimension of government incentives, Turkish Accounting Standard 20 Accounting for 
State Grants and Disclosure of Government Assistance have been examined. In the last part, the 
accounting of government incentives has been explained with the help of examples. 
 
Key word: Entrepreneurship, Government Incentives, TAS 20 
 

ÖZET 
 

Önemli politika araçlarından biri olan devlet teşviklerinin temelinde kaynakların ülke ekonomisi 
açısından daha yararlı kabul edilen alanlara yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda ülkeler; refah seviyesinin yükseltilmesi, bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi 
ve belirli mal ve endüstri gruplarının dış rekabete dayanabilir hale getirilmesi gibi çok farklı 
gerekçelerle teşvik politikaları geliştirip uygulamaktadırlar. Günümüzde teşvikler ve yardımları, 
vergi muafiyetleri, düşük faizli kredi ya da hibe yardımları şeklinde olabileceği gibi, enerji 
indirimleri, arsa tahsisi ve finansman kolaylıkları sağlayan birtakım yöntemler şeklindedir. 
Bu çalışmanın amacı belli sektörlerde yer almak isteyen girişimciler açısından büyük öneme sahip 
olan devlet teşviklerinin bir incelemesini yaparak nasıl muhasebeleştirildiğine ilişkin bilgi 
vermektir. Bu kapsamda öncelikle devlet teşvikleri kavramı ele alınarak detaylı bir şekilde 
anlatılmıştır. Sonrasında devlet teşviklerinin muhasebe boyutunu açıklamak için Türkiye Muhasebe 
Standardı 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması 
incelenmiştir. Son bölümde ise devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi örnekler yardımıyla 
açıklanarak bilgi verilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Devlet Teşvikleri, TMS 20 
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2 Arş.Gör.,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, burakkayihan@mu.edu.tr 
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1. GİRİŞ 
Teknolojik gelişmenin tüm hızıyla devam ettiği, sınırların ortadan kalktığı günümüzde, halen 
başarıya ulaşmamış birçok parlak fikrin ya da yetenekli girişimcinin önüne çeşitli engeller çıktığı 
görülmektedir. Bu engellerin başında finansman zorlukları gelmektedir. Türkiye’de girişimcilerin 
finansman sorunlarının temelinde, girişimi gerçekleştirebilmek için yeterli fonun sağlanamaması 
bulunmaktadır. Bankalardaki fonların önemli bir kısmı daha düşük riske ve aldığı kredilere karşılık 
daha fazla teminat gösterme potansiyeline sahip büyük işletmelere aktarılmaktadır. (İştar, 2013: 
186). Girişimciler, ellerindeki küçük sermayeler ile işletmelerini oluşturmakta; ancak bu öz 
sermayeleri hem yatırım hem de pazarda yer almak için yapılacak çalışmalarda yeterli 
olmamaktadır. 
Ticari banka kredileri dış finansman kaynağı olarak önemli bir yere sahiptir. Fakat kredi karşılığı 
teminat veya ipotek istenmesi ve kredi maliyetlerinin yüksekliği ticari banka kredilerine erişimi de 
büyük ölçüde engellemektedir (Aydemir, 2005: 2). Yeniliklerle dolu küçük girişimcilerin 
geleneksel finansman sistemi içerisinde kaynak bulmalarındaki güçlük, belki de büyük ilerlemelere 
neden olacak yeni fikirlerini geliştirme olanağını ellerinden almaktadır. İşte bu aşamada devlet 
teşvikleri finansman ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olmaktadır.  
Bu çalışmada ilk olarak, girişimcilik kavramı ve girişimcilikte finansmanın önemine değinilecek, 
girişimciliğin finansmanı açısından önemli bir yere sahip olan devlet teşvikleri, türleri ve 
muhasebeleştirilmesi ile ilgili açıklamalar yapıldıktan sonra teşviklerin muhasebeleştirilmesine 
yönelik sayısal örnekler verilecektir. 

2. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMANIN ÖNEMİ 
Girişimcilik kavramının literatürde kesin kabul görmüş tek bir tanımı bulunmamaktadır. Gartner ve 
Carter’e (2003) göre girişimcilik; organizasyonel bir konu ve daha çok organizasyon süreci iken, 
Hisrich ve Peters’e (2001) göre girişimcilik, yeterli emek ve zaman ayırarak, mali, fiziksel ve 
sosyal riskleri göze alarak, parasal ödüller elde ederek yeni bir değer yaratma sürecidir. Jonathan 
(2003) girişimciliği, gelecekteki mal ve hizmetlerin keşfi, gelişimi ve işletilmesi; Sahlman ve 
Stevenson (1991) mevcut kaynaklara bakılmaksızın fırsatların peşinde olmak olarak 
tanımlamaktadır (Er, 2013: 77). Girişimcilik sadece bir ekonomik değer değil aynı zamanda, 
toplumsal ve kültürel bir fenomendir. İktisadi süreçteki rolüne paralel olarak toplumsal yapıda da, 
değişimci/yenilikçi bir sürecin başlatıcısı durumundadır (Aytaç ve İlhan, 2007: 101). 
İşletme kurma kararı, belirsizliğin yoğun olduğu bir ortamda çok yönlü değerlendirme yapmayı ve 
birçok riski göze almayı gerektiren bir süreçtir. Bir işletme kurma düşüncesi ile başlayan bu 
süreçteki en önemli problem girişim için gerekli finansmanın sağlanmasıdır (Marangoz, 2008: 
177). Girişim faaliyeti esas itibariyle iş fikri ve bu iş fikrinin hayata geçirilmesi için gerekli olan 
finansmanın sağlanmasıyla bütünlük kazanır. Ekonominin gelişmesinde önemli yeri olan 
girişimciliğin gelişmesi için temel iki şart olan iş fikri ile finansman çoğu zaman aynı kişide bir 
arada bulunmaz, bu nedenle orijinal bir iş fikri olan girişimcinin finansmana ihtiyacı olur. Girişim 
finansman kaynakları genellikle başlangıçta girişimcinin sahip olduğu sermaye, eş, dost ve 
akrabalardan sağlanan kaynaklar, banka kredileri ve risk sermayesi gibi kaynaklar bilinen 
finansman kaynaklarıdır. Ancak çoğu zaman bu kaynaklar da yeterli ya da nitelik bakımından 
girişimin finansmanına uygun olmayabilir (Arıkan, 2004: 191). Bu gibi durumlarda yeterli 
finansmanın temin edilememesi nedeniyle, bir çok önemli iş fikri, henüz hayata geçirilemeden yok 
olup gitmektedir. 
Günümüzde girişimcilerin finansman konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğu 
bilinmektedir. Bu nedenle finansal açıdan girişimciliğe daha fazla katkıda bulunulması 
gerekmektedir. Ancak girimciliğin finansal boyutuna genel olarak bakıldığında; Türkiye 
ekonomisinin deyim yerinde ise belkemiğini oluşturan KOBİ’lere çok düşük oranlarda kredi 
imkanının sunulduğu görülmektedir. KOBİ’lerin sorunlarının başında, yeterli olmayan sermaye ile 
çalışmak zorunda kalmalarından kaynaklanan kredi ve finansman sorunları gelmektedir (Öktem vd. 
2007: 52). Dünya çapında başarıyla uygulanan Risk Sermayesi ve Melek Yatırımcı Finansman 
Modelleri de gerek Türkiye’de çok fazla bilinmemesi gerekse de Türk kültürü nedeniyle yeterince 
önemsenmemektedir. İşte tam da bu noktada girişimcilerin iş fikirlerini destekleyecek nitelikte 
devlet teşvikleri devreye girmektedir. 
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3. DEVLET TEŞVİKLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
Sözlük anlamı “isteklendirme, özendirme” olan teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin 
diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli 
yöntemlerle verilen maddi veya gayri maddi destek, yardım ve özendirmeler olarak 
tanımlanmaktadır (Yılmaz, 2014: 58). Ekonomi sistemlerinde önemli bir olgu olarak teşviklerle 
genel olarak, toplam yatırım hacminin artırılması, yatırımların verimli alanlara yapılmasının 
sağlanması, toplam yatırımlar içinde özkaynakların çoğaltılması, geri kalmış bölgelere yatırımların 
özendirilerek gelişmişlik farkının minimuma indirilmesi, teknolojik gelişmelere adaptasyon ve dış 
rekabete dayanıklılığın artırılması gibi yararlar amaçlanmaktadır (Sönmez, 2005: 126). 
Devlet teşviki kavramı ise TMS 20 “Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet 
Yardımlarının Açıklanması” Standardında işletmenin faaliyet konularıyla ilgili belirli şartların 
geçmişte ve gelecekte yerine getirilmesi karşılığında işletmeye yapılan kaynak transferi şeklindeki 
devlet yardımları, şeklinde tanımlanmaktadır (TMS 20, madde 2). 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde devlet teşvikleri tasarruf yetersizliği, gelir dengesizliği, 
sermaye yetersizliği, bölgelerarası dengesizlik, işsizlik sorunu, doğal kaynaklardan yeterince 
faydalanamama, girişimcilerin eğitim ve denetim yetersizliği, ekonomik bunalımlar gibi sorunları 
ortadan kaldırarak ekonomik kalkınmanın sağlanması amacıyla verilmektedir. Bu bağlamda devlet 
teşviklerinin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Okutmuş vd., 2015: 65). 
Tasarrufları ve yatırım hacmini arttırmak, 
Vergilerin ekonomik kararlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri azaltmak/gidermek, 
Ekonomi istikrar sağlamak, refah düzeyini arttırmak, 
Enflasyonist etkileri azaltmak/gidermek, 
İstihdamı artırmak, 
İhracatı, döviz kazandırıcı işlemleri ve uluslararası rekabet gücünü artırmak, 
Yeni kurulmuş endüstrileri korumak ve dışsallaştırmak, 
Bölgelerarası dengesizlikleri gidermek, 
Belirli ürün ve sanayi gruplarının rekabet avantajını artırmak, 
Toplam yatırımlar içinde öz kaynakların oranının artırmak, 
Geri kalmış bölgelere yatırımları özendirerek gelişmişlik farklarını azaltmak, 
Teknolojik gelişmelere uyum 
Teşvikler amaçlarına, kapsamına, kullanılan araçlarına, kaynaklarına ve veriliş aşamalarına göre 
beş ayrı şekilde sınıflandırılabilir. Ancak teşviklerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması 
açısından, kullanılan araçlarına göre sınıflandırılması daha uygundur. Teşvikler kullanılan araçlara 
göre parasal teşvikler, ayni teşvikler, vergi teşvikleri, garanti ve kefalet teşvikleri ve diğer teşvikler 
olarak sınıflandırılabilir (Onay, 2016: 33). Bu doğrultuda kullanılan araçlarına göre devlet 
teşviklerini aşağıdaki gibi açıklayabiliriz. 
Parasal Teşvikler: İşletmelerin kullanması için nakit ve nakde benzer varlıkların işletmelere 
transfer edilmesi amacıyla gerçekleştirilen teşvik şeklidir (Gökgöz, 2012: 44). 
Ayni Teşvikler: Bu teşvikler devletin karşılıksız veya düşük fiyat karşılığında yaptığı ayni 
yardımlardır. Karşılıksız aynî teşviklere örnek olarak, 2004/7513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konan Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek ve Tüzel Kişilere 
Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelik kapsamında bedelsiz yatırım yeri tahsisi gösterilebilir 
(Ulusan, 2008: 417). 
Vergi Teşvikleri: Bazı sektörleri desteklemek amacıyla düşük vergi uygulaması, vergi istisnası, 
vergi muafiyeti, vergiye tabi gelirlerden bazı indirimler ve zarar mahsubu gibi teşviklerdir. Vergisel 
teşvik uygulamalarına kurumlar vergisi oranının düşürülmesi, vergi tatili, vergi kredisi, gümrük 
vergisi ve KDV muafiyeti ve serbest bölge uygulamaları örnek olarak gösterilebilir (Okutmuş vd, 
2015: 67). 
Garanti ve Kefalet Teşvikleri: Bu teşvikler, devletin bazı sektörlerin finansman ihtiyacını dolaylı 
olarak karşıladığı teşvikler olarak düşünülebilinir. Finansman ihtiyacı olan işletmeye bire bir kredi 
vermek yerine kredi kullanacakları bankaya karşı bu işletmeler için teminat verme olarak 
uygulanmaktadır. Bu teşviklere örnek olarak, Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma A.Ş. 
tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere finans kurumlarından aldıkları krediler için istenen 
teminat garantisi ya da kefaletleri hizmetinin sunulması verilebilir (Yıldız vd, 2012: 299). 
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Diğer Teşvikler: Devlet tarafından altyapı hazırlanması, yatırım projesi hazırlama, pazar 
araştırması yapılması, üretim prosesi hazırlama ve pazarlama teknikleri konusunda destek sunma 
ve bunlara benzer şekilde yatırım öncesi hizmetlerin sunulması diğer teşviklerin kapsamındadır. Bu 
teşviklere fon ve sermaye yönetimi desteği, endüstriyel tasarım desteği, uluslararası fuarlara katılım 
desteği ve yazılım kullanımı eğitimi verilmesi gibi teşvikler örnek gösterilebilir (Onay, 2016: 33). 
TMS 20 standardı gereği devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesinde iki genel yaklaşım 
bulunmaktadır. Bunlar; teşvikin kâr ya da zarar dışında muhasebeleştirildiği sermaye yaklaşımı ile 
teşvikin bir veya daha fazla dönemde kâr ya da zararda muhasebeleştirildiği gelir yaklaşımıdır 
(TMS 20, md.13). Alınan devlet teşvikinin geliri artırıcı nitelikte olması durumunda (vergi 
indirimleri sonucu satışların artması ve bunun sonucunda satış gelirlerinin artması durumunda 
olduğu gibi) gelir yaklaşımının, sermayeyi güçlendirici nitelikte olması durumunda ise (arazi, arsa, 
bina tahsisinde olduğu gibi) sermaye yaklaşımının benimsenmesi yerinde olacaktır. Diğer bir husus 
da gelir yaklaşımının benimsenmesi durumunda gerekli yasal düzenlemeler yapılmadığı takdirde 
bir vergi yükünün ortaya çıkması söz konusu olacaktır (Gökgöz, 2012: 47). 
Gelir yaklaşımı, teşviklerin edinildiğinde ilk önce ertelenmiş gelir olarak bilançoya dahil edilmesi, 
teşvikle karşılanacak giderler oluştukça sistematik bir şekilde bilançodan gelir tablosuna 
aktarılması gerektiğini savunmaktadır. Teşviklerin ilk elde edildiği anda direkt gelir tablosuna 
aktarılması bir vergi etkisi yaratacağı için işletmeden fon çıkışına neden olacaktır. Gelir yaklaşımı 
bu durumu ortadan kaldırmaktadır. Sermaye yaklaşımı ise teşviklerin bilançoda öz kaynaklar grubu 
altında raporlanması gerektiğini savunmaktadır. Bu yaklaşıma göre teşvikler nedeniyle katlanılan 
maliyetler olarak bilançoda raporlanmak suretiyle vergilendirme dışı bırakılmaktadır. Bu yaklaşım 
daha az vergi ödemesi nedeniyle işletmeye vergisel bir avantaj sağlanmakta ayrıca teşvik 
gelirlerinin tamamının öz kaynak grubunda raporlanması bir kar yedeği işlevi görmesi nedeniyle 
işletmelerin sermaye yapısını güçlendirmelerine katkı sağlamaktadır (Çırpan, 2010: 114). 
Mevcut bölümde TMS-20 esas alınarak devlet teşviklerine ilişkin uygulama örneklerine ve 
bunların muhasebeleştirilmesine ilişkin örneklere yer verilecektir. Örnekler hazırlanırken 
literatürde yer alan bazı çalışmalardan faydalanılmıştır (Örten vd., 2014: 320-327; Sağlam vd., 
2008: 535-552; Sönmez, 2005: 137-139; Tekşen, 2010: 439-449; Ulusan, 2008: 422-431; Yıldız 
vd., 2012: 304-309; Onay, 2016: 41-44; Zeytinoğlu ve Gönen, 2015: 82-87). 

1) Parasal Devlet Teşvikleri ve Muhasebe Kayıt Örnekleri  
XYZ İşletmesinin Ar-Ge projesine yönelik çalıştırdığı 30 işçi bulunmaktadır. İşçilerin Ağustos 
ayındaki toplam asgari ücret ve yasal kesintiler tablosu aşağıdaki gibidir. 5746 sayılı Ar-Ge 
faaliyetinin desteklenmesi hakkındaki kanunda belirtildiği üzere kanun kapsamına giren 
sigortalıların, prime tabi tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 
yarısı (İşveren tarafından ödenmekte olan prim oranının %50 si) Maliye Bakanlığı bütçesine 
konulacak ödenekten karşılanmaktadır. Damga Vergisi alınmamaktadır. 

Tablo 1. Ücret ve Kesintiler (TL) 
Kalemler 1 İşçi İçin 30 İşçi İçin İndirilecek Tutar 

Asgari Ücret 1,777.50 53,325  
SGK Primi (%14) (248.85) (7,465.50)  
İşsizlik Sigortası Fonu (%1) (17.78) (533.4)  
Gelir Vergisi Matrahı 1,510.87 45,326.1  
Gelir Vergisi (%15) (226.63) (6,798.9)  
Asgari Geçim İndirimi 133.31 3,999.30  
Damga Vergisi ( % 07,59) (13.49) (404.70) 404.70 
Kesintiler Toplamı (373.44) (11,203.20)  
Net Asgari Ücret 1,404.06 42,121.80  

İşverene Maliyeti 
Asgari Ücret 1,777.50 53,325  
SGK İşveren Primi (%15,5) 275.51 8,265.30 4,132.65* 
İşsizlik Sigortası Fonu (%2) 35.55 1,066.50  
Toplam Maliyet 2,088.56 62,656.80  

Kaynak: https://www.csgb.gov.tr/media/4152/2017_onikiay.pdf (Erişim Tarihi 3.08.2017) 
                                                
* 8,265.30 x % 50 = 4,132.65 (İşveren tarafından ödenmekte olan prim oranının %50 si) 
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Yukarıda verilen tablo doğrultusunda parasal teşvikin muhasebe kaydı aşağıdaki gibi yapılabilir. 
 

  /     
    

               
62,656.8                                                             

750 Ar-ge Giderleri Hs.                                                                                          
   Brüt Ücret: 53,325 
   SGK İşveren Payı: 8,265.30 
   İşsizlik Sig. İşv. Payı: 1,066.50 
136 Diğer Çeş. Alac. Hs. 
  Asgari Geçim İndirimi: 3,999.30 3,999.30   
   

                         335 Personele Borçlar Hs. 
                         Net Ücret: 42,121.80 

   

42,121.80 
 

7,203.60 
                                   360 Ödenecek Vergi ve Fon. Hs.                           

                         Gelir Vergisi: 6,798.90 
                           Damga Vergisi : 404,70  

   

 
 
 

17,330.70 
                                      361 Ödenecek Sosyal Güv. Kes. Hs.  

                         SGK İşçi Payı: 7,465.50 
                              SGK İşveren Payı: 8,265,30 
                             İşsizlik Sig. İşçi Payı: 533.4 

                                         İşsizlik Sig. İşveren Payı: 1, 066,50               
  /       

       
Gelir yaklaşımı tercih edildiğinde söz konusu parasal teşvikin muhasebe kaydı aşağıdaki gibi 
yapılabilir. 

  /          7,203.60   
360 Ödenecek Vergi ve Fon. Hs.                            
     Gelir Vergisi: 6,798.90 
     Damga Vergisi : 404,70 

 
  

              100 Kasa Hesabı   2,799.60 
                                    

                                   136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs. 
                                          Asgari Geçim İndirimi: 3,999.30 

                                          649 Diğ.Olağan Gelir ve Karlar Hs.*   

3,999.30 
 

404,70 
                             Damga Vergisi: 404,70     

  /       

      
  /          17,330.70   
361 Ödenecek Sosyal Güv. Kes. Hs.  
     SGK İşçi Payı: 7,465.50 
     SGK İşveren Payı: 8,265,30 
     İşsizlik Sig. İşçi Payı: 533.4 
     İşsizlik Sig. İşveren Payı: 1, 066,50            

 
  

              100 Kasa Hesabı   13,198.05 
                                    
                               

                                          649 Diğ.Olağan Gelir ve Karlar Hs.   
 

4,132.65 
                                                 SGK İşveren Payı: 4,132.65     

  /       

                                                      
* İşletme teşvik başvurunda bulunduğu ve koşulları yerine getirdiği takdirde teşviki alacağı için (teşvik belgesi aldığı için) teşvik 
olağan gelir olarak değerlendirilmelidir. Çeşitli TMS taslak uyumlu hesap planları incelendiğinde 643 no’lu hesabın Komisyon 
Gelirleri olarak tanımlandığı görülmektedir. Devlet teşvikleri bir komisyon olarak kabul edilemeyeceğinden 649 no’lu hesabın 
kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.   



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

217 
 

 
Sermaye yaklaşımı tercih edildiğinde ise söz konusu parasal teşvikin muhasebe kaydı aşağıdaki 
gibi yapılabilir. 
 

  /          7,203.60   
360 Ödenecek Vergi ve Fon. Hs.                            
     Gelir Vergisi: 6,798.90 
     Damga Vergisi : 404,70 

 
  

              100 Kasa Hesabı   2,799.60 
                                    

                                   136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs. 
                                          Asgari Geçim İndirimi: 3,999.30 

                              382 Ertelenmiş Gelirler Hs.   

3,999.30 
 

404,70 
                             Damga Vergisi: 404,70     

  /       

      
  /          17,330.70   
361 Ödenecek Sosyal Güv. Kes. Hs.  
     SGK İşçi Payı: 7,465.50 
     SGK İşveren Payı: 8,265,30 
     İşsizlik Sig. İşçi Payı: 533.4 
     İşsizlik Sig. İşveren Payı: 1, 066,50            

 
  

                           100 Kasa Hesabı   13,198.05 
                                    

                                          382 Ertelenmiş Gelirler Hs.   
 

4,132.65 
                                                 SGK İşveren Payı: 4,132.65     

  /       

      
  /     382 Ertelenmiş Gelirler 
Hs.    4,537.35   

  
  

    

  
 

 
649 Diğ.Olağan Gelir ve  

Karlar Hs    4,537.35 
  /       

      2) Parasal Olmayan Devlet Teşvikleri ve Muhasebe Kayıt Örnekleri  
DEF İşletmesine devlet teşviki kapsamında 10 yıl kullanmak üzere 08.04.2017 tarihinde bir arsa 
tahsis edilmiştir. Yapılan ekspertiz sonucu arsanın değeri 120.000 TL olarak belirlenmiştir.  
Gelir yaklaşımı tercih edildiğinde söz konusu parasal teşvikin muhasebe kaydı aşağıdaki gibi 
yapılabilir. 

  08.04.2017             

250 Arazi ve Arsalar Hs. 120.000   

      
                                 

                                   649 Diğ. Olağ. Gelir ve Karlar Hs. 
   120.000 

  /       
      Sermaye yaklaşımı tercih edildiğinde ise söz konusu parasal teşvikin muhasebe kaydı aşağıdaki 

gibi yapılabilir. 
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120.000 TL / 10 = 12.000 TL (Yıllık pay) 

  08.04.2017             

250 Arazi ve Arsalar Hs. 120.000   

      
                                   382 Ertelenmiş Gelirler Hs.                                
                                   482 Ertelenmiş Gelirler Hs. 

   

12.000 
108.000 

 
  /       

      
  12/2017             

382 Ertelenmiş Gelirler Hs. 12.000   

      
                                              649 Diğ. Olağ. Gelir ve Karlar Hs. 

   12.000 
  /       

             

  12/2017             

482 Ertelenmiş Gelirler Hs. 12.000   

 
    

                                               382 Ertelenmiş Gelirler Hs. 
   12.000 

  /       
       

3) Gelire İlişkin Koşullu Teşvikler ve Muhasebe Kayıt Örnekleri  
Tarımsal faaliyetle ilgilenen XYZ İşletmesi organik tarımın özendirilmesi doğrultusunda Ziraat 
odasından 800 kg tohum bedeli karşılığında 8.000 TL’lik nakit destek almıştır.  
Teşvik Alınması 

  /             

100 Kasa Hs. 8.000   

      
                                              382 Ertelenmiş Gelirler Hs. 

   8.000 
  /       

      Tohum Alınması  
  /             

150 İlk Madde ve Malz. Hs. 8.000   

      
                                              100 Kasa Hs. 

   8.000 
  /       

       
Ekimin Yapılması  

  /             

382 Ertelenmiş Gelirler Hs. 8.000   
      
                              

                                   649 Diğ. Olağ. Gelir ve Karlar Hs. 
   8.000 

  /       
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4) Varlıklara İlişkin Koşullu Teşvikler ve Muhasebe Kayıt Örnekleri  
ABC işletmesi 150.000TL bedelli bir makineyi faaliyetlerinde kullanmak üzere banka hesabından 
yaptığı ödeme ile satın almıştır (% 18 KDV). Makinenin 15 yıl kullanılabileceği beklenmekte ve 
her yıl aynı oranda yıpranacağı öngörüldüğü için doğrusal amortisman ayırmaya karar verilmiştir. 
İşletme gerekli yükümlülükleri yerine getirdiği için makinenin satın alma bedelinin %50’si devlet 
tarafından sağlanacaktır. 
Makinenin Satın Alınması 

  /             

253 Tesis Makine ve Cihazlar Hs. 150.000   

191 İndirlecek KDV Hs. 27.000  

      
                                              102 Bankalar Hs. 

   177.000 
  /       

      Teşvikin İşletmeye Ödenmesi 
75.000 TL / 15 Yıl = 5.000 TL /Yıl 

  /             

100 Kasa Hs. 75.000   

      

                                                 382 Ertelenmiş Gelirler Hs.   5.000 

                                                 482 Ertelenmiş Gelirler Hs.  70.000 
  /       

      Dönem Sonunda Ertelenmiş Gelirin Teşvik Gelirine Aktarılması 
  /             

382 Ertelenmiş Gelirler Hs. 5.000   
                                 

                                   649 Diğ. Olağ. Gelir ve Karlar Hs. 
   5.000 

  /       
       

5) Gider ve Zararın Karşılanması Amacıyla Yapılan Koşulsuz Teşvikler ve Muhasebe Kayıt 
Örnekleri  
XYZ İşletmesinin faaliyetini sürdürdüğü bölgede deprem afeti nedeniyle fabrika binalarında 
hasarlar yaşanmış ve ilgili devlet kurumu işletmelerin zararlarını karşılamak amacıyla 
desteklemede bulunacağını açıklamıştır. İşletmeye teşvik kapsamında 8.000TL ödenmiştir. 
Teşvikin Alınması 

  /     
 

      

102 Bankalar Hs. 8.000   
                                 

                                   136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs. 
   8.000 

  /       
      Teşvikin gelir olarak kaydedilmesi 
  /             

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs. 8.000   
                                 

                                   649 Diğ. Olağ. Gelir ve Karlar Hs. 
   8.000 

  /       
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6) Teşviklerin Geri Ödenmesi ve Muhasebe Kayıt Örnekleri ABC İşletmesi 7 yıl önce 
70.000TL’ye bir makine iktisap etmiş ve tutarı devlet teşviki kapsamında ilgili devlet kurumundan 
tahsil etmiştir. Makinenin faydalı ömrü 10 yıldır. Ancak yapılan inceleme sonucu işletmenin teşviki 
elde etme şartlarını 7. yılın sonunda kaybettiği anlaşılmıştır. 
70.000 TL / 10 yıl = 7.000 TL/yıl  
7.000 TL/yıl x 7 yıl = 49.000 TL (7.yıl sonuna kadar olan kısım zarar olarak kaydedilir) 
70.000 TL – 49.000 TL = 21.000 TL (iade edilen teşvik tutarı) 

  /             

382 Ertelenmiş Gelirler Hs. 21.000   

659 Diğer Olağan Gid. ve Zar. Hs. 49.000  

      
                                              100 Kasa Hs. 

   70.000 
  /       

       
 
4. SONUÇLAR 
 
Günümüz ekonomik şartlarında işletmeler arasında olan rekabet giderek artmaktadır. Bu ağır 
koşullarda işletmeler, kendi bünyelerinde aldığı tedbirlerin yanında dışarıdan gelecek desteklere de 
ihtiyaç duymaktadırlar. Bu destekler, özel kesimden (banka kredileri, fon sağlayıcısı desteği) 
geldiği gibi kamu kesimi anlamında devletten gelen teşvikler kapsamında da olabilmektedir. 
Çalışmamızda girişimciliğe destek açısından da önemli bir yeri olan devlet teşviklerinin 
muhasebeleştirilmesine yer verilmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları’na göre devlet teşviklerinin 
muhasebe kayıtlarının nasıl yapılabileceği örnekler yardımıyla ortaya konmuştur. Güncel muhasebe 
uygulaması olarak ise devlet teşviklerinin türlerine göre muhasebe kayıtları TMS 20 “Devlet 
Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması” Standardında göre 
yapılmıştır. 
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TÜRKİYE’DEN VE DÜNYADAN ÖRNEKLERİ İLE  
EKO-GİRİŞİMCİLİK 

 
ECO-ENTREPRENEURSHIP WITH TURKEY AND WORLDWIDE 

SAMPLES 
 

    Hümeyra TAŞÇIOĞLU BAYSAL 1  
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Eko Girişimcilik, Çevreci yaklaşım, Yenilik 
 
Key words: Entrepreneurship, Eco Entrepreneurship, Environmentalist approach, Innovation 
 
 
1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI  
 
Girişimcilik kavramı birçok boyutu ile ele alınan bir kavram olarak özellikle son 10 yılda oldukça 
fazla ilgi çeken bir konu haline gelmiştir. Çevre sorunlarının artması ve kaynakların hızla 
tükenmesi neticesinde girişimci faaliyetlerde dönüşüm ve çağın gereklerine uyum sağlamak adına 
dönüşüm içine girmiştir ve eskiden önemsenmeyen veya üzerinde çok durulmayan çevre kavramı 
girişimci faaliyetler için yeni bir kapı aralamaya başlamıştır. Hem çevreyi korumak ve bunu 
yaparken de para kazanmak adına ekolojik girişimcilik anlayışı ortaya çıkmıştır. Yürütülen 
faaliyetlerde çevreyi konuma bilinci ile hareket etme ve kaynakları kullanırken bir sonraki nesil 
içinde kullanılabilir kaynaklar bırakma anlayışını içeren ekolojik girişimcilik bu çalışmada 
uygulama örnekleri ile ele alınarak incelenecektir. Bu çalışmanın temel amacı ekolojik 
girişimciliğin önemine ve gelecek için oluşturacağı değer üzerine odaklanmaktır. Eko – 
Girişimciliğin ülke ekonomisi ve girişimcilik kültürü için öneminin vurgulanacağı çalışmada 
dünyadan ve Türkiye’ den örnekler analiz edilecektir. 
 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 
  
Girişimciler, hem kendileri hem de içinde bulundukları toplum için değişim arayan ve yeni fırsatlar 
yaratan  kişilerdir. Girişimcilik Psikolojik, Davranışsal ve Sosyolojik Kuramlarda farklı bakış 
açılarıyla ele alınsa da esas itibariyle  iktisadi bir çerçeve içinde ele alınmaktadır. İktisadi açıdan 
girişimci, arz ve talebi yönlendiren, pazar arayan kişi olarak; girişimcilik ise, daha çok kaynakları 
ekonomik olarak yönlendirme ve harekete geçirme faaliyeti olarak tanımlanmaktadır 
(Aytaç.2006,141). Schaper (2002: akt: Efeoğlu, 2014) genel anlamda üç tür girişimci tanımı 
yapmakla beraber bir dördüncü girişimci türü olarak eko-girişimcilik (ecopreneurship) kavramını 
ileri sürer.  Her girişimcilikte olduğu gibi eko-girişimci de yeni fikirler geliştirme, iş geliştirme ve 
kâra odaklanarak pazar başarısı gibi konularla alakalıdır. Bununla birlikte eko-girişimciliği 
geleneksel girişimcilikten ayıran üç kriterden bahsetmek mümkündür; işlev (ekogirişimci kişisel 
kâr elde etme yanında, sosyal faydayı da gözönünde bulundurur), teknoloji (eko-girişimciler 
kullandıkları üretim yönteminde çevreye zarar vermeyen ya da en az zararı veren modeli seçer) ve 
müşteri grupları (kendi etik değerlerini izleyen belli bir müşteri profili vardır ve bu müşteri profili 
ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde etkin rol oynar) (Efeoğlu, 2014:105). 
Ekogirişimcilik kavramının değindiği en önemli konu sürdürülebilir bir kalkınma, ekoloji odaklı 
ürün ve üretim sistemleridir. Bunların gerçekleştirilmesi için ekolojiyi ve ekolojinin getirilerini 
dikkate alan yenilikçi bir anlayışın olması gereklidir. Ekogirişimcilik faaliyetleri gerçekleştiren 
ekogirişimciler bu bakış açısına sahip olan kişilerdir (Aydın ve Çakar, 2013: 53). Bununla birlikte 
                                                
1 Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, htascioglu@sakarya.edu.tr 
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Eko-girişimciliğin karmaşık bir mesele olması ve yönetilmesinin zor olması, çok az işletme 
tarafından rekabet avantajı olarak görülmesine neden olmaktadır. Ortam engelinin yanı sıra yeni 
pazar oluşturma zorluğu, finansal engeller ve etik değerler gibi sıkıntılar da söz konusudur. 
Ekolojik pazar fikri yeni bir kavram olduğundan işletmelerin yaygın bir iletişim ağı kurmaları 
zorunludur. Finansal engellerin başında ise hissedarları çevresel meselelere karşı duyarlı hale 
getirmek ve normal bir girişim süresinden daha uzun süreli yatırımın geri dönüşünü beklemek 
gerekmektedir (Balcı, 2011:187).  
 
 
3. TASARIM VE YÖNTEM  
 
Bu çalışmada girişimcilikte yeni bir kavram olan ekolojik girişimcilik kavramı incelenmiştir. 
Araştırmada kavramsal bir yaklaşımla ele alınan eko girisimcilik konusu ilgili literatürün taraması 
yontemi ile yapılmıştır. Örnekler ile desteklenen literatür taraması neticesinde ekolojik girişimcilik 
kavramı uygulanması ve sağlayacağı katkılar boyutunda değerlendirilmiştir. 
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA  
 
Eko-girişimciler kâr amaçlı ya da sosyal amaçlı işletme kurmuş olsalar dahi çevresel, ekonomik ve 
sosyal değerlerin dengede olması gerektiğini mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. Bir yandan 
çıkar gruplarını tatmin ve ikna edip diğer yandan da faaliyetlerinde sürdürülebilirlik 
sağlamalılardır. Bu çalışmada farklı sektörlerde yapılmış olan ekogirişimcilik örnekleri 
incelenmiştir. İlk olarak turizm sektöründe yapılmış olan ekoturizm örneği incelenmiştir. Bunun 
güzel bir örneği ise, Fethiye'de bulunan Pastoral Vadi Çiftliği’dir. Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam 
Çiftliği’nde kırsal yaşamla bütünleşme, doğayla ve doğallıkla buluşup yerel kültür atölyelerinde el 
becerisi geliştirme, toprakla geçirilen zaman sonucu stresten uzaklaşma, yılın 12 ayı tatil yapabilme 
olanağı gibi pek çok aktivitede bulunma imkânı mevcuttur. Bunun yanında Pastoral Vadi, 
bulunduğu destinasyonda turizmde ürün çeşitliliğinin en önemlileri arasında yer alan eko turizm, 
çiftlik ve tarım turizmi konsepti ile faaliyet göstermekte ve sadece sözü edilen avantajların elde 
edilmesi ve korunması yanında, özellikle turizm kaynakları arasında ilk sıralarda yer alan doğal 
kaynakların korunarak kullanılması açısından da avantajlar sağlamaktadır (Kılıç ve Kurnaz, 2010, 
43). Benzer bir örnek Kocaeli Kandıra’da hizmet veren Narköy’dür. Organik tarım çifliği ve yaşam 
merkezi olarak kurulmuş olan Narköy’de ekolojik olarak sürdürülebilir, minimum karbon ayak 
izine sahip 20 odalı oteli bulunuyor. Misafirlere sunulan ürürnlerin %90’ının çiftlikte yetiştiği 
Narköy aynı zamanda başka çiftliklere danışmanlık veriyor.  
Farklı bir ekogirişimcilik örneği olarak ekolojik çocuk yuvası örneği verilebilir. İstanbul 
Sahrayıcedid Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve temel altyapılarının tamamının ekolojik bir 
tasarıma sahip olduğu binanın ısınması ve aydınlanması güneş panelleriyle sağlanacakken, yağmur 
suyu biriktirilip bahçe sulamasında ve klozetlerde kullanılması planlanmaktadır. Sağlıklı öğrenim 
mekanlarının oluşturulmasının yanı sıra proje de enerji tasarrufunu ve uygulamalı doğa dostu 
eğitimi esas alan ve bireylerin sağlıklarını tehdit etmeyen ekolojik ürünleri tercih ettiği 
anlayışından yola çıkılarak üretilen ekolojik diş fırçaları diğer bir ekogirişimcilik örneği olarak 
karşımıza çıkıyor. Bambudan yapılmış olan, diş sağlığı açısından hiçbir tehdit oluşturmayan diş 
fırçaları çevre dostu ve doğada kaybolmayan ham maddelerin dışında bir yapıya sahip olma 
özelliğiyle dikkat çekiyor.  
Amerikan petrol firması Texaco‘nun El Dorado rafinerisinde  bataklık oluşumunu önlemek için 
harcanan elli bin dolar, sıfıra indirilmiştir. Böylece daha az kimyasalla ürün üretilirken, zararlı 
çıktıları yok edebilmek için maliyet harcanmadığı gibi bataklık oluşumunu önlemek için 
harcanmayan para ile ormanlık arazi ve çiçek oluşumu sağlanmış ve arazide 200 özel tür yaşamaya 
başlamıştır. Benzer bir şekilde İtalyan Du Pont firması 1994 yılında yüzde altmış olan gaz 
emisyonunu sıfıra indirmiştir. Bir diğer örnek olarak altı vidalı çamaşır makinesi üreticisi Hitachi 
verilebilir. Makine demontaj ve geri dönüşüm sürecini normal bir makineye göre yüzde otuz üç 
zaman tasarrufu sağlayarak tamamlamaktadır. Bu örnekler yağ arıtma, çiçek yetiştirme ve daha az 
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kaynakla ürün üretme faaliyetlerini içerdiğinden geleneksel eko-girişimcilik örneği olarak 
verilebilir (Balcı, 2011:202).  
 
 
5. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR  
 
Bugüne kadar yapılmış olan pek çok yatırımda kar odaklılık ilk sırada yer alırken, son yıllarda kitle 
iletişim araçlarının ve insanların daha duyarlı hale gelmeleriyle artarak devam eden bir çevre 
bilinci oluşmaya başlamıştır. Bu bilinçten yola çıkarak sadece kendi yaşadığı dönemi değil, gelecek 
nesillere bırakacağı mirasa zarar vermek istemeyen bir bakış açısıyla girişimcilerin göz önünde 
bulundurması gereken ekogirişimcilik kavramı gittikçe önem kazanmaktadır.  Bununla birlikte 
ekogirişimciliğin karmaşık bir yapıya sahip olması, çevreyi düşünerek atılacak adımların 
maliyetinin yüksek olması ve çok yönlü düşünülmesi gerekliliğinin, normal girişim faaliyetlerinden 
çok daha fazla zaman alması ekogirişimcilik örneklerinin sınırlı olmasına neden olmaktadır. Ancak 
çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik altyapının doğru hesaplanabilmesi ve sosyal kazanımlar 
birleştirildiğinde daha fazla ve başarılı ekogirişimcilik uygulamaları ortaya çıkacaktır. Yapılan 
literatür taramasında eko-girişimcilik kavramanın ve uygulamaların yabancı ülkelerde daha fazla 
karşılık bulduğu, Türkiye’de ise bu algının ve uygulamaların henüz olması gerektiği kadar 
bulunmadığı görülmektedir.  Eko-girişimcilik konusunda toplumun daha duyarlı hale gelmesiyle 
birlikte girişimcileri zorlayıcı bir etken olabileceği söylenebilir.  
Ekolojik girişimcilerin sektör olarak bir çok farklı alanda faaliyet sürdürdükleri ve temel amacın 
aslında hem toplumsal hem de bireysel çıkarları maksimize etmek olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç 
itibari ile kendi ihtiyaç duyacakları kaynakların korunması sürdürülebilir üretim olanakları için 
olmazsa olmaz bir koşuldur. Ekolojik girişimcilerin faaliyet alanlarının yaygınlaştırılması ve örnek 
olan girişimlerin başarılarının rol modeli olacak şekilde paylaşılması ve sık sık gündeme getirilmesi 
gerekmektedir. Çeşitli sosyal ağlar ile veya mesleki yapılanmalar ile ekogirişimcilerin birbirlerine 
destek olması da önemli bir husustur. Devletin öncü ve destekleyici rolü ise bu tür girişimcilik 
faaliyetlerinin önünü açacaktır. 
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1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 
 
4. Sanayi Devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0 kavramı; hız, verimlilik, maliyet ve 
inovasyon odaklı üretim ve pazarlama anlayışını, süratle gelişen teknoloji olanakları sayesinde yeni 
bir düzeye taşıyan bir aşamayı ifade ediyor. Endüstri 4.0 ile üretim süreçlerindeki tüm birimlerin 
birbirleriyle iletişim kurabilmesi, büyük verilere gerçek zamanlı ulaşabilmesi ve böylece 
beklentileri en iyi düzeyde karşılayacak çıktıların elde edilmesi hedeflenmektedir.  
Endüstri 4.0 kavramını ortaya çıkaran dinamiklere bakıldığında dijital dünyada meydana gelen 
devasa gelişmeler ve bunların ortaya çıkardığı siber- fiziksel sistemler, nesnelerin interneti adı 
verilen ve birbirleriyle iletişim kurabilen milyarlarca cihaz, büyük veri işleme yeteneği gibi bir dizi 
faktör öne çıkmaktadır. 
Endüstri 4.0 geçmişteki diğer sanayi devrimleri gibi temel olarak üretim esaslı olarak ortaya çıkmış 
gözükse de muhtemel etkilerinin sadece bu alanda olmayacağı tahmin edilmektedir. Endüstri 4.0 
kavramının etkilemesi beklenen konulardan biri yeni iş modellerinin ortaya çıkması ve buna uygun 
yeni girişimlerin kurulmasıdır. Mevcut iş yapma biçimlerinin yanında, farklı uygulamaların ortaya 
çıkması, iş yaşamında yeni iş alanlarından ve mesleklerden söz edilmesi söz konusudur. Ancak 
özellikle bu konuda literatürde yeterli çalışma olmadığı görülmektedir.  
Bu çalışmanın amacı kavramsal düzeyde Endüstri 4.0’ı inceleyerek, özellikle girişimcilik açısından 
bir değerlendirme yapmak ve geleceğe ilişkin muhtemel senaryoları ortaya koyarak literatüre katkı 
sağlamaktır.  
 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 
 
2.1. Endüstri 4.0 
 
Endüstri 4.0 kavramının ortaya çıkışı Alman hükümetinin ileri teknolojili temalı bir projesi nedeni 
iledir. Proje üretimin bilgisayarlaştırılması yaklaşımı ile hazırlanmıştır. Daha önceki sanayi 
devrimlerindeki önemli dönüşümlerden esinlenen proje, yeni dönemi Endüstri 4.0 olarak 
adlandırmıştır. Kavram ilk kez 2011 yılında Hannover Fuarı’nda kullanılmıştır (Banger, 2016: 79). 
Endüstri 4.0, kuramsal boyutta ise ilk kez Kagerman ve arkadaşları tarafından 2011 yılında 
yayınlanan bir makale ile gündeme gelmiştir (Kagerman, vd.,2011). Makalede dünyanın yeni bir 
döneme girdiği ve bu dönemin Endüstri 4.0 olarak nitelendirilmesi gerektiği belirtilmekte ve bu 
süreci oluşturan bileşenler hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra Alman Ulusal Bilim ve 
Mühendislik Akademisi (Acatech) tarafından 2013 yılında yayınlanan bir raporla konu kuramsal 
boyutta resmi bir çerçeve kazanmış oldu (Acatech, 2013). 
Endüstri 4.0, değer zinciri boyunca birbirleriyle özerk bir şekilde iletişim kuran teknoloji ve 
cihazlara dayanan üretim süreçlerinin organizasyonunu ifade etmektedir. Bu organizasyon 
geleceğin "akıllı" fabrikası olarak tanımlanan, bilgisayar tarafından yönlendirilen sistemlerin 
fiziksel süreçleri izlediği, fiziksel bir sanal kopyasını oluşturduğu, kendi kendini örgütleme 
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mekanizmalarına dayalı,  otonom kararlar alabilen bir yapıyı anlatmaktadır (Industry 4.0, 2016: 
20). 
 
2.2. Endüstri 4.0 ve İlişkili Kavramlar 
 
Endüstri 4.0 kavramıyla ilişkili ve onu açıklamaya yardımcı olabilecek önemli kavramlardan söz 
etmek gerekir. Bu kavramlar ve içerikleri literatürde şu şekilde yer almıştır (Alçın, 2016; Banger, 
2016; EBSO, 2015; NFS, 2017; GTAI, 2014;  Montess, 2016; EKOIQ, 2014; McKinsey,2011; 
BCG, 2015; TÜSİAD, 2016; Bayraktar, Kaleli, 2007; SIEMENS, 2016) 
Nesnelerin interneti 
Siber fiziksel sistemler 
Üç boyutlu (3d) yazıcılar 
Akıllı fabrikalar 
Akıllı robotlar 
Büyük veri 
Bulut bilişim sistemi 
Simülasyon 
Sanal gerçeklik 
Yatay ve dikey entegrasyon 
Siber güvenlik 
 
 
3. TASARIM VE YÖNTEM 
 
Çalışma kuramsal ve derleme niteliğindedir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar, kuramsal çerçevede 
taranmış, derlenmiş ve yorumlanmıştır.  
Tarama ve derleme için araştırma yöntemi şu şekilde tasarlanmıştır: 
1. Tarama dili: Tarama Almanca, İngilizce ve Türkçe literatürdeki çalışmalar temel alınarak 
gerçekleştirilmiştir. 
2. Tarama başlangıç noktası: Ele alınan konu literatürde Kagerman ve arkadaşlarının (2011) 
“Industrie 4.0 –Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. Industriellen Revolution” adlı 
makalesi ile yer almaya başlamış ve bu makale çalışmada başlangıç noktası olarak kabul edilmiştir. 
3. Tarama sırasında kullanılan anahtar kelimeler: “Endüstri 4.0 Industry 4.0”, “Girişimcilik 
Entrepreneurship” olarak seçilmiştir.  
4. Referans listelerinin Taranması: Kaynakların taranması sürecinde referans listelerindeki yayınlar 
da incelenmiştir.  
5. Derleme ve yorumlama: Ulaşılan yayınlar çalışmanın amacı doğrultusunda organize edilmiş ve 
elde edilen bulgular ışığında yorumlanmıştır.   
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
4.1 Endüstri 4.0’ın Temel Özellikleri  
 
Endüstri 4,0’ın temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Industry 4.0, 2016: 21): 
Birlikte Çalışabilirlik: Siber-fiziksel sistemler insanların ve akıllı fabrikaların birbirlerine 
bağlanmalarını ve iletişim kurmalarını sağlar. 
Sanallaştırma: Akıllı Fabrikanın sanal bir kopyası, sensör verilerinin sanal modellemeler ve 
benzetim modelleriyle birleştirilmesiyle oluşturulur. 
Yerinden Yönetim: Siber-fiziksel sistemlerin kendi kararlarını verme yeteneğine sahip olması ve 
3d baskı gibi teknolojiler sayesinde ürünleri yerel olarak üretmek. 
Gerçek Zamanlı Yetenek: Verileri toplama ve analiz etme yeteneği ve türetilmiş analizleri hemen 
sunma olanağı 
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Hizmet Oryantasyonu: Hizmetlerin interneti üzerinden siber-fiziksel sistemler, insanlar ve akıllı 
fabrika servislerinin sunulması. 
Modülerlik: Değişen ihtiyaçlara yanıt verebilecek değiştirilebilir veya genişletilebilir modüllere 
sahip akıllı fabrikaların değişen ihtiyaçlara esnek adaptasyon 
 
4.2 Endüstri 4.0 Bağlamında Girişimcilikte Yeni Yaklaşımlar Ve Fırsatlar 
 
4.2.1 Yeni İş Modelleri 
 
İş modeli bir işletmenin nasıl değer yarattığının, bunları pazar ve müşteriye nasıl ulaştırdığının ve 
sonuçta nasıl gelir elde ettiğinin hikâyesidir. Endüstri 4.0 uygulamaları da beraberinde yeni iş 
modellerini gündeme getirmektedir. 
Endüstri 4.0’ın yıkıcı teknolojileri çekirdek bilgilerle birlikte dijital entegrasyon ve veri odaklı 
hizmetler için yeni fırsatlar yaratıyor. Sonuç olarak, yeni iş modelleri yeni değer önermeleri 
etrafında ortaya çıkıyor. Yeni ticari modeller, entegrasyon ve yeni hizmetler etrafında çözümler 
sunmakta ve şirketleri bu yükselen değerler doğrultusunda biçimlenmektedirler. Bu bağlamdaki 
veriler, operasyonel etkinlikle ilişkili olmaktan çok, değer üretmek için kaldıraçlanmış bir varlık 
olarak görülmektedir.  
Yeni değer önermeleri mevcut ve yeni oyuncular için fırsatlar sunarken, yıkıcı teknolojileri 
kullanan dört yeni iş modeli ortaya çıkıyor (McKinsey,2011: 35): 
Platformlar 
Hizmet Sektörü Odaklı İş Modeli 
Fikri Mülkiyet Hakları tabanlı iş modelleri 
Veri odaklı iş modelleri 
 
4.2.2. Yeni Girişimciliğin Kodları 
 
Endüstri 4.0’ın şirketlere dayattığı ilk zorunluluk, inovasyon, değişim yeteneği, hız ve çevikliktir. 
Üçüncü sanayi devrimini belirlemiş olan basit dijitalleşme yerini çok çeşitli teknolojilerin yeni 
biçimlerde bir araya getirilmesi temelinde yükselen çok daha karmaşık inovasyon biçimlerine 
acımasız bir geçişe bırakmaktadır. Bu durum şirketleri iş yapma tarzlarını gözden geçirmeye 
zorlamakta ve mevcut işlerini geliştirmek, çeşitlendirmek konusunda yönlendirmektedir.  
Endüstri 4.0’ın bütün sektörlerdeki şirketler üzerinde başlıca dört etkisi vardır (Schwab,2016:62): 
Müşteri beklentileri değişiyor: Müşteriler, bireyler ya da şirketler olarak giderek artan bir 
biçimde dijital ekonominin merkezinde yer alıyor. Bu süreçte ise müşteri beklentileri deneyimler 
şeklinde yeniden tanımlanıyor.  
Veri, Ürünleri İyileştirmekte ve Varlık Üretkenliği Artmaktadır: Ürün ve hizmetler dijital 
yeteneklerle iyileştikçe yeni nesil teknolojiler kurumların varlıklarını algılama ve yönetme 
tarzlarını dönüşüme uğratıyor.  
İşbirlikçi İnovasyonlar: Belli bir platform üzerinde buluşan firmaların güçlerini yeni inovasyonlar 
oluşturmak için bir araya getirdiği yapılar önemli sonuçlar elde etmektedir. 
Yeni Operasyon Modelleri: Endüstri 4.0’ın ortaya çıkardığı etkiler şirketlerin operasyon 
modellerini de yeniden düşünmesini gerektiriyor. Bu doğrultuda fiziksel dünya ile yakından 
bağlantılı küresel platformların ortaya çıkması söz konusudur.  
 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER  
 
Endüstri 4.0 ve temsil ettiği yeni teknolojik dönüşüm süreci bugün dünyayı büyük meydan 
okumalarla karşı karşıya bırakıyor. Fiziksel, dijital ve biyolojik dünyalarda yeni teknolojik 
atılımların şaşırtıcı şekilde iç içe geçerek birbirini güçlendirmesi,  yeni sıçramalara yol açmaktadır. 
Tüm bu gelişmeler sektörleri de etkilemekte ve yeni iş modellerini ortaya çıkarmaktadır. Yerleşik 
kuruluşlar değişim yaşamakta, üretim, tüketim, lojistik sistemleri yeniden biçimlenmektedir. 
Toplumsal boyutta, çalışma ve iletişim kurma tarzlarında, bireylerin kendilerini ifade etme, 
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bilgilendirme ve eğlenme tarzlarında bir paradigma değişimi yaşanmaktadır. Hükümetler ve 
kurumlar, aynı zamanda eğitim, sağlık ve ulaşım gibi birçok sistem yeniden şekilleniyor. Bu 
değişim ve dönüşümler tarihsel önem taşıyor. 
Sanayi 4.0’ın girişimcilik açısından sunmuş olduğu tablo, genel tablo ile uyumlu bir değişim ve 
gelişmeyi içermektedir.Yeni girişimcilik konsepti giderek dijital bağlantılılık temelinde oluşan bir 
platform anlayışına doğru kaymakta ve bu zeminde oluşan iş fırsatlarına yönelmektedir. Bu 
kapsamda satın alma yerine kiralama, fikri mülkiyet, veri analizleri, kişisel ürünler üretmeye dayalı 
işler çekici hale gelmektedir.  
Yakın gelecekte iş yaşamını derinden etkileyeceği tahmin edilen gelişmelere bakıldığında, insan 
bedenine yerleştirilebilir teknolojiler, görüş teknolojileri, giyilebilir internet, gelişmiş mobil iletişim 
teknolojileri, akıllı evler ve kentler, nesnelerin interneti, yapay zekâ ve robotik teknolojileri, 
blockchain uygulamaları, 3D yazıcılar ve paylaşım ekonomisi öne çıkan konular olmaktadır. Bu 
alandaki girişimlerin büyük kazanımlar elde etmesi olasıdır.  
Girişimcilerin Endüstri 4.0 sürecinde ortaya çıkan fırsat alanlarını değerlendirmesi, yatırımlarını 
yönlendirmesi ve geleceği öngörerek stratejiler üretmesi, kendilerini geleceğe taşımaları açısından 
büyük önem kazanmaktadır.   
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SOSYAL TİCARET VE KLASİK E-TİCARETİN 
FARKLILIKLARININ TÜKETİCİ MOTİVASYONLARI 

ÜZERİNDEN İNCELENMESİ 
 

EXPLORING THE DIFFERENCES BETWEEN SOCIAL COMMERCE 
AND TRADITIONAL E-COMMERCE THROUGH CUSTOMER 

MOTIVATIONS 
 

Gökhan AYDIN1 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Type of motivations consumers have in social commerce has been investigated in this study in 
order to guide the entrepreneurial activity on social networking sites. The study is also of value to 
businesses that assess social media sites as a new sales channel. In this context, the effect of the 
utilitarian, hedonic and socialization motivations on the social commerce intentions of consumers 
was examined. The research has been carried out using survey methodology in Turkey. Scales used 
in the questionnaire were developed upon existing literature on e-commerce, social media use and 
social commerce. A total of 160 questionnaires were obtained and analyzed using structural 
equation modelling was employed in the analysis of the data. The findings indicate that both 
utilitarian and hedonic motivations have statistically significant effects on social commerce 
intentions. However, utilitarian motivation has been found to have a stronger effect than hedonic 
motivation. Moreover, socialization motivation has not been found to directly affect the social 
commerce intentions, but to affect the hedonic motivation. Findings in the e-commerce literature 
confirm that utilitarian motivations are considered as more significant than hedonic motivations by 
consumers.  
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal ticaret, e-ticaret, sosyal medya, sosyal ağlar 
 
Key words: Social commerce, e-commerce, social media, social networks 
 
 
1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI  
 
Günümüzde Web 2.0 olarak da adlandırılan Internet teknolojilerinin etkileşimli hale gelmesi ve 
sosyal medya sitelerinin hızlı bir şekilde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki nüfusun çoğuna 
erişmesi ile internet kullanımı hızlı biçimde artmıştır. Aynı zamanda internet üzerinden ticaret de 
Web 2.0 ile yeni bir eksene taşınmaktadır. Bu çalışma içerisinde sosyal medya siteleri üzerinden 
ticaret yaparak girişimcilik faaliyetinde bulunanlara ve sosyal medya sitelerini yeni bir satış kanalı 
olarak değerlendiren işletmelere yol göstermek amacıyla, tüketicilerin sosyal ticareti hangi 
motivasyonlar ile tercih ettikleri incelenmiştir. Bu doğrultuda faydacı, hazcı (hedonik) ve 
sosyalleşme motivasyonlarının alışveriş yapma niyetlerine etkisi ele alınmıştır. Sosyal ticaretin 
literatürde sosyal medyanın elektronik ticarete yardımcı olacak şekilde kullanılması tanımından 
hareketle bu araştırma kurgulanmıştır ve Türkiye’deki internet ve sosyal medya kullanıcıları ana 
kütlesine kolayda örnekleme yöntemiyle uygulanmıştır.  
 
 
 

                                                
1 Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medipol Üniversitesi, gaydin@medipol.edu.tr 
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2. LİTERATÜR TARAMASI  
 
Sosyal ticaret en geniş anlamıyla sosyal medyanın olanaklarının (kullanıcı katılımı / etkileşimi, 
kullanıcılar tarafından yaratılan içerik vd.) çevrimiçi ürün ve hizmet alışverişine yardımcı olacak 
şekilde kullanılması olarak tanımlanmaktadır (Shen, 2012). Türkçe olarak tanımlanmasında sosyal 
e-ticaret olarak bahsetmek de karışıklıkları ortadan kaldırmak için mümkündür. Bu konuyla ilgili 
literatürün geleneksel alışveriş ve e–ticaret literatüründen beslendiği görülmektedir.  
 
2.1. Faydacı ve Hedonik Motivasyonlar ve Elektronik Ticaret 
 
Ticaret ve alışveriş kapsamında tüketici davranışları literatüründe faydacı (utilitarian) ve hazcı 
(hedonic) kategorilerin iki temel güdü olduğu kabul edilmektedir. Faydacı tüketici davranışı bir 
ihtiyacın fonksiyonel olarak tatmin edilmesine odaklanır (Hirschman ve Holbrook, 1982) ve belirli 
bir iş ile alakalı rasyonel satın alma söz konusudur (Babin, Darden ve Griffin, 1994; Batra ve 
Ahtola, 1991). Diğer yandan, gerçekleştirilen araştırmalarda tüketicilerin alışverişlerinde tamamen 
akılcı davranmadıkları görülmektedir. Bireylerin duygularının da satın alma karar süreci içerisinde 
önemli bir rolü olduğu saptanmıştır (Childers, Carr ve Carson, 2001; Hirschman ve Holbrook, 
1982). Günümüz gelişmiş toplumlarında temel ihtiyaçların ve fonksiyonelliğin görece kolay 
karşılanmasının etkisiyle duygusal anlamda da kişileri tatmin edebilecek, tüketicilerin zevk 
alabilecekleri alışverişler yapması söz konusudur (Arnold ve Reynolds, 2003). Satın alınan üründen 
duyulan zevk kadar alışverişten alınan haz da günümüzde önemli bir gerçeklik halini almıştır 
(Koufaris, 2002). Hedonik (hazcı) alışveriş güdüleri alanında önemli bir literatür oluşmuş, faydacı 
alışverişe ek olarak hedonik güdülerin de tüketici kararındaki önemli rolünü doğrulanmıştır 
(Arnold ve Reynolds, 2003; Bakirtaş, Bakirtaş ve Çetin, 2015; Batra ve Ahtola, 1991; Childers ve 
diğerleri, 2001; To, Liao ve Lin, 2007).  
Geleneksel mecralardan alışveriş yapmak ile elektronik mecralardan alışveriş yapmak arasında 
farklılıklar olsa da alışverişin temel motivasyonları bağlamında hem faydacı hem hedonik 
güdülerin tüketici tercihinde etkisi olduğu ilgili çalışmalarda gözlenmiştir (Childers ve diğerleri, 
2001; Doğrul, 2012; Liu ve Forsythe, 2010; To ve diğerleri, 2007). İnternet’te, fiziksel mağazaya 
benzer şekilde web-sayfasının da eğlenceli, rahatlatıcı, zevk veren tasarıma (atmosfere) sahip 
olması alışveriş tecrübesine olumlu yönde etki etmektedir (Childers ve diğerleri, 2001). Alışveriş 
ortamı müşterilerin hoşuna gittiğinde ve eğlendiklerinde bu ortamda daha çok vakit geçirerek daha 
fazla alışveriş yapma eğilimindedirler (Kim, Fiore ve Lee, 2007; Koufaris, 2002). Ancak literatürde 
elde edilen bulgular faydacı güdülerin hedonik güdülere kıyasla alışveriş niyetleri üzerinde daha 
güçlü bir etkisi olduğu yönündedir (Bridges ve Florsheim, 2008; Overby ve Lee, 2006). Yeni bir 
bağlam olan sosyal ticaret özelinde tüketici güdülerini inceleyen çalışmalar son yıllarda artmaktadır 
(Anderson, Knight, Pookulangara ve Josiam, 2014; Busalim ve Hussin, 2016; Huang ve 
Benyoucef, 2013; Kang ve Johnson, 2015; S. Kim ve Park, 2013; Zhang ve Benyoucef, 2016; 
Zhou, Zhang ve Zimmermann, 2013) ve daha önce elde edilen bulguların genellenebilirliği için 
yeni çalışmalar yürütülmesinde fayda vardır. 
 
 
3. TASARIM VE YÖNTEM 
  
Önceki bölümlerde değinilen araştırma sorularına cevap vermek amacıyla Şekil-1 içerisinde 
sunulan model kurgulanmış ve aşağıdaki hipotezler sınanmıştır.  
H1: Faydacı motivasyon sosyal ticaret niyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir 
H2: Sosyalleşme motivasyon sosyal ticaret niyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir 
H3: Sosyalleşme motivasyonu hedonik motivasyon üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir 
H4: Hedonik motivasyon sosyal ticaret niyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir 
Araştırma nedensel bir araştırmadır ve yoklama yöntemiyle hayata geçirilmiştir. Anket 
geliştirilmesinde kullanılan ölçekler Arnold ve Reynolds (2003); Mikalef, Giannakos ve Pateli, 
(2013); Tauber (1972); Yun (2011)  den uyarlanmıştır. İlgili veriler çevrimiçi anket yöntemiyle 
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elde edilmiştir. Elde edilen toplam 172 anketten 160 tanesi tam olarak cevaplanmış olup çalışmaya 
dahil edilmiştir. Anket verilerinin analizinde yapısal eşitlik modellemesinden faydalanılmıştır.  

 
Şekil 1. Sosyal Ticaret Araştırma Modeli  

 
Gerçekleştirilen ön analiz sonrası sosyalleşme ve hedonik motivasyondan birer soru örtük 
değişkenlerine olan yüklemeleri 0,5’den düşük oldukları için çalışma dışarısında bırakılmıştır. 
Ölçeklerin güvenilirlik ve tutarlılıkları test edilmiş ve kabul edilen değerler içerisinde oldukları 
gözlenmiştir. Soruların kendi örtük değişkenleri üzerine yüklemeleri diğer değişkenler üzerine 
yüklemelerinden büyüktür. Elde edilen ortalama çıkarılan varyanslar 0,5’den büyük (en düşük 
0,580), Cronbach alfa ve bileşik güvenirlik katsayısı 0,7’den büyüktür (en düşük 0,789 ve 0,852). 
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA  
 
Elde edilen bilgiler ışığında katılımcıların %84’ünün sosyal medyayı aktif olarak kullandığı 
görülmüştür. Sosyal medyayı kullananların %76’sının ise bu sosyal medyayı alışverişlerinde farklı 
şekillerde kullandıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların %61’i kadın, %39’u erkek; %37’si 
yüksek lisans ve üzeri, %25’si üniversite mezunu, %38’i ise lise mezunudur. Elde edilen veriyle 
ilgili tanımlayıcı istatistikler Tablo 1 içerisinde sunulmuştur. 
 

Tablo 1.  Tanımlayıcı İstatistikler 
Soru (N=103) Ortalama Std. Sapma  Soru (N=103) Ortalama Std. Sapma 

SOS1 2,55 1,087  FAY1 3,40 0,965 
SOS2 2,27 0,997  FAY2 3,44 0,986 
SOS4 2,66 1,052  FAY3 3,74 0,950 
SOS5 3,09 1,167  FAY4 3,98 0,861 
SOS6 2,11 0,908  FAY5 2,88 1,035 
SOS7 3,17 1,109  HED1 3,30 0,994 
SOS8 2,56 1,086  HED2 2,81 0,982 
NİY1 3,53 0,867  HED3 3,38 0,908 
NİY2 3,17 1,045  HED4 3,51 0,887 
NİY3 3,70 1,011  HED5 3,69 0,905 

SOS: Sosyalleşme Güdüsü; FAY: Faydacı Güdü; HED: Hazcı Güdü; NİY: Sosyal ticaret niyeti  
 
Tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde katılımcıların sosyal ticaret kapsamında sosyalleşme 
motivasyonlarının ortalama 2,63 skorla diğer motivasyonlara göre düşük olduğu görülmektedir. 
Hedonik motivasyon ile ilgili sorulara verilen ortalama skor 3,47 olarak 3,34 olan faydacı 
motivasyonun önünde gelmektedir ve sosyalleşmeye göre olumlu yönde cevaplanmışlardır. Sosyal 
medyadan alışveriş niyetlerinde ise 3,49 ortalama skor olumlu yönde bir bakış açısı olduğu 
çıkarımına götürmektedir. 
 
Ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik analizleri Tablo 2 içerisinde sunulmaktadır. Soruların ilgili örtük 
değişkenleri üzerine yüklemeleri diğer değişkenler üzerine yüklemelerinden büyüktür. Elde edilen 

Sosyalleşme  
Motivasyonu (SOS) 

Faydacı Motivasyon 
(FAY) 

Hazcı Motivasyon 
(HED) 

Motivasyonlar  

Sosyal Ticaret 
Niyeti (NİY) 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

233 
 

ortalama çıkarılan varyans değerleri, Cronbach Alfa’sı ve bileşik güvenirlik değerleri önerilen 
sınırların üzerindedir (AVE >0,5; CR>0,7; CA>0,7).   
 

Tablo 2. Geçerlik ve Güvenirlik Analizi Sonuçları  
        AVE CR Cr.Alfa     FAY     HED     NIY     SOS 
FAY 0,6035 0,8829 0,8326 0,7769 0 0 0 
HED 0,7578 0,9258 0,8921 0,6308 0,8705 0 0 
NIY 0,6969 0,8725 0,7807 0,5645 0,5111 0,8348 0 
SOS 0,5100 0,8790 0,8451 0,3144 0,4324 0,2981 0,7141 
SOS: Sosyalleşme Güdüsü; FAY: Faydacı Güdü; HED: Hazcı Güdü; NİY: Sosyal ticaret niyeti  
Açıklanan varyansın karekökü diagonal üzerinde gösterilmiştir. 
 
Tablo 3 içerisinde yer alan analiz sonuçları doğrultusunda modelin uyumu ve açıklama becerisi 
orta seviyelerdedir (R2=0,379; Q2= 0,263; yol katsayıları 0.092-0.389). Bulgular doğrultusunda H1, 
H2 ve H3 kabul edilmiş H4 ise reddedilmiştir. Beklendiği şekilde faydacı güdü ve hazcı güdü sosyal 
medyadan alışveriş niyetleri üzerinde olumlu yönde bir etkiye sahiptir. Faydacı güdünün etki 
derecesi hazcı güdüden daha yüksektir. Bu durum e-ticaret alanındaki tüketici davranışları 
araştırmalarında gözlenmiştir (Bridges ve Florsheim, 2008; Liu ve Forsythe, 2010; Overby ve Lee, 
2006). Sosyalleşme güdüsünün ise sosyal medyadan alışveriş niyetleri üzerine doğrudan etkisi 
çalışma içerisinde saptanmamıştır. Ancak sosyalleşme güdüsünün literatürde bazı çalışmalarda 
olduğu gibi kuramsal olarak deneyimsel alışveriş ve hedonik güdü kapsamında ele alınıp bu 
değişken üzerine etkisi sınandığında istatistiki olarak anlamlı bir etki tespit edilmiştir. Sosyalleşme 
güdüsü hedonik güdüler üzerine olumlu yönde etki etmektedir. 
 

Tablo 3. Yapısal Eşitlik Analiz Sonuçları  
Yol Yol 

katsayısı 
Standard 

Hata 
T-değeri p < Hipotez Hipotez 

Desteklendi mi? 
FAY -> NİY 0,383 0,1028 3,7278 .001 H1 Evet 
HED -> NİY 0,229 0,1021 2,2378 .05 H2 Evet 
SOS -> HED 0,389 0,0799 4,8715 .001 H3 Evet 
SOS -> NİY 0,092 0,0876 1,0521 - H4 Hayır 

NİY(Sosyal Ticaret Niyeti): R2=0,379; Q2=0,263 
 
 
5. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR 
 
Gerçekleştirilmiş olan çalışma ile günümüzde popülaritesi hızla artan sosyal ticaret tüketici 
güdüleri bakış açısından ele alınmıştır. Bu çalışmanın gerek akademik çalışmalar gerekse 
uygulamacılar tarafından üzerinden düşünülen ve çalışılan güncel bir araştırma alanında kısıtlı 
Türkçe literatüre katkıda bulunması hedeflenmiştir. 
Bulgular doğrultusunda sosyal medyadan ticaret niyetine etki eden en güçlü güdü tipi faydacı 
güdüdür. Bu bulgu e-ticaret alanında önde gelen araştırmaların bulgularıyla uyumludur. E-ticaretin 
bir alt kategorisi ve yakın gelecekte önemli bir hacme ulaşması beklenen sosyal ticaret ile ilgili 
tüketici motivasyonları içerisinde faydacı güdülerin hâlihazırda ağır bastığı söylenebilir. Hedonik 
güdü ticaret niyeti üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkiye sahip olmasına rağmen etki derecesi 
faydacı güdüden zayıftır. Sosyal medya kullanımının önemli motivasyonlarından birisi olan 
sosyalleşme güdüsünün ise bu çalışma kapsamında alışveriş niyetleri üzerinde anlamlı bir etkiye 
sahip olmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların sosyalleşme ile ilgili sorulara verdikleri düşük 
skorlar göz önüne alındığında, sosyal medyadan alışverişi bir sosyal faaliyet olarak, 
sosyalleşmelerine yardımcı olabilecek bir faaliyet olarak görmedikleri çıkarımı yapılabilir. 
Muhtemelen bu sebepten dolayı sosyalleşme güdülerinin doğrudan sosyal medyadan ticaret 
üzerinde olumlu bir etkisi gözlenmemiştir. Bu bulgular doğrultusunda uygulamacılar için durum 
ele alındığında sadece faydacı güdü üzerinden rekabet ortamında başarılı olunabilmesi kolay 
değildir. Kalabalık rekabet ortamında en iyi faydayı sağlayan firma(lar) özelinde tekelleşmelerin 
ortaya çıkması olasıdır ve birçok pazarda görülmektedir (Amazon vb.). Girişimciler tarafından 
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sosyal medyanın imkanlarının daha iyi kullanılması, kullanıcıların gerek daha fazla haz 
duyabileceği gerekse daha fazla sosyalleşerek alışveriş yapabilecekleri imkanların sağlanmasıyla 
faydacı güdünün baskın etkisi kırılabilir. Bu sayede girişimcilerin tüketicilere sunacağı farklı 
imkanlarla etkisi zayıf motivasyonları uyandırarak müşterileri alışverişe yönlendirilip memnuniyet 
sağlaması mümkün olacaktır.  
Gerçekleştirilmiş olan çalışmanın kısıtlarının başında örneklem sayısının kısıtlı olması ve tesadüfi 
örneklemenin kullanılamamış olması gelmektedir. Buna ek olarak çalışmada faydalanılmış olan 
model sosyal medya üzerinden alışveriş niyetine etki eden tüm faktörleri içerecek kapsamda 
(bireysel/kişilik özellikleri, duruma bağlı faktörler vb.) değildir.   
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research; is to reveal the process of the emergence of the organic production sector 
as a new investment area for entrepreneurs in Turkey. The world organic market has exceeded 80 
billion dollars by 2017. In 2002, the number of organic producing countries was 100, by 2015 it 
increased to 179. Organic agricultural land, which was 19.9 million hectares in 2002, reached 50.9 
million hectares in 2015. The number of organic producers has reached 2.4 million from 160 thousand 
people. The number of organic producers in Turkey, which was 12 thousand in 2002, reached 70 
thousand producers in 2015 and 89 thousand hectares of organic land reached to 515 thousand 
hectares of organic land. Turkey's organic product export target for 2023 was set at 2.5 billion dollars. 
As a result; The organic production sector, which is constantly increasing in all over the world, 
emerges as a new trend for entrepreneurs. Organic production is supported with government policies 
mainly in European Union countries, in America, in Japan and in many other countries in the World 
including Turkey. It offers a new and attractive investment area for entrepreneurs with all aspects. 
 
Key words: Entrepreneurship, Organic agriculture, Organic production 
 

ÖZET 
 
Bu araştırmanın amacı; organik üretim sektörünün Türkiye’de girişimciler için yeni bir yatırım alanı 
olarak ortaya çıkma sürecini ortaya koymaktır. Dünya organik pazarı 2017 yılı itibariyle 80 milyar 
doları aşmış durumdadır. 2002 de organik üretim yapan ülke sayısı 100 iken 2015 yılına gelindiğinde 
bu sayı 179 olmuştur. 2002 de 19,9 milyon hektar olan organik tarım arazisi 2015 yılında 50,9 milyon 
hektara ulaşmıştır. Organik üretici sayısı 160 bin kişiden 2,4 milyon kişiye ulaşmış durumdadır. 
Türkiye’de 2002 yılında 12 bin olan organik üretici sayısı 2015 yılına gelindiğinde 70 bin üreticiye 
ulaşmış ,89 bin hektarlık alandan 515 bin hektarlık alanda üretim yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’nin 
2023 yılı organik ürün ihracat hedefi 2,5 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak; tüm dünyada 
sürekli artan bir grafik izleyen organik üretim sektörü, girişimciler için yeni bir eğilim olarak ortaya 
çıkmaktadır. Organik üretim; Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika ve Japonya başta olmak üzere birçok 
ülke tarafından devlet politikası olarak desteklendiği gibi Türkiye’de de devlet tarafından 
desteklenmektedir. Tüm yönleri ile girişimciler için yeni ve cazip bir yatırım alanı özelliği 
göstermektedir. 
 
Anahtar Kelime: Girişimcilik, Organik tarım, Organik üretim 
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1. GİRİŞ 
 
Efil (1999) Girişimciyi tanımlarken, sahip olduğu sermayeyi mal veya hizmet üretmek veya 
pazarlamak için ortaya koyan, bu amaçla işletme kuran, bu işletmeyi kendisi yöneten veya profesyonel 
bir uzmandan yönetim konusunda yardım alan ve kar elde etmeyi amaçlayan kişi olarak tanımlamıştır 
(Marangoz, 2013).  
Arıkan (2004), girişimciyi; risk alan, üretim faktörlerini refah yaratacak şekilde bir araya getiren ve 
bunların yönetimini gerçekleştiren kimse olarak tanımlamıştır. İrmiş ve diğerleri (2010)’ne göre 
girişimci, sorun çözme konusunda istekli, kendi insiyatifi ile risk alarak bir işe başlayan kişi anlamına 
gelmektedir. Amit ve Hschoemaker (1993) daha kapsamlı bir ifadeyle girişimciyi; “Problemden fırsatı 
kavrayıp geliştiren, onu yenilik kabı altında şekillendiren sonra bunları pazarlanabilir ve işe 
çevrilebilir hale getiren, üzerine katma değer halkaları ekleyen ve bunların sonucunda da maddi ve 
manevi bir ödül bekleyen kişi” olarak ele almışlardır (Köybaşı, 2016). 
Organik tarım; biyoçeşitlilik, biyolojik döngüler ve toprağın biyolojik faaliyetleri dahil olmak üzere 
ekosistem sağlığını geliştiren bütüncül bir üretim yönetim sistemidir. Bölgesel koşulların yerel olarak 
uyarlanmış sistemleri gerektirdiğini dikkate alarak, tarım dışı girdilerin kullanılmasına tercih edilen 
yönetim uygulamalarının kullanılmasını vurgulamaktadır. Bu sistem içinde herhangi bir özel görevi 
yerine getirmek için sentetik materyalleri kullanmak yerine, mümkün olduğunca biyolojik ve mekanik 
yöntemleri kullanarak gerçekleştirir (www.fao.org). 
Dünya’da havayı, suyu ve toprağı kirletmeksizin, erozyonu, toprağın tuzlulaşmasını, diğer hastalık ve 
zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal tekniklerin geliştirilmesine her geçen gün duyulan ihtiyaç 
artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak, doğaya dost üretim metodu “Organik Tarım” olarak 
nitelendirilmektedir. 
Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, 
üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Doğal dengeyi 
koruyarak hava ve su gibi yaşamsal kaynakların ve doğal hayatın korunmasını amaçlayan bir üretim 
yöntemidir. Organik tarımda ürün yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, 
etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan diğer tüm 
işlemlerde, kimyasal madde veya tarım ilacı kullanılmamaktadır. 
 Çiftçiler ve aileleri tarım ilaçlarına daha sık maruz kaldıkları için, Organik tarım, öncelikle çiftçi ve 
ailesinin genel olarak toplumun sağlığını korur ve iyileştirir. Organik tarım yaygınlaştıkça, tedavisi 
çok pahalı olan hastalıklara yakalanma oranları da azalacak ve ekonomi de dolaylı yoldan olumlu 
etkilenecektir. (www.tarim.gov.tr) 
Organik tarım, işletme içi girdileri son teknolojiden faydalanarak öncelikli olarak kullanmaya 
odaklanan, en az maliyetle, herkesin ihtiyacının karşılanmasını sağlayan, hayvansal ve bitkisel üretimi 
bütün olarak ele alan bir üretim yöntemidir. (Marangoz, 2008) 
 
 
2. DÜNYADA ORGANİK TARIM VE GİRİŞİMCİLİK İSTATİSTİKLERİ 
 
IFOAM tüm dünyada organik tarım örgütlerinin çatı organizasyonu konumundadır. Organik tarımın 
öneminin artması ile birlikte Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (International 
Federation of Organic Agriculture Movements-IFOAM) olarak 1972 yılında kurulmuştur. IFOAM 
Organik tarımın standartlarını belirleyen öncü bir kuruluş olmuştur. Tüm dünyadan organik üreticiler 
IFOAM sayesinde yenilikleri takip etmektedirler. Organik tarımın yaygınlaşmasında dünya genelinde 
büyük katkısı bulunmaktadır. 
2010 yılı başı itibariyle dünya organik tarım ticaretine ve iç pazar tüketimine konu olan değer 59 
milyar dolardır. Bu değerin %45’i Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirilirken, bunu 
Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada, İtalya izlemektedir. Dünyada kişi başına en çok organik 
ürün tüketen ülkeler arasında İsviçre, Danimarka, Lüksemburg, İsveç, Almanya, Amerika Birleşik 
Devletleri, Kanada ve Fransa gelmektedir. Organik tarıma yönelik desteklerin Avrupa’da 1960’larda 
başladığı görülmektedir. Bugün tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde, Tarım-Çevre Programı 
kapsamında ekolojik ürün üreten çiftçilere, devlet tarafından doğrudan destek verilmektedir (Tarım 
Bakanlığı Organik Tarım Ulusal Eylem Planı 2013-2016). 
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Organik tarım araştırmaları için 1973 yılında İsviçre’de FIBL (Research Institute of Organic 
Agriculture-Organik Tarım Araştırma Enstitüsü) kurulmuştur. FIBL 2017 yılı verilerinden 
faydalanarak istatistiki bilgiler ve grafikler hazırlanmıştır. Organik tarım alanındaki girişimcilik 
eğilimi; ihracatçı, ithalatçı, işleyici ve üretici bazında dünya genelinde, bölgesel olarak ve Türkiye 
genelinde incelenmiştir.  
 

Tablo 1: Dünya genelinde organik ürün ihracatçı, ithalatçı, işleyici ve üretici rakamları 

 Yıllar İşletmeciler, 
ihracatçılar 

İşletmeciler, 
ithalatçılar 

İşletmeciler, 
işleyiciler  

İşletmeciler, 
üreticiler 

Dünya 

2011 3.304,00 2.011,00 47.921,00 1.789.291,00 

2012 2.184,00 2.239,00 48.341,00 1.926.908,00 

2013 2.239,00 2.357,00 53.452,00 1.989.165,00 

2014 4.345,00 3.446,00 64.162,00 2.256.160,00 

 
2015 5.768,00 4.097,00 73.319,00 2.417.116,00 

Kaynak: Fibl (2017) 
 
Dünya genelinde 2011 yılında organik tarımda girişimci sayısı 1,7 milyon kişi iken 2015 yılına 
gelindiğinde bu rakam 2,4 milyon kişiye ulaşmıştır. Organik tarımda girişimci sayısının artan bir 
eğilim gösterdiği görülmektedir. 
 

Şekil 1: Dünya genelinde en çok organik üreticisi bulunan ülkeler 
 

 
Kaynak: Fibl (2017) 
 
Dünya genelinde organik üretici rakamlarına bakıldığında en çok üreticisi bulunan ülke 585.200 
üretici ile Hindistan’dır. İkinci sırada 203.602 üretici ile Etiyopya, 200.039 üretici ile Meksika, 
190.670 üretici ile Uganda, 165.98 üretici ile Filipinler, 148.610 üretici ile Tanzanya, 96.857 üretici ile 
Peru takip etmektedir. Türkiye 69.967 üretici ile dünya genelinde organik üretici sayısında 8. 
Sıradadır. Türkiye’nin ardından 58.258 üretici ile Peru ve 52.609 üretici ile İtalya gelmektedir. 
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Şekil 2: Dünyada kıtalara göre organik üretici oranlarının dağılımı 

 
Kaynak: Fibl (2017) 
 
Avrupa Birliği ülkeleri, Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Okyanusya olmak üzere 
bölgesel olarak organik tarımda ihracatçı, ithalatçı, işleyici ve üretici istatistiklerinin eğilimi 
incelenmiştir. Tüm bölgelerde yükselen bir eğilim grafiği izlenmiştir. 
 
2.1. Avrupa Birliği Ülkeleri: 
 

Tablo 2: Dünya genelinde organik ürün ihracatçı, ithalatçı, işleyici ve üretici rakamları 

 Yıllar İşletmeciler, 
ihracatçılar 

İşletmeciler, 
ithalatçılar 

İşletmeciler, 
işleyiciler  

İşletmeciler, 
üreticiler 

Avrupa 
Birliği 
Ülkeleri 

2011 132,00 1.606,00 40.802,00 236.007,00 

2012 296,00 1.816,00 40.731,00 253.381,00 

2013 256,00 1.913,00 45.049,00 256.423,00 

2014 872,00 2.910,00 52.153,00 256.591,00 

 
2015 1.957,00 3.474,00 58.360,00 269.453,00 

Kaynak: Fibl (2017) 
 
Avrupa birliği ülkelerinde İlk sırada 52.609 üretici ile İtalya gelmektedir. İkinci sırada İspanya 34.673 
üretici, Fransa 28.884 üretici ile üçüncü sırada yer alır. Almanya 25.078, Polonya 22.277, Avusturya 
20.976 üretici ile takip etmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde organik tarımın gelişmesinde organik 
tarım organizasyonları ve birliklerinin rolü büyüktür. Devlet politikaları ile de organik tarım 
desteklenmektedir. 
İtalya’da Organik tarımın gelişmesinde Organik Tarım İtalyan Birliği (AIAB) ve birçok organik tarım 
organizasyonu rol üstlenmiştir. Toplumu bilinçlendirme faaliyetlerine önem verilmiştir. 
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(Compagnani,2015) İspanya’da ilk organik tarım organizasyonu 1979 yılında kurulmuştur. İspanya 
Avrupa’nın ikinci organik ülkesi durumundadır. İspanya Organik Tarım topluluğu ticari bir işletme 
gibi faaliyet göstermemekte; eğitim programları, kongreler ile halkı bilinçlendirmek için çalışmalar 
yapmaktadır. (Gonzalvez,2015) İsviçre’de Bio Suisse organizasyonu 1981 yılında kurulmuştur. 
6000’den fazla İsviçreli organik çiftçi üyesi vardır. Dünya üzerindeki en yüksek standartlara sahip 
organizasyondur. Standartları Avrupa Birliği standartlarının çok üzerindedir. Çiftçiler, tüketiciler, 
çevreciler ile organik çiftçiler arasında köprüler kurulması önerilmiştir. Pazarlama ve iletişim 
faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi üzerinde durulmuştur. Yasal süreçlerin hızlanması için lobi 
faaliyetlerinin artırılması, organik trendinin faydalarının anlatılması, bilinç düzeyinin yükseltilmesine 
önem vermiştir. (Baertishi,2015). Organik tarım konusunda Danimarka Uluslararası Organik Gıda 
Araştırma Merkezi tarafından yapılmış araştırmanın sonuçlarına göre organik tarımın artması, 
ortaklıkların çoğalması, hızlı büyüyen pazar koşullarına uyum sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. 
Ayrıca Finlandiya’nın sağladığı tarımsal politika yasalarının güçlü bir destek sağladığı belirtilmiştir. 
(Bertelsen, Urs 2015). 
 
2.2. Afrika Ülkeleri: 
 

Tablo 3: Afrika ülkelerinde organik ürün ihracatçı, ithalatçı, işleyici ve üretici rakamları 
 

 Yıllar İşletmeciler, 
ihracatçılar 

İşletmeciler, 
ithalatçılar 

İşletmeciler, 
işleyiciler  

İşletmeciler, 
üreticiler 

Afrika 
Ülkeleri 

2011 2.118,00 4,00 1.138,00 532.101,00 
2012 468,00 22,00 562,00 572.863,00 
2013 532,00 22,00 604,00 572.498,00 
2014 498,00 22,00 607,00 593.049,00 

 
2015 518,00 37,00 2.283,00 718.301,00 

Kaynak: Fibl 2017 
 
Afrika; tarımda yeşil devrim ortaklıkları milenyum köyleri projesi ile birlikte organik tarımda bir 
atılım gerçekleştirmiştir. Uganda organik çiftçileri ile organik üretim ve organik pazara katılmıştır, 
Zambiya devleti 100.000 küçük ölçekli organik çiftçiyi ve çiftliklerini destekleme kararı almıştır.  
(Auerbach, Raymond (2015) Afrika Ülkelerinde organik tarımda girişimci sayısı artan bir eğilim 
göstermektedir. Etiyopya 203.602 girişimci ile ilk sırada yer almaktadır. Uganda 190.670 girişimci ile 
ikinci sırada, Tanzanya 148.610 girişimci ile üçüncü sıradadır. Ardından Kongo 36.571, Kenya 33.155 
Madagaskar 22.850 üretici ile takip etmektedir. 
 
2.3. Asya Ülkeleri:  
 

Tablo 4: Asya ülkelerinde organik ürün ihracatçı, ithalatçı, işleyici ve üretici rakamları 

  Yıllar İşletmeciler, 
ihracatçılar 

İşletmeciler, 
ithalatçılar 

İşletmeciler, 
işleyiciler  

İşletmeciler, 
üreticiler 

Asya 
Ülkeleri 

2011 133,00 180,00 2.275,00 620.455,00 
2012 800,00 222,00 2.882,00 685.437,00 
2013 792,00 229,00 3.102,00 726.325,00 

2014 2.266,00 308,00 5.976,00 901.578,00 

 
2015 2.373,00 361,00 6.243,00 851.016,00 

Kaynak: Fibl 2017 
 
 
Hindistan 585.200 girişimci ile hem Asya’nın hem Dünya’nın en yüksek girişimci sayısına sahip 
ülkesidir. Filipinler 165.958 üretici ile Asya kıtasında ikinci Dünya sıralamasında 5. Sıradadır. 
Tayland 13.154, Tacikistan 10.486, Kore 11.611 girişimci ile takip etmektedir. Diğer ülkelerde genel 
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olarak girişimci sayısı 10.000 kişinin altındadır. Ancak Asya ülkeleri arasında Çin ve Japonya’daki 
girişimci sayıları genel ortalamanın oldukça altındadır. Çin’deki girişimci sayısı 9990, Japonya’daki 
ise 2130 girişimcidir. 
Hindistan’da Tarım Bakanlığı’na bağlı Ulusal Organik Tarım Merkezi bulunmaktadır. Hindistan’da 
eğitimler yapmak, hasat sonrası teknolojilerinde bölge üzerinde sunumlar yapmak, tarımsal işlemler ve 
kırsal bölgedeki çiftçilere rekabet avantajı sağlamakla mükellef KVK ismiyle anılan birlikler 
mevcuttur. Küçük çiftçiler bu politika sayesinde verimliliklerini arttırmak adına sulama ve 
havalandırma hizmetleri gibi ortak kaynakların kullanımı ve iş birliklerinin teşvik edilmesi 
konularında adımlar atabilmekte ve bu konudaki işlemleri tanımaktadır. Aynı zamanda bu yasalar 
organik tarım yapmaya başlayan çiftçilerin ürünlerini uygun pazarlarda ve değerinde bir fiyata 
satmaları için destek vermektedir. (Singoro,2016). 
 Hindistan Maharishi Yönetim Üniversitesinde organik tarımla ilgili organizasyonların temel 
prensipleri üzerine bir araştırma yapılmış ve teknoloji ile birleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; 
teknolojinin problemlerin çözümü için bir araç olduğu; asıl faktörün insan olduğu ortaya çıkmıştır. 
Organik tarımda anahtarın eğitim olduğu belirtilmiştir. (Fagan,2015). 
 
2.4. Latin Amerika Ülkeleri:  
 

Tablo 5: Latin Amerika ülkelerinde organik ürün ihracatçı, ithalatçı, işleyici ve üretici 
rakamları 

 Yıllar İşletmeciler, 
ihracatçılar 

İşletmeciler, 
ithalatçılar 

İşletmeciler, 
işleyiciler  

İşletmeciler, 
üreticiler 

Latin 
Amerika 
Ülkeleri 

2011 570,00 44,00 858,00 316.578,00 

2012 498,00 6,00 1.063,00 317.273,00 

2013 539,00 1,00 1.442,00 320.148,00 

2014 565,00 1,00 1.278,00 384.852,00 

 

2015 690,00 1,00 2.208,00 457.677,00 

Kaynak: Fibl 2017 
                 
 Latin Amerika ülkeleri içinde Meksika 200.039 girişimci ile birinci sıradadır. Dünya genelinde 
üçüncü sıradadır. Peru 96.857 girişimci ile Latin Amerika ülkeleri içinde ikinci sıradadır. Dünya 
genelinde ise 7. sıradadır.  
 
2.5. Kuzey Amerika Ülkeleri:  
 

Tablo 6: Kuzey Amerika ülkelerinde organik ürün ihracatçı, ithalatçı, işleyici ve üretici 
rakamları 

 Yıllar İşletmeciler, işleyiciler  İşletmeciler, üreticiler 

Kuzey Amerika 
2011 993,00 16.598,00 
2012 1.238,00 16.470,00 
2013 1.448,00 16.393,00 
2014 1.583,00 17.062,00 

 
2015 1.521,00 19.138,00 

Kaynak: Fibl 2017 
Amerika ve Kanada’daki üreticiler incelenmiştir. Amerika’daki üretici sayısı 14.871 kişi, Kanada’daki 
üretici sayısı 4267 kişidir. Organik üretici sayısı yükselme eğilimi göstermektedir. 
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2.6 Okyanusya Ülkeleri: 
 

Tablo 7: Okyanusya ülkelerinde organik ürün ihracatçı, ithalatçı, işleyici ve üretici rakamları 

 Yıllar İşletmeciler, 
ihracatçılar 

İşletmeciler, 
ithalatçılar 

İşletmeciler, 
işleyiciler  

İşletmeciler, 
üreticiler 

Okyanusya 

2011 235,00 31,00 1.000,00 14.138,00 

2012   12,00 1.050,00 14.605,00 

2013   12,00 1.005,00 22.997,00 

2014   12,00 1.037,00 22.115,00 

 

2015 88,00 17,00 1.028,00 22.021,00 

Kaynak: Fibl 2017 
 
Okyanusya ülkelerinde de organik tarım girişimci sayısında artan bir eğilim görülmektedir. Girişimci 
sayısı 2011 yılında 14.138 kişi iken 2015 yılında bu sayı 22.021 kişiye çıkmıştır. 
Avustralya Ekolojik Tarım Birliği’nin 320 üyesi bulunmaktadır. Avustralya için organik tarımda 
başarı için birlik olmanın gerekliliği vurgulanmıştır. Avustralya’daki 10 farklı tarım birliği 
karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Organik tarımda gelişmenin sağlanması için bütünsel yaklaşım 
gerektiği üzerinde durulmuştur. (Cochrane,2015). 
 
 
3. TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM VE GİRİŞİMCİLİK İSTATİSTİKLERİ 
 
Organik tarım faaliyetleri Avrupa’da 1900’lü yıllarda başlamıştır.  Devlet yardımları ile organik 
tarımın desteklenmesi 1970’li yılları bulmuştur. Gelişmiş ülkeler olan Avrupa, Kuzey Amerika ve 
Japonya’da ki gelişmelerden, Türkiye’de etkilenmiştir. Türkiye’de organik tarım Avrupalı organik 
tarım firmalarının talebi doğrultusunda gelişmeye başlamıştır. Avrupa’nın tersine tabanın talebi ile 
değil, yukardan aşağıya doğru gelişme göstermiştir (Aksoy, 1999).  
Türkiye’de organik tarım dış talebe bağlı olarak gelişmeye başlamıştır. İç piyasada tüketimin 
artmasına paralel olarak talebin artması beklenmektedir. İç piyasanın talebinin artması ile birlikte ürün 
çeşitliliği, üretici sayısı, üretim miktarı artacaktır. Türkiye’de ilk organik tarıma geçiş yapan üreticiler 
için prim fiyat ve pazar garantisi mevcuttu. Ancak günümüzde ekonomik faktörlerin yanısıra çevre 
bilincinin gelişmiş olduğu gözlenmektedir. İnsan sağlığına verilen önemin artması organik tarıma 
geçiş için önemli bir etken olmuştur. Organik tarımın benimsenmesi ve sürdürülmesi önemsenmiştir.  
Türkiye toprak, iklim, su kaynakları ve ürün çeşitliliği ve işgücü bakımından organik tarım için uygun 
koşullara sahiptir. Organik tarımın amacı; tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşımı ve doğal kaynakların 
sürdürülebilir kullanımının sağlanmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için tüm paydaşlar ile organik tarımın 
her aşamasında kalıcı gelişmeler olması amaçlanmaktadır. Tarım politikaları, faaliyetler; bu temel 
amaç için geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Üreticinin gelir düzeyinin artması, tüketicinin talebine 
cevap verilmesi, çevrenin korunması giderek önem kazanmaktadır (www.tarim.gov.tr). 
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3.1 Türkiye’de Organik tarımda Üretici sayısındaki artış Grafiği 2004-2015 
 

Şekil 3: Türkiye’de organik tarım üreticilerinin yıllara göre eğilim grafiği 

 
Kaynak: Fibl 2017 

 
Türkiye’de üretici sayısı 2004 yılında 12.806 kişi iken 2015 yılına gelindiğinde bu rakam 69.967 
üreticiye ulaşmıştır. Sürekli artış eğilimi gösteren bir grafik mevcuttur. Türkiye’de organik üretime 
olan talep sürekli artmaktadır. 
 
3.2. Türkiye’de İhracatçı, İthalatçı, İşleyici, Üretici İstatistikleri 
 

Tablo 8: Türkiye’de organik ürün ihracatçı, ithalatçı, işleyici ve üretici rakamları 

  
    

   İşletmeciler, 
ihracatçılar 

İşletmeciler, 
ithalatçılar 

İşletmeciler, 
işleyiciler  

İşletmeciler, 
üreticiler 

Türkiye 

2011 39,00 37,00 169,00 43.716,00 

2012 34,00 32,00 118,00 57.259,00 

2013 39,00 35,00 118,00 65.042,00 

2014 37,00 34,00 839,00 71.472,00 

 

2015 42,00 44,00 1.064,00 69.967,00 

Kaynak: Fibl 2017 
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Şekil 4: Türkiye’de organik tarımda işletmeci, üreticilerin yıllara göre eğilim grafiği 

 
  
Türkiye’de ihracatçı firma sayısı 2011 yılı itibariyle 39 iken 2015 yılı itibariyle 42 firmaya 
yükselmiştir. İthalat yapan firma sayısı 2011 yılında 37 iken, 2015 yılına gelindiğinde 44 firmaya 
ulaşmıştır. İşleyici sayısı 2011 yılında 169 firma iken 2014 yılında bir sıçrama yapmış 839 firmaya 
ulaşmıştır. Artış eğilimi 2015 yılında da devam etmiş firma sayısı 1064’e ulaşmıştır. Üretici sayısında 
da sürekli artan eğilimde bir grafik mevcuttur. Türkiye üretici sayısı ile dünya genelinde 8. Sıradaki 
yerini korumaktadır 
 
 
4. TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIMDA GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ 
 
Türkiye’de farklı sektörlerden organik tarımda girişimcilik örnekleri verilmiştir.  
 
Örnek1: Organik Keçi Sütü Üretimi 
Girişimci Funda Özer Baltalı tarafından İzmir Seferihisar Düzce Köyü’nde Organik Keçi sütü ve süt 
ürünleri alanında faaliyet göstermekte olan Baltalı Gıda 2008 yılında kurulmuştur. Şirket, 130 dönüm 
arazide yüzde 100 keçi sütünden katkısız ürünler üretmektedir. En önemli avantajı yüksek verimli özel 
bir keçi ırkına sahip olmasıdır. Keçiler uzmanların gözetiminde, tüm kontrolleri yapılarak sağlıklı 
koşullarda yetiştirilmektedir. Gerekli uluslararası sertifikalar alınmıştır. Şirketin yeni ürün ve projeleri 
arasında alerjik çocuk ve yetişkinlere yönelik özel ürünler bulunmaktadır. Bunun için üniversitelerle iş 
birliği içinde ürün geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Keçi sütünün anne sütüne en yakın değerlere 
sahip olmasından dolayı bu girişim gerçekleşmiştir. Tesis %100 keçi sütünden günlük süt ve peynir 
üretmek üzere kurulmuştur. Ürün yelpazesinde, günlük pastörize süt, 1000 ve 200 mİ UHT uzun 
ömürlü süt, kefir, çikolatalı süt, geleneksel peynirlerden keçi Seferihisar peyniri, kaşar peyniri, lor, 
labne, tulum, light keçi peyniri, Fransız geleneksel keçi peyniri olan büş, tatlı kırmızı pul biberli büş, 
süzme yoğurt, evde kolayca geleneksel yöntemlerle yoğurt yapmaya imkân veren kolay yoğurt ve keçi 
tereyağı bulunmaktadır. Günlük 12 bin litre keçi sütü işleyen Baltalı Gıda’nın ürünleri Türkiye 
genelinde ulusal ve yerel zincirler, market ve şarküterilerde, restoran ve otel kanallarında ve online 
platformlarda satılmaktadır. Kuruluşunun ilk yılında 800 bin TL ciro elde eden Baltalı Gıda, 2016’da 
cirosunu 16 milyon TL’ye yükseltmiş durumdadır. Şirketin 2017 ciro hedefi ise 20 milyon TL.dir. 
Şirket sosyal sorumluluk projesi olarak Alerjik Anne grubu oluşturmuştur. Tesis hijyen 
standartlarından dolayı ziyarete kapalı olup sadece annelere ziyaret olanağı sağlamaktadır 
(www.baltali.com.tr). 
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Örnek 2: Organik Süt ve Organik Yumurta Üretimi 
Girişimci Muharrem Doğan 2009 yılında organik et, organik süt ve organik yumurta üreten Orvital 
Gıda firmasını kurarak Türkiye’nin ilk organik tavuk üreticisi olmuştur. Organik tavuk pazarında 
yüzde 80-85 pay ile lider olan Orvital ürettiği tüm ürünleri kendi markası ile piyasaya sunmaktadır. 
Şirketin organik tavuk ve yumurta üretimi Samsun Alaçam’da 360 dönümlük alanda yapılmaktadır. 
Organik kırmızı et üretimi ise Çanakkale Ayvacık’ta Kaz Dağları’nın eteklerindeki köylerde 
yapılmaktadır. Burada 10 köyde, 12 bin 500 dönümlük alanda boz ve yerli kara hayvan ırklarıyla 
sözleşmeli tarım modeliyle yetiştiricilik yapılmaktadır. Bölgedeki 40 üretici tarafından 2 bin 600 adet 
inek yetiştirilmektedir. Organik kırmızı etlerle şirketin İzmir’deki işleme tesisinde sucuk, sosis, salam 
ve döner gibi ürünler hazırlanmaktadır. Orvital söz konusu ürünlerin yanı sıra Güneydoğu ve İç 
Anadolu Bölgelerinde yine sözleşmeli tarım modeliyle fasulye, nohut, kırmızı mercimek, bulgur, 
pirinç ve makarna üretmektedir. Şirket, 2015’ten bu yana organik et, tavuk ve sebze suyu, 2016’dan 
bu yana da organik süt, ayran, yoğurt gibi ürünler üretmektedir. Firmanın 2016 yılından itibaren 
yurtdışı ihracat yapmaya başlamıştır. Firma 2018 yıl sonu hedefi ihracatın genel cirodaki payının 
yüzde 50 olması ve ihracat yapılan ülke sayısının 15’e çıkarılmasıdır (www.orvital.com.tr). 
Örnek 3: Organik Propolis, Arı Sütü, Polen Ve Bal Üretimi 
ITÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, Ziraat Mühendisi 
Taylan Samancı ve Aslı Sunay tarafından 2013’te kurulan SBS firması, propolis, arı sütü, polen ve bal 
üretimi yapmaktadır. Bal arılarının dış etkenlerden, mikroorganizmalardan ve diğer zararlılardan 
korumak için kovanlarını kapladığı propolis maddesinin modernize edilerek arıcıların maliyetini 
düşürmek amacıyla Türkiye’de ilk kez üretimini SBS gerçekleştirmiştir. Üniversite ve özel sektör 
dayanışması ile yürütülen Ar-Ge projesi için KOSGEB’den destek almış ve “Borsa İstanbul Özel 
Pazar 2014 Yılı En Hızlı Büyüyen Yeni Girişim Şirketi” olarak ödüle layık görülmüştür. Üretilen 
ürünler birçok ülkeye ihraç edilmektedir (www.sbs-turkey.com). 
Örnek 4: Organik Atıştırmalık Üretimi  
Girişimci Didem Bakır tarafından organik 45 çeşit atıştırmalık üreten firma unibble.com 2016 yılında 
kurulmuştur. Türkiye’de gıda kategorisinde ilk defa uygulanan iş modeliyle farklılaşan firma; üye olan 
tüketicilerin tat profillerini, diyet ihtiyaçlarını, alerji bilgisini, ürün tercihlerini ve kullandıkları 
ürünlere olan yorumları kayıt altına alarak kişiselleştirilmiş hizmet sunmaktadır. 2016 yılından itibaren 
online satış yapan firma, çeşitli kafelerde de ürün satışı yapmaktadır. 2018yılından itibaren yurtdışı 
satışlar hedeflenmiştir. (Unibble.com) 
Örnek 5: Organik Yarasa Gübresi Üretimi 
Girişimci Coşkun Hamat ve ortakları 2016 yılında Agro Hold’u kurmuşlardır. Eskişehirli Agro Hold, 
yarasa dışkısından organik tarım için gübre üreten birkaç şirketten biridir. Bu niş alandaki fırsatı 
değerlendiren şirket, iki yıl önce kurulmuş. 3 bin metrekaresi kapalı 5 bin metrekaresi açık alan olmak 
üzere toplam 8 bin metrekarelik bir alan üzerinde faaliyet gösteren şirket, 2016’da 100 ton yarasa 
dışkısından 70 ton doğal gübre elde etmiştir. Şirket Avrupa Birliği standartlarına uygun üretim 
yapmakta olup Almanya’ya ihracat yapmaktadır (www.agrohold.com.tr). 
Örnek 6: Organik Solucan Gübresi Üretimi 
Girişimci Osman Sezer 2008 yılında organik solucan gübresi firması Akme Solidem’i kurmuştur. 
2008’de kurulan şirket Burdur’da faaliyet göstermekte olup ayda 400 ton solucan gübresi 
üretmektedir. Akme Solidem Türkiye genelinde 130 çiftlikle çalışmaktadır (www.akmesolidem.com). 
Örnek 7: Organik Nar Ekşisi Üretimi 
GAP Ekolojik Tarımsal Kalkınma ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (GAPEKODER) destek verdiği 
proje kapsamında, Şanlıurfa’da Organik nar ekşisi üretilmektedir. Katine markasıyla piyasaya sunulan 
organik nar suları doğal ürünler satan marketlerde satılmaktadır. GAPEKODER yılda 10 ton organik 
nar ekşisi üretmektedir. 2010 yılında ciddi bir sanayi yatırımına dönüşmüştür. BİOGAP Gıda İlaç 
Tarım Ürünleri Ltd. Şti. Şanlıurfa I. Organize Sanayi Bölgesi’nde 2.000 metrekare kapalı alana kurulu 
üretim tesisini yaklaşık 4 milyon TL’lik bir harcama ile tamamlayarak ilk nar ekşisi üretimini 
yapmıştır. Saatte 5 ton taze nar/üzüm işleme kapasitesine sahip olan tesis, günlük 10 ton kurutulmuş 
sebze-meyve üretebilmektedir (www.gapnatura.com.tr). 
Örnek 8: Organik Yumurta Ve Tavuk Üretimi 
Girişimci Cengiz Gülmez tarafından Elâzığ merkezli organik yumurta ve organik tavuk şirketi Umut 
Tavukçuluk kurulmuştur. Şirket, Flotty, Doğalım Yumurta ve Green Ranch markalarıyla organik 
yumurta üretmektedir. Ayrıca Flotty markasıyla organik piliç satışı da yapmaktadır. Tesis ulusal ve 
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uluslararası kalite sertifikasyon merkezleri tarafından onaylanmış organik tarım yönetmeliklerine göre 
işlemekte olup talep doğrultusunda bayilikler vermektedir (www.myfikirler.org) (www.flotty.com.tr). 
Örnek 9: Organik Tekstil Ürünleri Üretimi 
Girişimci Fidel Berber tarafından organik tekstil ürünleri firması Doa organik ürünler kurulmuştur.  B-
B Tekstil firmasının markası Doa Organik Ürünler’in bir mağazası ve 12 satış noktası bulunmaktadır. 
Ayrıca yurtdışında 17 ünlü mağazada ürünleri satılmaktadır. Doa Organik Ürünler mağazasında bebek 
ve çocuk kıyafetleri, emzirme kıyafetleri, çorap ve iç çamaşırları, bambu örme oyuncak, bambu örme 
bere, kozmetik, tahta oyuncak ile doğa dostu bebek ve çocuk ayakkabıları satışa sunulmaktadır. 
Organik ürünlerin büyük bir bölümü şirketin İstanbul’daki tesisinde, bir kısmı da Anadolu’daki farklı 
illerde ürettirilmektedir (ekruli.wordpress.com/doa/). 
Örnek 10: Organik Bebek Ve Çocuk Kıyafetleri Üretimi 
Girişimci Tuba Tuna Yalçuva tarafından 2008 yılında Kapbula Organik Şeyler firması kurulmuştur. 
Kapbula Organik Şeyler mağazalarında bebek ve çocuklara yönelik sadece organik giyim ürünleri 
bulunmaktadır. İstanbul’da bazı AVM’lerde ve KKTC’de satışlar gerçekleştirilmektedir. 
(Kapbula.com.tr) 
Örnek 11: Organik Meyve Suyu Üretimi 
Girişimci Yaşar Eşmekaya tarafından Türkiye’nin ilk sertifikalı organik meyve suyu firması Elite 
Naturel kurulmuştur. Ankara’daki tesislerinde üretilen organik meyve sularının %80’i ihraç 
edilmektedir. İhracat yapılan ülkeler arasında ABD, Japonya, İngiltere ve Almanya gibi seçici 
tüketicilere sahip ülkeler var. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan, hormon ve kimyasal tarım ilacı 
kullanmayan 5020 çiftçiden meyveler tedarik edilmekte, Türkiye genelinde toplam 50,000,000 m2 
organik tarım alanında faaliyet yürütülmekte ve 20.000 kişiye istihdam sağlanmaktadır. 
(Elitenaturel.com) 
Örnek 12: Organik Unlu Mamüller Üretimi 
Girişimci Bircan Erdoğan tarafından İstanbul’da kurulan Secret Farm, organik bebek bisküvisi, galeta, 
kurabiye, erişte ve un üretmektedir. Şirketin ürünlerin şu anda 30 noktada satılmaktadır. Miladı 1980 
yılına dayanan Can Organik, 2010 yılından itibaren butik el yapımı (unlu mamuller) ürünleriyle 
profesyonel anlamda faaliyetlerini sürdürmektedir. (www.secretfarm.com.tr) 
Örnek 13: Organik Tarım ve Ekolojik Turizm Faaliyeti 
Girişimci Hüseyin Serdar Taner; Ekolojik turizm hizmeti veren bir çiftliğin sahibi ve Türkiye’nin ilk 
organik tarım üreticilerinden biridir. Uzun yıllar yaklaşık 100 dekar araziyi kimyasallardan temizleyip, 
toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını doğal yöntemlerle düzeltmek için olağanüstü bir çaba 
sarf ettikten sonra 2001 yılından itibaren sertifikalı üretim yapmaya başlamıştır. Üçü uluslararası 
olmak kaydıyla toplam dört kez ödüle layık görülen Taner, başta Ankara olmak üzere büyük şehirlerde 
700’e yakın tüketiciye yaklaşık 25-40 kalem temel gıda maddesini aracısız olarak göndermektedir. 
(www.myfikirler.org) 
Örnek 14: Organik kompost Gübre Üretimi 
Girişimci KVY Mühendislik firması “Biohumus” markasıyla Denizli’de organik kompost gübre 
üretmektedir. Ürünlerini 2005’te piyasaya sunan şirket söz konusu ürünü geliştirmek için 4 milyon 
TL’lik yatırım yapmıştır. AB standartlarında lisanslıdır (www.biohumusgroup.com.tr). 
Örnek 15: Organik Çorap Üretimi 
Çorap üreticisi Ahmet Akgül 2013’te ürün gamına organik pamuktan üretilen çorapları eklemiştir. İlk 
yıllarda sadece Avrupa Birliği ülkelerinde markalar için fason üretim yapan şirket şimdi kendi 
markasıyla (VNS) ihracata başlamıştır. Aynı zamanda iç pazara da ürün veren firma %100 organik 
pamuktan çorap üretmektedir. Venüs markalı çorap terleme, koku, kaşıntı, mantar ve alerji 
problemlerini engellemek ve var olanları da azaltmak için üretilmiştir (www.bulussocks.com).  
Örnek 16: Organik Solucan Gübresi Üretimi 
Girişimci Burçin Karababa Türkiye'nin ilk solucan gübresi tesisi Ekosol Tarım ve Hayvancılık AŞ’yi 
2005 yılında açarak alanında öncü olmuştur. 150 bin lira sermaye ve 50 solucanla kurulan şirket 2016 
yılından itibaren 21 dekarlık bir alanda 4500 metre kare kapalı alanda hizmet vermektedir 
(www.ekosol.net). 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
Organik tarım, girişimcilikte yeni bir trend olarak ortaya çıkmaktadır. Tüketicilerin sağlıklı, kimyasal 
kullanılmamış, çevreye duyarlı, doğal ürün talepleri giderek artmaktadır. Artan talebi karşılamak üzere 
dünya genelinde ve bölgesel olarak incelendiğinde organik üretimde girişimci sayılarının sürekli artış 
eğilimi gösterdiği görülmektedir. 2015 yılında 59 milyar dolar olan organik ürün pazarı 2017 yılı 
itibariyle 80 milyar doları aşmış durumdadır. Organik ürün pazarı sürekli büyüme eğilimi 
göstermektedir. Tüm dünyada organik tarımda ihracatçı, ithalatçı, işleyici ve üretici konumunda 
girişimci sayıları sürekli artan bir grafik izlemektedir. Türkiye organik tarımda üretici ve ihracatçı bir 
ülke konumundadır. Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa Birliği ile ortak standartları 
benimsemiştir. Ulusal ve uluslararası kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ile organik üretim 
denetlenmektedir. Organik tarımda tüketici bilinci yeterli düzeyde değildir ancak Buğday başta olmak 
üzere çeşitli dernekler aracılığı ile tüketiciyi bilinçlendirme, küçük aile çiftliklerini bilgilendirme 
çalışmaları yapılmaktadır. Yurt genelinde ekolojik pazarların kurulması ile tüketicilerin bilinçlenme 
düzeyinde artış gözlenmektedir. Bilinç düzeyi arttıkça iç pazardaki tüketim oranları da artacaktır. 
Organik ürünlerde; işlenmiş ürün kategorisinde yeterli üretim mevcut değildir, bu alanda da 
girişimciler için fırsatlar bulunmaktadır. Organik üretim devlet politikası olarak da destek 
görmektedir. Türkiye’deki girişimcilik örneklerine bakıldığında organik üretimin sanıldığının aksine 
uzun vadede oldukça karlı bir girişim olduğu görülmektedir. Organik tarım sürdürülebilir tarım için 
vazgeçilmezdir. Daha çok girişimcinin teşvik edilmesi için yurt genelinde devlet, özel sektör ve 
üniversitelerin iş birliği ile eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri hızlandırılmalıdır. Türkiye’nin toprak 
yapısı ve iklim özellikleri de göz önüne alındığında organik üretim için çok uygun koşullara sahiptir. 
Girişimciler için cazip bir alan olma özelliğini sürekli koruyacaktır. Araştırmamın sınırları; organik 
ürün üretiminde girişimcilik üzerine henüz yapılmış akademik bir araştırma bulunmamasıdır. 
Gelecekte araştırılması için önerilerim; sektörel bazda organik ürün üretiminde girişimcilik 
problemleri üzerine saha araştırmaları yapılabilir.  
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1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 
 
Günümüzde tüketici taleplerindeki değişiklikler işletmeleri çevre dostu uygulamalara daha fazla 
odaklanmaya itmektedir. Tüketiciler arasında çevresel hassasiyet artmakta ve çevre dostu ürünlere 
olan talep de giderek yükselmektedir. İktisat ideolojisine hakim Neo-liberal görüşte şirketlerin 
yalnızca kar maksimizasyonuna odaklanması gerektiği ve üretim faaliyetleri sonucunda çevreye 
negatif bir dışsallık söz konusuysa, bu dışsallığın sonradan telafi edilebileceği belirtilmektedir. Ancak 
günümüzde çevreye verilebilecek negatif dışsallıkların sonradan tazmini yerine sürdürülebilir gelişme 
odaklı ekolojik iktisadi bakış açısı daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bu noktada sürdürülebilir 
girişimcilik kavramı ön plana çıkmaktadır. Sürdürülebilir girişimciler tüketici pazarlarındaki fırsatları 
görerek çevre dostu olmayan uygulamaların yol açtığı pazar başarısızlıklarını, yarattığı ve tüketici 
piyasalarına sunduğu çevresel olarak sürdürülebilir inovatif ürün ve hizmetlerle fırsata 
dönüştürmektedirler. 
Bu çalışmada “Çevresel sürdürülebilirliğin farklı inovasyon düzeylerinde tüketici davranışı üzerindeki 
etkisi nedir?” sorusuna cevap aranmaktadır. Bu amaç doğrultusunda senaryo bazlı davranışsal deney 
kullanılarak çevresel sürdürülebilirlik ve inovasyon kavramları yüksek ve düşük olarak manipüle 
edilip tüketicilerin satın alma niyeti ve güven boyutları test edilecektir. 
 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI  
 
Disiplinler arası bir çalışma alanı olan ekolojik iktisat Neo – liberal bakış açısından birçok alanda 
ayrılmaktadır. Ekolojik iktisatçılar, Neo – liberal iktisatçıların ekonomik kirliliğin ve insan sağlığına 
zararlı etkilerinin telafi ücreti ödenerek kolayca ortadan kaldırılabileceğini düşünmektedirler. Ekolojik 
iktisatçılara göre sınırsız ekonomik büyüme mümkün değildir ve arzu da edilmez; çünkü 
kaynaklarımız kısıtlıdır ve sonsuza kadar genişleyemeyecektir. Doğanın sınırları olmasına rağmen, 
bize ihtiyacımız olanı zaten sağlamaktadır bu yüzden daha fazlası için çevreyi tahrip etmeye gerek 
yoktur. Bu bağlamda ekolojik iktisadi bakış açısı ekonomik büyümeye odaklanmak yerine 
sürdürülebilir kalkınmayı önermektedir. Dahası sürdürülebilir kalkınmanın dünya üzerindeki 
insanların yaşam standartlarını iyileştirmenin tek yolu olduğunu da iddia etmektedir (Gurjar vd., 
2010). 
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Girişimciler, değer yaratan ağlar kurmak için para, insan, fikir vb. bir araya getiren bir katalizör görevi 
görmektedirler. Geleneksel girişimciler, pazar yaratmak ve değiştirmek için tedarikçiler ve müşteriler 
arasında köprü oluşturan faaliyetlerle uğraşırken, sürdürülebilir girişimciler geleneksel girişimcilerden 
farklı olarak çevresel uygulamalar ve pazar başarısı arasında da köprü oluştururlar. Kısaca 
sürdürülebilir girişimcilik, çevresel ve/veya sosyal açıdan faydalı ürünler ve hizmetler sağlayan 
piyasanın büyük bir bölümünü ele geçirme potansiyeline sahip inovatif bir girişimciliktir türüdür. 
İnovasyonlarıyla sürdürülebilir girişimciler pazarları ve toplumu önemli ölçüde şekillendirmektedir. 
Bir pazar sisteminde, sürdürülebilir gelişme sürdürülebilir inovasyona ve tüketici pazarlarında başarılı 
olabilecek çevresel hedeflere ulaşabilen ürün veya süreçleri yaratan girişimcilere ihtiyaç duymaktadır. 
(Schaltegger ve Wagner, 2011).  
Önceki araştırmalar bir şirketin çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları ile tüketicilerin satın alma 
niyeti arasında olumlu bir ilişki olduğunu göstermiştir (Sen ve Bhattacharya, 2001; Lichtenstein vd., 
2004; Kim ve Choi, 2005; Mohr ve Webb, 2005; Stall-Meadows ve Hebert, 2011). Greendex (2012) 
tüketicilerin yüzde ellisinden fazlasının kendilerini “olabildiğince çevre dostu ürün almaya gayret eden 
kimseler” olarak tanımladıklarını ortaya koymuştur. 
Bu bağlamda çalışmanın iki tane hipotezi vardır: 
H1a: Çevresel sürdürülebilirlikteki bir artış, tüketicilerin satın alma niyetinde bir artışa yol açmaktadır. 
H1b: Çevresel sürdürülebilirlikteki bir artış, tüketicilerin şirkete duyduğu güvende bir artışa yol 
açmaktadır. 
H2a: İnovasyon seviyesindeki bir artış çevresel sürdürülebilirliğin tüketicilerin satın alma niyeti 
üzerindeki pozitif etkisini daha da artırmaktadır. 
H2b: İnovasyon seviyesindeki bir artış çevresel sürdürülebilirliğin şirkete duyduğu güveni üzerindeki 
pozitif etkisini daha da artırmaktadır. 
 
 
3. TASARIM VE YÖNTEM  
 
Bu çalışmada 2x2 faktöryel dizaynı olan davranışsal bir deney kullanılacaktır. Deneyin amacı 
çalışmanın da araştırma konusu olan çevresel sürdürülebilirliğin farklı inovasyon düzeylerindeki 
tüketici davranışlarına olan etkisini analiz etmektir. Deneyde bağımsız değişkenler olarak çevresel 
sürdürülebilirlik ve inovasyon seviyeleri yüksek ve düşük olarak manipüle edilmiştir. Bağımlı 
değişkenler arasında ise tüketicilerin satın alma niyeti ve tüketicilerin güveni yer almaktadır. 
Katılımcılar olarak lisans öğrencileri kullanılacaktır. Hair vd. (2010)' ne göre her hücredeki örnek 
bağımlı değişken sayısından daha büyük olmalı ve tavsiye edilen minimum hücre boyutu da 20 
katılımcıdır. Bu çalışma 4 hücreye sahiptir ve bu nedenle en az 80 katılımcının örneklem olarak 
kullanılması öngörülmektedir. Kısa bir girişten sonra katılımcılar bir şirketle tüketici arasındaki 
ilişkiyi anlatan dört farklı senaryodan birisini okuyacak. Daha sonra tipik bir tüketicinin bu senaryoya 
nasıl tepki vereceği ile ilgili soruları cevaplayacaklar. Deney ayrıca ölçek soruları, manipülasyon ve 
gerçeklik kontrol soruları ve demografik sorularını içermektedir. Bağımlı değişkenler için varolan 
ölçekler uyarlanmıştır. Tüketicilerin satın alma niyeti ölçeği Dodds vd. (1991)'den, tüketicilerin güveni 
ölçeği Aaker vd. (2004)'den uyarlanmıştır. Ölçeklerin tüm öğeleri “kesinlikle katılıyorum”’dan 
“kesinlikle katılmıyorum”’a kadar uzanan yedili likert ölçeği ile ölçülmüştür. Ölçeklerin geçerliliğini 
ve güvenilirliğini kontrol etmek ve doğrulayıcı faktör analizi yapmak için AMOS yazılımı 
kullanılacaktır. Deneyin ana ve etkileşim etkilerini test etmek için de SPSS yazılımı kullanılacaktır. 
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Deneyde yer alan katılımcılar Türkiye'deki büyük bir üniversitede okuyan lisans öğrencileri olacaktır. 
Dikkat eksikliği nedeniyle boş bırakılan sorular ya da sürekli tekrar eden cevaplar olan anketler 
dikkate alınmayacaktır. Ölçeklerin tek boyutluluğu, güvenilirliği ve diskriminant geçerliliği ölçek 
değerlendirme aşamasında hesaplanacak. Uyuşum geçerliliği temel bileşen analizi ile kontrol 
edilecektir. Data analizinde faktör analizini güvenilir olarak kullanabilmek için minimum 0.7 puan 
Kaiser-Meyer-Olkin ve istatistiksel olarak anlamlı olan Bartlett'in küresellik testi gerekmektedir. İç 
güvenilirlik yani bu çalışmadaki ölçek öğelerini yine aynı ölçeği ölçmek için başka çalışmalarda da 
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kullandığımızda benzer sonuçlar elde etmemiz Cronbach alfa katsayısı kullanılarak 
değerlendirilecektir. Nunnally ve Bernstein (1994) iyi bir iç güvenilirlik için 0.80 alfa seviyesinin 
yeterli olduğunu önermektedir. Değişkenler arasındaki diskriminant geçerlilik her bir değişkenin 
çıkarılmış ortalama varyansının her çift değişken arasındaki ki kare korelasyonuyla karşılaştırılmasıyla 
hesaplanacaktır. Diskriminant geçerliliğin sağlanabilmesi için çıkarılmış ortalama varyans değerlerinin 
hem 0.5'den büyük olması (Hair vd. 2010) hem de ki kare korelasyonundan büyük olması 
gerekmektedir (Fornell and Larcker 1981). Manipülasyon kontrolleri bağımsız değişkenlerin 
uygulandığı hücrelerin istatiksel olarak farklı olup olmadığını görnek için yapılacaktır. Bağımsız 
değişkenler olan çevresel sürdürülebilirlik ve inovasyon seviyeleri manipüle edildi. Çevresel 
sürdürülebilirlik kirlilik seviyelerine, atık azaltımına, sera gazı emisyonlarına dayanarak yüksek ve 
düşük olarak manipüle edildi. İnovasyon ise yeni bir fikri mülkiyet, ürün ya da hizmet sunmaya 
dayanarak yüksek ve düşük olarak manüpüle edildi. Manipülasyon kontrolleri t-testleri kullanılarak 
gerçekleştirilecektir. Gerçeklik kontrolleri kullanılan senaryoların katılımcılar tarafından gerçekçi 
olarak algılanıp algılanmadığını ölçmek için uygulanacaktır. Gerçeklik kontrol öğeleri Dabholkar 
(1994)'dan uyarlanmıştır. Katılımcılara senaryoda yer alan durumun gerçekçi olup olmadığı ve 
kendilerini senaryodaki durumda görüp göremedikleri sorulacaktır. Dabholkar (1994) yedili likert 
ölçeğinde altı civarındaki bir puanın oldukça gerçekçi olarak değerlendirileceğini belirtmiştir. 
Hipotezleri test etmek için çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılacaktır. Etkinin 
kaynaklarını belirlemek için de tek değişkenli analiz de yapılacaktır. 
 
 
5. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR  
 
Bu çalışma, sürdürülebilir girişimcilik bağlamında tüketici davranışını daha iyi anlamamızı 
sağlayacaktır. Ekolojik iktisadi perspektifi de, daha çok iktisadi kazanımlara odaklanmaktan ziyade 
daha çevreci bir bakış açısıyla çalışmaya katkıda bulunacaktır. Girişimcilik konusu literatürde çokça 
incelenmiş olsa da sürdürülebilir girişimcilik bağlamındaki araştırmaların sayısı azdır. Türkçe 
kaynaklarda ise bu sayı çok daha azdır. Bu çalışma söz konusu açığı kapatmaya çalışarak 
girişimciliğin ihmal edilen bir alanı olan çevresel sürdürülebilirliğin ve bunun inovasyon ile 
etkileşiminin tüketici davranışı üzerine etkisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Sonuçlar farklı 
seviyelerdeki inovasyon konusunda tüketicilerin algılarının ne yönde değiştiğine de ışık tutacaktır. 
Kısaca girişimciler, tüketicilerin çevreyle ilgili uygulamalara olan talebinin arttığının farkında 
olmalıdırlar. Tüketici beklentilerini anlamak, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermek ve sunulan ürün 
ve hizmetleri ayarlamak, tüketici değeri yaratmada oldukça önemlidir (Kotler ve Keller 2012). 
Bu çalışmadaki deney için çeşitli kısıtlar ve gelecek araştırmalar için bazı öneriler de yer almaktadır. 
Tüm araştırma yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönleri vardır ki McGrath (1981) bunu üç başlı ikilem 
olarak nitelendirmiştir. Üç başlı ikileme göre, bir çalışmada aynı anda genelleştirilebilirlik, kontrol ve 
gerçekçiliği maksimize etmek mümkün değildir (McGrath 1981). Bu çalışmada senaryo bazlı 
davranışsal deney kullanılarak, kontrol maksimize edilmiştir, ancak bu çalışmanın temel zayıf noktası 
sonuçlarının genelleştirilebilirliğidir. Anket araştırmaları ise bulguların genelleştirilebilmesi açısından 
iyi bir yöntemdir. İleriki çalışmalarda konuyla ilgili geniş çaplı bir anket çalışması yapılarak daha 
genellenebilir sonuçlar elde edilebilir. Küresel bazda Y kuşağı büyük bir tüketici grubunu temsil 
etmektedir. Y kuşağından veri toplamak da çok farklı yapıya sahip olan toplumun bu kesimi hakkında 
değerli bilgiler edinmemizi sağlamaktadır. Ancak verilerin Y kuşağı katılımcılardan toplanacak olması 
bu çalışmanın bir diğer kısıtıdır. Bu araştırmadaki katılımcılar bir üniversitede lisans öğrencileri olup 
tüm tüketici gruplarını temsil etmemektedirler. Üniversite öğrencileri kendilerinden daha yaşlı kişilere 
göre gelir gibi bazı demografik özelliklerde farklılık gösterebilir. Bu nedenle ileriki araştırmalar daha 
geniş yaş aralığını temsil edem bir katılımcı grubunu kullanabilirler. 
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1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI  
 
Günümüzün modern şehirleri yalnızca daha fazla ziyaretçi çekmek için değil, aynı zamanda daha 
yaşanabilir bir yer olmak ve önemli yatırımlar için de cazip olmak amaçlarıyla rekabet etmektedir. 
Şehirlerin bu rekabeti literatüre “şehir pazarlaması” kavramını kazandırmıştır. Şehir pazarlamasının 
hedeflerinden biri, şehirdeki mevcut yatırımları güçlendirmek ve yeni yatırımları şehre çekmektir. Bu 
amaç için şehirdeki girişimcilik potansiyelinin arttırılması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, 
şehirlerin girişimci özelliğe sahip olması önemlidir. 
Girişimci şehirler kavramından ilk bahseden, ünlü kent coğrafyacısı David Harvey (1989) olmuştur 
(Dannestam, 2004: 4). Girişimcilikleriyle öne çıkan şehirler, l ekonomik büyümeyi hem daha fazla 
gelir elde ederek hem de iş imkanı sunarak sağlamaktadırlar (Glaeser ve Kerr, 2010:1). Bununla 
birlikte, literatürde girişimci şehirlerin hangi özellikleri taşıdığına veya taşıması gerektiğine ilişkin 
çalışmalar oldukça yetersizdir (Jessop ve Sum, 2000: 2287). Dolayısıyla, bu çalışma, şehir pazarlaması 
çerçevesinde, girişimci şehirleri tanımlayan özellikleri AHP (Analitik Hiyerarşi Süreci) yöntemi ile 
sıralayarak bu özelliklerden hangisinin diğerlerine göre daha önemli olduğunu tespit etmeyi 
amaçlamaktadır. 
 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 
 
Günümüz dünya ekonomisinde şehirlerin üstelendiği misyon gelişmekte ve ülkelerin gelişip büyümesi 
hususunda şehirlere önemli görevler düşmektedir (Apaydın, 2011: 1). Modernleşen dünyada 
pazarlamanın rolünün daha da arttığı siyasi, sağlık ve eğitim gibi alanlar da dahil olmak üzere her 
alanda pazarlama kavramlarının ve stratejilerinin kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Pazarlama 
biliminin geliştirdiği yöntem ve uygulamaların kullanıldığı alanlardan biri de şehirlerin yönetimidir 
(Hacıoğlu, 2013: 8). Şehirlerin profesyonel bir şekilde yönetilmeleri şehir pazarlaması uygulamalarını 
gerektirmektedir. Genel bir tanımla şehir pazarlaması şehirlerin yatırımcıları, ziyaretçileri ve yeni 
yerleşimcileri çekmek aynı zamanda şehir halkını mutlu etmek için, bunların taleplerine yanıt verecek 
şehir imkanları oluşturarak şehrin cazibesini ve değerini arttırma çabalarıdır (Apaydın, 2011: 3). 
Görüldüğü gibi, pazarlama pratiklerinin şehir düzleminde kullanılmasının yegane amacı şehre daha 
fazla ziyaretçi çekmek değildir. Yanı sıra, şehirlerdeki yatırımların veya girişimcilerin gerek nicelik 
gerekse nitelik anlamında geliştirilmesi de önemlidir.  

                                                
1 Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, fkaya@mu.edu.tr 
2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, hazalcakir93@hotmail.com 
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Şehirler arası yaşanan rekabet, yerel ekonomik kalkınmayı sağlamak için yerel yönetimlerin ve şehrin 
yönetimindeki diğer aktörlerin girişimci politikalar geliştirmeye başlamalarıyla devam etmektedir. 
Hızla değişen ekonomik ve kurumsal ortamda girişimcilik şehirlerin de gündeminde yer almakta ve 
2000'li yıllardan itibaren girişimci şehirler önem kazanmaktadır (Marangoz vd., 2010: 158-159). Şehir 
pazarlamasında önemli bir yeri olan girişimci şehirler; yatırımları kendine çeken, küçük işletmelerin 
büyümesini teşvik eden ve şehrin ekonomisinde bilişim teknolojileri ya da hizmet işletmeleri gibi yeni 
alanların önünü açan şehirleri tanımlamaktadır (Dannestam, 2004: 8). Bununla birlikte, girişimci 
şehirler, diğer şehirlerle ve ekonomik bölgelerle karşılaştırıldığında kendi ekonomik rekabetçiliklerini 
arttıracak yenilikçi stratejileri sürdürebilmelidirler (Jessop ve Sum, 2000: 2289). Literatürde her ne 
kadar girişimci şehirler ile ilgili, özellikle yerel yönetimler ve kent yönetimi perspektifinden çalışmalar 
olsa da, girişimci şehirleri tanımlayan özelliklerin ya da göstergelerin neler olduğuna ilişkin 
incelemeler sınırlıdır (Acs vd., 2008: 4). Bu özelliklerin incelenmesi, o şehri yatırım amacıyla tercih 
edecek potansiyel yatırımcılar veya şehirde yeni yatırımlar yapmak isteyen mevcut yatırımcılar 
açısından yol gösterici olurken, şehir açısından da önemli bir gelir yaratımı sağlayacaktır. 
 
 
3. TASARIM VE YÖNTEM  
 
Şehirlerin daha büyük yatırımları kendilerine çekme ve yerleşimciler ve ziyaretçiler gibi diğer 
paydaşlar arasında da cazip bir alternatif olma yarışı, günümüzün şehirlerini girişimci olmaya doğru 
zorlamaktadır. Ancak bir şehri girişimci yapan ya da şehirdeki girişimcilik potansiyeli etkileyen 
sayısız faktör söz konusu olabilir. Bu faktörlerin ya da kriterlerin girişimci şehirler üzerindeki önem 
derecelerinin bilinmesi, o şehrin yatırımcılar açısından potansiyelini değerlendirmek bakımından 
önemlidir. Bu sebeple çalışmada, girişimci şehirleri tanımladığı düşünülen kriterlerin birbirlerine göre 
önem derecelerinin sıralanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, dünyanın önemli şehir ve bölgelerini, 
girişimci ekosistemi açısından değerlendiren uluslararası kuruluş Startup Genome’nin 
(https://startupgenome.com/) raporundan faydalanılmıştır. Söz konusu kuruluş, her yıl Silikon Vadisi, 
Singapur, Berlin, Sidney gibi sahip oldukları girişimci potansiyelleriyle öne çıkan şehirleri ve 
bölgeleri beş ana kriter (performans, yetenek, pazara erişim, fon bulma, girişim deneyimi) açısından 
sıralamaktadır. Bu kriterlerin birbirlerine göre önem dereceleri, karmaşık problemlerin hiyerarşik yapı 
oluşturularak göreceli önem derecelerinin belirlenmesine dayanan çok kriterli bir karar verme tekniği 
olan AHP ile incelenmektedir. AHP yöntemine göre oluşturulan anket, girişimcilik konusunda çeşitli 
çalışmaları olan biri akademik, dördü girişimcilerden oluşan toplam 5 kişiye Ağustos 2017 ayında 
uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler MS Office Excel programı ile analiz edilmiştir.  
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA  
 
Girişimci şehirleri tanımlayan performans, yetenek, pazara erişim, fon bulma ve girişim deneyimi 
özellikleri konuyla ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve elde edilen AHP bulgularına göre, 
fon bulma kriteri bir şehrin girişimci olarak nitelendirilmesinde en önemli faktör olarak bulunmuştur. 
Fon bulma kriterini sırasıyla performans, girişim deneyimi, yetenek ve pazara erişim kriterleri 
izlemektedir. 

Tablo 1. Kriterlerin Önem Dereceleri- AHP 
 

Ax P Y PE FB GD Kriter 
Ağırlıkları 

Tutarsızlık 
Oranı 

En Önemli 
Kriter 

P 1 1,78 2 0,80 1,10 0,241 

0,04923 
 

Fon Bulma 
 

Y 0,56 1 1,50 0,50 1 0,163 
PE 0,5 0,67 1 0,47 0,76 0,126 
FB 1,26 1,97 2,11 1 1,32 0,282 
GD 0,90 1 0,33 1,32 1 0,189 
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Tablo 1’deki bulgulara göre,  girişimlerin, şehirdeki fon kaynaklarına erişimini ve bu kaynakların 
kalitesini ifade eden Fon bulma kriteri şehirlerin girişimci olarak değerlendirilmesinde en önemli 
faktördür. Her girişim aynı zamanda bir yatırım projesi olarak görülebileceğinden, girişimci şehirlerin 
tanımlanmasında fon kaynaklarına erişimin ilk sırada yer alması anlaşılabilir bir durumdur. Önem 
sırasında ikinci kriter olarak yer alan faktör, şehirdeki girişimlerin değerlerini ve bu girişimlerin ortaya 
koydukları çıktıları (ürünler ve hizmetler) ifade eden performanstır. Bu kriter, çeşitli sektörlere 
yapılan yatırımların değerini, başka bir ifadeyle sonucunu, göstermesi bakımından şehirdeki 
girişimciliğin tanımlanmasında araştırmaya katılan uzmanlar tarafından önemli görülmüştür. Girişimci 
şehir kriterlerinden girişim deneyimi önem sırasında üçüncü sırada yer almaktadır. Son 10 yıl 
içerisinde şehirdeki girişim sayısı anlamına gelen bu faktör, şehrin yatırımları çekme konusundaki 
yeteneğini göstermesi bakımından önemli bir gösterge olarak bulunmuştur. Girişimlerin insan 
kaynağına erişimini, insan kaynağının kalitesini ve maliyetini ifade eden yetenek kriteri dördüncü 
derecede önemli bir faktör olarak görülmektedir. Son olarak, çalışmadan elde edilen bulgulara göre, 
girişimci şehirlerin değerlendirilmesinde sahip olduğu önem derecesi açısından en son sırada yer alan 
kriter pazara erişimdir. Girişimlerin pazara erişimi müşterilere erişimini ve küresel bir firma olma 
anlamında potansiyeli ifade etmektedir. Dolayısıyla, herhangi bir şehirdeki girişimcilik potansiyeline 
en az etkisi olan kriterin pazara erişim olarak bulunması, potansiyel yatırımların çok büyük bir 
müşteri kitlesine ulaşma ya da küresel bir girişim olma hedeflerine çok yakın olmadıklarını 
düşünmeleriyle açıklanabilir. 
 
 
5. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR  
 
Şehirlerin, modern hayatta üstlendikleri görev insanların yaşadıkları coğrafi sınırlar olmanın ötesine 
geçmiş, ürün ve hizmet markaları arasındaki rekabetin bir benzeri şehirler arasında da yaşanmaya 
başlamıştır. Üstelik bu rekabetin sebebi yalnızca daha fazla insanın o şehri ziyaret etmesini sağlamak 
ya da o şehirde yaşayan insan sayısını arttırmak değildir. Bunun yanı sıra, mevcut yatırımları 
koruyarak hatta geliştirerek, daha da önemlisi yeni yatırımları cezbederek yeni girişimlerin önünü 
açmak ve şehrin ekonomik gücünü arttırmak “girişimci şehirler” olarak tanımlanan modern şehirlerin 
amaçlarındandır. Dünyanın önemli ekonomik güçleri arasında yer alan bazı şehirler (örneğin 
Singapur) ve bölgeler (örneğin Silikon Vadisi) girişimcilere sundukları cazip ekosistemleri ile 
tanınmaktadırlar. Bu durum, günümüzde pazarlanabilir birer unsur olarak ele alınan şehirleri diğer 
rakiplerden farklılaştırmakta ve tercih edilirliklerini arttırmaktadır. 
Bir şehrin girişimci potansiyelini etkileyerek “girişimci şehir” olarak nitelenmesini sağlayan birçok 
faktör söz konusu olabilir. Bu çalışmada, Startup Genome adlı uluslararası kuruluşun şehirlerin 
girişimcilik potansiyelini değerlendirmede kullandığı beş faktör (performans, yetenek, pazara erişim, 
fon bulma, girişim deneyimi) AHP yöntemi kullanılarak ve konuyla ilgili beş uzman görüşünden 
faydalanılarak sıralanmıştır. Çalışmanın bulguları, bir şehrin “girişimci” olarak tanımlanabilmesi için 
en önemli faktörün fon bulma olduğunu göstermektedir. Nasıl ki bireylerin kendi girişimlerini 
gerçekleştirmelerini sağlamada en gerekli olan faktör sermaye ise, şehirler için de benzer durum 
geçerlidir. Başka bir ifadeyle, şehirdeki çeşitli kurumlar, kalkınma ajanslarının desteği ve bazı finansal 
kuruluşların varlığı o şehrin girişimci adayları için cazip olmasında en önemli faktörü temsil 
etmektedir. Girişimci şehirler için sırayla performans, girişim deneyimi, yetenek ve pazara erişim 
kriterleri bu tanımlamanın yapılmasında önemli görülmektedir. 
Son olarak, uzman olarak seçilen kişilerin çeşitlendirilmesi gelecek çalışmalar için önerilmektedir. 
Çalışmanın yalnızca girişimci şehirlerin ana kriterlerini sıralaması bir kısıt olarak görülebileceğinden, 
alternatif olarak farklı şehirlerin girişimci şehir olarak bu kriterler çerçevesinde potansiyelleri 
değerlendirilebilir. 
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1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI  
 
İktisat yazınındaki genel görüşe göre, işgücü piyasasının gelişmişlik göstergelerinden biri ücretli ve 
maaşlı çalışanların istihdamda %90’lık bir pay alması, kendi hesabına çalışanların payının ise düşük 
olmasıdır. Çünkü uluslararası istatistiki veriler, dünya genelinde kendi hesabına çalışmanın eğretilik 
ve güvencesizlik içerdiğini göstermektedir. Türkiye’de de kendi hesabına çalışma eğreti istihdamı, 
düşük geliri, kayıt dışılığı vb. olumsuz koşulları barındırmaktadır. Üstelik, kendi hesabına çalışanların 
koşulları, işverenlerle karşılaştırıldığında daha da kötüleşmektedir. 
 Ancak, yazında bu durumu ortaya çıkaran çalışma sayısı son derece azdır. Bu bağlamda çalışmanın 
amacı; TÜİK Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Mikro Veri Seti (2015), Yaşam Memnuniyeti Araştırması 
Mikro Veri Seti (2015) ve TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Mikro Veri Setinden (2015) 
yararlanılarak kendi hesabına çalışanlar ve işverenler arasında sosyo-demografik özellikler ve 
kayıtlılık, gelir gibi değişkenler ile istatiksel karşılaştırma yapmak ve her iki grubun işgücü 
piyasasındaki genel görünümlerini ortaya çıkarmaktır.  
 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 
 
ILO 1993 ICLS (Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı)’ye göre işveren: Kendi hesabına 
veya bir veya birkaç ortakla (aynı aile veya hanehalkına üye olan ve olmayan)  veya serbest meslek işi 
olarak tanımlanan işlerde çalışan (ücretin doğrudan üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen karlara 
bağlı oluğu işlerde çalışan), bu kapasitede sürekli (ulusal koşullara göre belirlenen düzenli bir 
sözleşme ile) bir ya da birkaç kişiyi çalıştıranlardır (ILOa; ILOb; ILOc, 25.04.2017). ILO ICSE 
(Uluslararası İstihdam Durumu Sınıflaması) 1993’e göre, serbest/bağımsız çalışanlar: İşverenler, kendi 
adına ve hesabına çalışanlar, ücretsiz aile işçileri ve üretim kooperatiflerinin üyeleri olmak üzere dört 
alt gruba ayrılmıştır (ILOa, 23.06.2017).  ICSE 93’e göre işveren, kendi hesabına çalışan ya da bir ya 
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hkumas@pau.edu.tr. 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017 MUĞLA / TÜRKİYE 

258 
 

da birkaç ortağıyla çalışıp serbest meslek işi olarak tanımlanan işi yapan ve bir ya da birkaç kişiyi 
çalıştıran kişidir. Kendi hesabına çalışanlar referans döneminde kendisi için sürekli herhangi bir 
çalışanı olmadan, serbest meslek/kendi hesabına olarak tanımlanan iş türlerini bir veya birkaç ortakla 
yapan kişilerdir. Üretici kooperatifi üyesi olarak kendi hesabına işlerde mal ve hizmet üreten kişiler 
kendi hesabına çalışanlar olarak değerlendirilir. Ayrıca, aynı ailede yaşayan bir kişi tarafından işletilen 
piyasa/pazar odaklı bir kuruluşa katkıda bulunan aile işçileri de kendi hesabına çalışan kişiler olarak 
tanımlanmıştır (ILOb, ILOc, ILOd, 25.04.2017). 
Kendi hesabına çalışanların işgücü piyasasındaki konumunu karşılaştırmalı biçimde analiz eden az 
sayıdaki çalışmalardan biri olan Karadeniz’in çalışması (2011: 83-127) kendi hesabına çalışmanın 
eğretiliğini, bir diğer çalışma olan Darıcı ve Taşçı’nın (2015: 15-30) araştırması, kendi hesabına 
çalışma ve işveren olmada sosyo-demografik özelliklerin ve coğrafik konumun etkisini 
vurgulamaktadır.  
 
 
3. TASARIM VE YÖNTEM 
  
Bu çalışma, kuram ve uygulama bölümlerinden oluşmaktadır. Kuramsal bölüm, uluslararası ve ulusal 
boyutta kendi hesabına ve işveren kavramlarını, istatistiki verileri ve ilgili yazını içermektedir. 
Uygulama bölümü, TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi Mikro Veri Seti, Yaşam Memnuniyeti Araştırması 
Mikro Veri Seti ve Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Mikro Veri Seti’nin nicel ve nitel verilerini 
yansıtmaktadır. Çalışmanın kapsamında, bağımsız çalışmaya karşılık gelen dört ana grubun sadece 
ikisine yer verilmiştir. Dolayısıyla kapsam, kendi adına ve hesabına çalışan ve işverenlere yönelik 
analizleri içermektedir.  
Çalışmanın kuramsal bölümünde yazın taraması yöntemi kullanılmıştır. Uygulama bölümünde ise 
kendi adına ve hesabına çalışanların ve işverenlerin işgücü piyasasındaki durumlarını ortaya 
çıkarmaya yönelik istatistiki analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Uygulama bölümünde kendi adına 
ve hesabına çalışanların ve işverenlerin sosyo-demografik özellikleri, sosyal güvenlik durumları ve 
gelir düzeyleri vb. özellikleri, dağılımları ve çapraz tablolar ile birlikte sunulmuştur.  
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA  
 
ILO İşgücü Piyasası Göstergeleri 2017 yılı tahminlerine göre; Dünya’da istihdamın %54,3’ü ücretli, 
maaşlı, yevmiyeli, %33,6’sı kendi hesabına, %2,4’ü işveren ve %9,2’si ücretsiz aile işçisinden (ILOe, 
23.06.2017) oluşmaktadır. Türkiye’de ise istihdamda ücretli, maaşlı, yevmiyeliler %67,4, kendi adına 
ve hesabına çalışanlar %17,2, işverenler %4,5, ücretsiz aile işçileri %10,6’lık bir pay almıştır. ICSE 
1993 yaklaşımına göre; Türkiye’de 8.952.000 kişi kendi hesabına çalışmakta ve toplam istihdamın 
%32,5’ini oluşturmaktadır (TÜİK, 2017 Şubat, 23.06.2017).   
2015 TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi Mikro Veri Seti’ne göre;  
İşverenlerin yaklaşık %92’si erkek ve %8’i kadındır. Kendi hesabına çalışanların ise %84.2’si erkek, 
%15.8’i kadındır.  
Erkek işverenlerin %23,2’si, kadın işverenlerin %54,2’i önlisans, lisans ve lisansüstü eğitime sahiptir. 
Kendi adına ve hesabına çalışanlar için aynı eğitim düzeyi oranı, kadın ve erkek toplamı için 
%5,9’dur. 5 yıllık ilkokul ve 8 yıllık ilköğretim düzeyine sahip işverenlerin payı %46,3, kendi adına 
ve hesabına çalışanların payı ise %70,6’dır. 
İşverenlerin %87,1’i; kendi hesabına çalışanların %39,9’u sosyal güvenlik kurumuna kayıtlıdır.  
2015 Gelir ve Yaşam Koşulları Mikro Veri Seti’ne göre;   
İşverenlerin (1.113.000 bin kişi) yıllık ortalama ücreti 47.388 TL’dir. Kadın işverenlerin (109.521 
kişi) yıllık ortalama ücreti 35.116 TL iken, erkek işverenlerin (1 milyon 3 bin erkek) yıllık ortalama 
ücreti 48.725 TL’dir.  
Kendi hesabına çalışanların (4 milyon 36 bin kişi) yıllık ortalama ücreti ise 17.643 TL olup, yıllık 
ortalama ücret kendi hesabına çalışan kadınlar için  (679 bin 920 kişi) 10.480 TL, erkekler için (3 
milyon 356 bin 363 kişi) 19.093 TL’dir. 
TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması Mikro Veri Seti’n göre ise; 
İşverenlerin %79,1’i; kendi hesabına çalışanların %74,1’i işlerinden memnun ve çok memnundur. 
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İşverenlerin %55,4’ü; kendi hesabına çalışanların %39,9’u gelirlerinden memnun ve çok memnundur. 
Yukarıda bazı bulguları verilen kendi hesabına çalışanlar aileleri ile birlikte değerlendirildiğinde (üç 
kişilik aile için) nüfusun yaklaşık %34’ünü oluşturmaktadır (2015 yılı). Dolayısıyla, özellikle kendi 
adına ve hesabına çalışanların işgücü piyasasındaki eğretiliği (4.755.000*3= 14.265.000 kişi için), 
yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliği, sağlık hakkından yeterince yararlanamama veya hiç 
yararlanamama gibi ekonomik, toplumsal ve yasal sorunları beraberinde getirmektedir.  
 
 
5. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR  
 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kendi hesabına çalışma işgücü 
piyasasında, ekonomide ve toplumun diğer alanlarında düzensizliği, gelir düşüklüğünü, eğretiliği hatta 
sosyal dışlanmışlığı beraberinde getirmektedir. Çalışmada kullanılan TÜİK mikro veri setlerine göre 
işveren olmak, kendi hesabına çalışmaya göre kayıtlılık, gelir ve eğitim düzeyi gibi konularda avantaj 
sağlamaktadır. Dolayısıyla kendi hesabına çalışmak, işverene göre çok daha fazla eğreti istihdamı 
içermektedir.  
Türkiye’de istihdam edilen her üç kişiden birinin kendi hesabına çalışanlardan oluşması (kendi adına 
ve hesabına çalışan, işveren ve ücretsiz aile işçileri), genel anlamda yaşadıkları eğitim, gelir, sosyal 
güvenlik, eksik istihdam gibi sorunlarının ve cinsiyete ve işteki duruma dayalı eşitsizliklerin ivedilikle 
çözümlenmesini gerekli kılmaktadır. Toplumsal cinsiyetçi bakış açısını destekler biçimde örneğin; 
Kadınlar işverene göre kendi adına ve hesabına çalışmada daha fazla pay almıştır,  
Erkekler, iş güvencesini ve düzenli geliri güvence altına alan tam zamanlı çalışmada, her iki çalışma 
biçiminde de, kadınlardan daha fazla pay almıştır.  
Çalışmanın temel kısıtı; TÜİK mikro veri setlerinde kendi hesabına çalışmaya yönelik her sorunun 
olmaması dolayısıyla çalışmanın amacı ve kapsamının veri setlerine göre yapılandırılmasıdır. İşgücü 
mikro verilerinde sadece ücretli, maaşlı ve yevmiyeli çalışanların gelirlerin verilmesi, gelir 
analizlerinin daha dar kapsamlı gelir ve yaşam koşulları araştırması mikro veri seti üzerinden 
yapılmasına neden olmuştur. Mikro veri setlerinde kendi hesabına çalışanlardan biri olan üretim 
kooperatifi üyelerine ayrı olarak yer verilmemesi araştırmanın kapsamını daraltmıştır. Analizlerde 
ücretsiz aile işçiliğine yer verilememiştir. Çünkü ücretsiz aile işçiliği, tek başına bir araştırma konusu 
olacak kadar geniş ve çoğunlukla tarımda geçerlidir. Ayrıca, tarım sektörünün yer aldığı çalışmalarda 
analizler sapmakta ve tarım dışının gerçekleri de farklılaşmaktadır.  
Gelecekteki çalışmaların zaman serisi gibi diğer analizleri de içermesi, sosyal politikacıların işgücü 
piyasası politikaları oluşturmasında, doğru sorun ve çözüm tespiti yapmasını kolaylaştırabilecektir.  
 
 
KAYNAKLAR 
 
DARICI, B. ve Taşçı, E. (2015), “Kendi Hesabına Çalışılan İşler: Türkiye Üzerine Ekonometrik 

Bir Uygulama”, Yönetim ve Ekonomi, 22 (1), Manisa: Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F, 15-
30. 

ILOa, Revision of the International Classification of Status in Employment (ICSE-93), Room Document: 8, 
19th International Conference of Labour Statisticians Geneva, 2-11 October 2013, 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
stat/documents/meetingdocument/wcms_222232.pdf, (Erişim Tarihi: 23.06.2017). 

ILOb,  Revision of the International Classification of Status in International Conference of Labour 
Statisticians 2 to 11 October 2013 Employment (ICSE-93) See Room Document 8, 
ternational Conference of Labour Statisticians 2 to 11 October 2013, 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/stat/documents/meetingdocument 
/wcms _223924.pdf, (Erişim Tarihi: 27.04.2017). 

ILOc, Employment by Status in Employment, http://www.ilo.org/ilostat-
files/Documents/description_STE_EN.pdf, (Erişim Tarihi: 25.04.2017). 

ILOd, Glosarry, https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1986, (Erişim Tarihi: 25.04.2017). 
ILOe, Key Indicators of the Labour Market (KILM), 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/wcnav_defaultSelection?_adf.ctrl-



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017 MUĞLA / TÜRKİYE 

260 
 

state=eafhvvnj5_4&_afrLoop=1414903774399811&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=e
afhvvnj5_30#!, (Erişim Tarihi: 23.06.2017). 

KARADENİZ, O. (2011), “Türkiye’de Atipik Çalışan Kadınlar ve Yaygın Sosyal Güvencesizlik”, 
Çalışma ve Toplum, 2 (29), 83-127. 

TÜİK (2015), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Mikro Veri Seti. 
TÜİK (2015), Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Mikro Veri Seti. 
TÜİK (2015), Yaşam Memnuniyeti Araştırması Mikro Veri Seti.  
TÜİK İşgücü Anketleri (2017 Şubat), http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, (Erişim Tarihi: 

23.06.2017). 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017 MUĞLA / TÜRKİYE 

261 
 

TÜRKİYE’DE YABANCILARIN İSTİHDAMI SORUNU: 
ÇALIŞMA İZİNLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME 

 
THE PROBLEM OF EMPLOYMENT OF FOREIGNERS IN TURKEY: A 

EXAMINATION ON WORK PERMITS 
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ABSTRACT 
 

One of the most fundamental problems related to the employment of foreigners in Turkey is the illegal 
operation of foreigners. There are serious problems foreign workers face because of illegal employment. 
These are mainly lack of social insurance, unemployment benefits, lack of job search rights, deprivation 
of family unity, unenforceable rights to trade union activities, exploitation of child labor and integration 
and exclusion. In this declaration, the problem of foreigner employment in Turkey is explained in 
particular through illegal employment. The main purpose of this declaration is to evaluate the main 
social and managerial problems regarding the employment of foreigners in Turkey within the 
framework of illegal employment, addressing the issue of work permits from problems in employment 
of foreigners and to evaluate the annual statistical reports of the Ministry of Labor and Social Security. 
The main purpose of this declaration is to evaluate the main social and managerial problems regarding 
the employment of foreigners in Turkey within the framework of illegal employment, addressing the 
issue of work permits from problems in employment of foreigners and to evaluate the annual statistical 
reports of the Ministry of Labor and Social Security. In this context, the "Foreigner Work Permits 
Statistics" of the last five years between 2011 (inclusive) and 2015 (inclusive) in which the Ministry 
published was examined comparatively. Relevant data have been discussed by interpreting them in 
terms of relations. 
 
Key words: Foreigner, Employment, Foreigner Employment, İllegal Employment of Foreigner, 
Work Permit 
 

ÖZET 
 

Türkiye’de yabancıların istihdamı ile ilgili en temel sorunlardan biri, yabancıların kaçak 
çalıştırılmalarıdır. Yabancı işçilerin kaçak çalıştırılmalarından dolayı karşılaştıkları ciddi sorunlar 
vardır. Bunlar başlıca sosyal sigortalardan yoksun olması, işsizlik sigortasından yararlanamaması, iş 
arama hakkına sahip olmaması, aile birleşimi hakkından mahrum kalması, sendikal faaliyetlerle ilgili 
haklarını kullanamaması, çocuk emeğinin sömürülmesi ile entegrasyon ve dışlanmadır. Bu bildiride 
Türkiye’de yabancı istihdamı sorunu, özellikle kaçak istihdam üzerinden açıklanmıştır. Bu bildirinin 
temel amacı ise, Türkiye’de yabancıların istihdamına ilişkin karşılaşılan başlıca sosyal ve yönetsel 
sorunları daha çok kaçak istihdam çerçevesinde değerlendirmek,  yabancıların istihdamında yaşanan 
sorunlardan çalışma izinlerini ele almak ve bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
yıllık istatistiksel raporlarını incelemektir. Bu kapsamda bildiride, bakanlığın yayınlamış olduğu 2011 
yılı (dahil) ile 2015 yılı (dahil) arasındaki son beş yıla ait “Yabancı Çalışma İzinleri İstatistikleri” 
tablolar halinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. İlgili veriler konuyla ilişkileri bakımından 
yorumlanarak tartışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Yabancı, İstihdam, Yabancı İstihdamı, Yabancı Kaçak İstihdamı, Çalışma İzni 
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1. GİRİŞ 
 
Yabancıların istihdamı, genellikle ülkelerin çalışma şartlarına ve izinlerine göre değişebilen bir 
konudur. Bazı ülkeler yabancıların çalıştırılmasına daha esnek, bazısı ise daha sert bakabilmektedir. 
Ancak hiçbir ülke, kaçak veya düzensiz göç yoluyla yabancıların kendi ülkelerine gelerek ekonomik 
ve sosyal şartlarını olumsuz yönde etkilemesine razı olmayacaktır. Türkiye’de yabancıların 
çalıştırılması belli bir izine tabi tutulmuştur. Her ne kadar Anayasa’da herkesin dilediği alanda 
çalışması ve sözleşme özgürlüğüne sahip olması (md.48) ve bunun bir hak ve ödev olarak sayılması 
(md.49) gerektiği vurgulanmışsa da aslında yabancıların Türkiye’de çalıştırılması belli ölçüde 
kısıtlanmaktadır. Bu konuda özellikle Anayasa’nın 16. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin 
yabancılar için uluslararası hukuka uygun bir şekilde sınırlandırılabileceği hükmü ile bazı yasal 
düzenlemelerde yabancıların belli alanlarda ve belli sürelerde çalıştırılabileceği hükümleri mevcuttur.     
Türkiye’de yabancıların istihdamı sorunu, ülkede daha çok kaçak çalıştırılmalarından 
kaynaklanmaktadır. Bu konuda gerek yabancıların gerekse yabancı çalıştırmak isteyen işverenlerin 
mevzuatı yeterince bilmemesi kadar; ilgililerin mevzuatı bilseler de çıkarları gereği bunu uygulamak 
istememeleri etkili olmaktadır. Türkiye’nin son zamanlarda iş göçü veren bir ülke olmaktan çıkarak iş 
göçü alan bir ülke haline gelmesi, yabancıların çalışma izinlerini giderek önemli bir hale 
getirmektedir. Türkiye’nin yabancılar açısından hem geçiş hem de kaynak bir ülke konumunda olması, 
kaçak istihdam ile etkili mücadele yapmasını zorunlu kılmaktadır.       
Bu çalışmanın esas amacı, Türkiye’de yabancıların istihdamında özellikle kaçak çalıştırılmalarından 
kaynaklanan sorunları incelemek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)’nın yabancılara 
2011 yılından 2015 yılına kadar olan beş yıllık sürede verdiği çalışma izinlerini değerlendirmektir. 
Çalışmada önce, dünyada yabancı istihdamı sorunu göç hareketliliği çerçevesinde kaçak istihdam ile 
ilişkilendirilerek açıklanmış; sonra, Türkiye’de yabancıların kaçak istihdamı, Türkiye’ye geliş 
nedenleri ve Türkiye’de çalışma izinleri açısından ele alınmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise, 
yabancıların çalışma izinleri ÇSGB’nın verileri üzerinden karşılaştırılarak tablolar yardımıyla 
yorumlanmıştır.  
 
 
2. İSTİHDAM VE YABANCI İSTİHDAMINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 
 
“İstihdam”; üretim faktörlerini oluşturan emek, sermaye, girişimci ve doğal kaynakların etkin ve 
verimli bir şekilde değerlendirilerek üretim süreçlerine katılımı ifade etmektedir (Bekiroğlu, 2010). 
“Kayıt dışı istihdam” ise, resmi kayıtlar altında olmayan, kanuni belgelere dayandırılamayan, yetkili 
kamu mercileri tarafından denetim altına alınamayan ekonomik eylem ve işlemlerin bütünü olarak 
kabul edilmektedir (Candan, 2007). “Kayıt dışı istihdam”, “kayıt dışı sektör” veya kısaca “kaçak 
istihdam” olarak da ifade edilmektedir. 
“Yabancı”, belirli bir devletin uyruğunda bulunmayan veya ona sadakat bağı olmayan kişilere denir. 
“Yabancı istihdamı” ise, kişinin bir görevde kullanılması veya işlendirilmesi amacıyla vatandaşı 
olmadığı ülkede yapmış olduğu ekonomik eylem ve işlemlerdir. Bu doğrultuda “çalışma izni” ise, 
yabancı uyruklu kişilerin çalışabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
düzenlenen ve bu kişilere verilen belgedir. “Bağımlı çalışan”; bir gerçek veya tüzel kişiliği olan 
işveren adına bir ücret, aylık, komisyon veya benzeri karşılık alarak çalışan yabancıdır. “Bağımsız 
çalışan”; başkalarını istihdam etsin veya etmesin kendi adına ve hesabına çalışan yabancıdır. “Çalışma 
İzni Alma Yükümlülüğü”; Türkiye’nin tabi olduğu veya taraf olduğu sözleşmeler dışında, yabancıların 
bağımlı veya bağımsız çalışmadan önce izin alması durumudur. “Bağımsız Çalışma İzni”; Türkiye’de 
en az 5 yıl süre ile ikamet edenlere Bakanlık tarafından verilen izin; “Süreli Çalışma İzni” işin 
durumuna veya ekonomik konjonktüre bağlı olarak en fazla 1 yıl süre ile verilen izin; “Süresiz 
Çalışma İzni” ise, Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmeler hariç Türkiye’de en az 8 
yıl kanunen ve kesintisiz olarak ikame eden veya toplamda 6 yıl kanuni çalışması olan yabancılara 
belli şarta bağlanmaksızın süresiz olarak tanınan çalışma iznidir. “Uzatma”; kanunen 1 yıl 
çalıştırıldıktan sonra yabancının çalışma izninin ilk aşamada 3 yıl kadar, sonrasında ise 6 yıl kadar 
uzatılabilmesi durumudur (ÇSGB, 2015).    
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3. DÜNYADA YABANCI İSTİHDAMI SORUNU: “KAÇAK İSTİHDAM”  
 
Her ülkenin kayıt dışı istihdamın kendine özgü neden ve biçimlerinin olması, gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin kayıt dışı istihdamlarını kontrol altına almalarını güçleştirmektedir (Kutal, 2005). Göç 
veren ve göç alan ülkeler açısından aslında kaçak istihdamın birtakım sosyo-ekonomik etkileri vardır. 
Göç veren ülkeler göç sayesinde kendi işsizlik sorunlarını belli ölçüde hafifletirken, göç alan ülkeler 
için istihdama ilişkin birtakım sorunları ortaya çıkarabilmektedir. Ülkedeki işverenler, özellikle işgücü 
maliyetini düşürerek daha fazla kar elde etmek için kaçak istihdama başvurabilirler.  
Tüm dünyada yaşanan göç hareketliliği doğal olarak beraberinde pek çok sorunu getirmektedir. Bu 
sorunlardan en önemlisi ve uluslararası boyutlara ulaşanı yabancı kaçak işçiliği olgusudur. Yabancı 
kaçak işçiler, kayıt dışı olarak çeşitli sektörlerde çalışmak zorunda kalmaktadırlar. ILO (Uluslararası 
Çalışma Örgütü) tarafından yaklaşık 30 yıl önce ilk kez kullanılan "kayıt dışı sektör" terimi; kamu 
otoritesi tarafından kim oldukları teşhis edilemeyen, kayıt altına alınamayan ve korunmasız bir şekilde 
zor şartlarda yoksul insanların yaptıkları faaliyetleri tanımlamak için kullanılmıştır (ILO, 2002). 
ILO’nun Aralık 2015 tarihli verilerine göre, dünyada ki yaklaşık 232 milyon uluslararası göçmen işçi 
ve aileden 150,3 milyonunu göçmen işçiler oluşturmaktadır (ILO, 2015). Bundan dolayı geçmişte 
görüldüğü gibi, günümüzde de göç olgusu, bilhassa yasal olmayan yollarla gerçekleştirilen kaçak göç 
ve bu göçün sebep olduğu yabancı kaçak işçiliğine karşın; çeşitli önlemlerin alınmasına rağmen önem 
arz eden uluslararası bir sorun olarak güncelliğini korumaktadır (Dünya Göç Raporu, 2002-2003). 
1970'lerden bu yana, kayıt dışı ekonomi ve ekonomik kalkınmadaki rolü önem arz etmektedir. Bazı 
gözlemciler, kayıt dışı ekonomiyi, ekonomik krizler sırasında girişimcilik yeteneğinin "havuz"u veya 
"yastığı" olarak yorumlar iken; bazı gözlemciler ise, gayri resmi girişimcilerin kasıtlı olarak 
düzenlemeden ve vergilendirmeden kaçınarak bundan sorumlu olduğunu düşünmektelerdir. Bir başka 
görüşe göre, kayıt dışı ekonomi çalışan yoksulların geçim kaynağı durumundadır (WIEGO, 2000). 
Bütün bu görüşler, kayıt dışı ekonominin spesifik bileşenleri veya yönleri olarak benzerlik 
göstermektelerdir.  
Yabancı kaçak işçiliğin nedenleri, insanları yaşadıkları ülkelerden göç etmeye zorlayan (itici) ve başka 
bir ülkeye gitmeyi isteyen (çekici) unsurlar olarak ikiye ayrılmaktadır (Karadeniz, 2001):(1) İtici 
Faktörler: Dünya’da hızlı nüfus artışlarının olması, yoksullaşma, işsizliğin üçüncü dünya ülkelerinde 
daima var olması, gidilmesi istenen yerlere ulaşım imkânlarının mevcut olması, işçilerin kendi 
ülkesinde yaşamış oldukları ekonomik sorunlar ve diğer nedenlerdir. (2) Çekici Faktörler: İşverenlerin 
ucuz emek gücüne talepleri, göçmen ve çalışma yasalarının yasadışı göçmenlere tam olarak 
uygulanamaması, çalışılmak istenen ülkenin kendi ülkelerine kıyasla daha ileri düzeyde olması ve 
diğer nedenlerdir. 
 
 
4. TÜRKİYE’DE YABANCILARIN KAÇAK İSTİHDAMI  
 
Türkiye 1980’li yıllardan bu yana göç hareketleri bakımından, özellikle kaçak göçlerin işlek 
noktasında yer almaktadır. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarından Türkiye’ye çok sayıda yabancı 
gelmektedir. Ülkemize doğru yapılan göçler, göçmenlerin geliş amaçlarına göre değişkenlik 
göstermektedir (Akpınar, 2010). Tüm dünyada yaşanan göç hareketliliği, doğal olarak beraberinde pek 
çok sorunu gündeme getirmektedir. Bu sorunlardan en önemlisi ve uluslararası boyutlara ulaşanı 
kuşkusuz “yabancı kaçak işçiliği”dir. Türkiye’de yabancıların kaçak istihdamı konusu, yabancıların 
“Türkiye’ye Geliş Nedenleri” ve “Türkiye’de Çalışma İzinleri” bakımından iki alt başlıkta incelemek 
mümkündür.  
 
4. 1. Yabancıların Türkiye’ye Geliş Nedenleri 
 
Türkiye 1980 ve 1990 yılları arasında sosyalist ülkelerde yaşanan çalkantılar sonucunda Orta ve Doğu 
Avrupa ülkeleri ile eski Sovyetler Birliğine bağlı ülkelerden gelen ve yabancı olarak nitelenen yeni 
göçmen kitlelerinin bir çekim merkezi haline gelmeye başlamıştır. Bu göçmenlerin yabancı olarak 
nitelendirilmesinin nedeni, ülkemize geçmiş yıllarda gelen diğer göçmenler gibi, Türkiye halkı ile 
arasında kültür, tarih ve kimlik bağlarının olmamasındandır (Kirişçi, 2007). Ancak, 1990'larda 
küreselleşme sürecine bağlı olarak ekonomik sorunlar ve Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte 
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insanlar Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmışlardır. Göç tarihi açısından Türkiye, göç olgusu 
hakkında yabancılık çekmese de ülkeye yapılan göçlerin hem geldiği yerler hem de 
gerçekleştirilmeleri bakımından değiştiği görülmektedir. Geçmişte Türkiye’ye yapılan göçlerin 
temelinde tarihi, dini ve kültürel etkenler var iken; son zamanlarda bu etkenlerin ayırt edici olma 
özelliğini yitirdiği anlaşılmaktadır. 
Öncelikle ekonomik nedenlerden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanlar, sonrasında 
ülkelerinde karşılaştıkları siyasi sorunlar nedeniyle göç etmeye başlamışlardır. Bu insanlar büyük 
umutlarla Türkiye topraklarına yönelmişlerdir. Bu tür göçmenler, kanun dışı göçmen olarak 
nitelendirilmektedir. İkinci Dünya Savaşından sonra uluslararası ekonomik ilişkilerin değişmesine 
bağlı olarak göç hareketliliği emek göçü şeklinde oluşmaya başlamıştır. Kimi ülkeler, yabancılar için 
bir kaynak ülke olarak görülmüşlerdir. Hatta göçün temel bir dayanağı olarak rasyonel düşünen bir 
yabancının kendisini ekonomik olarak rahat edebileceğini düşündüğü bir ülkeye gitmek istediği 
varsayılmaktadır (Candan, 2007). Ancak bu perspektiften bakıldığında, ülkemize gelen yabancıların, 
kaçak işçi istihdamı sorunuyla karşı karşıya kaldıkları da bilinmektedir. Ülkemizde yaşamakta olan 
yabancıların ülkemize gelmesinin temelinde ülkelerinde yaşanan siyasi ve politik olaylar ile savaş ve 
krizler yatmaktadır. 
 
4. 2. Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzinleri 
 
Türkiye’de yabancıların çalıştırılması genellikle iki yoldan olmaktadır. Birincisi, kaçak yoldan 
çalıştırılmakta; ikincisi ise, kanuni yoldan çalıştırılmaktadır. Yabancıların kaçak yoldan 
çalıştırılmaları, işverenlerin yabancı işçileri daha çok düşük maliyet ile çalıştırmak istemelerinden 
kaynaklanmaktadır. İşçilerin düşük ücretle kaçak yoldan çalıştırılmaları, kuşkusuz ülkenin mevcut 
işçilerinin işlerinden çıkartılmaları sonucunu doğurabilmektedir. 4817 sayılı Kanun kapsamında 
Türkiye’de yabancı kaçak işçiliğin önüne geçilmesi amacıyla yabancılara çalışma izni verilmesi bir 
esasa bağlanmıştır.  
Türkiye’de yabancı kaçak istihdamın önüne geçmek amacıyla 2003 yılında 4817 sayılı Yabancıların 
Çalışma İzinleri Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Ayrıca ilgili kanuna dayalı olarak “Yabancıların 
Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun (YÇİHK) Uygulama Yönetmeliği” ile “Doğrudan Yabancı 
Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı (DYYYUPİ) Hakkında Yönetmelik” 06.09.2003 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili yasal düzenlemeler itibariyle yabancılara çalışma izinlerini 
vermekle görevli merci olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 
4817 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile yabancı kaçak istihdamın önlenmesinin şu yararları 
olmaktadır: Yabancı kaçak işçiler tarafından Türkiye’nin hedef ülke olması önlenir iken; işverenler 
açısından haksız rekabet engellenmekte, vergi ve sigorta prim kayıpları ise giderek daha çok 
önlenmektedir. Gerçek ihtiyaçlara uygun nitelikli yabancı çalışanlara daha çok olanak sağlanmaktadır. 
Yabancıların çalışma izinleri konusunda gereksiz formaliteler ve bürokratik engeller azalmaktadır. 
Ayrıca, Türkiye’de istihdam edilen yabancılara ilişkin bilgi havuzu da bu sayede kurulmuş olmaktadır.  
 
 
5. TÜRKİYE’DE YABANCILARIN KAÇAK İSTİHDAMINA İLİŞKİN SORUNLAR 
 
Türkiye 1990’lı yıllardan bu yana işçi göçü alan bir ülke konumuna geçmeye başlamasıyla birlikte 
diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler gibi yabancı kaçak çalışan sorunu yaşanmaktadır. Bu yıllar 
Türkiye’ye yönelik Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku ülkelerinden Türk kökenli yabancı göçün 
başlangıç tarihidir (Kuzgun, 2012). Türkiye’de yabancı kaçak istihdam olgusu, ülkemizin çevresinde 
gelişen sosyo-ekonomik oluşumların ve buna bağlı olarak küreselleşmenin meydana getirdiği 
sonuçlarından birisidir. Bir ülkede kayıt dışı ekonomi ne kadar büyük ise, yabancı kaçak işçiliği de o 
kadar fazla olacaktır. Yabancı kaçak çalışanların Türkiye’yi tercih etmelerinin başlıca nedenleri 
olarak; Türkiye topraklarının birçok ülke açısından geçiş güzergâhında yer alması ve Avrupa’ya bir 
köprü görevi görev bir ülke konumunda olması, Türkiye’ye kaçak yollardan girmenin AB ülkelerine 
kıyasla daha kolay olması ve etrafında siyasi ve ekonomik sorunlu komşu ülke sayısının fazla olması 
gösterilebilir. 
Türkiye’de yasa dışı yoldan gelen yabancıların geniş yelpazesini Avrupa ülkelerine geçişlerini 
sağlamak amacıyla Türkiye’de kaçak olarak çalışanlar/çalıştırılanlar oluşturmaktadır. Bu hedefle 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017 MUĞLA / TÜRKİYE 

265 
 

Türkiye’ye gelen yabancıların nihai amacı, Avrupa ülkelerine geçişlerini sağlayacak ağları ve belirli 
miktarda parayı sağlamak için Türkiye’de her türlü koşullar altında çalışmayı kabul etmektedir. Bu 
kişiler dışında kalan yabancıların çoğunluğu ise, Türkiye’ye çalışma amaçlı gelen yabancılardan 
oluşturmaktadır. Çalışma amaçlı Türkiye’ye girişlerini yapan yabancıların bir kısmı ülkeye illegal 
yollarla gelirken, diğer kısmı ise girişlerini yasal yollarla gerçekleştirerek çeşitli amaçlarla ülkemize 
yerleşmektedir. Bu ikametlerin içerisinde en yaygını turistik amaçlı gerçekleştirilenler oluşturmaktadır 
(Ata Kurumsal, 2017). Ancak bu durumu sadece turistik amaçlarla sınırlandırmak doğru değildir. 
Türkiye’de bulunan yabancı kaçak işçiler, küçük ve orta ölçekli işletmelerde istihdam edilmelerinin 
yanı sıra tekstil, atölye, deri, dokuma, temizlik, otelcilik, yük boşaltma gibi alanlarda çalıştırıldıkları 
görülmektedir (Ayhan, 2004). Türkiye’de turist olarak bulunan yabancıların bir kısmı ise, çalışma 
izinleri olmaksızın kaçak olarak çalışmaktadır. 
Bütün bu gelişmeler doğrultusunda, Türkiye’de yaşayan yabancı çalışanların gerek iş piyasasında 
gerekse sosyal hayatta bazı ciddi sorunlar ile karşı karşıya kaldıkları bilinmektedir.   Bu sorunların 
başlıcası şunlardır: SGK haklarından yoksun olması, işsizlik sigortasından yararlanamaması, iş arama 
hakkına sahip olmaması, aile birleşimi hakkından mahrum kalması, sendikal faaliyetlerle ilgili hakkını 
kullanamaması, çocuk emeğinin sömürülmesi, entegrasyon ve dışlanmadır. 
 
5. 1. SGK Haklarından Yoksun Olması 
 
Çalışma izni olmadan çalıştırılan yabancı işçilerin iş kazalarından dolayı Sosyal Güvenlik 
Kurumlarının imkânlarından yararlanması söz konusu değildir. Buna bağlı olarak kayıt dışı istihdam 
edilen yabancı işçilerin sigortalı çalıştırılmasının mümkün olmaması yanında emeklilik, malullük, 
ihbar ve kıdem tazminatı gibi ödeneklerden de mahrum kalmaktadırlar (İSGK, 2012). 
Kayıt dışı istihdam edilen yabancıların sosyal güvenlik hakkından mahrum kalması, 1982 
Anayasamıza (md.60) ters düşmektedir. Anayasanın ilgili maddesine göre, herkesin sosyal güvenlik 
hakkına sahip olduğu belirtilmekte ve bu hakkın sağlanmasına ilişkin gerekli tedbirleri almak ve 
teşkilatı kurmak görevi ise, devlete verilmektedir. Yabancı işçiler, asgari ücret sınırının altında 
çalıştırılmalarına ek olarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinden yoksun ve her an işten çıkarılma riski 
ile de karşı karşıyadırlar. Ayrıca bayram tatili, aylık, yıllık, haftalık izin gibi işçilerin kanunen sahip 
oldukları haklardan da genel anlamda yoksun kalmaktadırlar. 
Çalışma izni olmayan yabancı kaçak işçilerin aylık aldıklarına dair belgelere sahip olmadığından 
dolayı bunu SGK İl Müdürlüklerine ibraz edememektedirler. Bundan dolayı 5510 sayılı Kanunun 4/b 
maddesi gereği zorunlu. sigortalı sayılamayacakları (YÇSG, 2003) belirtilmektedir. 
 
5. 2. İşsizlik Sigortasından Yararlanamaması 
 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 5510 sayılı Sosyal. Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir 
hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalıları ve 506. sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 
20’nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları kapsamakta ve uyruk sınırlamasında 
bulunmamaktadır. Buradan anlaşıldığı üzere çalışma izni olup, kayıt altına alınan yabancıların Türk 
vatandaşları gibi aynı statüde değerlendirilmesi ve bu kanunun hükümlerinden yararlanması söz 
konusudur. Çalışma izni olmayanlar ise, bu tür bir haktan yararlanamayacaklardır. 
 
5. 3. İş Arama Hakkına Sahip Olmaması 
 
Türkiye’de çalışan yabancıların sadece Türk vatandaşlarına özgü çalışma alanları dışındaki alanlarda 
çalıştırılması zorunlu değildir. Ancak ülkemizde çalışmak isteyen yabancılara YÇİHK Uygulama 
Yönetmeliği gereği, “yurt içinde bulunan ve tek sefere mahsus olan en az altı ay süreli ikamet 
tezkeresi almış ve bu süresi dolmuş olan yabancılar veya bunların işverenleri, başvurularını ÇSGB’ ye 
doğrudan yapabilirler” ibaresi ile bir sınırlandırma getirilmiştir. 
Türkiye’de iş ve işçi bulmakla görevli esas merci, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüdür. Türkiye 
İş Kurumuna başvurabilmek ve hizmetlerinden faydalanabilmek için kuruma kayıtlı işsiz olma koşulu 
gözetilmektedir (Bayhan, 2011). İçişleri Bakanlığı tarafından yabancılara verilecek yabancı kimlik 
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numaraları ile iş arama başvuru hakkı tanınmakta; hatta mesleki eğitim programlarından da 
yararlanabilmektedir. Aksi halde, yabancılar iş başvuru süreçlerinde yasal olarak yer alamayacaklardır. 
 
5. 4. Aile Birleşimi Hakkından Mahrum Kalması 
 
Türkiye’de çalışma izni alarak gelen ve İçişleri Bakanlığı’ndan bu konuda ikamet tezkeresi alan 
yabancılar, ailesini de ülkemize getirme hakkına sahip olabilmektedirler (YTİSHK, 1950). Aksi halde 
yabancıların, izin almadan çalıştırılmalarından kaynaklanan kanuni haklarını kullanmaları söz konusu 
değildir.  
 
5. 5. Sendikal Faaliyetlerle İlgili Haklarını Kullanamaması 
 
Yabancı kaçak işçilerin çalışmaları yasak olduğu için sendikalara üye olma hakları da 
bulunmamaktadır. Ancak çalışma izni alan yabancılar, hem Anayasamızda hem de 4817 sayılı İş 
Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanun’unda belirtilen ilgili hükümlere 
göre vatandaşlar ile aynı hakları kullanması mümkündür (Gürbüz, 2014). Aksi halde, herhangi bir 
sendikaya üye olamayan yabancı çalışanların işleriyle ilgili doğabilecek sorunlarını toplu pazarlık 
yoluyla veya grev hakkını kullanarak işverenle bireysel olarak çözmesi geçerli olmayacaktır. 
 
5. 6. Çocuk Emeğinin Sömürülmesi 
 
Yabancı kaçak işçilerin genel beklentisi, en kısa zamanda en fazla parayı kazanıp tekrar ülkelerine 
dönmek istemektedirler. Bu yüzden tüm aile fertleriyle birlikte çalışmak gayreti içindedirler. Bu 
durumdan en çok zarar görenler ise, şüphesiz küçük çocuklar olmaktadır. 
Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de belirli bir yaşın altında bulunan çocukların çalıştırılması ilgili 
kanunlar tarafından engellenmiştir. Bu doğrultuda çalışan çocukların her hangi bir kamu kurumunda 
kayıtları bulunmadığı için iş güvencelerinin olduğundan da söz edilemeyecektir. 
 
5. 7. Entegrasyon ve Dışlanma 
 
Yabancı kaçak işçiler kayıt dışı oldukları için kanun önünde işçi sayılmamakta, bundan dolayı 
kanunun öngördüğü haklardan da yararlanmamaları söz konusudur. Kaçak işçilerin asgari ücretin 
altında çok uzun süre ve kötü şartlar altında çalıştırılmaları, sosyal ve kültürel açıdan ise ihtiyaçlarını 
yeterince karşılayamamaları ile sonuçlanabilmektedir. Yabancı işçilerin sadece işin bir parçası olarak 
düşünülmeleri, bulunduğu yerin insanları ile yeterince iletişime geçememesine ve toplumla 
bütünleşememesine neden olmaktadır. 
Türk işçilerle beraber aynı çalışma ortamını paylaşan yabancı işçiler ise, bazen sahip oldukları hakları 
kullanmakta zorlanabilmektedirler. Yabancı işçiler, sık sık bulunduğu ortama uyum sağlamakta 
sıkıntılar yaşayabilmektedirler. Ayrıca gerek çalıştığı ortamdaki yerli çalışanlar tarafından, gerekse 
yaşadıkları yerdeki insanlar tarafından dışlanabilmektedirler. Bu yüzden yabancı kaçak işçiliği, iki 
ülke arasında işçi sınıfları arasındaki birliktelik ve dayanışma ruhunu geliştirmemektedir (Koç, 1999). 
Aksine, yabancı çalışanların ilgili ülkenin bir parçası olarak görülmesi ve düzenlenmesi yanında, 
ülkenin değerleri ve kuralları ile bütünleşmesi, ülkenin ekonomisinden güvenliğine kadar ülkeye çok 
geniş bir yararı olacaktır. 
 
 
6. YABANCILARA VERİLEN ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME 
 
Türkiye’de yabancıların çalışma izinleri konusunda en üst idari makamın Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı (ÇSGB) olması, çalışmada ilgili bakanlığın yabancı izinleri hakkındaki verilerinin 
incelenmesini gerektirmektedir. Çalışmada ÇSGB’nın 2011 yılından (dahil) 2015 yılına (dahil) kadar 
ki beş yıllık verileri ele alınarak yer yer karşılaştırılmıştır. Buna göre Türkiye’de yabancıların çalışma 
izinleri; verilen izin türüne, cinsiyete, eğitim düzeyine, eğitim düzeyi ile cinsiyete, yaş grubu ile 
cinsiyete, uyruklarına, uyrukları ile izin türlerine, uyrukları ile cinsiyete, ekonomik faaliyete, 
ekonomik faaliyet ile izin türüne ve illere göre ayrılmıştır.   
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Tablo 1. Yabancılara Verilen İzin Türüne Göre Çalışma İzinleri 

İzin Türü 
Yıllar 

2011 2012 2013 2014 2015 

Süreli İzin 17.318 32.190 45.725 52.206 64.426 

Süresiz İzin 132 80 94 95 117 

Bağımsız İzin 16 9 9 3 4 

Toplam 17.466 32.279 45.828 52.304 64.547 

Kaynak: ÇSGB’nın verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından düzenlenmiştir (ÇSGB, 2015). 
 
Yabancılara 2011-2015 yılları arasında verilen izinlerden “süreli izin”lerin yıllar itibariyle arttığı, 
“süresiz izin”lerin en çok 2011 yılında gerçekleştirildiği (132), sonrası yıllarda azaldığı, ancak 2015 
yılında verilen izinlerin ise, tekrar arttığı (117) görülmektedir. Buna karşılık “bağımsız izin”lerin 
sayısına bakıldığında ise, bu sayının yıllar itibariyle hızla azaldığı anlaşılmaktadır (tablo-1).  Buna 
göre ÇSGB’nın yabancılara verdiği izinler; birinci sırada “süreli izin”, ikinci sırada “süresiz izin”, 
üçüncü ve son sırada ise “bağımsız izin” olarak gerçekleşmiştir. Tablo-1’e göre profesyonel meslek 
mensubu yabancıların “bağımsız izin”lerinin yıllar itibariyle ciddi olarak düşmesi, Türkiye’de kalifiye 
yabancı elemanın sınırlı sayıda olduğu şeklinde yorumlanabilir.   
 
                           Tablo 2. Cinsiyete Göre Yabancılara Verilen Çalışma İzinleri 

Çalışma İzni Sayısı 
Yıllar 

2011 2012 2013 2014 2015 

Kadın 
Sayı 8.396 19.552 28.402 31.307 37.638 

% 48,1 60,6 62,0 59,9 58,3 

Erkek 
Sayı 9.070 12.727 17.426 20.996 29.909 

% 51,9 39,4 38,0 40,1 41,7 

Toplam 17.466 32.279 45.828 52.303 64.547 

Kaynak: ÇSGB’nın Verilerinden Yararlanılarak Yazarlar Tarafından Düzenlenmiştir (ÇSGB, 2015). 
 
Tablo-2’ye bakıldığında, kadınlara verilen çalışma izinlerinin erkeklere göre yıllar itibariyle fazla 
olduğu fark edilmektedir. Kadın çalışma izinlerinin erkeklere oranı 2011 yılında en düşük düzeyde 
(%48’de) kalmış; bundan sonraki yıllarda ise, kadın çalışma izinleri oranı erkeklere göre sürekli 
yüksek olmuştur. Kadın çalışma izni, özellikle 2011 yılında yaklaşık 8 bin iken; bu sayı, bir yıl içinde 
(2012 yılında) iki kattan fazla artarak yaklaşık 20 bine çıkmıştır. Buna karşılık aynı yıllarda erkek 
çalışma izni oranı (2011 yılında), sadece %52’den %39’a (2012 yılında) düşmüştür (tablo-2).  Bu da 
göstermektedir ki; yıllar itibariyle kadın çalışma izni, erkek çalışma iznine göre sürekli artmaktadır. 
 
 
 
 
 
 

 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017 MUĞLA / TÜRKİYE 

268 
 

Tablo 3. Eğitim Düzeyine Göre Yabancılara Verilen Çalışma İzinleri 

Eğitim Düzeyi 
Yıllar 

2011 2012 2013 2014 2015 
Okur Yazar 100 671 1.060 1.555 3.960 

İlkokul 169 687 928 1.195 1.816 
Ortaokul 965 2.965 4.623 5.465 6.131 

Lise 4.640 12.172 18.350 20.533 24.679 
Yüksekokul 2.014 3.489 5.172 4.857 5.844 
Üniversite 7.930 11.088 14.146 17.032 20.071 

Y. Lisans ve Üstü 1.072 1.198 1.551 1.659 1.917 
Bilinmeyen - 2 4 8 8 

Toplam 16.890 32.272 45.834 52.304 64.426 
Kaynak: ÇSGB’nın Verilerinden Yararlanılarak Yazarlar Tarafından Düzenlenmiştir (ÇSGB, 2011,  2012, 
2013, 2014, 2015). 
 
Eğitim düzeyi açısından yabancılara verilen çalışma izinlerine bakıldığında (tablo-3), yabancıların 
eğitim düzeyinin yıllar itibariyle ciddi olarak arttığı anlaşılmaktadır. Bu sayı, toplamda 2011 yılında 
yaklaşık 17 bin iken; dört yıllık sürede, 2015 yılında yaklaşık 64 bine; yani üç kattan fazla artmıştır. 
Diğer eğitim düzeylerinde de ciddi artışlar dikkat çekmektedir. Örneğin üç yıllık sürede (2011 yılından 
2014 yılına kadar) yaklaşık lise mezunu beş kat, yüksekokul mezunu iki kat, üniversite mezunu ise iki 
kat ve üstünde bir oranda yükselmiştir. Yine tablo-3’e bakıldığında, 2011 yılında okur yazar sayısı 
sadece 100 iken; bu sayı 2015 yılında 3.960’a ulaşmıştır. Bu durum ülkemiz açısından iyi bir gösterge 
sayılabilir. Ülkemize eğitim düzeyi ne kadar yüksek yabancı gelirse, ülkemizin sosyal ve ekonomik 
kalkınması da bundan kuşkusuz olumlu yönde etkilenecektir.     
  

Tablo 4. Eğitim Düzeyine Göre Yabancılara Verilen Çalışma İzin Türleri (2011-2015 yılları itibarı ile) 
Eğitim 
Düzeyi 

2011 2012 2013 2014 2015 
Sli* Ssiz** Bğz*** Sli Ssiz Bğz Sli Ssiz Bğz Sli Ssiz Bğz Sli Ssiz Bğz 

Okur 
Yazar 

88 1 0 670 1 0 1.060 0 0 1.553 2 0 3.960 0 0 

İlkokul 117 0 0 687 0 0 927 1 1 1.195 0 0 1.816 1 0 

Ortaokul 634 1 0 2.962 2 1 4.621 2 0 5.464 1 0 6.131 3 1 

Lise 3.307 30 0 12.159 13 0 18.324 25 1 20.515 18 0 24.679 14 0 

Yüksekokul 1.463 8 0 3.482 7 0 5.166 6 0 4.851 6 0 5.844 9 0 

Üniversite 5.334 91 22 11.033 46 9 14.084 54 8 16.974 55 3 20.071 72 3 

Y. Lisans 
Üs 

691 30 0 1.189 9 0 1.545 6 0 1.646 13 0 1.917 18 0 

Bilinmeyen - - - 2 0 0 4 0 0 8 0 0 8 0 0 

Toplam 11.634 161 22 32.184 78 10 45.731 94 10 52.206 95 3 64.426 117 4 

Kaynak: ÇSGB’nın Verilerinden Yararlanılarak Yazarlar Tarafından Düzenlenmiştir (ÇSGB, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015). Sli*: Süreli izin, Ssiz**: Süresiz izin, Bğz***: Bağımsız izin 
 
Eğitim düzeyi açısından yabancıların izin türleri incelendiğinde (tablo-4), bağımsız izinlerin hayli 
düşük sayıda gerçekleştirildikleri anlaşılmaktadır. 2011 yılında üniversite mezunu yabancıların 
bağımsız izin kullanması (bu sayı 22’dir.) dışında diğer yıllarda bağımsız izin kullanan sayısı 
neredeyse hiç olmamıştır. Tablo-1’dekine benzer bir şekilde izin verilenleri birinci sırada süreli izin, 
ikinci sırada süresiz izin, üçüncü ve son sırada ise bağımsız izin takip etmektedir.   
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Tablo 5. Eğitim Düzeyi ve Cinsiyete Göre Yabancılara Verilen Çalışma İzinleri 
(2011-2015 yılları itibarı ile) 

Eğitim 
Düzeyi 

2011 2012 2013 2014 2015 

K* E** K E K E K E K E 

Okur Yazar 42 58 548 123 855 205 1.007 548 2.627 1.333 

İlkokul 70 99 485 202 701 227 642 553 730 1.087 

Ortaokul 388 577 1.997 968 3.398 1.225 3.751 1.714 4.204 1.931 

Lise 2.128 2.512 8.076 4.096 12.488 5.862 13.545 6.988 15.992 8.701 

Yüksekokul 819 1.195 1.991 1.498 2.719 2.453 2.728 2.129 3.149 2.704 

Üniversite 3.280 4.650 5.980 5.108 7.655 6.491 8.965 8.067 10.206 9.940 

Y. Lisans Üs 379 683 468 730 585 966 659 1000 723 1.212 

Bilinmeyen - - 1 1 3 1 6 2 7 1 

Toplam 7.106 9.784 19.546 12.726 28.404 17.340 31.303 21.001 37.638 26.909 

Kaynak: ÇSGB’nın Verilerinden Yararlanılarak Yazarlar Tarafından Düzenlenmiştir (ÇSGB, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015).  K*: Kadın E**: Erkek 
 
Yabancılara verilen çalışma izinleri, hem eğitim düzeyi hem de cinsiyete göre ele alındığında ise, 
önceki alanlarda olduğu gibi (tablo-2) 2011 yılı hariç, kadın sayısı erkek sayısına göre sürekli fazla 
çıkmıştır. Örneğin 2011 yılından 2015 yılına kadar kadın ortaokul mezunu sayısı on kattan fazla, lise 
mezunu sayısı yaklaşık sekiz kat, yüksekokul mezunu sayısı yaklaşık dört kat, üniversite mezunu 
sayısı yaklaşık üç kat, lisansüstü mezunu sayısı ise yaklaşık üç kat artmıştır (tablo-5).   
Tablo-6’da 65 yaş üstü dışındaki yaş gruplarının verilmemesi, ÇSGB’nın 2011 yılına ait farklı 
sınıflandırması yapmasından kaynaklanmaktadır. O yüzden sonraki yıllardaki sınıflandırmalara 
uymayan 2011 yılına ait veriler tablo-6’da gösterilmemiştir. 2011 yılına ait veriler, diğer 
yıllarınkinden farklı olarak yaş grubu aralığı olarak 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 olarak tayin 
edilmiştir. Tablo-6’ya bakıldığında genç ve aktif nüfusun orta ve yaşlı nüfusa göre fazlalığı dikkat 
çekmektedir. En fazla yaş grupları, 25-29 yaş grubunda 2011 yılında 4.162 yabancı ile 30-34 yaş 
grubunda ise 2015 yılında 5.181 yabancı olmuştur. 
 
   Tablo 6. Yaş grubu ve Cinsiyete Göre Yabancılara Verilen Çalışma İzinleri (2011-2015 yılları itibarı ile) 

Yaş 
Grupları 

2011 2012 2013 2014 2015 

K E K E K E K E K E 

15-19   90 55 101 48 116 75 149 115 
20-24   2.844 952 3.648 1.247 4.571 1.691 6.239 2.394 
25-29   4.162 2.155 5.651 3.132 6.348 3.713 7.707 4.849 
30-34   3.044 2.216 4.493 3.141 5.218 3.885 6.031 5.181 
35-39   2.216 1.964 3.441 2.606 3.812 3.151 4.532 4.059 
40-44   1.990 1.866 3.119 2.360 3.307 2.625 3.805 3.240 
45-49   1.867 1.429 2.768 1.931 2.781 2.258 3.224 2.716 
50-54   1.697 971 2.582 1.346 2.498 1.701 2.770 2.097 
55-59   1.061 608 1.679 899 1.723 1.091 1.992 1.260 
60-64   436 359 695 491 738 538 892 670 
65+ 4 75 113 143 201 215 183 270 265 318 
Bilinmeyen   26 8 26 14 8 3 12 10 
Toplam   19.546 12.726 28.404 17.430 31.303 21.001 37.608 26.909 

Kaynak: ÇSGB’nın Verilerinden Yararlanılarak Yazarlar Tarafından Düzenlenmiştir (ÇSGB, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015). 
 
2011-2015 yılları arasında uyruklarına göre yabancılara verilen çalışma izinleri, her yıl farklılık 
gösterdiğinden 2015 yılı esas alınarak en çok ilk yedi ülkenin yabancı uyruklarının sayısı incelenmiştir 
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(tablo-7). Buna göre birinci sırada Gürcistan dikkat çekmektedir. 2011 yılında 402 kişiye izin verilmiş 
iken; bu sayı 2015 yılında 8.524 kişiye yükselmiştir. 2015 yılı esas alındığında bunu sırasıyla 
Ukrayna, Kırgızistan, Suriye, Rusya Federasyonu, Çin ve Özbekistan uyrukluları takip etmiştir.  
  

Tablo 7. Uyruklarına Göre Yabancılara Verilen Çalışma İzinleri 
(2015 Yılı İtibariyle En Çok İlk Yedi Ülke) 

Uyruğu Yıllar 
2011 2012 2013 2014 2015 

Gürcistan 402 7.680 8.437 7.680 8.524 
Ukrayna 1.278 4.334 3.610 4.334 6.023 

Kırgızistan 242 2.283 1.160 2.283 4.274 
Suriye 118 2.541 794 2.541 4.019 

Rusya Fed. 1.432 2.562 2.455 2.562 2.936 
Çin 1.648 2.621 3.379 2.621 2.882 

Özbekistan 229 1.993 1.708 1.993 2.319 

Kaynak: ÇSGB’nın Verilerinden Yararlanılarak Yazarlar Tarafından Düzenlenmiştir (ÇSGB, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015). 
 

Tablo 8. Uyruklarına ve İzin Türlerine Göre Yabancılara Verilen Çalışma İzin Türleri 
(2011-2015 yılları itibarı ile ilk yedi ülke) 

Uyruğu 2011 2012 2013 2014 2015 

Sli * Ssiz** Bğz*** Sli Ssiz Bğz Sli S 
siz 

Bğz Sli S 
siz 

Bğz Sli S 
siz 

Bğz 

Gürcistan 341 1 0 6.434 0 0 8.436 1 0 7.680 0 0 8.523 1 0 

Ukrayna 1.084 6 0 2.600 1 0 3.607 3 0 4.328 6 0 6.023 0 0 

Kırgızistan 188 0 0 607 3 0 1.159 1 0 2.282 1 0 4.272 2 0 

Suriye 85 1 0 219 1 0 794 0 0 2.541 0 0 4.019 0 0 

Rusya Fed. 1.270 4 0 2.154 6 0 2.453 2 0 2.561 1 0 2.926 10 0 

Çin 966 5 0 2.447 1 0 3.377 2 0 2.618 3 0 2.879 3 0 

Özbekistan 205 0 0 828 0 1 1.707 1 0 1.991 2 0 2.318 1 0 

Kaynak: ÇSGB’nın Verilerinden Yararlanılarak Yazarlar Tarafından Düzenlenmiştir (ÇSGB, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015). S’li*: Süreli İzin,  S’siz**: Süresiz İzin,   Bğz***: Bağımsız İzin 
 
Yabancı uyruklular izin türlerine göre incelendiğinde, en çok yabancı sırasıyla “süreli izin” ve “süresiz 
izin” aldıkları anlaşılmaktadır. Yabancı uyrukluların, 2011-2015 yılları itibariyle Özbekistan uyruklu 
bir yabancı hariç (tablo-8), hiç “bağımsız izin” almadıkları veya buna başvurmadıkları görülmektedir. 
“Süreli izni” en çok alan yabancı uyruklu ülke, Gürcistan olmuştur. Ardından sırasıyla Ukrayna, 
Kırgızistan, Suriye, Rusya Federasyonu, Çin ve Özbekistan ülkeleri gelmiştir (tablo-8).   
 

Tablo 9. Uyrukları ve Cinsiyete Göre Yabancılara Verilen Çalışma İzinleri 
Uyruğu 2011 2012 2013 2014 2015 

K E K E K E K E K E 

Gürcistan 150 252 5.882 552 7.832 605 7.187 493 7.826 698 

Ukrayna 966 312 2.079 522 2.997 613 3.592 742 5.001 1.022 

Kırgızistan 151 91 448 162 865 295 1.765 518 3.056 1.218 

Suriye 22 96 26 194 70 724 157 2.384 280 3.739 

Rusya Fed. 1.113 319 1.836 324 2.057 398 2.082 480 2.368 568 

Çin 206 1.442 282 2.166 335 3.044 324 2.297 310 2.572 

Özbekistan 177 52 716 113 1.501 207 1.759 234 2.042 277 
Kaynak: ÇSGB’nın Verilerinden Yararlanılarak Yazarlar Tarafından Düzenlenmiştir (ÇSGB, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015). 
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Yabancı uyruklular cinsiyetleri bakımından ele alındığında ise, 2015 yılı itibariyle en çok kadın 
uyruklu ülke, 7.826 kişi ile Gürcistan olmuştur. Ayrıca bu ülkeden izin alanların cinsiyetleri yıllar 
itibariyle incelendiğinde, kadınların erkeklere oranının sürekli arttığı görülmektedir. Öyle ki 2015 
yılına gelindiğinde kadınların sayısı 7.826 iken; erkeklerin sayısı sadece 698’de kalmıştır. Benzer 
oranlar, diğer ülkeler için de söz konusu olmuştur. Örneğin Rusya Federasyonu’ndan gelen 
yabancıların 2.368’i kadın iken; 568’i erkektir. Yani bu ülkeden gelen kadınlar neredeyse erkeklerin 
dört katı oranındadır (Tablo-9).     
 
 

Tablo 10. Ekonomik Faaliyetlere Göre Yabancılara Verilen İzinler  
(2015 Yılı İtibariyle En Çok İlk Yedi Ekonomik Faaliyet) 

Ekonomik 
Faaliyet Yıllar 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

EİÇP * 
598 8.863 14.928 14.678 16.825 

YSGS ** 
915 1.829 2.140 2.294 3.057 

Toptan Ticaret 
856 1.123 1.680 2.214 2.849 

Büro Yönetimi 
542 776 1.107 1.930 2.674 

Eğitim 
2.103 1.943 2.051 2.474 2.672 

BDYİ *** 
235 869 2.036 2.042 2.704 

Bina İnşaatı 
172 275 432 571 1.720 

Kaynak: ÇSGB’nın verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından düzenlenmiştir (ÇSGB, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015). 
EİÇP *: Ev İçi Çalışan Personelin İşverenleri Olarak Hane Halklarının Faaliyetleri, YSGS**: Yaratıcı Sanatlar, 
Gösteri Sanatları ve Eğlence Faaliyetleri, BDYİ ***: Bina Dışı Yapıların İnşaatı 
 
Yabancılar, ekonomik faaliyetlere göre en çok hizmet sektöründe çalıştıkları anlaşılmaktadır. Bu 
hizmetler, 2015 yılı itibariyle birinci sırada ev içi işleri, ikinci sırada yaratıcı sanat, gösteri ve eğlence 
faaliyetleri, üçüncü sırada ise toptan ticaret işlerinden oluşmuştur (tablo-10). Bunu  sırasıyla büro 
yönetimi, eğitim, bina dışı yapı inşaatı ve bina inşaatı işleri takip etmektedir.  
Diğer alanlarda olduğu gibi, ekonomik faaliyetlerde de yabancılara en çok süreli ve süresiz izin 
verilmektedir.  2015 yılı itibariyle en çok ilk yedi ekonomik faaliyet bakımından yabancılara hiç 
bağımsız izin verilmemiştir. Bu konuda yabancılar, bakanlığa hiç başvuru yapmamış da olabilirler. 
Süresiz izin türünde ise, 2015 yılı itibariyle birinci sırada eğitim hizmetlerinde, ikinci sırada toptan 
ticaret işlerinde çalışan yabancılara izin verilmiştir. Bunu düşük sayıda büro yönetimi, EİÇP ve bina 
inşaatı işinde çalışanlara verilen izinler takip etmektedir (tablo-11). 
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Tablo 11. Ekonomik Faaliyetlere ve İzin Türleri Göre Yabancılar 
(2015 Yılı İtibariyle En Çok İlk Yedi Ekonomik Faaliyet) 

Ekonomi
k 

Faaliyet 

2011 2012 2013 2014 2015 

Sli Ssi
z 

B
ğ
z 

Sli Ssi
z 

Bğ
z 

Sli Ssi
z 

Bğ
z 

Sli Ssi
z 

Bğ
z 

S li Ssi
z 

B
ğ
z 

EİÇP 
**** 

  367 0 0 8.861 1 1 14.92
8 

0 0 14.67
8 

0 0 16.82
4 

1 0 

YSGS 
***** 

852 0 0 1.829 0 0 2.140 0 0 2.294 0 0 3.057 0 0 

Toptan 
Ticaret 

615 10 0 1.116 0 0 1.669 11 0 2.205 9 0 2.830 19 0 

Büro 
Yönetimi 

432 5 0 773 3 0 1.104 3 0 1.924 6 0 2.670 4 0 

Eğitim 1.284 45 0 1.926 17 0 2.049 2 0 2.453 21 0 2.646 26 0 

BDYİ 
****** 

188 3 0 869 0 0 2.036 0 0 2.042 0 0 2.704 0 0 

Bina 
İnşatı 

142 0 0 275 0 0 431 1 0 570 1 0 1.719 1 0 

Kaynak: ÇSGB’nın verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından düzenlenmiştir (ÇSGB, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015). 
S’li*: Süreli İzin,  S’siz**: Süresiz İzin,   Bğz***: Bağımsız İzin,  EİÇP ****: Ev İçi Çalışan Personelin 
İşverenleri Olarak Hane Halklarının Faaliyetleri, YSGS*****: Yaratıcı Sanatlar, Gösteri Sanatları ve Eğlence 
Faaliyetleri,  BDYİ ******: Bina Dışı Yapıların İnşaatı 
 
İllere göre yabancılara verilen çalışma izinlerine bakıldığında (tablo-12) ise, İstanbul ili diğer illere 
göre açık ara farkla önde olmuştur. Bunu sırasıyla Antalya, Ankara, İzmir, Muğla ve diğer iller 
izlemektedir. 2011 yılından 2015 yılına kadar yabancı izinleri, İstanbul’da yaklaşık üç kattan fazla, 
Antalya’da yaklaşık yedi kattan fazla, Ankara’da ise dört kattan fazla artmıştır. 

 
Tablo 12. İllere Göre Yabancıların Çalışma İzinleri (2015 Yılı İtibarıyla En Çok İlk Yedi İl) 

İller 
Yıllar 

2011 2012 2013 2014 2015 
İstanbul 7.760 11.512 17.709 19.957 22.944 
Antalya 2.649 6.706 9.112 11.003 14.266 
Ankara 2.141 5.171 6.422 6.712 9.260 
İzmir 699 2.065 2.707 2.389 3.126 
Muğla 339 954 1.197 1.570 2.029 
Bursa 431 656 1.068 1.532 1.915 
Adana 141 308 455 945 1.321 

Kaynak: ÇSGB’nın verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından düzenlenmiştir (ÇSGB, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015). 
 
 
 7. SONUÇ 
 
Bir devlete karşı vatandaşlık bağı olmayan ve sadakat yükümlülüğü bulunmayan yabancıların 
Türkiye’de istihdamında zaman zaman birtakım sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sorunların 
önlenmesinde yabancıların Türkiye’ye yasal yoldan girmesi veya çıkması çok önemli olmaktadır. 
Türkiye’ye yabancıların yasal yoldan girmesi, özellikle ülke yararına ve çıkarına uygun düşecektir. 
Hatta Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yetenekli elemanların yasal olarak yabancılar tarafından 
karşılanması bile, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Buna karşılık, yabancıların 
Türkiye’deki yetkili makam ve kuralları hiçe sayarak ülkede çalışması; kaçak işçilik veya kayıt dışı 
istihdamı ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’de kayıt dışı istihdama tabi yabancıların maruz kaldığı 
sorunlara bakıldığında, bunların başlıcası olarak yabancıların SGK haklarından yoksun olması, işsizlik 
sigortasından yararlanamaması, iş arama hakkına yeterince sahip olamaması, aile birleşimi hakkından 
mahrum kalması, sendikal faaliyetlerle ilgili haklarını tam kullanamaması, çocuk emeğinin 
sömürülmesine açık olması, entegrasyon ve dışlanma konuları gelmektedir. 
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Türkiye’ye çalışmak için gelen yabancılara ÇSGB tarafından izin verilmektedir. ÇSGB’nın 2011 ile 
2015 yılları arasındaki yabancılara verilen çalışma izinleri incelendiğinde,  izinlerin sırasıyla “süreli 
izin”, “süresiz izin” ve “bağımsız izin” olarak kullanıldığı; cinsiyet açısından ise, kadınların erkeklere 
oranla yüksek düzeyde çalışma izni kullandığı anlaşılmaktadır. Öyle ki; kadınların çalışma izni, 
toplamda 2012 yılında %61, 2013 yılında %62, 2014 yılında ise %60 oranında olmuştur. İzin verilen 
yabancılar eğitim düzeyi açısından incelendiğinde ise, birinci sırada lise mezunları, ikinci sırada 
üniversite mezunları diğer eğitim düzeydekilerine göre açık ara farkla önde olmuşlardır. Yabancıların 
eğitim düzeyine göre verilen çalışma izinleri de sırasıyla “süreli”, “süresiz” ve “bağımsız” izin 
şeklindedir. Eğitim düzeyi açısından yabancılara verilen izinlerde, 2011 yılı hariç diğer yıllarda 
kadınlar, erkeklere göre daha üst düzeyde eğitime sahiplerdir. Yaş grubu açısından ise, aynı şekilde 
kadınlar erkeklere göre daha çok çalışma izni kullanmışlardır. İzin verilenler uyruklarına göre 
incelendiğinde, 2015 yılına göre en çok izin verilenler sırasıyla Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan 
uyruklu çalışanlar olmuştur. Bu ülkelerin vatandaşlarına ÇSGB tarafından en çok “süreli izin” ve 
“süresiz izin” kullandırılmıştır. Ekonomik faaliyetlere göre izinler incelendiğinde de yabancıların en 
çok “ev içi faaliyetler”de çalıştıkları fark edilmektedir. Hatta bu faaliyet kolunda çalışanlara tanınan 
izinler, diğer faaliyet kolunda çalışanlara göre hayli yüksektir. İzin verilen yabancıların illere göre 
dağılımına bakıldığında ise, İstanbul ili diğer illere göre açık ara farkla birinci sırada yer almıştır. 
Bunu ikinci sırada Antalya ili, üçüncü sırada Ankara ili, dördüncü sırada İzmir ili, beşinci sırada ise 
Muğla ili ve diğer iller takip etmişlerdir. Antalya ilinin nüfusu daha kalabalık Ankara ve İzmir illerinin 
önünde olması ise, ilginçtir.  
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA MESLEKİ 
YETERLİLİK BELGELERİNİN ETKİSİ 

 
THE IMPACT OF PROFESSIONAL QUALIFICATION CERTİFİCATE TO 

PROVIDE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 
 

Tuncay YILMAZ1 
 
 

ABSTRACT 
 

Work accidents, occurring in one of the specified state and case law and is defined as the insured event 
or immediately afterwards by that inflicts bodily or mental breakdown. 
A number of events and phenomena leads to accidents. The first that come to mind are: dangerous 
behavior, people's physical disability, personal flaws of workers, businesses and the business of 
operating conditions considered inadequate safety measures. 
There is no accident in a workplace, but of course it is impossible. The  important thing here is that 
there are no mortal, severely injured or limb loss accidents. Almost should be considered as well as 
small possible to avoid major accidents. 
There is a close relationship between the likelihood of accidents by company size. Business grows 
accident rate is decreasing. 
There had been 241.547 work-related accidents in our country in 2015. 1252 people died. As for the 
elimination of the negative statements of work-related accidents often occurred in sectors identified as 
40 after 8 business before and this works is prohibited to employ those who without professional 
qualification certificate. Fine for each uncertified worker is projected despite a ban if they operate.  
The study comprises a critical approach has been focused on how to improve functionality of the 
system. 
 
Key words: Work accident, occupational disease, professional qualification certificate 
 

ÖZET 
 

İş kazası, yasada belirtilen hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya 
sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır şeklinde tanımlanmaktadır. 
Birtakım olaylar ve olgular iş kazalarına neden olur. Bunlardan ilk akla gelenler: tehlikeli davranışlar, 
insanların bedensel yetersizlikleri, işçilerin kişisel kusurları, işletme çalışma koşullarının ve işletme 
güvenlik tedbirlerinin yetersiz olması sayılabilir. 
Bir işyerinde hiç kaza yaşanmaması istenir ama bu elbette ki mümkün değildir. Burada önemli olan 
ölümlü, ağır yaralanmalı veya uzuv kayıplı kazaların olmamasıdır. Ramak kalaların dikkate alınması 
halinde gerek küçük gerekse büyük kazaların önüne geçilmesi mümkündür. 
İşletme büyüklükleri ile kaza olma olasılığı arasında yakın bir ilişki vardır. İşletme büyüdükçe kaza 
oranı düşmektedir. 
2015 yılında ülkemizde 241.547 iş kazası yaşanmıştır. 1252 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Bu olumsuz 
tablonun ortadan kaldırılmasına yönelik olarak iş kazalarının sıklıkla yaşandığı sektörlerde önce 40 
sonra 8 iş belirlenmiş ve bu işleri yapanların mesleki yeterlilik belgeleri olmadan çalıştırılmaları 
yasaklanmıştır. Yasağa rağmen çalıştırılmaları halinde belgesiz her bir çalışan için para cezası 
öngörülmüştür. 
Çalışma, eleştirel bir yaklaşım içermekte olup sistemin işlevselliğinin nasıl artırılabileceği üzerine 
odaklanılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler:  İş Kazası, Meslek Hastalığı, Mesleki Yeterlilik Belgesi 
                                                
1 Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, tyilmaz@sakarya.edu.tr 
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
Çalışma içerisinde sıklıkla kullanılan bazı kavramların net olarak algılanıp anlaşılabilmesi kritik bir 
öneme sahiptir. Bu nedenden ötürü şu kavramların karşılıklarının bilinmesi gerekir: 
İş Kazası: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada; işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle 
veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş 
veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında; bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli 
olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda; 
emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda; sigortalıların, işverence 
sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya 
sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır (5510 sayılı kanunun 13. maddesi). 
Meslek Hastalığı: Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple 
veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal 
engellilik halleridir. Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; Kurumca 
yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu 
raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi, Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki 
çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer 
belgelerin incelenmesi, sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur (5510 
sayılı kanunun 14. maddesi).  
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi: MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, 
yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme 
değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu 
ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren 
belgelerdir. 
İş Sağlığı ve Güvenliği: İş ve işyeri çevresinin genel olarak yaratabileceği etkilerin dikkate alınarak 
çalışanların sağlık ve güvenliklerine zarar verebilecek tehlikelerin öngörüsü, tanınması, 
değerlendirilmesi ve kontrolüdür (Alli, 2008). 
 
 
2. MESLEKİ YETERLİLİK, GEREKLİLİK VE ÖNEMİ 
 
Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve 
yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, 
ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kural ve faaliyetler, mesleki yeterlik olarak 
tanımlanmaktadır (http://www.myk.gov.tr/index.php/skca-sorulan-sorular). 
Bu tanımlamadan hareketle ulusal meslekî yeterlilik sisteminin amaçları, aşağıdaki şekilde ifade 
edilebilir (http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-yeterlilikler/216?bclgtkuotdxbtkep) : 
Eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirmek. 
Eğitim ve öğretimde kalite güvencesini temin etmek. 
Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek 
Öğrenme çıktıları için ulusal ve uluslararası standartlar oluşturmak. 
Öğrenmeye ulaşmayı, öğrenmede ilerlemeyi, öğrenmenin tanınmasını ve kıyaslanabilirliğini 
sağlamak. 
Yatay ve dikey geçişler için yeterlilikleri ilişkilendirmek, ulusal ve uluslararası kıyaslanabilirlik 
altyapısını oluşturmak. 
Mesleki yeterlilik sisteminde yeterlilikler, iş dünyasının ilgili taraflarının desteği ile meslek standardı 
için taslak metinler oluşturulmakta, oluşturulan taslaklar ardından MYK nın sektör komitelerinde 
inceleme ve değerlendirmelere konu olmakta, ardından kurum yönetim kurulunun onayı ile Resmi 
Gazetede yayınlanarak süreç tamamlanmaktadır. 
1 Ağustos 2017 itibarı ile MYK tarafından yayınlanmış olan 387 adet mesleki yeterlilik 
bulunmaktadır.  
30Aralık 2008 tarih ve 27096 sayılı Meslekî Yeterlilik, Sınav Ve Belgelendirme Yönetmeliğinde 
“Yeterlilik seviyesi, Ulusal yeterlilik çerçevesinde yer alan; bireyin bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyini 
gösteren sekiz seviyeden her biri” şeklinde ifade edilmektedir (Meslekî Yeterlilik, Sınav Ve 
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Belgelendirme Yönetmeliği) . Yönetmelikte bahsi geçen yeterlilik seviyelerinin Avrupa Yeterlilik 
çerçevesi ile uyumlu olduğu söylenebilir. 
Avrupa Yeterlilik Çerçevesi  sekiz ana yeterlilik seviyesinden oluşur ve her bir seviye belli bilgi, 
beceri ve yetkinlikleri içerir. Genel olarak, seviye ne kadar artarsa, kişiden beklenen bilgi, beceri ve 
yetkinlikler de bu oranda artmaktadır (http://www.tsbelge.com.tr/mesleki-yeterlilik-nedir-ve-neden-
gereklidir/). 
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Referans Seviyelerinde: 
Bilgi: Bir iş ya da öğrenme alanına ilişkin gerçekler, ilkeler, kuramlar ve uygulamalar bütünüdür. 
Beceri: Görevleri yerine getirmek ve problemleri çözmek için bilgiyi kullanma ve uygulama 
yeteneğidir. 
Yetkinlik: İş veya öğrenme ortamlarında, mesleki ve kişisel gelişimde bilgi ve becerileri kullanmaya 
yönelik kanıtlanmış yetenek ve kişisel, sosyal ve/veya yöntem bilimsel yeteneklerdir. 
Mesleki yeterlilik Belgesinin Çalışanlara ve işverenlere Sağlayabileceği bazı yararlar vardır. Bunlar 
(http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/meslek-yeterllk-belges/avantajlar-nelerdir): 
Çalışanlara: 
Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe 
başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir. 
Ulusal yeterlilikler yaygın ve enformel öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için bireyler kişisel 
gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları daha açık hale 
geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir. 
İşverenlere 
İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik 
imkânlarından yararlanabilmektedir. 
İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam 
edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı 
engellenmiş olmaktadır. 
Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin 
artmasına katkıda bulunmaktadır 
 
 
3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 
GERÇEĞİ 
 
Bir ülkede iş sağlığı ve güvenliği konusunda başarıdan söz edilecekse, iş kazalarını azaltması, var olan 
meslek hastalıklarını ise önce tanıması, sonra azaltması beklenmelidir. Bunun için güvenlik 
kültürünün ülke çapında içselleştirilmesi, tüm kurum ve kuruluşlara ve tüm çalışanlara ve 
çalıştıranlara yaygınlaştırılıp benimsetilmesi gereklidir. Güvenlik kültürü yaşamın ve çalışma 
hayatının bir parçası olarak algılanmadıkça, daha çok iş kazası ve meslek hastalığıyla canlar 
kaybedilmeye devam edilecektir (Şimşek 2014: 33-34). 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun dördüncü maddesi işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri 
almasını ve işçilerin de bunlara uyması gerekliliğine vurgu yapar. Bu çerçevede işverenin (Korkmaz, 
Alp 2016:314-330) : 
Gerekli her türlü önlemi alma 
Çalışanları bilgilendirme 
Denetleme 
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verme  
Risk değerlendirmesi yapma veya yaptırma  
Çalışan görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama 
Çalışan temsilcisi görevlendirme 
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili organizasyon yapma 
Sağlık gözetimi yaptırma yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. 
Çalışan davranışlarında olumlu yönde değişiklikler sağlanmasında, güvenlik kültürünün 
yaratılmasında eğitim öncelikli bir rol oynamaktadır. Eğitim, işyerindeki risklerden korunma yöntemi 
olarak dünyada kabul gören önleyici yaklaşımın en temel bileşenidir (Kılkış 2014:59). Bunun bir 
uzantısı olarak yasa gereği, işlerin tehlikelilik durumlarına göre işverenler farklı periyotlarla ve farklı 
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saatte çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aldırmak zorundadır. Eğitimlerin, iş kazalarının 
azaltılmasında önleyici bir işlevi olduğu söylenebilir. 
Kazaları yaratan nedenlere bakıldığında; tehlikeli çalışma koşulları, tehlikeli davranışlar ve 
denetimsizlik konuları öne çıkar. Çalışanlara tehlikeyi kabullenerek tehlikeden korunmasını öğretmek 
yerine tehlikeleri ortadan kaldırmak çözüm anlayışı olarak benimsenmelidir (Esin, 2006:82). 
Konuya ilişkin genel bir değerlendirme yapıldığında iş kazaları ile ilgili olarak şu değişmez özellikli 
durumlarla karşı karşıya kalınmaktadır: 
İş kazası kaynaklı ölüm insidansı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında belirgin bir farklılık 
gösterir. Örneğin Pakistan’daki fabrika işçilerinin ölüm rakamları Fransa’nın sekiz katıdır; yine 
Kenya’nın taşımacılık sektör çalışanları ölüm oranı Danimarka’nın on katıdır. Elbette bunlar resmi 
kayıtlara göre eldeki bulgulardır ve gerçek, bu rakam ve oranların çok daha ötesindedir. 
Ekonomik sektörler bağlamında da farklılık dikkati çeker. Dünya geneline bakıldığında ölümlü kazalar 
en çok: tarım, ormancılık, maden ve inşaat sektörlerinde görülür. 
Ölümlü ya da ağır yaralanmalı kazalar özellikle 50’den daha az işçinin çalıştığı işyerlerinde daha fazla 
yaşanır. 2010 yılında iş kazalarının yaklaşık % 57’si 1-49 işçi çalıştıran işyerlerinde meydana gelmiştir 
(Karadeniz, 2012:46). 
Ölümlü veya ağır yaralanmalı kazaların yoğun yaşandığı sektörler erkek istihdam ağırlıklı özellik 
gösterdiği için kazaya uğrayanlar cinsiyet bağlamında çoğunlukla erkeklerdir. 
 

Tablo 1. Avrupa Birliği ülkelerinde ölümcül ve ölümcül olmayan İş Kazası Sayıları (2014 yılı) 

 
Kaynak: Accidents at Work statistics, Eurostat  
 
Avrupa Birliğindeki karşımıza çıkan bu tabloya karşılık Türkiye’de durum nedir sorusunun cevabını 
aşağıdaki tabloda bulmak mümkündür. 
 

Tablo 2. Türkiye’de İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 
  2014 2015 Değişim 
5510 Sayılı Kanunun 4-1/a maddesi 
kapsamında zorunlu sigortalı sayısı 13.967.837 14.802.222 + %5,97 

İş kazası 221.366 241.547 + %9,11 

Meslek hastalığı 494 510 + %3,23 

İş kazası sonucu ölen sayısı 1.626 1.252 - %23 

Ölümlü iş kazası/100 bin kişide 11,64 8,45 - %27,40 

Kaynak: SGK, 2015 İş Kazası Meslek Hastalıkları İstatistikleri,31.10.2016 
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Ayrıca, 2015 yılında 206.922 erkek, 34.625 kadının iş kazasına uğradığının da belirtilmesi gerekir. Ki 
bunlar oldukça yüksek rakamlardır.  
Ekonomik faaliyetler baz alındığında ülkemizdeki iş kazaları aşağıdaki görünümde karşımıza 
çıkmaktadır:  
 
Tablo 3. Ekonomik Faaliyetler Bağlamında Türkiye’de İş Kazaları 

Faaliyet Alanı Kaza Sayı 
25- Makine ve Teçhizat Hariç Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı 19.221 
24- Ana Metal Sanayi 12.529 
41- Bina İnşaatı 15.065 
13- Tekstil Ürünlerinin İmalatı 12.041 
10- Gıda Ürünlerinin İmalatı 12.003 
43- Özel İnşaat Faaliyetleri 10.393 
56- Yiyecek İçecek Hizmetleri Faaliyeti 10.458 
81- Binalar ve Çevre Düzenlemesi Faaliyetleri 8.972 
52- Taşımacılık için Depolama ve Destekleyici Faaliyetler 8.904 
29- Motorlu Kara Taşıtı, Treyler yarı Treyler İmalatı 8.107 
42- Bina Dışı Yapıların İnşaatı 7.903 

Kaynak: SGK, 2015 İş Kazası Meslek Hastalıkları İstatistikleri,31.10.2016 
 
Faaliyet Alanları ifadelerinin başında yer alan rakamlar Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin 
İstatistiki Sınıflaması olarak adlandırılmakta ve NACE kodu olarak anılmaktadır. 
Tablo dikkatle incelendiğinde, iş kazalarının ağırlıklı olarak inşaat/yapı ve metal sektörlerinde 
yoğunlaştığı dikkat çekmektedir. Her ne kadar tekstil ve gıda faaliyet alanlarında kazalar sıklıkla 
yaşansa da ölümlü veya uzuv kayıplı kazaların (diğerleri ile karşılaştırıldığında) çok fazla olmadığı 
söylenebilir. 
Ülkemiz için uzuv kayıplı veya ölümle sonuçlanan kaza sayılarının çokluğu karşısında devlete, 
işverenlere ve çalışanlara önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. 
Ülkemizde yasal mevzuat gözden geçirilerek, günün gereklerine uygun kanunlaştırma çalışmaları 
başlatılmış; önemli yenilikleri içerisinde barındıran İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20 Haziran 2012 
de kabul edilmiştir. 
Kanunun getirmiş olduğu yenilikler şu şekilde sıralanabilir (CSGB, 2012): 
Kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın tüm çalışanlar kanun kapsamına alınmıştır (5 faaliyet grubu ve 
bu faaliyetleri icra eden çalışanlar kanundan dışlanmıştır).  
Kanun, iş sağlığı ve güvenliğinde en iyi koşulları hedefleyerek, işyerlerinin mevcut durumunun sürekli 
iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda proaktif bir özellik içermektedir. 
İşyerleri çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak 3 sınıfa ayrılmıştır. 
Her işyerine iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdamı zorunluluğu getirilmiştir. 
İşyerlerine, ortak sağlık ve güvenlik birimi oluşturmaları zorunluluğu getirilmiştir. 
10 dan az çalışanı olan çok tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine görev ve 
sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için devlet desteği sağlanmıştır. 
Risk değerleme/analizi yapma zorunluluğu getirilmiştir. 
Çalışanlar,  sağlık raporu olmadan İşe başlatılamayacaktır. 
İş kazası ve meslek hastalığı kayıtları etkin ve süratle sisteme girilecektir. 
İşverenler, ilkyardım, yangınla mücadele, tahliye gibi konularda acil eylem planı yapacak ve 
tatbikatlarını belirli periyotlarla gerçekleştireceklerdir. 
Çalışanlara belirli periyotlarla iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aldırılacaktır. 
Yasa ile getirilmiş olan tüm bu yenilikler uygulanmaya başlandığı günden bugüne elbette iş kazası ve 
meslek hastalıklarının azalmasına önemli katkılar sağlamış olabilir. Ama yadsınamayacak bir gerçek 
daha vardır ki o da; elde edilen iyileşmelerin istenir düzeyde olmadığıdır. Nitekim istatistikler, ciddi 
iyileşmelerin kaydedilemediğini ortaya koymaktadır. 
İşte bu gerçeklikten hareketle Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin 
Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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4. İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNDE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 
ZORUNLULUĞU 
 
Mayıs 2015’ de Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 
yayınlanmıştır. Tebliğ içerik ve alt bağlamlar açısından değerlendirildiğinde iş kazası ve meslek 
hastalıklarının kabul edilebilir sevilere indirilebilmesine de hizmet eder niteliktedir. Nitekim böyle bir 
fikre sahip olmamızın altında yatan temel neden tüm yeterliliklerde İş Sağlığı ve Güvenliği 
konularının gerek teorik gerekse pratik sınav uygulamalarında yer almasıdır. 
Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu 
Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen mesleklerin belirlenmesidir. 
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve 
tebliğde yer alan mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan 
kişilerin Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamayacakları ifade edilmiştir. 40 
ilk tebliğ ile 8 tane de daha sonra yayınlanan meslekle birlikte 25.03.2017 tarihinden sonra belgesiz 
kişilerin çalıştırılmaları tamamen yasaklanmıştır. 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve 
bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda 
çalıştırılanlar, belge zorunluluğundan muaf tutulmuşlardır. 
Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü 
tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verileceğinin de vurgulanması 
gerekir. 
Başlangıçta 40 daha sonraki (asansör, CNC, metal saç alanları) 8 alandaki ilavelerle belgeli personel 
çalıştırma zorunluluğu olan meslekler aşağıda verilmiştir. 
 

Tablo 3. Belge Zorunluluğu Olan Meslekler 
Ahşap kalıpçı Alçı levha uygulayıcısı Alçı sıva uygulayıcısı 
Alüminyum kaynakçısı Bacacı (S3) Bacacı (S4) 
Betonarme demircisi Betoncu  Çelik kaynakçısı 
Çelik kaynak ayarcısı Doğalgaz altyapı yapım 

kontrol personeli 
Doğalgaz çelik boru 
kaynakçısı 

Doğalgaz ısıtma ve gaz 
yakıcı cihaz servis pers. 

Doğalgaz işletme bakım 
operatörü 

Doğalgaz polietilen boru 
kaynakçısı 

Doğalgaz polietilen boru 
kaynakçısı 

Duvarcı Endüstriyel boru montajcısı 

Hidrolik pnömatikçi (S4) Hidrolik pnömatikçi (S5) Isı yalıtımcısı 
Isıtma ve doğalgaz iç tesisat 
yapım pers. 

İnşaat boyacısı İskele kurulum elemanı 

Kaynak operatörü Makine bakımcısı (S3) Makine bakımcısı (S4) 
Makine bakımcısı (S5) Otomotiv Elektromekanikçisi Otomotiv mekanikçisi 
Otomotiv montajcısı Otomotiv saç ve gövde 

kaynakçısı 
Panel kalıpçı 
 

Plastik kaynakçısı Seramik karo kaplamacısı Ses yalıtımcısı 
Sıvacı  Su yalıtımcısı Tünel kalıpçısı 
Yangın yalıtımcısı Asansör bakım ve onarımcısı 

(S3) 
Asansör bakım ve onarımcısı 
(S4) 

Asansör montajcısı (S3) Asansör montajcısı (S4) CNC programcısı (S4) 
CNC programcısı (S5) Metal saç işlemeci (S3) Metal saç işlemeci (S4) 

 
Türkiye’de yaşanan iş kazalarının ağırlıklı olarak inşaat, metal ve madencilik sektörlerinde meydana 
geldiği belirtilmiş idi. 17 ağustos 2017 itibarı ile gerek zorunlu alanlar gerekse diğer alanlarda 
belgelendirme faaliyetlerini yürüyen yetkili 84 kuruluş bulunmaktadır. Özellikle belgeli olunması 
gereken zorunlu alanlara ilişkin yasal düzenlemenin ardından yetkilendirilmiş kuruluşların sayılarında 
hızlı bir artışın yaşandığı da bir gerçektir. 
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Aşağıda özellikle iş kazası ve meslek hastalıklarının yoğunluklu olarak görüldüğü bazı alanlar ve bu 
alanda belge sahibi olmak için ödenecek olan ücretler ve bu konuda kaç belgelendirme kuruluşunun 
faaliyet gösterdiğine dair bir tablo sunulmuştur. 
 

Tablo 4. Belge Zorunluluğu olan Bazı Mesleklere Ait Sınav Ücretleri ve Yetkili Kuruluşlar 
Meslek Alanı Sınav Ücreti Yetkili Belgelendirme Kuruluşu 
Ahşap kalıpçı 720 37 
Asansör bakım ve onarımcısı (S4) 1450 6 
Asansör montajcısı 2500 2 
Betonarme demircisi 750 38 
Çelik kaynakçısı 500 23 
Duvarcı 810 35 
Endüstriyel boru montajcısı 800 7 
İskele kurulum elemanı 810 37 
Kaynak operatörü 600 13 
Otomotiv mekanikçisi 830 8 
Sıvacı 790 34 
Doğalgaz çelik boru kaynakçısı 500 6 

 
Görüleceği üzere asansör montajcısı alanı hem sınav ücreti bağlamında en yüksek hem de bu alanda 
sınav yapan belgelendirme kuruluşu bağlamında en az olandır. Betonarme demircisi, iskele kurulum 
elemanı, ahşap kalıpçı gibi alanlarda sınav ücretleri 720-810 aralığında olup sınav yapma yetki belgeli 
kuruluş sayısı ise 38 kadardır. 
2016 yılında istihdam edilenlerin %18,4’ü tarım, %19,7’si sanayi, %6,9’u inşaat (1.836.000 kişi), 
%54,9’u ise hizmetler sektöründe yer almıştır (İntes, 2017).İnşaat sektörünün büyüklüğü bu alana 
yatırım yapan sınav yapıcı kuruluşların sayılarını da arttırmıştır. 
Sınav ücretlerinin 500- 2500 aralığında olmasının, belge sahibi olmak konusunda işgörenleri 
korkuttuğu söylenebilir. İlgili sektörlerde meslek icra edenlerin göreceli olarak eğitim seviyelerinin 
düşüklüğü, sınav tecrübelerinin ya hiç ya da çok az olması, sınavların hem teorik hem de 
pratik/uygulamaya dayalı olması adayları ayrıca korkutmakta veya strese sokmaktadır. 
Bir işi uzun zamandan beri yapmak, o alanda deneyim ve tecrübe sahibi olmak başkadır; bu konuda 
belirlenmiş esaslara dayalı olarak sınava tabi olmak ve başarmak başkadır. Nitekim aynı alanda 3 kez 
sınava girdiği halde (o alanda uzun zamandan beri çalışıyor olmasına rağmen) başarılı olamayan 
adaylar vardır. 
 
 
5. SİSTEMİN DİKKAN ÇEKEN YÖNLERİ 
 
Bir adayın, ücret yatırıldıktan sonra 3 sınav hakkı bulunmaktadır. Sınavlardan başarılı olabilmek için 
aday yeterlilik üzerinden sınav konularına bakmakta ve gerekli okuma ve hazırlıklarını yapmaktadır. 
Firmalar, çalışanlarını belgelendirmek istediklerinde, sürecin uzamaması ve personelinin bir an önce 
belge alabilmesi için yeterlilik esaslarını odağa alan eğitimleri çalışanlarına aldırmakta ve bu sürecin 
sıkı takipçisi olmaktadırlar. 
48 meslek alanının tamamı için İş Sağlığı ve Güvenliği temel alandır. Ve bu alana ilişkin olarak her 
yeterlilikte başarım ölçütleri konulmuştur. Bunlardan bir kısmı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Alanına ait Bazı Başarım Ölçütleri 
Çalışma alanında karşılaşabileceği tehlikeleri 
açıklar 

Kullanılması gereken KKD’leri açıklar 

Mesleğe özgü iş sağlığı ve güvenliği 
kurallarını açıklar 

Çalışma ortamı ile ilgili riskleri ve korunma 
yollarını açıklar 

Çalışma sırasında kullanması gereken kişisel 
koruyucu donanımları tanımlar 

İş alanının ve personelin güvenliğinin 
sağlanmasında kullanılacak uyarı işaret ve 
levhalarını seçer 

Yangın önleme ve yangınla mücadele 
yöntemleri ile acil durum prosedürlerini ifade 
eder 

Çalışma anında meydana gelebilecek iş 
kazalarına müdahale etmede gerekli temel ilk 
yardım kurallarını açıklar 

Çalışılacak alandaki tehlikelerin ortadan 
kaldırılmasına/azaltılmasına katkıda bulunur 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri 
alır/alınmasını sağlar 

 
Piyasada isimleri ile dikkat çeken marka olmuş bazı firmalar çalışanlarının tamamını 
belgelendirtmekte ve yeni işe alımlarda belge sahibi olmayanların başvurularını dikkate almamakta ve 
bu durumu/bilgiyi kamuoyu ile paylaşmaktadırlar. 
Devlet, sınav ve belgelendirme süreçlerine ekonomik olarak katkı sunmakta ve belge almayı gerek 
çalışanlar gerekse işverenler için cazip hale getirmeye çalışmaktadır.  
Öyle ki; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa 4 Nisan 2015 tarihinde Ek 3 maddesi ile 
“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 
21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav 
ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine 
kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile 
sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını 
geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. 
Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir” (İşsizlik Sigortası Kanunu, Ek 3) 
hükmü eklenmiştir. 
Bu ve benzeri düzenlemelerin daha çok kişinin belge almasının önünü açacağı ve işverenleri teşvik 
edeceği söylenebilir. 
Ayrıca belgeli MYK Belgeli personel istihdam eden işverenler için prim teşviki 31 Aralık 2020 yılına 
kadar uzatılmış olup, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren 
hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması 
sağlanmıştır. 
Belgelendirme konusunda yapılan yoğun çalışmaların olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı söylenebilir. 
Nitekim MYK Başkanı Adem Ceylan, mayıs 2017 itibarı ile 200.000 kişinin belge sahibi olduğunu, 48 
olan zorunluluk kapsamındaki meslek sayısının 90’a çıkartılmasının hedeflendiğini ifade etmiştir 
(MYK, 200.000. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Kutlandı). Fakat çalışmamıza konu olan 48 alanda 
belgeli kişi sayısı hakkında bir açıklaması olmamıştır. MYK, SGK, TUİK vb resmi ve gayri resmi 
organlara tarafından 48 alana ilişkin belgeli kişi sayısı hakkında bir bilgi veya veriye de 
ulaşılmamıştır. 
 
 
6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 
Ülkemiz iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda iyi sınav veremeyen ülkeler arasında sayılabilir. 
Bu konuda varolan süreci tersine çevirmek için devletin yapmış olduğu çalışma ve verdiği teşvikler 
takdire şayandır. 
Fakat genel görünüm gerek iş kazaları gerekse meslek hastalıklarının 50’den az çalışanı olan 
işyerlerinde yoğunlaştığıdır. Bu nedenle çözümlemelerin, denetim ve kontrollerin odağında küçük 
ölçekli işletmeler olmalıdır. 
MYK tarafından yayınlanmış olan meslek standartlarının tamamında “İş Sağlığı ve Güvenliği” 
değişmez başarım ölçütü olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bazı mesleklerde bu başarım ölçütü 2 
kritik alan olarak karşımıza çıkarken bazı mesleklerde 8 olabilmektedir. Halbuki olması gereken, 
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benzer risk ve zorluk derecesine sahip benzer nitelikli meslekler için İSG alanı başarım ölçütü sayı ve 
kriterlerinin aynı olması sağlanmasıdır. 
48 meslekte, mesleki yeterlilik belgesi olmayanların çalıştırılması yasaktır ve çalıştırmaları halinde her 
bir belgesiz çalışan için bir miktar ceza öngörülmüştür. Yapılması gereken: denetimlerin sıkı bir 
şekilde yapılması ve cezai işlemlerin uygulanmasıdır. 
Bir diğer eleştiri noktamız belgelendirme kuruluşları hakkında olacaktır. Şöyle ki, bir sektör/işkolunda 
faaliyet gösteren işveren veya işçi sendikaları, dernekleri sınav yapmak için yetki belgesi almakta ve 
üyelerini/çalışanlarını belgelendirmektedir. Bu süreçte, ilgili kuruluşun yansız davranacağından 
bahsetmek mümkün değildir. 
Mesleki yeterlilikler ülkemiz için oldukça yeni bir alandır. Sistemin iş sağlığı ve güvenliği üzerine 
yapacağı etkilerin görülmesi için biraz daha zamana ihtiyaç duyulacağı söylenebilir. Fakat büyük 
ölçekli işletmelerin destek ve takipçisi oldukları; vasıf ve eğitim seviyesi yüksek kişilerin belge sahibi 
oldukları ve olmaya devam edecekleri trendinde bir kırılma olmaması durumunda ülkemizdeki iş 
kazası ve meslek hastalıkları sayılarında istenir sonuçların elde edilmesinin mümkün olmayacağı 
söylenebilir. Belgeli çalışanların yoğun olarak yer aldıkları işletme/işyerleri ile iş kazası ve meslek 
hastalıklarının olduğu işletme/işyerleri arasında belirgin bir ayrışmanın olacağını söylemek bir kehanet 
olmayacaktır. 
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TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGELERİN İSTİHDAMA 
ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: EGE SERBEST BÖLGE 

ÖRNEĞİ 
 

EVALUATION OF EMPLOYMENT EFFECTS OF FREE ZONES IN 
TURKEY: THE AEGEAN FREE ZONE EXAMPLE 

 
           Mehmet AVCI1                                       Didem EREK2 
 
 
 

ABSTRACT  
 

Free zones, which are within the political boundaries of countries but also which are deemed to be 
outside of customs territory are the ones where commercial, financial and administrative regulations 
are not applicable or partly applied and wider incentives for industrial and commercial activities are 
provided. Macroeconomic effects such as new investments, technological transfers, new employment 
areas, increased exports increases the importance of free trade areas especially for developing 
countries. The aim of this study, which is done on the basis of the significant role of free trade areas on 
economical structures of countries, is to reveal the opinions about the macroeconomic effects of the 
Aegean Free Zone and to analyze its effects on employment. In accordance with this purpose, general 
information about macroeconomic effects of free trade areas is given primarily, and then economic 
position of the Aegean Free Zone is stated. Later on, the data that are obtained through qualitative 
research and in depth interview is used in order to analyze the effects of the Aegean Free Zone on 
employment. 
 
Key word: Free Zone, Eagen, Employment, Turkey. 
 

ÖZET 
 

Serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük hattı dışında sayılan, ülkede 
geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya 
kısmen uygulandığı, sınaî ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak 
ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından serbest 
bölgeler, yeni yatırımlar, teknoloji transferi, yeni istihdam alanları, ihracat artışı gibi makroekonomik 
etkiler yaratmak suretiyle giderek daha da önemli hale gelmektedir. Serbest bölgeler ülkelerin 
ekonomik yapıları üzerinde oynadığı önemli rolden hareketle yapılan bu çalışmanın temel amacı, Ege 
Serbest Bölgesinin makroekonomik etkilerine yönelik görüşleri ortaya koymak ve istihdama katkısını 
analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada öncelikle serbest bölgelerin makroekonomik 
etkilerine ilişkin genel bilgiler verilmekte ve Ege serbest bölgesinin ekonomik yeri belirtilmektedir. 
Daha sonra nitel araştırma yöntemi ve derinlemesine mülakat tekniği ile elde edilen veriler 
doğrultusunda Ege Serbest Bölgesinin istihdama etkisi analiz edilecek ve bulgular değerlendirilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Serbest Bölge, Ege, İstihdam, Türkiye. 
JEL Sınıflandırması: F10, F11 
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1. GİRİŞ 
 
Serbest bölgelerin tarihsel süreci incelendiğinde bu günkü serbest bölgelerin ilk temelleri 18’inci 
yüzyılda İngiltere’nin sömürgesinde olan Hong Kong ve Singapur’da kurulan serbest bölgeler olduğu 
görülmektedir. 20’inci yüzyılın başlarında, Birinci Dünya Savaşı sonrası dünya ekonomisinde yaşanan 
sıkıntılar gelişmiş ülkeleri yeni ve ucuz işgücünün olduğu alanlara yönlendirmiş ve savaş öncesi 
kurulan serbest bölgelerin gösterdiği başarılar serbest bölge uygulamalarını yaygınlaştırmıştır. 
Görüldüğü gibi oldukça uzun bir geçmişe sahip olan serbest bölgeler, son yıllarda ekonomide yaşanan 
gelişmeler ve değişimler sonucunda dünya ticaret hacminde oldukça önemli bir yer tutmaya 
başlamıştır. Ev sahibi ülkeye ithalatı kolaylaştırma, ihracat ve istihdamı arttırma, teknoloji transferi 
sağlama vb. gibi avantajlar sağlayan serbest bölge kurma çalışmaları yirminci yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren hız kazanmıştır. Bugün dünyada ABD, Almanya, Brezilya, Fransa Bulgaristan, 
İngiltere, İspanya, Çin, Endonezya, Romanya, Hindistan, Mısır, Ürdün ve İran, Birleşik Arap 
Emirlikleri gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu toplam 130 ülkede yaklaşık 2.500 tane serbest bölge 
faaliyet göstermektedir.  
Türkiye’de ise serbest bölge çalışmalarına Cumhuriyetin ilk yıllarında başlanmıştır. 1927 yılında 
çıkarılan "Serbest Mıntıka Kanunu" serbest bölgeler ile ilgili çıkarılmış ilk kanun ve atılan ilk adımdır. 
24 Ocak 1980 Kararları ile sonrasında artan liberalleşme eğilimleri ile birlikte ihracat temelli ticaret 
stratejileri izlenmeye başlamıştır. Değişen bu ticaret politikalarının bir parçası olarak, Serbest Bölgeler 
Kanunu, 1985 yılında Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. İlgili Kanun ile Serbest Bölgelerin amaçları 
“ihracata dönük üretimi ve yatırımı teşvik etmek, yurtdışı yatırımları ve teknoloji girişini 
hızlandırmak, firmaları ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek” olarak 
tanımlanmaktadır. Buradan hareketle çalışmanın amacı serbest bölgelerin kuruluş amaçları 
doğrultusunda Ege Serbest Bölgesinin makroekonomik etkilerine yönelik görüşleri ortaya koymak ve 
istihdama katkısını analiz etmektir.  Bu bağlamda çalışmada, serbest bölge kavramı ayrıntılı bir 
şekilde ortaya konularak Ege Serbest Bölgesi’nin istihdama etkisi analiz edilecek ve bulgular 
değerlendirilecektir. 
 
1.1. Literatür  
 
Serbest bölgeler ile ilgili gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde çok sayıda çalışma yapılmıştır. 
Türkiye’de yapılan çalışmalarda serbest bölgeler daha çok teorik açılarda ele alınmış veya mevcut 
istatistik veriler kullanılmıştır. Bu açıdan bakıldığında nitel araştırma yöntemine başvurularak yapılan 
bu çalışmanın konuya ilişkin önemli bir boşluğu doldurması beklenmektedir. 
Kibritçioğlu (1997) tarafından yapılan çalışmada, dış ticaret, istihdam ve doğrudan yabancı yatırımlar 
gibi istatistiki verilere dayanarak Türkiye’de serbest bölgelerin gerek ulusal gerekse uluslararası 
ekonomi açısından olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirmiştir. 
Karabıçak (2006) yaptığı çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde, yabancı sermaye ve teknoloji 
ihtiyacını karşılamak için kurulan serbest bölgelerin doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde yarattığı 
performansı değerlendirmiş ve serbest bölgelerin kuruluş amaçları çerçevesinde doğrudan yabancı 
yatırımların Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı etkilerini konu edinmiştir. 
Kocaman (2007) yaptığı çalışmada, geçmişten günümüze serbest bölge deneyimlerinin hem dünyada 
hem de Türkiye’de dış ticaret ve istihdamın geliştirilmesi üzerinde yeterince etkiye sahip olmadığını 
belirtmektedir. 
Dünya Bankası (2008) tarafından yapılan çalışmada, ülkelerin kalkınma ve dış ticaret politikaları 
arasında yer alan serbest bölge uygulamalarının her ne kadar doğu Asya Latin Amerika gibi ülkelerde 
başarılı bir profil çizse de gelişmekte olan ülkelerde aynı performansı göstermediği belirtilirmiştir. 
Ayrıca serbest bölgelerin kuruluş amaçlarında belirtilen hedeflere ulaşılabilmesi adına dünya 
genelinde birtakım reform uygulamalarının yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Murray (2010) tarafından yapılan çalışmada, serbest bölgelerin istihdamı arttırmak, yeni teknolojileri 
ülkeye çekebilmek, ekonomiyi canlandırmak gibi sebepler ile birçok ülke tarafından kullanılan bir dış 
ticaret politikası aracı olduğu vurgulanmaktadır. Çalışmada 2010 yılı itibari ile Çin, Rusya, Kazakistan 
gibi farklı ülkelerdeki serbest bölgelerin verimlilikleri incelenerek başarılı ve başarısız yönleri 
belirlenmiştir. 
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Kavlak (2012) tarafından yapılan çalışmada, serbest bölgelerin Türkiye’de ekonomik etkinliklerini 
hangi ölçüde gerçekleştirdikleri incelemiştir. Çalışmada serbest bölgelerin tarihsel gelişimi, amaçları, 
ekonomiye olan etkileri ele alınmıştır. Araştırma verileri serbest bölgelerde faaliyet gösteren 154 
firmadan anket yöntemiyle toplanmış ve yapılan analiz sonucu, serbest bölgelerin kuruluş amaçlarını 
çeşitli konularda yeterince yerine getirmediği görüşüne varılmıştır. 
Bakan ve Gökmen (2014) yapıkları çalışmada, Türkiye’deki serbest bölgelerin dış ticaret içerisindeki 
yeri ve önemini değerlendirilmişlerdir. Ayrıca, Gaziantep Serbest Bölgesi’nin 1999-2014 yılları 
arasını kapsayan istatistiki verileri incelenerek diğer serbest bölgeler içerisindeki konumu 
belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda Gaziantep Serbest Bölgesinin serbest bölge kuruluş 
amaçlarını yeterince sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
 
 
2. ÖZEL DIŞ TİCARET REJİMLERİ VE SERBEST BÖLGE KAVRAMI 
 
Ulusal sınırları aşarak ülkeye giren mallar kural olarak o ülkenin normal gümrük rejimine tabidirler ve 
bu mallardan tarife cetvellerinde öngörülen oranlarda vergi alınır. Fakat bazı dış ticaret işlemleri ise 
taşıdıkları özellikler dolasıyla, ülkenin normal gümrük rejimine tabi olmadan gerçekleştirilir. Geçici 
ithalat ve ihracat, serbest bölgeler, antrepo, transit taşımacılık, sınır ve kıyı ticareti ve bedelsiz ithalat 
başlıca özel dış ticaret rejimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Geçici İthal ve Geçici İhraç 
İleride tekrar yurtdışına çıkartılmak üzere ülkeye giren mallara uygulanabilen bir rejimdir. Bu rejim 
altındaki mallardan bir gümrük vergisi alınmaz. Önemli nokta ihraç olunan malların bir süre sonra 
tekrar ülkeye geri getirilmesi zorunluluğudur. Açıklayıcı örnekler vermek gerekirse, onarılacak veya 
değerlendirici bir işlem görecek yabancı malların ülkeye girişi bu özelliktedir. Ayrıca büyük 
inşaatlarda kullanılmak üzere kiralanan yabancı alet ve makineler veyahut sergi ve fuarlarda 
gösterilecek eşyalar, sirk ve tiyatro ekiplerinin beraberinde getirdiği araçlar, ticari numuneler, yabancı 
videokasetler ve filmler bu dış ticaret rejimi altında değerlendirilir. 
Antrepo 
Gümrük mevzuatına tâbi olan eşyaların, gümrük gözetimi altındayken muhafaza edildiği ve ilgili dış 
ticaret işleminin tamamlanabilmesi için gerekli işlemlerin yapıldığı bir tür depodur. Eşyanın gümrük 
mevzuatına uygun bir şekilde antrepoya konulması halinde muhafaza edilmesinde süre sınırlaması 
yoktur ve bu süre içerisinde vergilerin ödenmesinin gerekli olmadığı bir gümrük rejimidir. Antrepolar; 
sadece antrepo işletmecisinin kendi eşyasını muhafaza edebildiği “özel” antrepolar ve herkes 
tarafından kullanılabilen “genel” antrepolar olarak iki çeşittir. Eşyanın muhafaza edilmesi karşılığında 
antrepo işletmesiyle yapılan anlaşmaya uygun olarak ardiye ücreti ödenir; ücretin belirlenmesinde 
süre, hacim, nitelik ve benzeri etkenler önemlidir.  
Transit Taşımacılık 
Transit taşıma, bir ülkeden diğerine gönderilen malların yol üzerinde üçüncü ülke sınırları üzerinden 
geçirilmesidir. Günümüzde transit taşımacılıkta ana ilke geçiş serbestisidir. Transit taşımacılığı 
düzenleyen çok taraflı anlaşmaların başında 1959 tarihinde Cenevre'de imzalanan TIR 
sözleşmesi gelir. Bu sözleşmeye göre, transit mallar hiçbir vergi, resim, harç ödenmeden üçüncü ülke 
sınırları arasından taşınabilirler. 
Sınır Ticareti ve Kıyı Ticareti 
Ülkenin ortak kara ve deniz sınır olan devletlerle yaptığı, genellikle özel bir rejime sahip olan ticaret 
şekline sınır ve kıyı ticaret denmektedir. Komşu ülkelerle yapılan karşılıklı anlaşmalarla düzenlenir. 
Sınır ticareti (border trade) ve kıyı ticareti (coastal trade), öncelikle sınırın iki tarafındaki bölge 
halkının ihtiyaçlarını karşılama amacına yöneliktir. Ülkemizde sınır ticaretini, sınır ve kıyı illerinde 
yerleşik bulunan tüzel kişilerle, o bölgelerde oturan gerçek kişiler yapabilmektedir. Bu tarz bir ticarette 
ihracat belgesi ve ithalat belgesi aranmaz. Gümrük giriş ve çıkış beyannameleri düzenlenmez. 
Bedelsiz İthalat 
Bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan 
dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir. Bu 
ithalatta ödenmesi gereken bazı vergiler bulunmaktadır. Bu vergiler ithal anında gümrük idarelerince 
tahsil edilir. Motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları, kullanılmış ev eşyası, işyeri nakli suretiyle 
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getirilen sermaye malları, teknik malzemeler ile büro ve dükkân malzemeleri bedelsiz ithalat 
kapsamında yer almaktadır.  
 
2.1. Serbest Bölge Kavramı 
 
Literatürde birçok farklı serbest bölge tanımı yapılmaktadır. Serbest bölgeler her ne kadar farklı 
ülkelerde serbest ticaret bölgesi, özel ekonomik bölge, ihracat işleme bölgeleri gibi farklı isimler ile 
adlandırılmış olsalar da genel konsept olarak birbirlerine benzemektedirler. Serbest bölgelerin 
adlandırılmasındaki bu çeşitliliğe ülkelerin ekonomi ve ticaret politikalarının yanı sıra sosyal ve 
siyasal durumlarında ki bazı farklılıklar neden olmaktadır. Serbest bölgeler için yapılan farklı 
tanımlara bakıldığında yapılan serbest bölge tanımları kurulması istenen serbest bölge ile hangi 
amaçlara ulaşılmak isteniyorsa, bu amaçlara paralel olarak değişebilmektedir. Ancak hepsinin özünde 
yatan temel bir özellik mevcuttur. O da, serbest bölgelerin bulundukları ülkenin gümrük duvarının 
dışında kabul ediliyor olmasıdır (Kavlak, 2012). 
En yaygın tanım olarak; Serbest bölge bir ülkenin siyasi sınırları içinde, ancak gümrük sınırları dışında 
kalan, ticari ve sınai faaliyetlerin kolaylaştırılması amacı ile devlet müdahalesi en aza indirgenmiş yer 
olarak tanımlanmaktadır (Düzenli, 2006: 18).  
Serbest bölge ile ilgili literatürde yapılan tanımların yanında Gümrük Kanunu’ndaki tanımı ise şu 
şekilde yapılmaktadır;  Gümrük Kanunu’nun 152.maddesinde; serbest bölgeler Türkiye gümrük 
bölgesinin parçaları olmakla birlikte, serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine 
tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında 
kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası 
önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye gümrük bölgesi dışında 
olduğu kabul edilen serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal 
olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir şeklinde tanımlanmaktadır 
(http://www.gtb.gov.tr/, 28.06.2017). 
 
2.2. Serbest Bölgelerin Amaçları 
 
Her ne kadar serbest bölgelerin kurulma amaçları ülkelerin gelişmişlik düzeylerine, ekonomik ve 
siyasal yapılarına göre farklılıklar gösterse de temel amaçlarını ülke içindeki ekonomik faydaları 
maksimize etmek oluşturmaktadır. Bu temel amaç çerçevesinde serbest bölgelerin diğer amaçları 
aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 
Ülkeye yabancı sermaye girişini kolaylaştırmak ve aynı zamanda teknoloji girişini 
hızlandırmak: Dünyada ülkelerin ihracatlarını arttırmak için kullandıkları önemli ekonomik 
araçlardan biri olan serbest bölgeler birçok ülkede yabancı sermayeyi çekmede ve dolayısıyla teknoloji 
transferi konusunda önemli bir araç olmuşlardır. Bölgenin alt ve üst yapı imkanları, teşviklerden 
yararlanma olanakları, vergi muafiyeti gibi daha birçok teşvik unsuru serbest bölgeleri yabancı 
sermaye açısından cazip hale getirmektedir. Serbest bölgeler elinde bulundurduğu istisnai 
olanaklardan dolayı yatırım ve ticari faaliyetlerden yana avantajlı durumdadır. Bu avantajlı durum 
beraberinde yerli ve yabancı yatırımcıları bölgeye çekmeyi sağlamaktadır ki buda ülkeye yabancı 
sermaye akışına sebep olmaktadır. Dünyadaki serbest bölge uygulamalarına bakıldığında sağlanan tüm 
bu avantaj ve teşviklerin yanı sıra o ülkedeki siyasi, ekonomik ve politik istikrarında yabancı 
yatırımcıları bölgeye çekebilme konusunda etkili olduğu görülmektedir.  
Serbest bölgeler ülkeye teknoloji girişi sağlama açısından önemli oranda fayda sağlamaktadır. 
Özellikle bilgisayar, hava ve uzay araçları imalatı gibi ileri teknoloji barındıran sektörlerin serbest 
bölgelere çekilebilmesi teknoloji girişinin hızlandırılması açsından büyük önem taşımaktadır. Yabancı 
yatırımcıların serbest bölgelerde yatırım süreçleri incelendiğinde beraberlerinde yeni teknoloji girişi 
getirdikleri görülmektedir. Bu sayede ülkeye teknoloji girişinin olması aynı zamanda gereksiz iş 
gücünün de istihdam edilmesinin önünü tıkayacak ve kalifiye elaman yetirtilmesinin önü açılmış 
olacaktır (https://www.ekonomi.gov.tr, 22.06.2017). 
Mal alımı ve kredi kullanma imkanlarını arttırmak: Serbest bölgenin faaliyet gösterdiği ülkelere 
mal satan yabancı firmalar genellikle depolarını kendi ülkelerinde değil de bu bölgelerde 
kurmaktadırlar. Bu sayede bu malları ithal eden yerli sanayiciler daha az stok mal bulundurmakta ve 
bu mal için kullanacakları finansmanı başka alanlara kaydırma imkanına sahip olmaktadırlar. 
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Transit ticareti kolaylaştırmak: Serbest liman olarak geliştirilen bölgelerde canlanacak transit 
taşımacılık, ülkedeki ekonomik faaliyetleri arttırarak önemli döviz gelirleri elde edilmesine yol 
açacaktır. Bir serbest bölge tesisi ile bu faaliyetler çok daha etkin ve geniş bir hale gelebileceği gibi, 
başka güzergahlar üzerinden yapılan taşıma faaliyetleri de avantajlardan yararlanmak üzere serbest 
bölge üzerinden başlar. Bölgelerde gümrük vergisi ödeme gereğinin bulunmaması ve bölge içinde tüm 
bürokratik işlemlerin asgari düzeye indirilmiş olması, transit ticaretin kolaylaştırılması ve 
hızlandırılması açısından önemlidir. Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi konum transit ticaret 
yapısına uygun bir konumdadır (Erdoğan, 1985: 8). 
İstihdama yardımcı olmak: Serbest bölgelerin kuruluş amaçlarından biride işsizlik sorununa çözüm 
bulmaktır. Serbest bölgelerin istihdama katkıları özellikle gelişmekte olan ve işçilik ücretlerinin düşük 
olduğu ülkelerde görülmektedir. Serbest bölgelerin istihdama olumlu katkılar sağlayabilmesi için 
işgücünün yurt içinden sağlanması gerekmektedir. Ayrıca yeni açılan iş sahaları, yardımcı kuruluşlar, 
entegre tesisler istihdama yardımcı olarak know-how ve modern teknolojinin ülkeye girişine olanak 
sağlamaktadır. Ayrıca transit ticaret ve reeksport işlemleri antrepo ücretleri, reeksport işlemlerinden 
sağlanan döviz gelirleri, ithalat mallarının serbest bölgede işlenmesinden elde edilen katma değerler 
gibi gelirlerde istihdamda olumlu bir etki yaratmaktadır (Erdoğan, 1985: 8). 
Döviz kazancını arttırmak: Ödemeler dengesi açıkları az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 
ekonomilerinde yaşanan en önemli sorunlardan biridir. Ülkeler ekonomilerinde ciddi sorunlara neden 
olan bu açığı kapatmak için çeşitli yöntemlere başvurmaktadırlar. Serbest bölgelerde ülkelere döviz 
girişi sağlamak açısından önemli bir imkan sunmaktadır. Serbest bölge içinde satışı yapılan mal, 
hizmet ve işgücü gelirleri doğrudan döviz girdileridir. Ayrıca her türlü liman hizmetleri, depo, antrepo 
ve arazi kiraları, kredi faizleri gibi faaliyetlerden doğan gelirler döviz gelirlerini artırarak, ödemeler 
bilançosunun görünmeyen işlemler kısmında olumlu etki yaratır 
(Tıraş, 2008: 6). 
 
 
3. TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGELERİN MEVCUT DURUMU VE EGE SERBEST 
BÖLGESİ 
 
Türkiye’de serbest bölge uygulamaları çok uzun bir geçmişe sahip değildir. Türkiye’de serbest bölge 
uygulamalarının ilk kuruluş denemeleri cumhuriyet öncesi dönemde başlamış olmasına rağmen 
1980’li yıllara kadar birçok farklı plan uygulanmaya çalışılsa da olumlu sonuçlar alınamamıştır. 24 
Ocak 1980 ekonomik kararları sonucu dışa açık ekonomik politikaların uygulanmaya başlaması ile 
serbest bölgeler yeniden ülke gündeme gelmiştir. 
Serbest bölgelerin yer ve sınırlarının belirlenmesinde Bakanlar Kurulu yetkilidir. Serbest bölgelere 
ilişkin 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 1985 yılında, kanununun Uygulama Yönetmeliği ise 1993 
yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de serbest bölge uygulamalarının çerçevesini çizen 3218 sayılı 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, serbest bölge kurma çalışmalarının hukuki temelleri 
atılmıştır. Bu olumlu atmosfer içerisinde ilk olarak 1980’li yıllarda arazi ve altyapı harcamaları devlet 
tarafından temin edilen Mersin ve Antalya’da birer serbest bölge kurma çalışmaları başlatılmıştır 
(Tüzmen, 1996: 40). İlk kurulan bu serbest bölgelerden günümüze kadar geçen 30 yıllık sürede serbest 
bölge sayılarında her ne kadar değişiklikler yaşansa da 2017 yılı itibari ile sayıları 19’a kadar 
yükselmiştir. 
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Tablo 1: Türkiye'de Serbest Bölgeler (2017) 

SERBEST BÖLGE ADI BAŞ. 
TARİHİ 

ARAZİ 
DURUMU 

ALT 
YAPIYI 
YAPAN 

ALAN 
M2 

İŞLETİCİ 
FİRMA 

Mersin S.B. 1987 Kamu Devlet 836 000 MESBAŞ A.Ş 
Antalya S.B. 1987 Kamu Devlet 584.800 ASBAŞ A.Ş. 
Ege S.B. 1990 Kamu Özel 2.200.000 ESBAŞ A.Ş. 
İstanbul-Atatürk Hava Limanı 
S.B. 1990 Kamu Devlet 343.991 İSBİ A.Ş. 

Trabzon S.B.  1992 Kamu Özel 38.000 TRANBAŞ A.Ş. 
İstanbul Deri ve Endüstri S.B. 1995 Özel Özel 185.942 DESBAŞ A.Ş. 
Mardin S.B.  1995 Özel Özel 515.686 MASBAŞ A.Ş. 
İzmir Menemen Deri S.B.  1998 Özel Özel 1600.000 İDEBAŞ A.Ş. 
Rize S.B.  1998 Kira Özel 85.000 RİSBAŞ A.Ş. 
Samsun S.B. 1998 Kamu Özel 73.150 SASBAŞ A.Ş. 
İstanbul Trakya S.B. 1998 Özel Özel 387.500 İSBAŞ A.Ş. 
Kayseri S.B. 1998 Özel Özel 6.905.000 KAYSER A.Ş. 
Avrupa S.B. 1999 Özel Özel 2.000.000 ASB A.Ş. 
Gaziantep S.B. 1999 Özel Özel 1.136.994 GASBAŞ A.Ş. 
Adana Yumurtalık S.B. 1999 Kamu Özel 4.500.000 TAYSEB A.Ş. 
Bursa S.B. 2001 Özel Özel 825.185 BUSEB A.Ş. 
Denizli S.B. 2001 Özel Özel 538.285 DENSER A.Ş. 
Kocaeli S.B. 2001 Kamu Özel 800.000 KOSBAŞ A.Ş. 
TÜBİTAK Marmara 
Araştırma  2002 Kamu Devlet 1600.000 TEKNODER 

      Kaynak: TÜİK, Ekonomi Bakanlığı verilerinden derlenmiştir. 
 
Tablo 1 ‘de görüldüğü gibi Türkiye’de ihracata dayalı yatırım ve üretimi teşvik etmek amacı ile 1987 
yılından günümüze kadar geçen sürede sırası ile Mersin, Antalya Serbest Bölge’leri (1987), Ege, 
İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge’leri (1990), Trabzon Serbest Bölgesi (1992), İstanbul Deri 
ve Endüstri, Doğu Anadolu ve Mardin Serbest Bölge’leri  (1995), İMKB Uluslararası Menkul 
Kıymetler Serbest Bölgesi (1997), İzmir Menemen Deri, Rize, Samsun, İstanbul Trakya, Kayseri 
Serbest Bölge’leri (1998), Avrupa, Gaziantep, Adana-Yumurtalık Serbest Bölge’leri (1999), Bursa, 
Denizli, Kocaeli Serbest Bölge’leri (2001), TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest 
Bölgesi (2002) faaliyete geçmiştir. 
1987 yılından günümüze kadar faaliyete geçen bu 19 adet serbest bölgenin 15’nin altyapısı özel 
sektör, 4’ünün ise altyapısı devlet tarafından yapılmıştır. Başlangıçta devlet eliyle yürütülen serbest 
bölge alt yapı kurulum çalışmaları, edinilen tecrübeyle zaman içinde özel sektöre devredilmiş ve birer 
anonim şirket olan kurucu işletici şirketler tarafından yapılır hale gelmiştir. Faaliyetteki serbest 
bölgeler kurulum alanlarının genişliği açısından büyük farklılıklar göstermektedir. Buna göre Türkiye 
serbest bölgeleri içerisinde, kurulduğu alan itibarıyla en geniş olanı Kayseri serbest bölgesidir. Kayseri 
Serbest Bölge’sinin ardından Adana Yumurtalık Serbest Bölge’si ve Ege Serbest Bölge’si 
gelmektedir. Ancak 18 Ağustos 2016 tarihinde imzalanan Ege serbest Bölge Genişleme ve Süre 
Uzatımı Sözleşmesi ile Ege Serbest Bölge’sinin mevcut alanına 300.000 m2 daha eklenilmesine karar 
verilmiştir. 
Türkiye’de kurulan serbest bölgelerde yapılacak faaliyetler konusunda Ekonomik İşler Koordinasyon 
Kurulu yetkili kılınmıştır. Kurul tarafından uygun görülen her çeşit sınai, ticari ve hizmete yönelik 
faaliyetler, kamu kurum ve kuruluşları ile yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişiler tarafından 
yapılabilmektedir (http://www.ekonomi.gov.tr, 10.05.2016). Ülkemizdeki serbest bölgeler karma bir 
özellik göstermesine rağmen, 30 yıllık geçmişin verdiği tecrübe ile çeşitli faaliyet konularında 
yoğunlaşmaktadırlar. Örneğin Antalya ve Mersin Serbest Bölge’lerinde ticaretle ilgili faaliyetlerin, 
Ege Serbest Bölge’sinde yüksek teknolojiye dayalı üretim faaliyetlerinin, Adana Yumurtalık Serbest 
Bölge’sinde ise ağır sanayi yatırımlarına yönelik faaliyetlerin yoğunlaştığı görülmektedir (Erdoğan ve 
Ener, 2005: 146-147). Türkiye’nin 8. serbest bölgesi olarak 1997 yılında kurulan Mardin Serbest 
Bölgesi Suriye’de yaşanan savaştan dolayı Nusaybin Sınır Kapısı’nın kapanması ve Habur Sınır 
Kapısı’nın da işlevinin azalması gibi sebepler nedeni ile istenilen başarıyı sağlayamamıştır. Bölge 
yöneticileri tarafından Mardin Serbest Bölge’sinin kapatılması için başvuruda bulunulmuştur. 
Türkiye’de faaliyet gösteren serbest bölgelerin ülke ekonomisine katkılarını inceldiğimizde, 2016 yılı 
itibari ile Türkiye’de serbest bölgelerde 735’i yabancı 2.126 ’sı yerli olmak üzere toplam 2.861 
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firmanın faaliyet gösterdiği görülmektedir. Bu firmaların 956’sı üretim, 1.242’si alım-satım ve 663’ü 
diğer alanlarda faaliyet göstermektedirler. Türkiye'deki serbest bölgelerin 2012-2016 dönemindeki ticaret 
hacmi 108 milyar dolara ulaşmıştır. 19 serbest bölge arasında 4.064.522 milyar dolarlık ticaret hacmi ile 
Ege Serbest Bölgesi ilk sırada yer alırken, Ege Serbest Bölgesini sırası ile Mersin, İstanbul Endüstri ve 
Ticaret, Avrupa ve Bursa Serbest Bölgeleri takip etmektedir. Kayseri Serbest Bölgesi ise karasal 
alanda en fazla ihracat yapılan serbest bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Diğer taraftan, 2016 yılı sonu itibarıyla 530’u yabancı olmak üzere, 2.861 serbest bölge kullanıcısı 
firmanın faaliyet gösterdiği serbest bölgelerde istihdam edilen kişi sayısı 64.603’e ulaşmıştır. Serbest 
bölgelerde faaliyet gösteren firmaların yüzde 25’i yabancı sermayeli firmalar,  yüzde 75’i ise yerli 
firmalar tarafından oluşturulmaktadır. Kullanıcıların faaliyet konularına göre dağılımı incelendiğinde 
firmaların 956’sı üretim, 1.242’si alım-satım ve 663’ü diğer alanlarda faaliyet göstermektedirler. 
Serbest bölgelerle bağlantılı işlerde dikkate alındığında ise 200.000 kişilik dolaylı bir istihdamın 
gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir. 
 

 
Şekil 1: Türkiye Serbest Bölgelerinde İstihdam Dağılımı (2016) 

 
2016 yılı Türkiye serbest bölgeler istihdam rakamları incelendiğinde Ege Serbest Bölgesinin 19 
serbest bölge arasında 19.200 kişilik istihdam rakamı ile en çok istihdam yaratan serbest bölge olarak 
ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Ege Serbest Bölgesi’ni ise Bursa ve Mersin, İstanbul Endüstri ve 
Ticaret ile Antalya Serbest Bölgeleri takip etmektedir. 
Serbest bölgelerde istihdamın dağılımındaki bu farklılığı, serbest bölgelerin kurulduğu bölgenin 
gelişmişliği ve serbest bölgelerin ekonomik etkinliği ile açıklamak mümkündür. Gelişmiş bölgelerde 
kurulan serbest bölgeler daha başarılı ve etkin durumdayken, kurulduğu bölgenin kalkınması için 
kurulan serbest bölgeler beklenen başarıyı sağlayamamıştır. İstihdamın büyük bölümünü sağlayan 
serbest bölgeler diğer konularda da başarılı olan ve hem sanayi hem ticaret açısından gelişmiş 
bölgelerde kurulmuş olan serbest bölgeler olduğu görülmektedir. 
 
3.1. Ege Serbest Bölgesi 
 
Ege Serbest Bölgesinin Türkiye’deki ve dünyada serbest bölgeler arasında ayrı bir yeri ve önemi 
vardır. Ege Serbest bölgesi; en fazla doğrudan yabancı sermaye ve teknoloji yatırımının yapıldığı, en 
fazla istihdamın yaratıldığı, en fazla ihracata dayalı üretimin yapıldığı bir ekonomik kalkınma 
modelidir.1990 yılından itibaren Ege Serbest Bölgesi, “Yap-İşlet-Devret” modeli ile bir özel sektör 
kuruluşu olan ESBAŞ tarafından kurulup işletilmektedir. Bölge yap-işlet-devret modeli ile kurulan ilk 
serbest bölge olma özelliğine sahiptir. 450 çalışanı ile bölgede faaliyet gösteren ESBAŞ tarafından 
tüm altyapı ve gerekli üstyapı yatırımları, enerji, su, telekomünikasyon ve tüm belediye hizmetlerinin 
yanı sıra nakliye, hamaliye, gıda hizmetleri verilmektedir. Ege Serbest Bölgesi İzmir Gaziemir’de 2,2 
milyon m2’lik bir alan üzerinde kurulmuştur. Ayrıca 600.000 m2’ lik genişleme alanına sahiptir. Bölge 
Adnan Menderes Havalimanına 4, İzmir Limanına 12 otoyol ağlarına 1, Çeşme Ro-Ro limanına 60 km 
mesafededir. 
Bölge firmalarına beş farklı şekilde faaliyet ruhsatı verilebilmektedir. Bunlar; Üretim, alım- satım, 
montaj-de montaj, bakım onarım ve diğer (bankacılık, danışmanlık) olarak sınıflandırılmaktadır. Ege 
Serbest Bölgesinde yaklaşık 19.250 kişi istihdam edilmektedir. Bu rakam Türkiye’deki 19 serbest 
bölgede yaratılan toplam istihdam ve yatırımın üçte birini oluşturmaktadır. Bölgede bugün itibari ile 
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71’i yabancı 100’ü yerli olmak üzere 171 firma faaliyet göstermektedir. Bölgedeki firmaların sektörler 
itibariyle dağılımı otomotiv yan sanayi, havacılık, tekstil, elektrik-elektronik, gıda, yapı malzemeleri, 
enerji, yan sanayi, ambalaj malzemeleri, kimya ve metal şeklindedir. En fazla ticareti yapılan mallar 
ise, tekstil ürünleri, konfeksiyon makineleri, deri ve deri mamulleri, kimyasal ürünler ve dayanıklı 
tüketim mallarıdır. Hugo Boss (Almanya), Ege Endüstri (Türkiye), Delphi Automotive (ABD), 
Hidromek (Türkiye) bölgenin önde gelen firmaları arasında yer almaktadır (http://www.esbas.com.tr/ 
tr/firmalar#kuresel-firmalar, 02.06.2016). 
ESBAŞ’ın gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında göstermiş olduğu başarılı ve yoğun pazarlama 
çalışmaları sonucunda Ege Serbest Bölgesi; Türkiye’deki Serbest Bölgeler arasında en çok yabancı 
sermayeyi çeken bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmalarda ileri teknolojiye sahip firmalara 
önem verilmesi, tesis, hizmet ve kalite üstünlüğü ve ESBAŞ tarafından uygulanan istikrar unsuru ön 
planda tutulmaktadır. Ege Serbest Bölgesinde yüksek teknolojiye sahip sektörlerde, özellikle havacılık 
ve otomotiv sanayinde kümelenmeler bulunmaktadır. ESBAŞ ayrıca arasında ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi Belgesinin de bulunduğu toplam dört adet kalite belgesine sahip ilk serbest bölge 
olma özelliğini taşımaktadır. 
 
3.2. Ege Serbest Bölgesinin Türkiye’deki Yeri ve Önemi 
 
Serbest bölgeler, özellikle de Ege Serbest Bölgesi, bulundukları ülke ekonomilerine sağladıkları 
katkıların yanında, modern yapıları ile dış ticarete yönelmek isteyen firmalara çeşitli yatırım olanakları 
sağlamaktadır. Türkiye'deki serbest bölgelerin arasında en önde gelen serbest bölge Ege Serbest 
Bölgesidir. Ege Serbest Bölgesi Türkiye’de tüm serbest bölgeler içerisinde en hızlı gelişen serbest 
olma özelliğine sahiptir. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan veriler incelendiğinde Ege Serbest 
Bölgesinin ticaret hacmi, istihdam, sektör çeşitliliği ve ruhsat sayısı açısından ilk sırada yer 
görülmektedir. 

 
Tablo 2: Ege Serbest Bölgesinin Türkiye’de ki Yeri (2016) 

 Türkiye’deki Serbest 
Bölgeler 

Ege Serbest Bölgesi Yüzdelik Pay 

İstihdam Oranı 64.603 19.250 %29 
Ticaret Hacmi (milyar dolar) 19.007.114 4.064.522 %21 

Toplam Firma Sayısı 2.861 170 %6 
Kaynak: ESBAŞ verilerinden derlenmiştir. 
 
Tablo 2’de yer alan Türkiye’de faaliyet gösteren 19 adet serbest bölgenin genel ticaret hacimleri 
incelendiğinde 2016 yılı itibari ile Türkiye’deki 19 serbest bölgede yaratılan toplam ticaret hacminin 
yaklaşık 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu ticaret hacminin yaklaşık 4 
milyar dolar ile yüzde 21’lik kısmı Ege Serbest Bölgesi tarafından yaratılmaktadır. Yapılan incelmeler 
Ege Serbest Bölgesi Türkiye ihracatında il olarak sayılmış olsa, yaklaşık 37 ilden daha fazla, tek 
başına ihracat yapmış bir alan olarak karşımıza çıkacağını göstermektedir 
Ege Serbest Bölgesini diğer serbest bölgelerden öne çıkaran bir diğer noktada yaratmış olduğu 
istihdam oranıdır. Türkiye’de 19 adet serbest bölgede 2016 yılı itibari ile toplam 64.603 kişi istihdam 
edilmektedir. Bu istihdamın 19.250 kişi ile yaklaşık yüzde 29’u Ege Serbest Bölgesi tarafından 
yaratılmaktadır.  
Ayrıca 2016 yılı verileri incelendiğinde ise serbest bölgelerde 735’i yabancı 2.126 ’sı yerli olmak 
üzere toplam 2.861 firmanın faaliyet gösterdiği görülmektedir. Bu firmaların yüzde 6’lik pay ile 170 
tanesi Ege Serbest Bölgesinde faaliyet göstermektedir. Ege Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren 
yabancı menşeli firmaların bölgede yaptıkları yatırım süreçleri incelendiğinde gerek Türkiye’ye 
gerekse Ege Serbest Bölgesine beraberlerinde yeni teknoloji girişi getirdikleri görülmektedir. Bölgede 
şu an mevcut durumda birçok firmanın aktif halde çalışan ARGE departmanları ve bu departmanlarda 
çalışan nitelikli mühendisleri bulunmaktadır. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde Ege Serbest 
Bölgesi en fazla teknolojik ürün üretilen serbest bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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3.3.  Ege Serbest Bölgesinde istihdam 
 
2 numaralı grafikte Ege Serbest Bölgesinde 1990-2016 yılları arasındaki istihdam oranı 
gösterilmektedir. Grafikte yer alan Ege Serbest Bölgesi istihdam verileri incelendiğinde 1990 yılından 
günümüze kadar bölgede yaratılan istihdam sayısını hızla arttığı görülmektedir. 1991 yılında 400 olan 
istihdam sayısının 2012 yılında 19.370 kişi ile en üst düzeye ulaşmıştır. 2016 yılında ise bölgede 
toplam 19.250 kişi istihdam edilmiştir. Bu rakam dönem içinde yaşanan hareketliliklere bağlı olarak 
bu sayı 18.500-19.000 kişi arasında değişkenlik göstermektedir. 
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Şekil 2: Ege Serbest Bölgesinde Yıllar İtibari İle İstihdam (1990-2016) 
 
 
Serbest bölgelerin kuruluş amaçlarından biri de yeni istihdam olanakları yaratmasıdır. Ekonomi 
Bakanlığından derlenen verilere göre 2016 yılı itibari ile Ege Serbest Bölgesi Türkiye’de en fazla 
istihdam yaratan serbest bölge olma özelliği ile ilgili kuruluş amacını gerçekleştirdiği görülmektedir. 
Ayrıca Türkiye’de ki 19 serbest bölgede yaratılan toplam istihdamın üçte biri Ege Serbest Bölgesi 
tarafından oluşturulmaktadır. Bölgede istihdam edilen personelin demografik özellikleri 
incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmektedir.  
Bölgede çalışan toplam personelin yaklaşık yüzde 65’i erkek yüzde 35’i ise kadın çalışanlar 
oluşturmaktadır. İstihdam edilen personelin yaklaşık yüzde 24’ü beyaz yakalı iken, yaklaşık yüzde 
76’sı ise mavi yakalı personel tarafından oluşturulmaktadır. Bölgede istihdam edilen personele 
milliyetleri açısından bakıldığında yaklaşık %99’unu Türk çalışanlar oluşturmaktadır. 2016 yılı itibari 
ile bölgede faaliyet gösteren 170 firmanın yüzde 41’ini yabancı firmalar oluştururken yüzde 59’unu 
yerli firmalar oluşturmaktadır. Ancak bölge firmalarının istihdam dağılımlarına bakıldığında tam tersi 
bir durum görülmektedir. Bölgedeki toplam istihdamın yüzde 76’sının yabancı firmalar tarafından 
yüzde 24’ünün ise yerli firmalar tarafından oluşturulmaktadır.  
2016 yılında imzalanan ESBAŞ Genişleme ve Süre Uzatımı Sözleşmesi ile ilave edilen 300.000 m2’’lik 
alanın faaliyete geçmesi ile birlikte bölgenin yaklaşık 5.000 kişiye daha ek istihdamı sağlayacak 
kapasiteye sahip olması beklenmektedir.  
 
3.4. Ege Serbest Bölgesi ticaret hacmi 
 
4 numaralı grafikte yer alan yıllar itibari ile Ege Serbest Bölgesi ticaret hacmi incelendiğinde 
ekonomik krizlerin yaşandığı 1999, 2001 ve 2008 yılları dışında ticaret hacmi sürekli artış 
göstermektedir. Bölge ticaret hacminde 2008 yılında yaşanan bu düşüşte tüm dünyayı etkileyen 
küresel ekonomik kriz etkili olmuştur.  
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Şekil 3: Ege Serbest Bölgesi Yıllar İtibari İle Ticaret Hacmi (1990-2016) 
 
Bölgede 2016 yılı itibari ile 71’i yabancı olmak üzere 170 firma faaliyet göstermektedir. Bölgedeki 
yabancı firmalar %41 gibi yüksek bir orana sahiptir. Toplam firma sayısının 2016 yılında gerçekleşen 
ticaret hacmi yaklaşık 4 milyar ABD doları olup bölgenin faaliyete başlamasından bugüne kadar 
gerçekleşen toplam ticaret hacmi ise 66 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Ege Serbest Bölgesi, son 5 
yılda toplam 22 milyar 139 milyon dolarlık ticaret hacmiyle tüm serbest bölgelerin oluşturduğu ticaret 
hacminin yaklaşık beşte birine sahiptir. Ayrıca Ege Serbest Bölgesi 2016 yılında yaptığı 4,1 milyar 
dolarlık ihracat rakamı ile Türkiye'deki 37 ilin toplamında daha fazla ihracata sahiptir. 
Son olarak ise ESBAŞ yöneticileri 18 Ağustos 2016 tarihinde imzalanan Ege Serbest Bölgesi'nin 
Genişleme ve Süre Uzatımı Sözleşmesi ile birlikte ESBAŞ faaliyet alanına 300.000 m2’ lik bir alanın 
daha ekleme işlemlerinin tamamlanması ile birlikte ticaret hacminde önemli bir artış beklenmektedir. 
 
 
4. EGE SERBEST BÖLGESİNİN İSTİHDAMA ETKİSİNİN ANALİZİ 
 
4.1. Araştırma Yöntemi 
 
Araştırma yapısı ve içerdiği süreçler itibari ile nitel araştırma özelliği taşımaktadır. Nitel araştırmaların 
herkes tarafından kabul edilen bir tanımını yapmak güçtür. Ancak genel literatürde nitel araştırmaları 
“gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve 
olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin 
izlendiği araştırma” olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 39).  
Araştırmada ilk olarak Ege Serbest Bölgesinin makroekonomik etkilerine yönelik görüşleri ortaya 
koymak ve istihdama katkısını analiz etmek şeklinde temel problem tanımlanmıştır. Örnek olay 
incelemesinde Ege Serbest Bölgesinin seçilmesinde Ege Serbest Bölgesinin Türkiye’de tüm serbest 
bölgeler içerisinde ticaret hacmi, istihdam, sektör çeşitliliği ve ruhsat sayısı, yabancı sermayeyi çekme 
açısından ilk sırada yer alması ve en çok teknolojik ürün üretilen bölge olması gibi faktörler etkili 
olmuştur. 
Örnek olay incelenmesinde bilgi toplama aracı olarak derinlemesine mülakat Ege Serbest Bölge Firma 
Formu ve ESBAŞ Yönetim görüşme formları hazırlanmıştır. Derinlemesine görüşme soru formları, 
ulusal ve uluslarası alanda yapılmış çalışmalar incelenerek tarafımdan oluşturulmuştur. Örnek olay 
incelemesi olarak Ege Serbest Bölgesine karar verilmeden önce ayrıntılı bir literatür taraması 
yapılarak araştırmanın teorik temelleri oluşturulmuştur. Görüşmeler Şubat ayı içerisinde Ege Serbest 
Bölgesinde faaliyet gösteren 10 adet firma ve ESBAŞ yöneticileri ile gerçekleştirilmiştir. 
Görüşme sırasında görüşme soruları doğrultusunda alınan cevaplar not alınarak ve ses kayıt sistemi ile 
kayıt altına alınmıştır. İlgili kayıtlardan elde edilen veriler öncelikle Office programına aktarılarak 
gerekli düzenlemeler yapılmış ve ilgili alt başlıklar oluşturulmuştur. Oluşturulan bu alt başlıklara ait 
verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. 
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4.2. Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi 
 
Serbest bölgelerin kuruluş amaçlarından biride işsizlik sorununa çözüm bulmaktır. Ege Serbest 
Bölge’sinde 2016 yılı itibari ile faaliyette bulunan 170 firmada toplam 19.250 kişi istihdam 
edilmektedir. Dönem içinde yaşanan hareketliliklere bağlı olarak bu sayı 18.500-19.000 kişi arasında 
değişkenlik göstermektedir. Ege Serbest Bölgesinin istihdama etkisini analiz etmek amacı 
doğrultusunda bölge firma ve yöneticilerine birtakım sorular yöneltilmiştir. 
Bölgede faaliyette bulunan gerek Türk gerekse yabancı menşeli firmalar ile yapılan görüşmeler 
sonucunda elde edilen sonuçlar şu şekildedir: Bölgede istihdam edilen personelin yaklaşık yüzde 65’i 
erkek yüzde 35’i kadın çalışanlar oluşturmaktadır. İstihdam edilen personelin yaklaşık yüzde 24’ü 
beyaz yakalı personelden, yaklaşık yüzde 76’sı ise mavi yakalı personelden oluşmaktadır. Bölgede 
istihdam edilen personele milliyetleri açısından bakıldığında yaklaşık yüzde 99’unu Türk çalışanların 
oluşturduğu görülmektedir. Aşağıda çıkartılan sonuçlar ile ilgili birkaç firma örneğine yer 
verilmektedir. 
Bölgede faaliyet gösteren firmalardan öncelikle istihdam rakamları ve istihdam ettikleri personelin 
özellikleri (eğitim, yaş, cinsiyet, uyruk vb.) hakkında bilgi vermeleri istenilmiştir. İş makinaları 
alanında faaliyet gösteren bir firmadan alınan bilgiler incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır: 
Firmada toplam istihdam edilen kişi sayısı 55’dir. Firmada ağırlıklı olarak makine imalatı yapıldığı 
için istihdam edilen personelin yaklaşık yüzde 99’ unu erkek çalışanlar oluşturmaktadır. Montaj 
bölümünde çalışan personelin büyük çoğunluğunu meslek lisesi ve çıraklık eğitim bölümü 
mezunlarından; teknik ekip kısmında çalışan personelin ise lisans ve lisansüstü mezunu beyaz yakalı 
personelden oluştuğu görülmektedir. Firmada yabancı çalışan bulunmamaktadır. 
İleri teknoloji üreten yabancı menşeli bir firma ile yapılan görüşmede ise ulaşılan sonuçlar şu 
şekildedir: Firmada istihdam edilen toplam kişi sayısı 45’dir. İstihdam edilen kişilerin yaş 
ortalamasına bakıldığında mavi yakada 25; beyaz yakada ise 30 yaş civarında genç bir ekip olduğu 
görülmektedir. Mavi yakalı personelin tamamı meslek yüksekokulu veya teknik lise mezunlarından, 
beyaz yakalı personelin ise yüzde 90’a yakını mühendislerden oluşmaktadır. Her ne kadar istihdam 
edilen personel cinsiyet açısından incelendiğinde erkek çalışan sayısının fazla olduğu görülse de firma 
yöneticisi önümüzdeki yıllarda mavi yakada bire dört, beyaz yakada ise bire iki oranında kadın çalışan 
istihdam etmeyi planladıklarını belirtmektedir. Firmada yabancı çalışan bulunmamaktadır.   
Yapılan görüşmelerde dikkat çeken önemli bir nokta bölgede faaliyette bulunan 71 tane yabancı 
menşeli firma bulunmasına rağmen istihdam edilen yabancı personel sayısının bölgenin toplamında 10 
kişiyi geçmemesidir. Elde edilen bu rakamlardan da görüldüğü gibi serbest bölge ülke istihdamına 
olumlu katkı yaratırken aynı zamanda bu istihdamın Türk çalışanlar tarafından oluşturulması 
sevindirici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Görüşmeye katılan firmaların çoğunluğu 
Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke konumunda olmasına rağmen sunulan istihdam kalitesinin 
gelişmiş ülkelerdeki istihdam kalitesine eş değer olduğunu ve Türk çalışanların birçok Avrupa 
ülkesindeki çalışan personelden çok daha fazla öğrenmeye ve çalışmaya istekli oldukları noktasında 
birleşmektedirler. 
Görüşmeye katılan firmalardan ikinci olarak Ege Serbest Bölgesini tercih etme nedenlerini 
sıralamaları istenilmiştir. Alınan cevaplar doğrultusunda tercih nedenlerinde ilk sıralarda İzmir’ in 
sahip olduğu nitelikli, eğitimli beyaz yaka ve eğitilebilir mavi yakalı personelin varlığının yer aldığı 
görülmektedir. Şehirdeki üniversite ve teknik okul sayıları, yabancı dil düzeyi, nitelikli eleman 
sayısını olumlu yönde etkilemektedir. Örneğin otomotiv yan sanayi ve kablo üretiminde dünyanın 
önde gelen firmalarından biri olan Delphi firmasının dünyada farklı noktalarda üretim yaptıkları 
fabrikaları bulunmaktadır. Ancak  2016 yılında yapmış oldukları araştırmada iş gücü verimliliğinin en 
fazla olduğu fabrikanın Ege Serbest Bölgede yer alan fabrikaları olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 
görüşmeye katılan firma yöneticileri Türk işçisinin istekli ve azimli olmasının ürün kalitesini de 
olumlu etkilediğini önemle vurgulamaktadır. 
Serbest bölgelerin bir diğer kuruluş amacı olan ülkeye yeni teknoloji girişinin sağlanmasının istihdam 
üzerinde de olumlu etkiler yarattığı görülmektedir.Bölgede faaliyet gösteren gerek yerli gerek yabancı 
menşeli firmalar mühendislerini yurtdışına en az 6 aylık bir dönemde eğitim almaları için 
göndermektedirler. Mühendisler burada dizayn, imalat ve üretim gibi birçok farklı alanlarda eğitim 
süreçlerinden geçirilmektedir.  Eğitim süreci sonunda yeni bilgi ve tecrübeler ile Türkiye’ye dönen 
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mühendisler hem ülkeye yeni teknoloji girişi sağlamakta hem de sahip oldukları bilgiler sayesinde 
buradaki personeli eğiterek beraberinde nitelikli iş gücüne olumlu katkı yapmaktadırlar. Bölge 
firmaları Türkiye’nin en prestijli firmalarında çalışan mühendislerden iş başvuruları aldıklarını bu 
durumda gelişmiş ARGE departmanlarının etkili olduğunu ve her geçen gün kalifiye eleman 
sayılarının arttığını vurgulamaktadırlar. Kalifiye eleman sayısındaki bu artış gereksiz istihdamın önüne 
geçmektedir. 
Ege Serbest Bölgesinde alım- satım, montaj, de montaj, bakım, üretim gibi birçok farklı alanlarda 
faaliyet gösteren firmalar bulunmaktadır. Serbest Bölgelerin kuruluş amaçlarından biri olan istihdamın 
arttırılması için devlet tarafından bölge kullanıcılarına bir takım teşvik ve muafiyetler sağlanmaktadır. 
Serbest Bölgeler kanunun geçici 3’üncü maddesi uyarınca, 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, 
serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükellefler tarafından bölgelerde üretilen ürünlerin toplam FOB 
bedelinin en az yüzde 85’inin yurt dışına ihraç edilmesi kaydıyla, istihdam edilen personele ödenen 
ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir.  
Yapılan görüşmelerde bölge kullanıcılarına bir diğer soru olarak yukarıda belirtilen kanun değişikliği 
sonucu gelir vergisi muafiyetinin yüzde 85’lik bir orana bağlanmasının istihdam oranlarını nasıl 
etkilediği yönünde bir soru yöneltilmiştir. Bölgede faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalar 
personele ödedikleri ücretlerin gelir vergisinden muaf tutulmasının maliyetlerinde düşürücü yönlü bir 
etki yaptığını ve bu etkinin istihdam ettikleri personel sayısını olumlu yönde etkilediğini 
belirtmişlerdir. Ancak 06.02.2004 tarihinde ilgili kanun ile yapılan değişiklik sonucu gelir vergisi 
muafiyetinin yüzde 85 ‘lik bir orana bağlanmasının firmalar üzerinde stres ortamı yarattığını 
firmaların bu oranı yakalayabilmek için ciddi bir sıçrama yapmak zorunda olduklarını 
düşünmektedirler. Her ne kadar görüşme yapılan firmaların çoğunluğu yüzde 85 oranını sağlayarak 
gelir vergisinden muaf olsalar da yıl içerisinde bu oranı yakalama konusunda tedirginlik yaşadıklarını 
ve bölge meclis toplantılarında sektörlerinde önde gelen firmaların bile oranın yüksek olduğu 
konusunda geri bildirimler yaşandığını vurgulamaktadırlar. Örneğin Aero Rüzgar Endüstri, Rabbit gibi 
sektörlerinin önde gelen firmaları bu teşviklerden yararlanamamaktadırlar. 
ESBAŞ yöneticileri ile yapılan görüşmelerde elde edilen sonuçlarda firmaları destekler niteliktedir. 
ESBAŞ yöneticilerinden biri ilgili soruya vermiş olduğu cevapta serbest bölgeler gibi ekonomide 
yüksek çekici gücü olan, yabancı sermayeyi, yüksek teknolojiyi ve know-how gibi unsurları ülkeye 
getiren, istihdama katkıda bulanan firmalar için yüzde 85’lik barajın yüksek olduğunu düşündüklerini 
belirtmektedir. 
Firmalara ve ESBAŞ yönetimine son olarak serbest bölgelerin sağladığı en önemli avantajlardan biri 
olan istihdamın arttırılması için devlet tarafından mevcut duruma ek ne gibi teşvikler sağlanması 
gerektiğini düşünüyorsunuz? Sorusu yöneltilmiştir. Bölge kullanıcıları ve yöneticileri öncelikle gelir 
vergisi muafiyeti için konulan yüzde 85’lik oranının kademeli olarak yüzde 50 seviyesine çekilmesi 
konusunda isteklerini belirtmişlerdir. İkinci olarak teknoparklara sağlanan 691 sayılı Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan 
personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi 
işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak 
ödenekten karşılanacaktır. Maddesinde olduğu serbest bölgelerde SGK primi konusunda yeni teşvik 
paketleri sağlanması gerektiğini belirtmektedirler. Ayrıca İŞKUR teşviklerinden daha geniş kapsamlı 
olarak yararlanmalarının istihdamlarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünmektedirler. Ayrıca ESBAŞ 
yöneticileri sektör meclisi toplantılarında sık sık gündeme gelen konulardan birinin call-center gibi 
sadece yurtdışına hizmet verebilecek hizmet sektörlerinde serbest bölgelerde yer alması olduğunu 
belirterek, bu sektörlerinde bölgeye katılması ile serbest bölge istihdamında önemli artışlar 
yaşanacağını düşündüklerini vurgulamaktadırlar. 
 Son olarak ise ESBAŞ yöneticileri tarafından 18 Ağustos 2016 tarihinde imzalanan Ege Serbest 
Bölgesi'nin Genişleme Ve Süre Uzatımı Sözleşmesi ile birlikte ESBAŞ faaliyet alanına 300.000 m2’ lik 
bir alan daha ekleneceğini bölgede yaşanacak bu büyümenin aynı zamanda yaklaşık 5000 kişi daha 
istihdam edilmesine katkı sağlayarak gençler için yeni bir umut olacağını belirtmektedirler. 
 
 
 
 
 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017 MUĞLA / TÜRKİYE 

296 
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Dünya ekonomisinde son yıllarda yaşanan hızlı değişimler işletmeleri politikalarını bir daha gözden 
geçirmeye zorlamıştır. Firmalar maliyet, kolay ve ucuz hammadde temini, lojistik avantajlar, nitelikli 
işgücü ve sermaye gibi avantajları kullanarak büyüme, piyasada rakiplere karşı avantaj sağlama, daha 
iyi hizmet sunabilme gibi amaçlarını hayata geçirmek için çalışmaktadırlar. Tüm bu amaçlara 
ulaşabilmek için firmalara sağlanan olanaklardan en önemlilerinden biri kuşkusuz serbest bölgelerdir. 
Türkiye’de serbest bölgelerin kurulmasındaki temel amaçlar; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik 
etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata 
yönlendirmek ve uluslarası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır. Türkiye’de serbest bölgelerin 30 
yıllık geçmişine bakıldığında sağlanmış olan teşviklerin yanı sıra modern alt ve üst yapı imkanları, 
lojistik konumları gibi avantajların bölgelerin önemini arttırdığı görülmektedir.  2017 yılında 
derinlemesine mülakat yöntemi ile Ege Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar ve ESBAŞ 
yöneticileri ile yapılan araştırma sonucunda Ege Serbest Bölgesenin serbest bölgelerin kuruluş 
amaçlarından biri olan istihdamın arrtırılması amacını gerleştirdiği sonucuna varılmıştır.  
Ege Serbest Bölgesinin gerek bölge içerisinde gerekse bölge dışında  yaratmış olduğu doğruduan ve 
dolaylı istihdam oranı elde edilen sonucun en önemli göstergelerinden biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yapılan görüşmeler doğrultusunda Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri 
olan istihdamın arttırılması noktasında bölgenin sağlamış olduğu bu başarıda birçok değişkenin etkili 
olduğu tespit edilmiştir. Bu değişkenlerin başında İzmir’in sahip olduğu nitelikli iş gücü gelmektedir. 
İzmir’de ki üniversite ve teknik okul sayıları, yabancı dil düzeyi gibi faktörler nitelikli eleman sayısını 
olumlu yönde etkilemektedir. Günümüzde büyükşehirlerdeki ulaşım ve trafik sorunları personelin iş 
seçme kriterlerini oldukça etkilemektedir. Hatta kimi zaman daha yüksek maaş imkanı sağlayan iş 
yerleri ulaşım sıkıntısı gibi sebepler nedeni ile kişiler tarafından tercih edilmemektedir. Bu neden ile  
bölgenin Gaziemir gibi şehir merkezine yakın bir konumda bulunması hem personel bulma konusunda 
hem de personel ulaşım giderleri açısından avantaj yaratmaktadır. Gaziemir İlçesi Ege Serbest 
Bölgesinin sağlamış olduğu ekonomik gelişim sayesinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilçelerinden 
biri konumuna gelmiştir.  
Yapılan görüşmeler sonucunda, istihdamı etkileyen bir diğer değişken ise serbest bölgelerin kuruluş 
amaçlarınının sağlanması adına bölge kullanıcılarına sağlanan teşvik ve muafiyetler noktasında 
karşımıza çıkmaktadır. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu gereğince Serbest bölgelerde üretilen 
ürünlerin FOB bedelinin en az %85 ini yurtdışına ihraç eden kullanıcılar istihdam ettikleri personele 
ait ödenen ücretlerin gelir vergisinden müstesnadır. Sağlanmış olan bu tevşvikler bölge kullanıcılarının 
maliyetlerinde düşürücü bir etki yaratarak istihdam edilen peronel sayısını olumlu yönde 
etkilemektedir.   
Son olarak ise, Ege Serbest Bölgesinin 19 serbest bölge arasında en çok istihdam yataratan bölge 
olarak karşımıza çıkmasında ESBAŞ’ın başarılı pazarlama ve işletme yönetimi gelmektedir.  
ESBAŞ’ın bölge kullanıcılarına sağlamış imkanlar özellikle yabancı sermayeyi bölgeye 
çekebilme konusunda oldukça önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. ESBAŞ 
tarafından bölgede yabancı sermayenin ihtiyacı olan her türlü servis hizmeti sunulmaktadır. 
ESBAŞ bölge kullanıcılarına anahtar teslim hizmet imkanı sağlanmaktadır. ESBAŞ tarafından 
bölge firmalarına enerji, su, telekomünikasyon, çevre temizlik, yemek, yükleme boşaltma, dış 
ticaret hatta çocuk yuvası hizmeti verilmektedir. Bölgede çocuk yuvasının var olmasının 
yabancı yatırımcı açısından bir çağdaşlık göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. 
 Yapılan görüşmeler sonucunda çalışmanın önerileri aşağıda belirtilmiştir; 
Bölge kuruluş amaçlarından biri olan istihdamın arttırılması adına öncelikle bölgelere sağlanan 
istihdam teşvik paketlerinde birtakım düzenlemeler yapılmalıdır. Örneğin serbest bölgelerde SGK 
primi konusunda yeni teşvik paketleri sağlanması, İŞKUR teşviklerinden daha geniş kapsamlı olarak 
yararlanma gibi avantajların bölgelerde yaratılan istihdamı olumlu yönde etkileyeceğini 
düşünülmektedir. 
Serbest bölgelerin devlet politikası haline gelmesi yönünde ortak bir görüş bulunmaktadır. Bu sayede 
bölgelerin önemi artacak ve kuruluş amaçlarına bir adım daha yaklaşılmış olunacağı düşünülmektedir. 
İstihdamın arttırılması noktasında dikkat edilmesi gereken bir diğer noktada nitelikli personel 
yetiştirebilecek olan teknik okul ve üniversite sayılarının arttırılmasıdır. Bölgenin ihtiyaçları 
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doğrultusunda üniversitelerin ilgili bölümlerinde yapılacak olan düzenlemeler üniversite sanayi iş 
birliğini arttırarak; istihdama olumlu etkiler yaratacağı düşünülmektedir. 
Bölge yöneticilerinin vermiş olduğu cevaplardan yola çıkılarak bölge istihdamının arttırılması 
noktasında yapılabilecek bir diğer düzenlemenin de call-center gibi sadece yurtdışına hizmet 
verebilecek hizmet sektörlerinin de serbest bölgelerde yer almasıdır. İlgili hizmet sektörlerinin bölgeye 
katılmasının serbest bölge istihdamında önemli artışlar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 
 

Work life for the disabled people is of utmost importance, both as economic independence and as the 
first step to becoming active in social life. However, the high level of awareness of the public and the 
employers in this regard has become more important for the disabled people. Otherwise, even if legal 
regulations are made, it will not be possible to achieve the desired results. In this study, the level of 
awareness of employers about disability employment is tried to be revealed. For this purpose, semi-
structured interviews with 28 people living and working in Kırıkkale province were made and 
evaluated from sociological point of view. At the end of the research, it was determined that the 
interviewed business owners had a positive attitude towards employment of disabled people but they 
were hesitant to employ their own workplaces. Again, interviews are among the results of the fact that 
the majority of business owners do not know how to treat disabled individuals and that they do not 
have a lot of knowledge about the regulations for disabled people. 
 
Key Words: Employment, employment of disabled people, employer, work life of disabled people 

 
ÖZET 

 
Engelliler için iş hayatı hem ekonomik bağımsızlık hem de sosyal hayatın içinde aktif olmanın ilk 
basamağı olarak büyük bir önem arz etmektedir. Ancak engelliler konusunda öncelikle halkın ve de 
işverenlerin bu konudaki farkındalık düzeylerinin yüksek olması daha önemli bir olgu haline gelmiştir. 
Aksi durumda yasal düzenlemeler yapılmış dahi olsa, istenilen sonuçlara ulaşılması mümkün 
olamayacaktır. Bu çalışmada, engelli istihdamı ile ilgili işverenlerin farkındalık düzeyleri ortaya 
konulmaya çalışılmıştır Bu amaçla Kırıkkale ilinde yaşayan ve işveren konumunda olan 28 kişi ile yarı 
yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve görüşmelerden elde etmiş olduğumuz edilen veriler sosyolojik 
bakış açısı ile değerlendirmeye çalışılmıştır. Araştırma sonunda görüşme yapılan işletme sahiplerinin 
engelli istihdamına ilişkin olumlu tutum sergiledikleri fakat kendi işyerlerinde istihdam etme 
konusunda çekingen davrandıkları tespit edilmiştir. Yine görüşmede işletme sahiplerinin 
çoğunluğunun engelli bireye nasıl davranacaklarını bilmedikleri ve  engelli bireylere yönelik yapılan 
düzenlemeler hakkında fazla bilgiye sahip olmadığı elde edilen sonuçlar arasındadır. 
  
Anahtar Kelimeler: İstihdam, engelli istihdamı, işveren, engellilerin çalışma hayatı. 
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1. GİRİŞ 
 
Engellilik kavramı yerine, toplum nezdinde özürlü, sakatlık, engelli, özel gereksinimli birey, noksanlık 
gibi kavramların sıkça kullanıldığını görmek mümkündür. Dünya Sağlık Örgütü’nün engelliliği; 
“sağlık alanında sakatlık bir noksanlık sonucu meydana gelen ve normal sayılabilecek bir insana 
oranla bir işi yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi ve kısıtlanması durumu” olarak tanımladığı 
görülmektedir (http://www.who). 5378 Sayılı Engelli Kanun’un 3.Maddesi ile tanımlanmış olan 
engellilik kavramı ise, “fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde, çeşitli düzeylerdeki 
kayıplarından dolayı, toplumsal yapı içindeki tutum ve çevre koşullarından dolayı etkin katılımı 
kısıtlanan ve dolayısıyla diğer bireylerle eşit koşullardan yararlanma imkanı tanınmayan bireyleri” 
ifade etmektedir. Tanımlardan da net olarak anlaşılabileceği üzere, engellilere yönelik kısıtlamalar, 
engellilerin toplumsal yapıda diğer bireylere nazaran eşit koşullara sahip olamamalarına neden 
olmaktadır. Buradan yola çıkılarak engelli bireylerin topluma adapte olamamasından ziyade, asıl 
sorunun toplumun engellileri toplumsal yapıya entegre etmemesinden kaynaklandığını ifade etmek 
yanlış olmayacaktır. Şahin (2004:48) bu durumu, toplum içinde engelli tanımlamalarını kolaylaştırıcı 
sıfatlardan ziyade, asıl önemli olan unsurun toplumun farkındalığının ve engelliliğinin anlaşabilme 
gereksinimlerinin karşılanabilmesinde yattığını ifade ederek açıklamaktadır. Şahin’in de belirttiği gibi 
kavramlar engelliğin anlaşılabilmesi için önemli olabilir ama asıl mesele toplumun inşasının engelli 
bireyleri de kapsayacak şekilde dizayn edilmesindedir.  
 
 
2. ENGELLİLİK VE TOPLUM 
 
Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 verilerine göre Türkiye nüfusunun %12,29’u engelli bireylerden 
oluşmaktadır. Engelli bireye bakmakla yükümlü olan aileler de hesaba dahil edildiğinde engellilik 
durumundan etkilenen nüfusun %30’lara kadar ulaştığını söylemek mümkündür. Bilindiği gibi her 
birey yaşadığı toplumda eşit hak ve hürriyetlere sahiptir. Nitekim özellikle gelişmiş ülkelerde bu hak 
ve hürriyetler kanun ve yasalarla koruma altına alınmıştır. Engellilere tanınan bu yasal haklara 
rağmen, toplumun, engellilere ilişkin algısı ve farkındalığı, toplumsal düzeni sağlayacak temel 
unsurların başında gelmelidir. Ne yazık ki toplumda hala engelli bireylere acıma duygusuyla yaklaşma 
ve yapılan hizmetleri yardım olarak görme gibi anlayışlar hüküm sürmeye devam etmektedir. Halbuki 
toplumsal yaşamda eğitim, sağlık, çalışma, meslek edinme gibi temel hak ve özgürlükler engelli 
bireylerin de sahip olması gereken en temel haklardır. Bu bağlamda engelli bireyler için devlet 
politikaları aracılığı ile yürütülecek hizmetlerin “insan hakları” doğrultusunda algılanması gerekir.  
Çağımızda dahi engelli bireyler, toplumun engelli bireylerle bütünleşememesinden kaynaklı olarak 
toplumla bütünleşme sorunu yaşamaktadırlar. Engelli bireylerin toplumla bütünleşememelerinin 
temelinde, bireylerin ihtiyaçlarını karşılama görevini üstlenen ve yürütenlerin, farklılıkları dikkate 
almadan hareket ediyor olmaları yatmaktadır. Bir kentin veya bir binanın fiziksel düzenlemesi sadece 
engeli olmayan bireylere göre düzenlendiği için, engelli bireylerin toplumsal alanları kullanmakta 
zorluklarla karşılaşmaları veya en temel haklardan olan eğitim, gelişim ve kendini geliştirme gibi 
hakların, daha çok engeli olmayan bireylere göre uyarlanmış olması verilebilecek en basit örneklerdir. 
Devletin temel politikaları her ne kadar bu durumun iyileştirilmesi yönünde olsa dahi,  hala toplumsal 
ortak alan oluşturulması konusunda yeterli bilinç düzeyine ulaşamadığını söylemek de mümkündür.  
Toplumsal algıdan oluşan engeller, ortak yaşam bağlamında engelli bireylerin yaşamını 
güçlendirmektedir. Tapan (1999), engelli bireylerin karşılaştıkları güçlükleri; mimari engeller, toplu 
taşımalardan yararlanamama ve istihdam olanaklarından yararlanamama gibi sosyal yaşamda görülen 
güçlükler, engelli bireyin eğitim hakkını kullanmada görülen güçlükler, sosyal yaşamda bağımsız 
yaşamaları için görülen desteğin azlığından kaynaklı güçlükler, engelli bireyin sosyal güvenceye 
kavuşturulması, sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve ortez, protez, tekerlekli sandalye gibi yardımcı 
ekipmana sahip olmadaki güçlükler, sağlık hizmeti sunan kurumlar başta olmak üzere hizmet 
alımlarında yaşanan güçlükler, kaygan zeminler, dar kalıplar, tırabzansız merdivenlerin oluşturduğu 
güçlükler, vb. şeklinde özetlemiştir (Şahin, 2004:56).  
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3. ENGELLİ VE İSTİHDAM 
 
Toplumda var olabilme, kendini kabul etme ve kabullendirmenin en temel faktörlerinden birisi, 
toplumsal üretime katılmak ve katkı sağlamaktır. İnsan yaşamının devamını sağlayan en önemli 
dürtülerden biri bir işe yarıyor olabilmek duygusu ve akabinde üretmek ve toplumda bir değere, sahip 
olduğu hissine sahip olmaktır. Çalışma hakkı da her bireyin olduğu gibi engelli bireylerin de en temel 
haklarından biridir. Nitekim toplumla bütünleşmek bağlamında en etkin yol, engelli bireylerin 
eğitilmesi, meslek edinmelerine katkı sağlanması ve çalışma hakkının verilmesidir. TÜİK tarafından 
yapılan 2004 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, Türkiye’de 12 ve üstü yaş grubu için 
işsizlik oranı %10,3 iken;  engelli işgücü arasında işsizlik oranı %15,5 ve işgücüne katılım oranı ise, 
%21,7’dir” (Kuzgun,2009: 2458). Verilerden de anlaşılacağı gibi ülkemizde engelli bireyin işgücüne 
katılımı oldukça düşük bir düzeydedir. 
Toplumsal yapılara bakıldığında engelli bireyin en temel hakkı olan çalışma hakkının yasalar ve 
kanunlar çerçevesinde de korunmuş olduğu görülmektedir. 5378 Sayılı Engelli Kanunu’nun 13. 
Maddesinde “engellilerin meslek seçebilmesi ve bu alanda eğitim alabilmesi için gerekli tedbirler 
alınır” hükmü yer almaktadır. 14. Maddesinde ise; (Değişik:6/2/2014-6518/72 md.) “engellilerin iş 
gücü piyasası ve çalışma ortamında sürdürülebilir istihdamı için kendi işini kurmaya rehberlik ve 
mesleki danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi de dâhil olmak üzere gerekli tedbirler alınır. İşe 
başvuru, alım, önerilen çalışma süreleri ve şartları ile istihdamın sürekliliği, kariyer gelişimi, sağlıklı 
ve güvenli çalışma koşulları dâhil olmak üzere istihdama ilişkin hiçbir hususta engelliliğe dayalı 
ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz. Çalışan engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, 
engelinden dolayı diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamaz” hükümleri ile engelli bireyin 
çalışma hakları güvence altına alınmıştır.  
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, 1987 yılında çıkarılan “Sakatların İstihdamı 
Hakkında Tüzük” engellilerin işgücüne katılımını artırmak amacıyla düzenlenmiş, tüzük gereği açılan 
mesleki iyileştirme kurslarına katılımı ise yetersiz kalmıştır (Kuzgun ve Aydın, 2005:226; Kuzgun, 
2009:2457).  
Türkiye’nin 2009 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Engellilerin Hakları Sözleşmesi’nin 27. 
Maddesinde, engellilerin çalışma haklarına ilişkin, eş değer işler için engellilere eşit ücret verilmesi, 
güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulması, engellilerin kamu sektöründe istihdam edilmesi 
ve özel sektörde çalışmalarının desteklenmesi, zorla ve zorunlu çalıştırmaya karşı korunması ve 
mesleki eğitim gelişimlerinin desteklenmeleri hükmü yer almaktadır. 4857 sayılı İş Yasası 30. 
Maddesi de 50 kişi ve üzerinde işçi çalıştıran özel işyerleri için %3 ve kamuya ait işyerleri için % 4 
oranında engelli istihdam etme yükümlülüğünü getirmiştir. 
1989 yılında 3581 sayılı Kanunla Avrupa Sosyal Şartını ve 1992 yılında İnsan Haklarının 
Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri hakkında 142 nolu ILO’nun 
sözleşmesini 3850 sayılı Kanunla ve 159 sayılı Özürlülerin Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamına 
İlişkin Sözleşmesini 1999 yılında 4407 sayılı Kanunla onaylamıştır. Engelli bireyin istihdamını 
destekleyici yasal düzenlemelerin yanında özellikle son dönemde yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeler, 
engelli bireyin iş piyasasında yer alması gerektiğine vurgu yapmaktadır (Öz ve Orhan, 2012:38). 
Ülkelerin toplumsal, sosyal ve ekonomik refahı ve gelişmişlik düzeylerinin değerlendirilmesinde, 
engelli bireylerin işgücüne katılması önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Fakat istihdam 
yükümlülüğüne ilişkin koruyucu yasal düzenlemelere rağmen, istenilen düzeylerde sonuçlara 
ulaşılamamaktadır. Bunun nedeni, Türkiye’de işgücü piyasasında ücret karşılığı işgücü talebinin 
rekabet piyasası koşullarında dikkate alınmaması ve piyasa koşullarına göre yükümlülük yaklaşımına 
ters düşmesi şeklinde açıklanabilir. İşgücü piyasasında ücret karşılığı engelli bireylerin istihdamını 
arttırmada gönüllülük gösterilmesi önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Bunun için de 
Türkiye’de engelli istihdamına yönelik farkındalık düzeyinin artmış olması önem arz etmektedir. 
 
 
4. ENGELLİ BİREYİN İŞGÜCÜNE KATILIMINA YÖNELİK YÖNTEMLER 
 
Ülkemizde engelli bireylerin eşit çalışma haklarına sahip olabilmeleri için yapılan yasal düzenlemelere 
ek olarak, engelli bireylerin istihdamında yedi yöntemin dikkat çektiği görülmektedir. Bu yöntemler 
sırasıyla şu şekilde sıralanabilir (Orhan, 2013:37); 
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Kota sistemi, 
Korumalı işyerleri, 
Kişisel çalışma yöntemi, 
İşverenlerin zorunluluk olmadan özürlü istihdamı, 
Evde çalışma, 
Kooperatif çalışma yöntemi,  
Sadece özürlülerin çalıştırıldığı seçilmiş işlerde istihdam sağlanması. 
İstihdam alanında işverenlerin belirli oranda veya sayıda engelli çalıştırmalarının mecburî kılınmasına 
kota sistemi denmektedir (Orhan,2013:38). Ülkemizde engelli istihdamında en çok kullanan 
yöntemlerin başında kota sistemi gelmektedir. İşletmeleri kota sistemine sevk eden önemli sebepleri 
arasında kota oranının düşük tutulması ve cezai müeyyidelerin yüksek olması, vb. etmenler 
gelmektedir (Seyyar, 2000). Tabi cezai müeyyidelerin sağladığı yaptırımla, engelli birey çalıştırmayı 
bir zorunluluk olarak gören işveren için iş yaşamında engelli bireye uygulaması muhtemel ayrımcılık 
yaklaşımlarının da göz önünde bulundurulması gerekir. Yine cezai yükümlülüğünden kaçmak için 
formal bir prosedürü yerine getirip engelli bireyi çalışma ortamına almamak da işveren davranışları 
arasında yer aldığı bilinmektedir.  
Kamu kurumlarında engelli bireyin istihdamı EKPSS sınavı ile gerçekleşmektedir. EKPSS 07/02/2014 
tarih ve 28906 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı 
ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. 
Yönetmelikte sınava girebilecek engelli bireylerin engelli oranları ve başvuru şartları belirtilmektedir. 
2016 yılı verilere göre Türkiye’de kamusal alanda 2.132,637 mevcut memur çalışırken, çalışan engelli 
memur sayısı 43,151’dir (http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistikler/engelli-personel-ve-omss-
istatistikleri). 
 
         Tablo1. Türkiye Engelli Çalıştırma Yükümlülüğünde 2016 Yılı Engelli İstihdamı 

2016 KASIM SONU İTİBARİ İLE ENGELLİ KONTENJANLARI 
Engelli 
Çalıştırmakla 
Yükümlü 50+ 
İşyeri Sayısı 

Çalıştırmakla Yükümlü 
Olduğu Engelli Sayısı 

Engelli çalışan 
Sayısı 

Engelli Açık 
Kontenjan 
Sayısı 

Engelli 
Kontenjan 
Fazlası Sayısı 

Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel 
820 18.515 8.122 107.072 10.555 92.558 327 22.091 2.760 7.577 

Kaynak: http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop 
 
Tablo 1’de 2016 Kasım ayı itibari ile engelli çalıştırma yükümlüğüne sahip işyeri sayısı ve çalışan 
engelli sayıları yer almaktadır. Özel işletmelerde çalıştırma yükümlüsü olan engelli sayısı 107.072 
iken çalışan sayısı 92.558’dir. Görülmektedir ki özel işletmelerde 22.091 engelli çalışan açığı 
bulunmaktadır. Gerçekte bu pozisyonlarda çalışabilecek niteliğe sahip engelli bireyler bulunmakla 
birlikte, işletmeler tarafından engelli istihdamının sağlanmamış olması, kontenjanın dolmamasında 
önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.   
Kota sisteminin üstünlüklerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Öz ve Orhan; 2012:40); 
Kota yöntemi, istihdamda bir zorunluluktur. İşçi sayısı 50’yi aşan özel sektör işyerlerinde % 3, kamu 
işyerlerinde % 4 oranında engelli istihdamı getirilmiştir.  
Engellilerin iş piyasasına girmelerinin en kolay yöntemi kota sistemidir. 
İşverenlere kota kapsamında engelli işçi bulma görevini Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) üstlenmektedir. 
İş arayan engellilerin İş-Kur’a müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu durum, engellilerin mevcut işlere 
yönelik olarak İş-Kur tarafından düzenlenen mesleki eğitim imkânlarından faydalanmalarına da 
aracılık etmektedir. 
Diğer bir istihdam yöntemi de korumalı işyeri yöntemidir. Bu yöntemin en temel amacı, engelli bireye 
uygun çalışma ortamlarının devlet eliyle sağlanmasıdır. Korumalı işyeri uygulaması 2005 yılında 
Engelliler Kanununda hükme konulmuş, 2014 yılında Kanun’da 6518 sayılı Kanun’un 63.maddesi ile 
engel kısıtlamasına gidilerek sadece zihinsel ve ruhsal engelliler bu kapsama alınmıştır. Korumalı 
istihdam, kişisel noksanlıkları veya engelleri nedeni ile yaşamlarını normal bir mesleki faaliyet ile 
kazanamayan engelli bireyler için özel olarak düzenlenen, onların mesleki iyileştirme ve istihdamını 
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sağlamak amacıyla, teknik ve mali yönden devlet tarafından desteklenen çalışma ortamlarıdır ve 
tarihsel olarak ilk örnekleri 1800’li yıllarda ABD’ye dayanır (Aytekin, 2010:148). 
 “Korumalı işyerlerinin statüsü ve bu işyerleriyle ilgili usul ve esasların Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca müştereken çıkarılan 
yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır” (Altunok, 2014: 95). Korumalı işyerleri 
sayesinde özellikle ağır engeli olan ve kota dışındaki kalan engelli bireylere çalışma imkanı 
bakımından büyük destek sağlamaktadır. Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesinde 
ise Korumalı işyerlerinin fiziki şartlarının nasıl olması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca; korumalı işyeri 
açmak için yönetmelikte belirtilen engellilerden en az sekiz kişinin istihdam edilmesi, engelli 
bireylerin sayısının ise toplam işçi sayısının %75 oranından az olmaması gerekmektedir. Yönetmelikte 
kabul edilen engelli oranı ise %40 olmakla birlikte, Türkiye iş kurumuna kayıtlı ve 15 yaşı bitirme 
şartı aranmaktadır. 
Engellilere işgücüne katılımını destekleyen diğer bir yöntem de kişisel çalışma yöntemidir. Bu 
yöntem, çalışma saatlerinin esnek olması bakımından engellilerin kendi işlerini kurup çalıştırması 
esasına dayanmaktadır ( Öz ve Orhan, 2012:42). Bu yöntemin tercih edilebilmesi için, engelli 
bireylerin temel eğitim ve mesleki eğitim, kaynak bulma imkanları ve girişimciliğin teşvik edilmesi 
gerekmektedir (Orhan, 2013:43). 
Diğer çalışma yöntemlerinden evde çalışma yöntemi; engelli bireyler için fırsat gibi görünürken,  
engellileri eve bağlaması konusunda da bazı endişeleri birlikte getirmektedir. Buna rağmen özellikle 
bilişimin hızla yayılması, artık birçok işletme faaliyetlerinin internet aracığıyla yapılıyor olması evde 
çalışma yönteminin engelli birey için önemli bir çalışma fırsatı olacağını da gündeme getirmektedir.  
Kooperatif çalışma yöntemi ise; uygulama bakımından korumalı işyerlerine benzemektedir. Fakat 
örgütlenme şekli açısından farklılık arz etmektedir. Korumalı işyerlerinde, işyeri şeklinde örgütlenme 
yapılırken, bu yöntemde engelliler kooperatifler şeklinde örgütlenmektedir (Öz ve Orhan, 2012:44). 
Sadece engelli bireylerin çalıştırıldığı işyerleri de diğer yöntemler arasında gelmektedir. Özellikle 
büyükşehir belediyelerince uygulan örneklerini gördüğümüz, down kafe işletmelerinde hizmet veren 
bireylerin down sendromlu olması gibi ülkemizde henüz sıkça tercih edilen yöntemler arasında yer 
alamamıştır.  
Görüldüğü üzere gerek Avrupa’da gerekse Türkiye’de devlet politikaları engelli bireylerin çalışma 
haklarını koruyucu ve düzenleyici yöndedir. Çeşitli yöntemlerle engelli istihdamını, engelli bireylerin 
işgücüne katılımı konusunda teşvikler söz konusudur. Fakat bu anlamda toplumsal olarak 
değiştirilmesi gereken en önemli olgu, toplumun engelli bireye yönelik algısıdır. Toplumun engelli 
bireyinde gerekli alt yapıların oluşturulması halinde gerekli eğitim ve rehabilitasyonlarla mesleki 
kazanımlarının sağlanması durumunda, onların da diğer bireyler gibi üretken olabilecekleri bilincini 
topluma kazandırmak gereklidir. Maalesef toplumda birçok kişi hala engelli bireyle karşılaştığında 
nasıl davranacağını bilememektedir. Bu belirsizlik ve bilgisizlik engelli bireylerle çalışma konusunda 
çekingen davranışlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle işverenlere bu bilinç önemle aşılanmalı 
ve engelli bireyin iş hayatında var olmasının önü açılmalıdır.  
 
 
5.  ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
 
Toplumsal yaşamda engellilerin hak etmiş oldukları hayatları, yaşayabildiklerini Bu çalışmada 
engellilerin engeli olmayan bireylerle aynı temel haklara sahip oldukları kabulünden yola çıkılarak, 
işverenlerin bu konudaki farkındalık ve duyarlılık düzeyleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Engellilerin bağımlı bireyler olmamaları yönündeki en önemli fırsatlardan birisi de iş hayatı içinde 
aktif görev alabilmeleridir. Çalışma hayatının içinde olmak, ekonomik olarak bağımsızlığı getirdiği 
gibi sosyal hayatın içinde aktif olmayı da getirmektedir. Engelliler için ekonomik olarak bağımsız 
olmak son derece önem arz etmektedir. 
Bu çalışmada işyeri sahip veya yönetici statüsünde görev yapan kişilerin, engelli istihdamı ve 
engellilere verilen hizmetler vb. konulardaki işveren duyarlılıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu 
amaçla da Kırıkkale’de işveren ve yönetici statüsünde olan 28 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme 
yapılmıştır  
Görüşme grubu belirlenirken rastgele örneklem metodu kullanılmıştır. İşveren veya yönetici 
statüsünde olanlara kendileri ile engelli istihdamı ile ilgili olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 
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ile görüşme yapmak istediğimiz ve bu çalışmanın önemi öncelikli olarak sunulmuştur. Kırıkkale ilinde 
yaşayan, işveren ve yönetici statüsünde görev yapan ve rastgele örneklem metodu ile seçmiş 
olduğumuz işverenlerden 2 tanesi görüşmemizi kabul etmemiş 28 tanesi kabul etmiştir. Görüşmeler 
bizzat araştırmacı tarafından yapılmış, sorulardan alınan cevaplar tekrar edilinceye kadar ki sayı 
örneklem sayısı olarak kabul edilmiştir. Görüşmeler, 21 Ocak- 3 Şubat 2017 tarihleri arasında 
Kırıkkale ilinde gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen bilgiler, teorik bilgiler ışığında 
değerlendirilerek sosyolojik bir bakış açısı ortaya konuşmaya çalışılmıştır. 
 
5.1. Görüşme Grubundaki Katılımcıların Demografik Yapısı 
 
Görüşme grubumuzda Kırıkkale ilinde işveren ve yönetici statüsünde çalışan 28 kişi bulunmakta olup 
bunların 5’ini kadın 23’ünü erkekler oluşturmaktadır. Görüşme grubumuzdaki 5 kadının en küçüğü 20 
en büyüğü 45 yaşında olup kadınların yaş ortalaması 37 olarak tespit edilmiştir. 23 erkeğin en küçüğü 
26, en büyüğü 67 yaşında olup, erkek görüşme grubunun yaş ortalaması 56 olarak tespit edilmiştir.  
Görüşme grubumuzdaki beş kadından ikisi mağaza yöneticisi, birisi yurt işletmecisi, birisi kafe 
işletmecisi ve bir diğeri de kadın kuaförü olarak çalışmaktadır Görüşme grubundaki erkeklerin 9’u 
mağaza işletmecisi, 4’ü inşaat malzemesi satıcısı, 2’si eczacı, 2’si kırtasiyeci, 3’ü gıda sektöründe, 
birisi sigortacı ve 2’si de etüt merkezi yöneticisi çalışmaktadır.  
Görüşme grubundaki erkeklerin eğitim seviyelerine bakıldığında 8 erkeğin üniversite, 2 erkeğin 
yüksekokul, 9 erkeğin lise, bir erkeğin lise terk, 3 erkeğin ortaokul mezunu olduğu görülmektedir. 
Görüşme grubundaki kadınların 2’si üniversite, 3’ü de lise mezunu olduğunu ifade etmiştir. Erkek 
görüşmecilerin daha çok babalarından kalma işleri sürdürürken kadın görüşmecilerin kendi gayretleri 
ile kendi ailelerine ait olmayan işlerde nitelikleri ile bağlantılı yöneticilik pozisyonlarında oldukları 
dikkati çekmektedir. 
Görüşme grubumuzdakilere herhangi bir engel durumlarının olup olmadığını veya yakın çevrelerinde 
engelli bireylerin olup olmadığı soruldu. Engeli olan veya yakın çevrelerinde engelliler olanların 
farkındalık düzeylerinin, dolayısı ile de engellilerin yaşama şartlarını iyileştirme yönünde gayretlerinin 
daha fazla olduğu bilinmektedir. Görüşme grubumuzdaki kadınların dördü kendilerinin de yakınlarının 
da herhangi bir engel durumunun olmadığını belirtirken, sadece bir tanesi ( 20 yaşında), babasının 
amcasının çocuklarının görme engeli olduğunu bu sebep ile de engellilere karşı duyarlılığının yüksek 
olduğunu belirtmiş olduğu görülmektedir.  
 
5.2. İşverenlerin Engelli Çalıştırma ile İlgili Düşünceleri: 
 
Görüşme grubumuzdaki katılımcıların hepsi engellilerin de çalışması gerektiğini düşündüğünü 
belirtmiş. Ancak görüşme grubundaki her işveren engellilerin çalışmasının gerekliliğine ve bunun 
onların en doğal hakkı olduğuna inandığını belirtmiş olmasına rağmen kendi işlerini engellilerin 
yapmasının mümkün olmadığını, engellilerin basit ve masa başı işleri yapabileceklerini, insanlarla 
birebir iletişim gerektirecek işleri yapmalarının uygun olmadığını belirtmiş oldukları dikkati 
çekmektedir. Görüşme grubumuzdaki işverenlerin 17’si engellilerin çalışma hayatı içinde daha basit 
işleri yapabileceklerini, özellikle kendi işlerini yapmalarının zor olduğu düşüncesinde olduklarını 
belirtmişler. Görüşmecilerin kendi ifadelerinden birkaçı fikir vermesi açısından aşağıda gösterilmiştir: 
Engeline göre çalışabilir. Bizim işimizi yapamazlar. Daha çok hafif işler, müşteriyle ilişkili olmayan 
arka plandaki işlerde çalışabilir. Masa başı işler veya paketleme işleri, santral gibi işlerde 
çalışabilirler. (E. 55) 
Çalışmalıdır. Engele göre kasiyer olabilir diye düşünüyorum. Bizim iş de işyeri de engelliler için 
uygun değil, uygun olsa tamam ama değil. (E. 63) 
Çalışmalıdır. İş olarak kolay işlerde çalışabilirler. Kasiyer olabilir, ama kuaför olamaz mesela. (K. 
32) 
Çalışmalı. Ama bizim işimiz ayaküstü olduğu için engellilerin çalışmalarına çok uygun bir işimiz yok.  
(E. 58) 
Çalışmalı ama ağır olmamak şartıyla.  Bizim işimiz ağır, olmaz. (E. 36) 
Yapabileceği işlerde çalışmalı, bizim işte değil tabi (E. 47) 
Engelli çalışmalı ama bizim sektöre uygun değil. Tamamı fiziksel kabiliyet gerektiren işler o yüzden 
santral ve masa başı işlerde çalışmalılar. (E. 50) 
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Gerekiyorsa çalışmalı. Çalışmak engelli bireyin de hakkı. Bedensel engelliler için masa başı işler 
uygun olur, bizim işler değil. İşleri engelli çalıştırmaya uygun olanlar bundan çekinmemeli (K. 32) 
Hizmet sektöründe biraz zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapılan hizmetler günlük ve hızlı bir 
şekilde yapılıyor. Eğer buna ayak uydurabilecek kapasitede olursa çalıştırılabilir. Bizim sektörde 
temizlik kısmında çalışabilir veya restorandın bulaşık kısmında, tabi bedensel engelli bireylerin 
temizlik yapabilmesinin zor olacağını düşünüyorum. (K. 45) 
Bizimki gibi işlerde engelli çalışamaz. Zücaciye dükkânları olduğu için kırılacak eşyamız çok hem de 
tanıtım yapamazlar. (E. 55)  
Görüldüğü gibi görüşmecilerin bir kısmı, engellilerin çalışması gerektiğine inanmakla birlikte 
engellilerin ancak çok basit düzeydeki işleri yapabileceklerini düşündüklerini ifade etmişler. Görüşme 
grubundaki işverenlerin, engellilerin kalifiye eleman olarak çalışabileceklerini, uzmanlık gerektirecek 
işleri yapabileceklerini düşünemedikleri görülmektedir. Oysa engellilerin engelleri, çalışma şartları 
üzerinde yapılabilecek birtakım iyileştirmelerle, çalışma hayatları üzerinde olumsuz etki etmekten 
çıkarılabilmektedir. Engel durumu tek bir tür olarak algılanmaktadır. Oysa engel türleri çok farklı ve 
her iş kolu, farklı engelliler tarafından engele takılmadan gerçekleştirilebilecek niteliklere sahip 
bulunmaktadır. Buna göre her engellinin engeline takılmadan yapabileceği iş türleri bulunmaktadır. 
Bu noktada yapılması gereken en önemli şey, engellilerin engelinin, onların hayatları önünde olumsuz 
etki etmesini ortadan kaldırmanın yollarını bulmak olmalıdır. Ayrıca engellilerin hayat kalitesini 
arttırmak için, çalışma hayatı içinde yer almalarının önemi öncelikli olarak fark edilmelidir. Bu 
gerçek, toplumun ne derece büyük çoğunluğu tarafından fark edilir ise o oranda engellilerin çalışma 
hayatı ve sosyal hayat içinde aktif olmaları mümkün olabilecektir.  “Engelliler, çalışma hayatı içinde 
aktif olmalı.” demek yerine, bir yurttaş, bir duyarlı vatandaş, bir işveren, bir insan olarak “Engelliler 
konusunda benim üzerime ne düşüyor, ben ne yapabilirim?” diyerek işe başlamak gerekmektedir.  
Görüşme grubumuzdaki 11 katılımcı, kendilerine uygun ortamlar sağlandığı veya uygun işlerde 
istihdam edildiklerinde engellilerin de çalışma hayatı içinde aktif olabileceklerine, verimli 
olabileceklerine inandıklarını belirtmişler. Görüşme grubumuzda bu yönde cevap veren birkaç 
işverenin bu konudaki görüşleri aşağıda verilmiştir: 
Kesinlikle olmalı… Bu bir sosyal sorumluluktur. Mevcut engel durumuna göre çalıştırılmalı, örneğin 
işitme engelli, biri durumuna göre çok işitme gereken işlere verilmemeli. Engel durumları 
değerlendirilmeli (E. 47) 
Evet çalışmalıdır. Engellileri topluma kazandırmak dışlamamak için istihdam sağlamalıdır. Güç ve 
ustalık gerektiren işlerde de çalışabilirler. Bu işi becerebildikleri sürece. (E. 47) 
İşyerinin özelliğine göre çalışabilir. Masa başı gibi engel durumuna göre bir işte çalışabilir. (E. 60) 
Yapılacak işe göre çözümler üreterek. Tabi ki engelli çalıştırılmalı. Ki çoğu engelli daha verimli 
çalışmakta. Ben buna inanıyorum, gözlemledim çünkü. (E. 32) 
Evet, tabi çalışmalı, engel durumuna göre bir iş verilebilir. Özellikle bizim sektörde bedensel engelli 
birinin çalışması zor o yüzden işitme engelli bir birey istihdam edebiliriz. Yine görme engelli bir 
bireyin çalışması da güç olabilir. Bu nedenle engelli birey çalıştıracak olursak işitme engelli bireyi 
tercih edebiliriz. (E. 47) 
Engelli personel kesinlikle çalışmalı. Eğitim durumuna göre ya büroda eğitimi yoksa arka 
departmanlarda hafif işlerde çalıştırılmalı. Engelli bireyin fiziki olarak yorulmaması açısından 
söyledim. ( E. 38)  
Evet, çalışmalı. Sonuçta onlar da bizim gibi birer insan ve çalışma hakkına sahip. Her türlü işte 
çalıştırırım engel durumuna göre. Mesela görme engelliyse hesap işlerinde çalıştırmam. (K. 45) 
Engelli çalıştırmaktan kaçınmam. Konuşma engelliyse komilik yapabilir, mutfakta çalışabilir. Fakat 
garsonluk yapamaz. İnsanlarla ilişki kuracağı için zorluk çekebilir. (K. 20) 
Görüşme grubumuzda engellilerin istihdamı ve verimli çalıştırılması konusunda bilinçli katılımcılar da 
mevcut. İşverenler ve/veya yöneticiler engelli istihdamı ile ilgili olarak bilinçli olurlar ise engelliler 
hem iş hayatından uzak durmak zorunda kalmayacaklar hem de toplum onları üretken bireyler olarak 
algılayacak ve bünyesinde üreten bireyler olarak barındırabilecektir. Böylece sadece engellilere iş 
imkanı sunulmuş olmayacak aynı zamanda toplumun tüm bireylerinin üretken, mutlu ve toplumla 
bütünleşmiş olması sağlanmış olacaktır. 
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Engelli Çalışanları Var mı? 
İşverenlere engelli çalışanlarının olup olmadığı sorulduğunda, 23 işverenin engelli çalışanının 
olmadığını belirtmiş olduğu görülmüştür. Yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi işverenlerin hepsi 
engellilerin de çalışma hayatının içinde olmalarının en doğal hakları olduğuna inandıklarını 
belirtmişlerdir. İşverenlerin hepsi engellilerin de çalışması gerektiğini düşünüyor olmalarına rağmen 
engelli çalıştırma noktasında aynı duyarlılığa sahip olmadıkları görülmüştür. “Engelli çalışanınız var 
mı?” sorusuna 18 işveren “engelli çalışanımız yok” diyerek cevap verirken, engelli çalışanlarının 
olmadığını söyleyen işverenlerin göstermiş oldukları gerekçeler şu şekilde tespit edilmiştir: 
Engelli çalışanımız yok. Çünkü alımlar genel müdürlükten yapılıyor. Kendi inisiyatifimde olsa alırım, 
gişede çalıştırırım. (E. 47) 
Yok, hiç başvuru olmadı. Olsaydı belki değerlendirebilirdim. (E. 47) 
Yok, hiç engelli başvurusu olmalı. (E. 48) 
Yok, hiç başvuru da olmadı engellilerden. (E. 50)  
Yok. Başvuru olursa engel durumuna göre değerlendirip işe alınabilir. (K. 20) 
Görüşme grubumuzda engelli çalışanlarının olduğunu söyleyen katılımcılar da bulunmaktadır. 
Katılımcıların, engelli çalışanları ve çalışma alanları ile ilgili düşüncelerine bakıldığında ulaşılan 
cevaplardan birkaçı aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: 
Evet, engelli çalışanımız var. Paketleme servisinde işitme engelli bir personelimiz çalışıyor. 
Memnunuz herhangi bir sıkıntımız yok. Bir tek diğer çalışanlar iletişimde sıkıntı yaşıyor. Onu da el 
veya kol hareketleriyle, yazı yazarak halletmeye çalışıyoruz. (E. 55) 
Var. Şarküteride çalışıyor. Memnunum bacağında sıkıntısı var. (K. 32) 
Engelli personelimiz 2 kişi mevcut. Çalışmalarından gayet memnunuz. (E. 36) 
Engelli çalışanımız bedensel engelli. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bu arkadaşlar, diğer 
personelden daha aktif ve daha istekli çalıyorlar. Salata bölümünde oturarak salata yapıyorlar. Beden 
olarak yorulmamaları için hafif işleri veriyoruz. (E. 38) 
Engelli çalışanı olduğunu söyleyen katılımcılar, genellikle engelli çalışanlarının çalışmalarından 
memnun olduklarını belirtmişler. Bu katılımcılarla olan görüşmelerimiz sırasında, engellerinin 
çalışanlara ve işyeri verimliliğine olumsuz etkisi olmayacak işlerde çalıştırılmasının olumlu 
sonuçlarının olduğunu ifade etmiş oldukları dikkati çekmektedir. İşverenler, engelli personellerinin 
işlerine dört elle sarıldıklarını, özellikle de engelleri ile ilgili bir problemin çalışma hayatına 
yansımaması için olağanüstü bir çaba sarf ettiklerini, bunun da işyeri verimliliğine olumlu katkılarının 
olduğuna, hatta diğer personeller üzerinde de gayret noktasında olumlu yönde katkılarının olduğuna 
vurgu yaptıkları görülmektedir. 
İşverenler, Engellilerin İş hayatına Kazandırılması Hakkında Neler Biliyorlar? 
Görüşme grubumuzdaki 7 katılımcı, engelli bireylerin iş hayatına kazandırılması ile ilgili bilgilerinin 
olmadığını belirtmiş. Engellilerin iş hayatına kazandırılması ile ilgili bilgi sahibi olmadığını ifade eden 
bu işverenler genellikle bu durumdan devleti sorumlu tuttukları dikkati çekmektedir. Devlet bu konuda 
üzerine düşeni yapıyor olsaydı, kendilerinin de işveren olarak engelli istihdamı ile ilgili daha fazla 
bilgi sahibi olabileceklerini ifade etmiş oldukları görülmektedir. Görüşme grubumuzdaki işverenlerin 
bu konudaki düşüncelerinden birkaçı aşağıda verilmiştir: 
Herhangi bir bilgim yok. Devlet gerekeni yapmalıdır, bizleri bilgilendirmelidir. (47) 
Bilgim yok. Bu benim değil Devletin suçu bence, yeteri kadar anlatmıyorlar. Sonra da biz suçlu 
oluyoruz. Teşvikler koysun, anlatsın bak nasıl düzelir her şey. (45) 
Yok, fikrim yok takip etmiyorum. (K. 32) 
Herhangi bir bilgim yok. Fikrim yok ne yapılabilir? Devletin bizi bilgi sahibi yapması gerekir. (E.55) 
Engellilerin şartlarının iyileştirilmesi hakkında fazla bir bilgiye sahip değilim. Devletin engellilerin 
yapabilecekleri işlere göre seçmesi ve ona göre iş istihdamı oluşturması gerektiğini düşünüyorum. (E. 
32) 
Hiç bilgi sahibi değilim. Devletin iş sahası açması gerekir engellilere. Devletten daha güçlü değiliz. 
Önce devlet yapsın, sonra bize yapın desin. (E. 34) 
Bilgi sahibi değilim. Ancak dezavantajlı bireylerin daha çok çalışması gerekiyor. (E. 29) 
Görüldüğü gibi bu gruptaki katılımcılar, engelli istihdamı hakkında bilgi sahibi olmamalarının 
sorumlusu olarak devleti görmekteler. Görüşme grubumuzdaki işverenlerin bir kısmı da engellilerin iş 
hayatına kazandırılması ile ilgili bilgilerinin olduğunu söylemişler. Ancak bu cevabı verenlerin 
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ifadelerine bakıldığında, ifadelerinin aksine engelli istihdamı ile ilgili çok da gerçekçi bilgi sahibi 
olmadıkları, hatta yanlış bilgilere de sahip oldukları görülmektedir. 
Devlet zaten özel işletmeler belli bir sayı çalışanı üstünde % 3 kota koyuyor. Bu önemli bir adım. 
Bunun dışında prim veya vergi indirimleriyle özel işletmeler teşvik edilmeli. Bir de işverenler 
bilinçlendirilmeli, engelliler hangi işlerde çalıştırılabilir bu konuda da farkındalık oluşturulabilir. (E. 
55) 
Engellilere sanırım maaş bağlanıyor. Bunun dışında pek bir bilgim yok. Devlet işverenlere destek 
verirse belki engelli istihdamı artabilir.(45) 
Devletin % 4 kota uyguladığını biliyorum. Tabi ki daha fazla iyileştirmeler yapılabilir. Ancak rakam 
eskiye oranla iyi. Çünkü eskiden engelli insanlar evlerinden çıkamıyorlardı. (E. 30) 
Şu anda devlet tarafından desteklemeler var. Yapılan çalışmalardan memnunum. Belki çalışma 
saatleri biraz azaltılabilir. (K. 32) 
Bu konu hakkında pek bir bilgim yok. Bir tek bazı engelli çalıştırma kotalarının olduğunu biliyorum. 
Devletin toplumu engellilik konusunda daha çok bilinçlendirmesi gerekir. İşverenlere bazı teşvik 
verebilir. Mesela maaşının bir kısmını devlet karşılayabilir. (E. 47) 
Bir kısım düzenlemeler hakkında bilgim var. Taşıma araçları, fiziki düzenlemeler hakkında bilgim var. 
Ama istihdam konusunda pek bilgim yok. Engelli çalıştıran yerlere vergi indirimi, maaş desteği 
olabilir. İŞKUR’dan engelli çalıştırınca 6 ay sigortalarını ödüyor bu öne çıkarılabilir. (E. 48) 
% 3 kotası hakkında bilgi sahibiyiz. (38)  
Görüldüğü gibi, katılımcılar engelli çalıştırma ile ilgili çok fazla bilgi sahibi olmamaktadır. Onların 
bilgi sahibi olmaması, konuya önem göstermediklerinin bir göstergesi olarak düşünülse bile, aynı 
zamanda engelli çalıştırma konusunda farkındalıklarının da çok fazla olmadığını ortaya koymaktadır. 
Bu durumun ortadan kaldırılması için engelli istihdamını arttırmanın gerekliliğine inandığını söyleyen 
işverenlere neler yapabilecekleri sorulduğunda, engelli istihdamını arttırmak için kendileri için de 
bağlayıcılığı olacak birtakım teklifler sunmuş oldukları dikkati çekmektedir. İşverenler, engelli 
istihdamı için kendilerine düşen görevler olduğuna inanıyor olmalarına rağmen bu konuda devletin 
öncü olması gerektiği konusunda ısrarcılar. Devletin, işveren olarak kendilerine birtakım 
kolaylaştırıcılar sunması ve hatta müeyyideler uygulaması gerektiğine inandıklarına vurgu yaparak bu 
konunun hem kendileri hem de devlet için önem arz ettiğine, sorunun bu yolla çözümüne çok daha 
kolay ulaşılabileceğine dikkat çektikleri görülmektedir. Görüşme grubumuzdaki işverenlerin bu 
yöndeki cevaplarından birkaç tanesini fikir vermesi açısından aşağıda verilmiştir: 
 Yaptırımlar artırılmalı. İşlemler konusunda cezalar artırılmalı. (E. 47) 
Engelli çalıştırma kotasını olumlu buluyorum. Engelli personel çalıştığında devlet sigorta priminin bir 
kısmını karşılarsa bizim için teşvik edici bir durum olur. (E. 47) 
Son dönemlerde engelliler için fark edilebilir düzeyde farkındalık oluşturuldu. Devlet de hükümet de 
çalışmalara öncelik veriyor. Kota uygulaması yapılmalı ve bu konuda denetlemelerin yapılması 
gerekir. (E. 60)  
Evet. Yapılan çalışmalar yetersiz. Çünkü engelli çalışan sayısı az bu oranın artırılması gerekir. Devlet 
bu konuda yaptırım uygularsa gör nasıl çözülür. (E. 56) 
İşverenlere teşvik verilmeli maaşının yarısı ya da sigorta priminin yarısını devlet verebilir. (E.35) 
Devlet onların yapabileceği ayrı bir iş ve çatı kurabilir. Devler dairelerinde santrallere bakabilirler 
mesela. (E. 55) 
Engelli bireylerle ilgili eğitimde ayrı bir ders verilmeli, engelli farkındalığıyla ilgili, öğrencilerin 
bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Toplumu bilinçlendirmek için kamu spotu artırılmalı. Sık sık 
kampanyalar düzenlenmeli. (E 38) 
 Sigorta primini vermek olabilir. Devlet pirimi öderse engellilerin performans düşüklüğü göz ardı 
edilebilir. Kimse para kazandığı işletmede verimliliği düşürecek eleman çalıştırmak istemez. Burası 
özel sektör, devlet gibi olmaz. Engelli çalıştır diyorsa devlet o zaman elini de taşın altına koyacak bir 
zahmet (E. 50) 
İşveren desteklenebilir. Maaşının % 50 ‘sini devlet karşılayabilir. Yoksa biraz zor. (E.26) 
Vergi indirimleri, sigorta primleri düşük tutulabilir. Toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir. 
Ara eleman konusunda engellilere meslek eğitimi verilebilir. (K. 45) 
Görüldüğü gibi bütün işverenlerden aynı duyarlılığı beklemek mümkün değil. Ancak işverenlerle olan 
görüşmelerden elde edilen bilgilere dayanarak, engellileri çalışma hayatına daha kazandırmanın en 
etkin yolu devletten geçmekte, en azından bu yönde yoğun bir beklenti bulunmaktadır. Engellilerin 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017 MUĞLA / TÜRKİYE 

308 
 

çok uzun yıllar sosyal hayatın içinde dahi yer almakta güçlük çektikleri dikkate alındığında, bugün 
gelinen noktayı önemsememek mümkün değildir. 
İşverenlere Göre Engelli istihdamını Artırmak İçin Bireylere ve İşverenlere Düşen Görevler 
Nelerdir? 
Görüşme grubumuzdaki katılımcıların, engelli istihdamı ile ilgili olarak devletin sorumluluğunun daha 
büyük olduğu, işverenlerin sorumluluğunun devletin sorumluluğunun çok daha gerisinde olduğuna 
inandıkları vermiş oldukları cevaplarından anlaşılmaktadır. Katılımcılar, genellikle engelli istihdamını 
arttırmak için engellilerle empati kurulması, önyargıların ortadan kaldırılmasının gerekliliği vb. yönde 
çalışmalar yapılmasının gerektiğini düşündüklerini dile getirmişler. Bu yöndeki cevaplardan birkaç 
tanesi aşağıda verilmiştir: 
Onların da normal bir insan olduklarını unutmamak lazım. Duyarlı olunması gerekir. Biz de birer 
engelli adayıyız. Empati yapılmalı. İnsanın erdem sahibi olması lazım. (E. 47) 
Farkındalığın artması lazım. Engelli bireylerin de diğer insanlar gibi çalışabileceğine inanmak lazım. 
(E. 47) 
İşverenler engelli kişilere iş imkânı sağlamalıdır. Onlar da diğer bireyler gibi çalışabilir. Onlara 
acımak yerine üretime katkı sağlamaları yönünde önder olabilirler engelli kişiyi çalıştırmaktan 
korkmamak gerekir. (E. 55) 
İnsanların psikolojik düşüncelerini, yaşam tarzlarını empati yaparak onlara daha anlayışlı 
davranmalı. İmkân varsa onlara iş verilmelidir. Ve onlara pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. (E. 60) 
Engellilerin de birer normal vatandaş gibi çalışabileceğini düşünüp, onları da anlayıp işyerlerimizde 
onlara da yer vermek gerektiğini düşünüyorum. (E. 32) 
Bireylerin önyargıları ve işyerlerinin fiziki yapısının uygunluğu konusunda çalışmalar yapılmalı. (E. 
32) 
Engelli istihdamı konusunda istekli ve bilinçli olmak gerekir. Fakat bu konuda bilinçli değiliz. Genel 
olarak bizim gibi işverenler engellilerle çalışmaktan çekiniyoruz. Ne kadar başarını olabilecekleri 
konusunda endişelerimiz var. Ama kendimizi de onların yerine koymak gerekir. (E. 47) 
İnsanoğlunun kendinden duyarlı olması lazım. Onlarında bir şey katabileceğini görmeleri lazım 
onlarında diğer bireyler kadar başarılı olabileceğine inanmak lazım. Farkındalık kazanmak gerek. 
Engelli bir bakan olması gerekir. Engelli siyasetçilerin artması lazım. (E. 48) 
Hoşgörülü karşılanmalı. Sabırlı olmalı, onlara da diğer bireyler gibi çalışabileceğine inanmak 
gerekir. (E.26) 
Sadece işverenlere değil bütün bireylere düşen görev normal insanlardan onları ayrı tutmamak. 
Onları engellerinden dolayı eksik hissetmemelerini sağlamak. Yani engelleyen biz olmamalıyız. (K. 
45) 
Engelli birey toplumdan soyutlanmamalı, onlara diğer bireyler gibi sorumluluklar verilmeli, 
kendilerini ifade etmeleri için fırsat verilmelidir. Sorumluluklarını da yerine getirebilmeleri için 
kolaylıklar sağlanmalıdır. (K. 20) 
Onlarında temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya ihtiyacı olduğunu düşünmek, empati 
yapmamız gerekiyor. Engelliye de çalışma şansı verilmeli. Ekonomik yönden katkı sağlamak için 
onlara uygun sektörlerde istihdam edilmeleri sağlanmalıdır. Fakat bizim sektörde istihdam etmek zor 
olduğunu düşünüyorum. (K. 32) 
Görüldüğü gibi görüşme grubu katılımcıları engelli istihdamını arttırmak için son derece hoşgörülü bir 
profil ortaya koymaktadırlar. Ancak engelli istihdamını arttırmak için etkin çözümler üretebilen ve 
özellikle de engellilerle empati kurulmasının gerekliliğine vurgu yapan bu grubun, gerçek hayatta 
engelli istihdamını arttırıcı yönde çalışmalar sürdürmemiş olmasını anlayabilmek gerçekten güç 
anlaşılabilir bir durum ortaya koymaktadır. Bu durumu, sahadan aldığımız bilgiler eşliğinde 
değerlendirdiğimizde, işverenlerin engelli istihdamı ile ilgili farkındalık seviyelerinin son derece 
düşük olduğuna bağlıyoruz. Buna göre gerek devlet gerek ise de engelliler ile ilgili çalışmalar yapan 
STK’ların, engellilerin istihdamını arttırıcı yönde farkındalık çalışmaları yapmalarının önemine dikkat 
çekmek istiyoruz. 
 
İşyerinde Engellilere Yönelik Herhangi Bir Düzenleme Mevcut mu? 
Görüşme grubumuzdaki katılımcıların işyerlerinin hem çalışanlar hem de hizmet alanlar açısından 
engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırabilecek niteliklere sahip olup olmadığını ortaya koymak 
istedik. Avrupa Birliğine uyum yasalarından dolayı devletin yasal düzenlemeleri yapmış olduğu 
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bilinmektedir. Ancak devletin yapmış olduğu düzenlemeleri işverenlerin ne derece uygulamaya 
koyduğu veya bu konudaki hassasiyetlerinin boyutlarının ne olduğunu ortaya koymak istedik. 
İşverenlerin 11 tanesi, işyerlerinde engelliler için yasal düzenlemeler yaptıklarını belirtmişler. 
İşyerlerinin engellilere uygun olduğunu, yasal düzenlemelerinin olduğunu söyleyen işverenlerin 
vermiş oldukları cevaplardan birkaçı aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: 
Fiziki uygulamalar, rampalar, tekerli sandalyeler. (E. 38) 
Engellilere özel onlara engelli kabinimiz var, tutunmaları var. Giriş çıkışlarda rampalarımız ve 
hissedilebilir yüzeylerimiz var. (E. 60) 
Engelli bireylerin ulaşımına uygundur dükkânımız, hem giriş katında hem de rampa var. (E.26) 
Girişte rampamız var. Onun dışında işyerimiz çok büyük değil. (E. 30) 
Düzenlemeler mevcut. Her şubemizde 1 tane engelli çalıştırılmaktadır. Asansör var. Mağaza giriş 
çıkışları ise onlara uygun düz bir şekilde. (K. 32) 
İşyerinde engellilere yönelik düzenlemeler konusunda hassasız. Engelli giriş çıkışlarında rampalar 
mevcut. Masalar da görme engelliler için çağrı butonu var. WC’ler de ortopedik engellilere göre 
uygun düzenlemeler yapılmış. (K. 20) 
Giriş kat olduğu için herhangi bir düzenlemeye gerek duymadık. Fakat engelli, tekerlekli sandalyede 
devamlı gelen bir müşterimiz var. Ona hizmeti kendi tekerlekli sandalyesinde yapıyoruz.(K. 32) 
Sadece yurt girişinde rampa var. Başka bir düzenleme mevcut değil. (K. 45) 
İşyerlerinin engelli çalışanlara ve hizmet alanlara uygun olduğunu söyleyen katılımcıların cevaplarına 
bakıldığında sadece iki tanesinin gerçek anlamda engelli duyarlılığının yüksek olduğu ve yasal 
düzenlemeleri yapmış olduğu görülmektedir. Diğer cevaplara bakıldığında engelliler konusunda bilgi 
ve duyarlılık seviyelerinin son derece düşük olduğu görülmektedir. 20 yaşındaki kadın ve 60 yaşındaki 
erkek işverenin cevapları dışındaki cevapların engellilerin hayatını kolaylaştırıcı yönde olmadığı, 
sadece her yerde olabilecek ufak tefek düzenlemelerin olduğu, engellilerin hayatını kolaylaştırmaktan 
daha çok günlük hayatı kolaylaştırıcı yönde çalışmaların olduğu, bunların da engellilere yönelik değil, 
herkese yönelik (rampa, asansör, vb.) olduğu dikkati çekiyor. 
Engellilere yönelik düzenlemelerinin olduğunu söyleyenlerin haricinde, 17 katılımcı da engellilere 
yönelik düzenlemelerinin olmadığını belirtmiş olduğu dikkati çekmektedir. Onlardan alınan 
cevaplardan birkaç tanesi aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: 
Fiziki düzenlememiz yok. Engelli birey olursa bir kişiyi görevlendiriyoruz. Kolaylık sağlıyoruz. Genel 
olarak birinci katta işlemleri alınıyor. (E. 47) 
Hayır yok. Bu konuyla ilgili bir bilgim olmadığından. Neler yapılabileceğine dair. (E. 47) 
Yok. Engellilerin engeline engel olacak bir uygunlukta değil bizim işyeri. (E. 60) 
Değil. Yerimiz küçük olduğu için. İş kapasitemizde küçük olduğu için.  (E. 56) 
Değil. Çünkü işyerim engelliler için müsait değil. (E. 47) 
Kendi işyerimde böyle bir düzenlememiz yok. Ne tür düzenlemeler gerekli açıkçası bilmiyorum. Fakat 
yaptığımız binalar genelde asansör ve rampalar yapmaya özen gösteriyoruz. Bu da yeterli mi 
bilmiyorum. (E. 47) 
Herhangi bir düzenleme yok. Bu konu hakkında bilgim de yok. (E. 50) 
Görüldüğü gibi, işyerlerinde engelliler ile ilgili düzenlemeleri olmadığını söyleyen görüşme 
grubumuzdaki işveren ve/veya yöneticilerin engellilik ile ilgili farkındalık düzeyleri son derece 
düşüktür. Engellilik ile ilgili farkındalık düzeyleri yüksek olmayan bu işverenlerin yasal düzenlemeler 
hakkında bilgi sahibi olmaları ve yasal düzenlemeleri uygulamaya koymaları da mümkün 
olamamaktadır. Bu işverenlerle daha derinlemesine konuşulduğunda, engellilerin çalışma hayatının 
içinde hatta sosyal hayatın içinde olmalarının gerekliliğinin dahi farkında olmadıkları, bu sebep ile de 
engellilerin hayatlarını kolaylaştırma ve hayat kalitelerini bir üst seviyeye ulaştırma konusunda 
gayretlerinin olmadığı dikkati çekmektedir.  
 
 
6. SONUÇ 
 
İnsan, insan olduğu için değerli ve önemsenmeyi hak eden bir varlıktır. İnsanların engellerine ve fiziki 
özelliklerine göre önemlerinin farklılaşması hem etik hem de insani değerlerle uyuşmayacağına göre 
engellilerin engeli olmayanlardan farklı muamelelere tabi tutulması da söz konusu olmamalıdır. Ancak 
bugün dahi engellilerin engeli olmayanlarla eşit şartlarda yaşayamadıkları bir dünyanın olduğu 
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bilinmektedir. Öncelikle engellilerin sosyal hayatın içinde yer alması son derece önemsenmektedir. 
Engellilerin sosyal hayatın içinde yer alabilmesi için çalışma hayatının içinde aktif olmaları 
gerekmektedir. Çalışma hayatı sadece insanlara ekonomik bağımsızlık sağlamaz aynı zamanda sosyal 
hayatın içinde aktif olmalarını ve kendilerine olan güven duygularını geliştirmelerini de sağlar. Bu 
gerçekten hareket ile devlet engellilerin çalışma hayatı içinde aktif olabilmeleri için birtakım 
düzenlemeler yapmaktadır. Ancak devletin yasal düzenlemeler yapması tek başına yeterli 
olmamaktadır. Devletin yapmış olduğu yasal düzenlemelerin mantığının ne olduğu, toplum ve 
bireylerin hayatında ne gibi değişiklikler yapabileceği yönünde hizmet vericilerin bilinçlendirilmesi 
gerekmektedir. Aksi halde beklenilen verime ulaşılması mümkün olmayacaktır. Engellilerin çalışma 
hayatının içinde aktif olması için devlet tarafından yapılan yasal düzenlemeler hakkında işverenlerin 
ne kadar bilgi sahibi oldukları, bu konudaki farkındalık seviyelerini ve çalışmalarını ortaya 
koyabilmek amacı ile Kırıkkale ilinde tesadüfi örneklem metodu ile seçilmiş 28 işverene ile yarı 
yapılandırılmış derinlemesine görüşme yaptık. Görüşme verileri değerlendirildiğinde, görüşme 
grubumuzdaki işverenlerin engelli istihdamı ile ilgili çok az bilgiye sahip oldukları ortaya çıktı. Ayrıca 
devlet her ne kadar yasal düzenlemeler yapmış olursa olsun görüşme grubundaki işverenlerin engelli 
istihdamı konusunda farkındalık seviyelerinin son derece düşük düzeylerde olduğu, yasal 
düzenlemeler ve engellilerin hayatında ne derece önemli katkılarının olabileceği konusunda yeterli 
bilgiye sahip olmadıkları görüldü. Görüşme grubundaki işverenlerin engelli istihdamı konusunda 
gerekli hassasiyeti göstermedikleri gibi, engellilerin çalışma hayatında aktif konumda olmasının 
gerekliliğine inandıklarını söylemelerine rağmen işveren olarak engelli istihdamı konusunda üzerlerine 
düşeni yapma konusunda çok da gayretli olmadıkları ortaya çıkmış bulunmaktadır. İşverenler, 
engellilerin sadece santral ve çok beceri gerektirmediğini düşündükleri işleri yapabilecekleri 
konusunda hemfikirler. Ancak işverenler her nedense engellilerin çalışma hayatı içinde aktif olmaları 
gerektiğine inandıklarını belirtmelerine rağmen kendi hizmet alanlarında çalışamayacakları konusunda 
genellikle hemfikirler.   
Engel türlerinin farklı olduğu ve her engellinin farklı işleri yapma konusunda becerileri olabileceği ve 
bu konuda bütün engellilere aynı muamelenin yapılamayacağının fark edilmiş olması gerekiyor. Engel 
türlerine göre yapılabilecek tasnifler sonrasında hangi engellilerin hangi iş kollarında 
çalıştırılabileceğinin belirlenmiş olması gerekmektedir. Böylece engel durumlarına göre engellilerden 
beklenti geliştirileceği için genel bir değerlendirme ile engellilerin başarısızlığından bahsedilmemiş 
olacaktır. Böylece engelliler de çalışmış oldukları işlerde başarılı olacaklar ve bu durum engelli 
istihdamını arttıracaktır. Bu çalışma ile birlikte engelli istihdamı konusunda yasal düzenlemeler 
yapılsa da farkındalık çalışmalarının henüz yeterli seviyelere ulaşmamış olduğu ortaya çıkmış 
bulunmaktadır.  
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1.GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI  
 
Ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynayan genç nüfusun işsizlik sorunu günümüzde uluslararası bir 
boyut kazanmıştır. Pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke açısından farklı nedenlere bağlı olarak 
ortaya çıkan genç işsizlik sorunu, ülkemizde de kronikleşen ciddi bir sorun haline gelmiştir. Son 
yıllarda hızla yükselen genç işsizlik oranlarına bakıldığında, Türkiye’nin genç nüfusuna istihdam 
olanağı sağlayamadığı görülmektedir. Dolayısıyla genç işsizliğinin incelenmesi büyük önem arz 
etmektedir. Bu çalışmada 1988-2015 dönemine ait yıllık verileri kullanarak Türkiye’de genç işsizlik 
oranı, yükseköğretim okullaşma oranı ve nüfus artış hızı arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen 
eşbütünleşme analiz yöntemiyle incelenmiştir. Uzun dönemde karşılaşılan sorunlar ise Vektör Hata 
Düzeltme Modeli (VECM) ile giderilmiştir. 
 
 
2.LİTERATÜR TARAMASI  
 
Literatürde genç işsizlik sorununu inceleyen pek çok çalışma mevcuttur.  Korkmaz vd., (2016) 
Türkiye’de istihdam ve eğitim arasındaki ilişkiyi ekonometrik yöntemlerle belirlemek amacıyla 2005-
2015 dönemine ait aylık verilerine birim kök testi, korelasyon analizi, granger nedensellik ve eş 
bütünleşme testlerini uygulamıştır. Elde edilen bulgular sonucunda; eğitim düzeyinin istihdamda 
belirleyici bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. İlk, orta ve yükseköğretim düzeylerinin uzun vadede 
istihdam düzeyleriyle pozitif ilişkili ve bu ilişkinin yükseköğrenim seviyesinin lehine olduğu 
belirtilmiştir.  
O’Higgings (2003) gelişmekte olan ülkeler ve geçiş ülkeleri üzerinde gençlerin işgücü piyasasındaki 
eğilimlerini ele aldığı çalışmasında genç işsizliğinin, nüfus artışı ve işgücü koşullarından etkilenmekte 
olduğu sonucuna ulaşmıştır.  
Plümper ve Schneider (2007) Almanya’da 1975-2000 dönemini kapsayan verileri kullanarak işsizlik 
ve yükseköğrenim arasındaki ilişkiyi panel sabit etkiler modelini kullanarak araştırmıştır.  Ampirik 
sonuçlar, yükselen işsizlik oranlarının üniversite kayıt oranının artmasına sebep olduğu ancak öğrenci 
başına harcamaların önemli ölçüde azalttığı hipotezini sağlam bir şekilde desteklemiştir. 
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3.TASARIM VE YÖNTEM 
 
Ekonometrik tahminlerde değişkenler arasındaki regresyon ilişkisinin anlamlı olması için 
değişkenlerin durağan ya da aynı dereceden bütünleşik olmaları gerekmektedir. Granger ve Newbold 
(1974) durağan olmayan zaman serileriyle yapılan analiz sonucunda gerçekte var olmayan ilişkilerin 
ortaya çıkabileceğini göstermiştir. Sahte regresyon olarak nitelendirilen bu durumun ortadan 
kaldırılabilmesi için analize dahil edilecek değişkenlerin durağanlaştırılması gerekmektedir. Bu 
nedenle öncelikle değişkenlerin durağan olup olmadıkları ADF (Augmented Dickey-Fuller) ve PP 
(Philips-Perron) birim kök testi yardımıyla araştırılmalıdır (Gujarati, 2004: 798). 
Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığını tespit edebilmek amacıyla kullanılan 
yöntemlerden biri Johansen (1990) koentegrasyon analizidir. Bu yöntem olabilirlik oranlarını 
(likelihood ratio) elde etmek için değişkenlerin eşbütünleşik olması durumunda kullanılan vektör hata 
düzeltme modelinin hesaplanmasını gerektirir (Barışık ve Demircioğlu, 2006). 
Çalışmanın analiz kısmında öncelikle birim kök testleri uygulanmış ve serilerin aynı dereceden 
durağan oldukları gözlenmiştir. Türkiye’de genç işsizlik oranı, yükseköğretim okullaşma oranı ve 
nüfus artış hızı değişkenleri arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen eşbütünleşme yöntemi ile 
incelenmiştir. Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ile uzun dönemde karşılaşılan sorunlar 
giderilmiştir. 1988-2015 dönemi yıllık verileri ile yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular, 
yükseköğretim okullaşma oranı ve nüfus artış hızının genç işsizliği üzerinde uzun dönemde pozitif bir 
ilişkinin varlığını ortaya koymuştur. Çalışmada kullanılan verilerin analiz edilmesinde Eviews 8 
programı kullanılmıştır.  
 
 
4.BULGULAR VE TARTIŞMA  
 
Durağan olmayan serilerde ortaya çıkabilecek sahte regresyon problemini ortadan kaldırmak ve 
güvenilir olmayan, yorumlanması zor sonuçların elde edilmesini engellemek amacıyla öncelikle 
serilerin durağanlığı ampirik çalışmalarda sıklıkla kullanılan Augmented Dickey-Fuller (ADF) birim 
kök testiyle incelenmiştir.   
 

Tablo 1: Augmented Dickey-Fuller Birim Kök Testinin Sonuçları 
Değişkenler  Düzey Birinci Fark 
LNGİ  0.074674 -5.068554* 
LNNA -1.916385 -6.076793* 
LNYÖO -1.212571 -4.106265* 
Anlamlılık Düzeyi Kritik Değerler  
%1 -2.653401 -3.711457 
%5 -1.953858 -2.981038 
%10 -1.609571 -2.629906 

*%1 de anlamlılığı gösterir. 
 
Tablo 1’de görüldüğü gibi genç işsizlik, nüfus artış hızı ve yükseköğretim okullaşma oranı serileri 
düzeyde durağan değilken, birinci farkları alındığında %1 anlamlılık seviyesinde serilerin 
durağanlaştığı görülmektedir.    
Değişkenler aynı düzeyde durağan olduklarından aralarındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemek 
amacıyla Johansen eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Tablo 2 incelendiğinde Johansen eşbütünleşme 
testi sonucunda hesaplanan İz istatistiği ve Maksimum Öz Değer test istatiği değerleri kritik değerden 
büyük olduğundan %5 anlamlılık düzeyinde modelde iki koentegrasyon vektörünün bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Johansen testiyle ulaşılan sonuçlara bakarak genç işsizlik oranı, nüfus 
artış hızı ve yükseköğretim okullaşma oranı serilerinin uzun dönemde birbirlerini etkilediğini 
söylemek mümkündür.  Optimum gecikme uzunluğu AIC ve SC kriterlerine göre 3 olarak seçilmiştir. 
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Tablo 2: Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuç Tablosu 
İz İstatistiğine Göre Koentegrasyon Testi  

Hipotezler Özdeğer İz İstatistiği %5 Kritik Değer Olasılık 

r = 0* 0.667665 45.77807 35.01090 0.0025 

r ≤ 1* 0.532517 19.33936 18.39771 0.0369 

Maximum Özdeğer İstatistiğine Göre Koentegrasyon Testi 

Hipotezler Özdeğer Maksimum Özdeğer 
İstatistiği %5 Kritik Değer Olasılık 

r = 0* 0.667665 26.43872 24.25202 0.0253 

r ≤ 1* 0.532517 18.24941 17.14769 0.0345 
 
Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki aşağıdaki eşitlik yardımıyla verilmektedir. 

LNGİ = 0.166231 LNNA + 0.611463 LNYÖO 

İstatistiksel olarak anlamlı olan bu katsayılar nüfus artış hızında ve yükseköğretim okullaşma 
oranındaki %1’lik bir artışın genç işsizlik oranını sırasıyla %16 ve %61 oranında arttırdığını 
göstermektedir. 
Uygulamada hata düzeltme parametresinin istatistiksel olarak anlamlı ve negatif olması beklenir. Hata 
düzeltme modelinin test sonuçlarına göre, hata düzeltme katsayısı -1.94 olasılık değeri ise 0.0098 
olduğundan hata düzeltme mekanizması çalışmaktadır ve bir dönemde meydana gelen dengesizlik 
sonraki dönemde düzelebilecektir. Dolayısıyla ilgili dönem için kurulan modelde uzun dönem ilişkisi 
tutarlıdır ve bu durum, dengeden sapma olduğunda uzun dönemde tekrar dengeye gelineceğini 
göstermektedir. Sisteme giren bir şokun etkisi 1/1.94=0.51 dönem sonra ortadan kalkacaktır.  
 
5.SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR  
 
Türkiye’nin 1988-2015 dönemine ait yıllık verileri kullanıldığı bu çalışmada, genç işsizlik oranı, nüfus 
artış hızı ve yükseköğretim okullaşma oranı arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen koentegrasyon 
analizi ile ortaya konulmuştur. Analiz sonucunda eşbütünleşik olduğu belirlenen seriler arasında uzun 
dönemli ilişki olduğu tespit edilmiş Vektör Hata Düzeltme Modeli ile değişkenler arasında 
oluşabilecek bir şokun uzun dönemde dengeye gelebileceği ifade edilmiştir.  
Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde yükseköğretim okullaşma oranının nüfus artış hızı 
değişkenine göre genç işsizliği üzerinde daha önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 
Yükseköğretim okullaşma oranı arttıkça nitelikli işgücü arzı da arttığından genç işsizlik oranları 
yükselmektedir.  
Bu anlamda genç işsizlik oranlarını düşürmek için eğitim odaklı politikalar izlenmesi tavsiye 
edilebilir. Yükseköğretim öğrencilerinin işgücüne katılımlarını arttırabilmek amacıyla danışmanlık 
hizmeti sağlanabilir ve öğrencilerin yeteneklerini sergileyebilecek uygun alanlara yönlendirilmesi 
gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte ülkemizde yaşanan hızlı nüfus artışı ve kırdan kente göç olayı ile 
birlikte kentlerde işgücü potansiyeli giderek artmakta ancak bu işgücünü karşılayacak istihdam olanağı 
yaratılamamaktadır. Dolayısıyla sürekli azalma eğiliminde olan işgücüne katılım oranının arttırılması 
amacıyla ülkemizin istihdam yapısına uygun çeşitli projelerin yürürlüğe girmesi sağlanabilir. 
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1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 
 
2002 yılında yapılan araştırmaya göre ülkemizde engelli bireylerin toplam nüfus içindeki oranı 
%12.29’dur3. Bu oran yakın dönemde güncellenmemiştir ancak 2016 yılı tahminlerine göre 9 milyon 
engellinin olduğu varsayılmaktadır. Engelli nüfusun 18-29 yaş aralığında ise yalnızca %15’i istihdam 
edilmektedir4. Zihinsel ve ruhsal engelli bireyler özelinde ise istihdam oranı oldukça düşmektedir5. 
Üretime dahil olmakta zorluk yaşayan bu gruplar için ülkemizde çeşitli istihdam politikaları 
uygulanmış ancak yeterli olmamıştır. 
Korumalı İşyeri Modeli ve yeni bir istihdam modeli olarak projelendirilen Destekli İstihdam 
çalışmanın inceleme alanını oluşturmuştur. Korumalı İşyerlerinin yönetmelik değişikliğinden sonraki 
işleyişleri, engelli istihdamı açısından artı ve eksileri, bu yönetmeliğin uygulamadaki karşılığı alan 
çalışmasıyla incelenmiştir. Her iki istihdam modelinde ise özellikle zihinsel ve ruhsal engelli bireyler 
için nasıl bir istihdam oluşturduğunu kavramak çalışmanın amaçlarındandır.  
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 
 
Çalışmada engellilik, toplumsal olarak inşa edilen bir olgu olarak ele alınmıştır. Çeşitli yeti yitimlerine 
sahip olan bireylerin, insan çeşitliliğine uygun olmayan bir topluma, farklılığından dolayı dahil 
olmakta zorluk yaşaması engelliliği doğurmaktadır. Toplumsal yaşama dahil olmanın en önemli 
yollarından biri ise istihdama katılabilmektir. Bu nedenle dünyada engellilere yönelik çeşitli işgücü 
programları oluşturulmuştur. Bunlar, temelde kota/kota-ceza, mesleki rehabilitasyon, mesleki eğitim, 
destekli istihdam, sübvanse edilen istihdam, belli işlerin engelliler için ayrılması ve korumalı istihdam 
gibi uygulamalardır (Aytekin, 2010: 149).  
Ülkemizde Korumalı İstihdam 2006 yılında uygulamaya geçmiştir. Bu istihdam şekli kota sisteminden 
yararlanamayan, gerçek işgücü piyasasına katılmakta zorluk yaşayan tüm engel gruplarını, belli bir 
engel oranının üstünde olmak şartıyla kapsayan bir uygulama olarak başlamıştır. Ancak gerçek işgücü 
piyasasına dahil olabilecek bedensel engellilerin Korumalı İstihdamda olmak istememesi ve üretimden 
çok rehabilitasyon odaklı merkezler olmaları birçok tepkiye neden olmuştur.  

                                                
1 Bu çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu Birimi’nin 16/124 numaralı projesi ile 
desteklenmektedir. 
2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 
diclle.dillan@gmail.com 
3 Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı (2008), “Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat”,  BÖİB Yayınları, Vol. 43. 
4 http://supportemployment.eu/?page_id=2  (Erişim Tarihi: 10.07.2017) 
5 Türkiye İstatistik Kurumu (2010)  “Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması”. 
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Uygulama 2013 yılında bir yönetmelikle yalnızca %40’ın üzerinde zihinsel ve ruhsal engelli bireyleri 
kapsayan işyeri olarak dönüştürülmüştür. Bu işyerlerinden rehabilitasyon bölümü kaldırılmış ve 
üretim odaklı olmaları hedeflenmiştir. Yönetmelik değişikliğinden sonra yalnızca bir işyeri açılmıştır.  
Destekli İstihdam ise, Korumalı İşyerinin açılma nedenindeki kaygılarını taşıyan ancak Korumalı 
İşyerinin yalıtılmışlığından farklı olarak açık piyasada olmayı hedefleyen ve tüm engel gruplarını 
kapsayan bir modeldir. 2010-2020 Avrupa Engellilik Stratejisinin en önemli alanlarından biri 
oluşturan Destekli İstihdam, Avrupa Komisyonu fonuyla Erasmus + KA2- Mesleki Eğitim İçin 
Stratejik Ortaklık Programı tarafından gerçekleştirilecek olan bir projedir.  
Destekli İstihdam modeli, engelli bireylerin iş koçları aracılığıyla açık işgücü piyasasında yer almasını 
sağlamak için oluşturulmuştur. Engelli bireyler iş koçları tarafından uygun işe hazırlanacak ve belli bir 
süre boyunca işyerinde desteklenerek istihdamda yer almaları sağlanacaktır. Sübvansiyonu 
bulunmayan bu projede, Avrupa ülkelerinde finansman federal yönetimler tarafından sağlanmıştır. 
Türkiye’de ise belediyeler ve bağlı kurumlar tarafından finansman sağlanması öngörülmektedir.  
 
  
3. TASARIM VE YÖNTEM 
 
Çalışmanın ilk bölümü engelli istihdam yöntemleriyle birlikte Destekli İstihdam ve Korumalı İşyeri 
modellerini inceleyen bir literatür araştırması oluşturmaktadır. Destekli İstihdam modelinin henüz 
uygulamada olmamasından dolayı alan çalışması yapılamamıştır ancak modelle ilgili ülke örnekleri ve 
ülkemizde uygulanış planları hakkında literatür araştırması yapılmıştır.  
Çalışmanın ikinci bölümü Girişimci Engelliler İşletme Kooperatifi’nin İzmir’de kurduğu ‘Umut 
Çiftliği’ Korumalı İşyerinde gerçekleştirilmiştir. Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik 
değişikliğinden sonra bir alan çalışması yapılmamıştır. Bu anlamda Türkiye’de yalnızca zihinsel ve 
ruhsal engelli bireylerin istihdam edildiği Korumalı İşyerini inceleyen ilk alan çalışması olmuştur.  
Araştırmanın yöntemsel modeli nitel araştırmadır. Katılımlı gözlem, derinlemesine görüşme ve odak 
grup analizi gibi nitel veri toplama teknikleri kullanılmıştır. Bulgular nitel veri analiz tekniklerinden 
betimsel analiz yoluyla analiz edilip yorumlanmıştır. Ayrıca yarı yapılandırılmış görüşme formu 
düzenlenmiştir. 
Görüşmeler, Korumalı İşyerinde çalışan engelli bireylerin aileleri, işyeri yöneticileri, işyeri müşterileri 
ile gerçekleştirilmiştir. Engelli bireylerle birlikte üretimde bulunulmuş, üretim sahası ve çalışma 
koşulları incelenmiştir. Zihinsel ve ruhsal engelli bireyler için Korumalı İşyeri olgusunun ne olduğu, 
işletmenin kar etme içgüdüleri ile üretime katılan engellilerin istihdam koşulları ve Korumalı 
İşyerlerinin ayrımcı bir politika mı yoksa zihinsel ve ruhsal engelli bireyler için tek istihdam alternatifi 
olup olmadığı incelenmiştir.  
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Destekli İstihdam üç temel unsur üzerine kuruludur. Bunlar, ücretli iş, açık işgücü piyasası ve daimi 
destektir. İş koçları tarafından, iş arama, istihdam edilme, mevcut işyerinde ilerlemeyi sağlama gibi 
çalışanların ve işverenlerin ihtiyaçlarına göre verilen daimi destek sağlanacaktır. Desteğin süresini 
ülkeler finansmanını sağlayabileceği ölçüde belirleyecektir. Finansman sağlama yapıları ise ülkeden 
ülkeye değişmektedir6. 
Destekli İstihdam birçok Avrupa ülkesinde başarıyla uygulanmış bir modeldir. Yalıtılmış işyerleri 
yerine engelli bireylerin gerçek istihdamda yer almaları ayrımcılığın önüne geçecek önemli 
adımlardan biridir. Ayrıca engelli bireylerin istihdama geçiş sürecini kolaylaştıracak ve istihdam 
oranlarını artıracak bir uygulama olması beklenmektedir. Ancak finansmanın ülkemizde nasıl 
sağlanacağı ve işverenleri engelli çalıştırmaya nasıl teşvik edileceği tartışma konusudur. 
Yönetmelik değişikliğinden önce birçok Korumalı İşyeri bulunurken, kapsam değiştirildikten sonra 
yalnızca bir işyeri açılmıştır. Bunun nedenleri arasında girişimcilerin sübvansiyonları yetersiz 
bulmaları, kar elde edebilmenin yalnızca zihinsel ve ruhsal engelli bireylerle mümkün olmadığı gibi 
etkenler ilk göze çarpanlardır. Tüm engel gruplarını kapsayan ve mesleki rehabilitasyon odaklı üretim 

                                                
6Hayat Boyu Öğrenme Programı (2013), “N 28 El Kitabı Taslağı Türkiye’de Destekli İstihdam”, Kasım, 10. 
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merkezleri oluşturmak fikri üzerinden hareket eden engelli kuruşları ise Korumalı İşyerleri yerine 
buna uygun merkezleri açmaya yönelmiştir. 
 Alan çalışmasının gerçekleştirildiği Korumalı İşyeri toplam sekiz zihinsel ve ruhsal engelli bireyi 
istihdam etmektedir. Çalışan engellilerden yalnızca biri kadındır. Bu oran zihinsel ve ruhsal engelli 
kadınların istihdam probleminin çok büyük olduğunu göstermektedir. Yaş aralıkları 25-35 arasında 
bulunan engelli bireyler ilk kez üretime dahil olmuşlardır.  
Solucan gübresi üretimi yapan bu işyeri, açıldığı ilk aylardan itibaren kar eden ve gittikçe büyüyen bir 
işyeri olmuştur. Açık işgücü piyasasının rekabetçi koşullarında kendilerine daha önce hiç yer 
bulamamış ve belki de bu koşullarda düzenli çalışamayacak zihinsel ve ruhsal engelli bireyler bu 
işyerinde üretimin baş aktörlerinden olmuşlardır. Engelliler üretimin yalnızca bir bölümünde değil 
satış da dahil olmak üzere tüm üretim süreçlerinde aktif olmaları sağlanmıştır.  
 
 
5. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR 
 
İstihdamda yer almak yalnızca gelir sağlayan bir olgu değildir. Üretime katılmak özgüveni artırır, 
bireyin toplumsal hayata dahil olmasını ve bağımlılık hissinden kurtulmasını sağlar. Engelli bireyleri 
yetersiz ve muhtaç gören bir toplumsal düzen yerine, insan çeşitliliğine uygun inşa edilmiş toplumsal 
yapıların olması önemlidir. Bu yapıların ise engelliliği yeniden doğurmaması gerekmektedir. Korumalı 
İşyeri uygulamasının aldığı eleştirilerden en önemlisi bu noktadadır. Korumalı işyerleri engelli bireyi 
istihdama dahil eder ama bu istihdam gerçek işgücü piyasasında değildir. Toplumsal hayatta insan 
çeşitliliğine uygun bir istihdam olanağı ile tüm bireyler açık işgücü piyasasına katılabilecek iken bu 
yapıları kuramamak engelli bireyleri dışlayan bir istihdamın doğmasına neden olmuştur. Ancak tüm 
engel grupları arasında zihinsel ve ruhsal engelli bireylerin rekabetçi bir piyasada istihdam edilme 
olasılıkları daha düşüktür7. Bu nedenle uygulamada aktif olmasa dahi Korumalı İşyerleri, mevcut 
istihdam koşullarında zihinsel ve ruhsal engelli bireyler için önemli bir istihdam alternatifidir.  
Destekli İstihdam ise Korumalı İşyerinden farklı olarak engelli bireylerin gerçek işgücü piyasasında 
yer almasını sağlayacaktır. Engelli bireyi istihdam eden işverenlere verilen mevcut mali destekler 
dışında bu uygulama için ayrıca bir mali destek verilmeyecektir. Türkiye’de şirketler engelli bireyleri 
yasal para cezaları ya da verilen teşvikler nedeniyle işe alma eğilimindedir8. İşletmelerin işe almadaki 
ilk tercihleri ise engel oranı daha düşük olan bedensel engelli bireylerdir. Bu durumda zihinsel ve 
ruhsal engelli bireyler özel olarak desteklenmezse bu uygulamada da en dezavantajlı gruplardan olarak 
istihdam yer bulamayacaklardır.  
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ABSTRACT 
 

The disabled in Turkey constitutes 12% of the population and only 20% of them are taking part in 
workforce (TUİK, 2002). The visually impaired are the 8,4% of all the disabled; and %24,8 of them 
are working, %14,4 are looking for a job; and %19 of visually impaired who are not working are 
thinking that they will not be employed because of their disability (TUİK, 2010). In this study, the 
viewpoint of visually impaired to the quota technique, which is the most common technique in Turkey 
to employ the disabled, is researched through qualitative method. For this research, semi-structured 
interviews are held with eight people, who are visually impaired and graduate of a college or 
university program. The research shows that visually impaired supports quota technique because “it is 
required to secure disabled employment”, “it enables employment of disabled who are not well-
educated” and “it will help the distortion of prejudice for disabled”; criticises it because “people with 
severe disabilities are not employed”, “qualified disabled people are not employed” and “it creates 
ATM-workers”. The participants think that dividing quotas according to disability type and supporting 
accessibility infrastructure in work places will make quota technique more efficient. 
 
Key word: Disabled employment, quota, visually disabled, qualitative research 

 
ÖZET 

  
Ülkemizde nüfusun yaklaşık %12’lik kısmını oluşturan engelli bireylerin yalnızca %20’si işgücüne 
katılmaktadır (TUİK, 2002). Tüm engellilerin %8,4’ünü oluşturan görme engellilerin, %24,8’i 
çalışmakta, %14,4’ü iş aramakta; çalışmayan görme engellilerin ise %19’u engeli nedeniyle kendisine 
iş verilmeyeceğini düşünmektedir (TUİK, 2010). Bu çalışmada, ülkemizde engellilerin istihdamında 
kullanılan en yaygın yöntem olan kota yöntemine görme engellilerin bakışı, nitel yöntemle 
araştırılmıştır. Araştırma kapsamında, ön lisans veya lisans mezunu sekiz görme engelliyle yarı 
yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada, görme engellilerin kota sistemini “engelli 
istihdamının sağlanması için gerekli olduğu”, “eğitim seviyesi düşük engellilerin istihdamını 
kolaylaştırdığı” ve “engellilere karşı önyargıları yıkmayı sağlayacağı” için desteklediği; ancak “engel 
oranı yüksek olanların istihdam imkanı bulamaması”, “kota yöntemi dahilinde kalifiye eleman 
arayışının bulunmaması” ve “bankamatik işçiliğine neden olması” nedeniyle eleştirdiği görülmektedir. 
Katılımcılar, kota yönteminin engel türüne göre ayrılmasıyla ve engelli istihdamı yapan işyerlerinde 
erişilebilirlik altyapısının sağlanmasıyla daha verimli hale getirilebileceğini düşünmektedirler. 
 
Anahtar Kelime: Engelli istihdamı, kota yöntemi, görme engelliler, nitel araştırma 
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2 Doçent Doktor, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sonertaslak@mu.edu.tr 
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1. GİRİŞ 
  
Engelli bireyler, ülkemizde nüfusun yaklaşık %12’lik kısmını oluşturmakta; ancak 15 yaş üzerindeki 
engelli bireylerin yalnızca %20’si işgücüne katılmaktadır (TUİK, 2002). Orhan’a (2013) göre bu 
durum, nüfusun önemli bir kısmını oluşturan engellilerin tamamen işgücü dışında kaldığını ve 
engellilerin maddi açıdan ailelerine ve sosyal yardımlara bağlı kaldığını göstermesi açısından 
önemlidir. Tüm engellilerin %8,4’ünü oluşturan görme engellilerin, %24,8’i çalışmakta, %14,4’ü iş 
aramakta; çalışmayan görme engellilerin ise %19’u engeli nedeniyle kendisine iş verilmeyeceğini 
düşünmektedir (TUİK, 2010). 
Engelli bireylerin özel ihtiyaçları nedeniyle çalışma koşullarında bir takım değişiklikler yapılması 
elzemdir. Çalışma koşullarındaki bu değişiklikler, engellilerin istihdamına yönelik yöntemlerin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda, engellilerin istihdamı için sıklıkla 
kullanılan yedi farklı yöntemin bulunduğu görülmüştür (Orhan, 2013). Ülkemizde yasalarla güvence 
altına alınması nedeniyle, engelli istihdamında kota yöntemi en yaygın kullanılan yöntemdir. 
Bu çalışmada, hâlihazırda çalışan veya aktif olarak iş arayan görme engelli bireylerin, kota yöntemine 
bakışı ele alınmıştır. Engel türleri ayrıntısında incelendiğinde, en yüksek iş arama oranına sahip olan 
görme engelli bireylerin (TUİK, 2010), kota yöntemine yaklaşımının anlaşılmasının; engelli istihdamı 
konusunda alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun yanında, yasal düzenlemelerin iş 
dünyasındaki uygulanma biçiminin görülmesi ve bu yasal düzenlemelerden doğrudan etkilenen 
bireylerdeki etkisinin anlaşılması da çeşitli geliştirme planlamaları için bir başlangıç noktası teşkil 
edebilecektir. 
  
  
2. ENGELLİ İSTİHDAMINDA KOTA YÖNTEMİ 
  
Günümüzde, engellilerin istihdamı için kullanılan yöntemler, yedi başlık altında toplanmaktadırlar 
(Orhan, 2013). Bunları, kısaca şu şekilde özetleyebiliriz: 
Kota: En yaygın yöntem olan bu sistem; işletmelerde, işçi sayısının belli sayıyı geçmesi durumunda, 
işverenlerin belirlenen yüzdelik orana göre engelli çalıştırmakla yükümlü olması prensibine dayanır. 
Korumalı İşyerleri: Devlet tarafından, teknik ve mali yönden desteklenerek çalışma ortamının özel 
olarak desteklendiği işyerleridir. Genellikle, işgücü piyasasına girişi zor olan engellilerin mesleki 
eğitimi ve rehabilitasyonu için kullanılır; bir diğer amacı da bu engellilerin normal iş piyasalarına 
geçişini sağlamaktır (Selek Öz ve Orhan, 2012; Çavuş ve Tekin, 2015). 
Kişisel Çalışma: Engellinin kendi işini kurup çalışması, hatta başkalarına istihdam oluşturmasıdır. 
Engellinin bir iş kurup çalışabilmesi için; engellinin temel eğitiminin tamamlanmış olması, ülkenin 
ekonomik durumunun uygun olması ve kaynak bulma olanlarının var olması, engellilere uygun 
mesleki eğitimin sağlanmış olması ve engellilerin girişimciliğe devlet tarafından teşvik edilmesi ile 
mümkün olacaktır (Selek Öz ve Orhan, 2012) 
İşverenlerin Zorunluluk Olmadan Engelli İstihdamı: İşverenlerin herhangi bir kota olmadan tamam 
kendi isteğiyle engelli istihdam etmeleridir. Aslında doğal olan yöntem bu olsa da, işverenlerin, 
engellilere yönelik olumsuz bakış açıları ve önyargıları (Genç ve Çat, 2013), bu yöntemin kullanımını 
zorlaştırmaktadır. 
Evde Çalışma: Engellinin, işinin gerekliliklerini evinden yerine getirmesidir. Bilişim teknolojilerinin 
gelişmesiyle, evde çalışmayı kolaylaştıracak yöntemler yaygınlaşmıştır (Orhan, 2013). 
Kooperatif Çalışma: Engellilerin, kendi çabalarıyla ya da devlet desteğiyle kurduğu kooperatiflerle 
kendilerine çalışma imkanı oluşturmasıdır. Bu yöntemin korumalı işyerlerinden farkı, örgütlenmenin 
işyeri şeklinde değil, kooperatif şeklinde yapılmasıdır (Selek Öz ve Orhan, 2012). 
Sadece Engellilerin Çalıştırıldığı Seçilmiş İşlerde İstihdam: Belirlenmiş işlerde, yalnızca engellilerin 
istihdam edilmesidir. Bu yöntemde, hangi türde engellilerin hangi işleri yapabileceği belirlenir ve buna 
uygun eğitimleri almaları sağlanarak söz konusu alanda istihdam edilmeleri sağlanır (Selek Öz ve 
Orhan, 2012). 
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Kota yöntemi, belirli bir minimum seviyede işçi istihdam eden işverenlerin, belirli bir oranda engelli 
istihdam edilmesini gerekli kılan bir yöntemdir (Thornton, 1998). İş Kanunu’nun 30. Maddesine göre, 
elli veya daha fazla sayıda işçi çalıştırılan özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde 
ise yüzde dört engelli işçi istihdam edilmesi gerekmektedir (İş Kanunu, 2008). Bu madde, ülkemizde 
kota sisteminin uygulandığının göstergesidir. Kota yönteminin yasalarla bağlayıcı hale getirilmesi ve 
yaygınlığı sebebiyle, bu araştırmada, kota yöntemi üzerine odaklanılmıştır. 
  
  
3. YÖNTEM 
 
Bu araştırmada, araştırma konusunu deneklerin bakış açısından ele almak amaçlandığı için nitel 
yöntem tercih edilmiştir (Gürbüz ve Şahin, 2016: 422). Çalışmanın ana kütlesini Türkiye’de işgücüne 
dahil olan lisans veya ön lisans mezunu görme engelliler oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde, 
örnekleme ulaşma konusundaki kısıtlamalar dikkate alınarak, kartopu örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmada örneklem sayısı, ulaşılabilirlik ve zaman kısıtı dikkate alınarak sekiz 
olarak belirlenmiş; son görüşmelere gelindiğinde benzer cevapların tekrar ettiği görüldüğünden sekiz 
katılımcıya ulaşıldığında görüşmeler sonlandırılmıştır. 
Katılımcılarla, önce telefon aracılığıyla iletişim kurulmuş, araştırma hakkında bilgi verilerek katılmak 
isteyip istemedikleri sorulmuştur. Katılmayı kabul eden kişilerle görüşme tarihi ve saati belirlenmiş, 
bu kişilere engelli istihdam yöntemlerini özetleyen kısa bir bilgilendirme yazısı e-posta üzerinden 
gönderilmiştir. Görüşmeler, çevrimiçi bağlantı veya telefon yoluyla, yarı yapılandırılmış olarak 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde, her bir katılımcıya, eğitim ve iş geçmişleri, iş arama sırasında 
hangi yöntemlere başvurdukları, nasıl iş buldukları, kota yöntemi hakkındaki görüşleri gibi sorular 
sorulmuştur. Görüşmelerin veri analizi amacıyla kayıt altına alınacağı bilgisi görüşme öncesinde 
katılımcıyla paylaşılmış ve katılımcının izni alınmıştır. Görüşmeler 20 ila 35 dakika sürmüştür. 
Araştırmada yer alan katılımcılarla ilgili bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 4 erkek, 4 kadından oluşan 
katılımcıların yaşları 22 ile 34 arasında değişmektedir. 
Araştırmada toplanan verilere nitel içerik analizi uygulanmıştır. 
 

Tablo 1. Katılımcılarla İlgili Bilgiler 
 Cinsiyet Yaşı Eğitim 

Durumu 
Bölümü Yaptığı İş 

1 
 

Kadın 25 Lisans Psikolojik Danışmanlık 
ve Rehberlik 

Devlet Memuru (Öğretmen) 

2 Kadın 
 

28 Yüksek Lisans Psikoloji Özel Sektör (Satış Temsilcisi) 

3 Kadın 22 Lisans Yiyecek İçecek 
İşletmeciliği 

İş arıyor. 

4 Erkek 
 

24 Lisans İngilizce Öğretmenliği Devlet Memuru (Öğretmen) 

5 Erkek 24 Ön Lisans Turizm Seyahat 
Hizmetleri 

İş arıyor. 

6 Erkek 
 

25 Ön Lisans Halkla İlişkiler Bilgisayar Tamircisi – İş arıyor. 

7 Erkek 34 Yüksek Lisans Müzik Öğretmenliği Devlet Memuru (Öğretmen) – 
Müzisyen – Radyo Programcısı 

8 Kadın 
 

25 Lisans İktisat Devlet Memuru (Santral) 

 
 
4. BULGULAR VE YORUM 
 
Yapılan içerik analizi sonucunda, katılımcıların kota yöntemi hakkındaki görüşlerinin hem 
destekleyici hem de eleştirici noktalar içerdiği görülmüştür. Bunun yanında, katılımcıların kota 
yönteminin uygulanması hakkında geliştirme önerileri de yer almaktadır. 
 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017 MUĞLA / TÜRKİYE 

322 
 

4.1. Destekleyici Görüşler 
 
Katılımcıların kota yöntemini destekleyici görüşleri, “engelli istihdamının sağlanması için gerekli 
olması”, “eğitim seviyesi düşük engellilerin istihdamını kolaylaştırması” ve “engellilere karşı 
önyargıları yıkmayı sağlayacağı” başlıkları altında toplanmaktadır. 
Engelli istihdamında kota yöntemi, engellilerin işe alınması için gerekli olarak görülmektedir. 
Engellileri istihdam etmenin getirdiği, özellikle işyerinin çevre düzenlemesinde ve donanımında 
yapılacak değişiklikler ve diğer ek sorumluluklar nedeniyle, herhangi bir yasal yükümlülük olmadan 
işverenlerin engellileri istihdam etmeyi tercih etmeyeceği düşünülmektedir. Engellilerin 
başvurularının, ancak engelli kotasının doldurulması için işçi aranması söz konusu olduğunda dikkate 
alındığı belirtilmekte, bu nedenle, kota yönteminin varlığının gerekli olduğu engellilerce ifade 
edilmektedir. Konuyla ilgili örnek ifadeler şöyledir: “Bence yani, öyle bir şey (kota yöntemi) olmazsa 
zaten hiç kimse çalıştırmayabilir. Bir açıdan iyi bir şey”, “Kota yönteminin aslında bir bakıma teşvik 
edici yönü var. Bunu inkar edemeyiz.” 
Kota yönteminin, eğitim seviyesi düşük engellilerin istihdamını sağlayacağı da belirtilen görüşler 
arasındadır. Katılımcılar, kota yöntemi kapsamında işçi arayışı gerçekleştiğinde, burada temel sebep 
“kotayı doldurmak” olduğu için, engellinin niteliklerinin dikkate alınmadığını söylemekte, bunun da 
özellikle eğitim, beceri ve yetkinlik seviyesi düşük engellilerin istihdamını kolaylaştırdığını 
belirtmektedirler. Bununla ilgili ifadelere örnek olarak, “İnsanların engellinin kabiliyetlerine hiçbir 
zaman bakmadıkları bir sistem var şu an itibariyle aslında. Çoğunlukla böyle. Çok az istisna var. 
Dolayısıyla bazı pozitif ayrımcılık neticesinde yerleştirilmiş işler ve istihdam edilmiş engelliler var.” 
ve “…şoför ilanı falan açanlar olabiliyor. O tarz şeyler olabiliyor. Tabii ki engelli olan şoförlük 
yapanlar da olabilir. Ama biraz daha nitelikli işlerin sayısı çok az olabiliyor.” verilebilir. 
Kota yöntemini destekleyici görüşler arasında en yaygın olarak dile getirilen, kota yöntemiyle 
istihdam edilen engellilerin, engellilerin yetkinlikleri ve becerileri hakkında işverenlerin ve engelsiz 
işgörenlerin önyargılarını yıkmasını yönündeki beklentidir. Katılımcılar, iş görüşmelerine 
gittiklerinde, görüşmecilerin onların bağımsız davranabilmesine şaşırdıklarını, teknolojik araçları 
erişilebilirlik uygulamaları aracılığıyla kullandıkları yönünde engelsizlerin yeterli bilgiye sahip 
olmadıklarını belirtmektedirler. Bununla birlikte, çalışmakta olan katılımcılar, zamanla çevrelerindeki 
kişilerin onların bağımsızlıklarını ve becerilerini gördüğünü, bu nedenle kota yönteminin de, 
engellilere karşı önyargıların yıkılmasında işlevsel olabileceğini düşündüklerini belirtmişlerdir. 
Bununla ilgili örnek ifade şöyledir: “Aslında kota bir süreç tabii ki, alt seviyenin ön yargıları yıkması 
da önemli. Bu şekilde başlayan süreçte zamanla bir önyargı yıkılıp, artık ortak bir kanı haline gelmesi 
de önemli bir yarardır diye düşünüyorum.”  
 
4.2. Eleştirel Görüşler 
 
Katılımcıların, kendi iş arama ve istihdam süreçlerini dikkate alarak yaptıkları değerlendirmelerde, 
kota yönteminin işleyişi ve etkisine yoğun olarak eleştirel yaklaştıkları görülmüştür. Bu eleştiriler, 
“engel oranı yüksek olanların istihdam imkanı bulamaması”, “kota yöntemi dahilinde kalifiye eleman 
arayışının bulunmaması” ve “bankamatik işçiliği” başlıkları altında toplanmıştır. 
Katılımcıların görüşmeler sırasında en yoğun olarak dile getirdikleri durum, kota yönteminde, engel 
oranı yüksek olan bireylerin, engel oranı düşük olan bireyler yanında dezavantajlı kalması ve istihdam 
edilme şansı bulamamasıdır. İşverenlerin, engelli kotasını doldururken, işyerine uyum sağlamasında 
ek bir çaba gerektirmeyen engellileri tercih ettiği ifade edilmektedir. Katılımcılara göre, bu durum, 
görme engelliler ve işitme engelliler gibi, nispeten ağır engelli grupları için kota yöntemini işlevsiz 
hale getirmektedir. Bu konudaki ifadelere örnek olarak şu ifade gösterilebilir: “Ben birkaç yere 
başvurduğumda, mesela diyelim, kaç işçisi var bilmiyorum ama üç tane engelli alması gerekiyor işçi 
sayısına göre yüzde oranı buna tekabül ediyor. Üç tane engelli alacağım diyor. On kişi başvurmuş. 
Birinin sadece elinde bir sakatı var, hani bedenen bir rahatsızlığı yok. Diğerinin ayağı biraz topallıyor, 
onun çok fazla sakatlığı yok, ya da benim görme engelim var. Adam alacak işletmeci onu seçiyor, 
çünkü diyor ki o daha çok çalışır. Ama bu sefer ben hep arkalarda kalıyorum, benimki biraz daha ileri 
derecede olduğu için, görmek daha sıkıntılı bir durum olduğu için, o engeli daha az olanı tercih ediyor. 
Sonuçta engelli diyor, devlet bunu kabul ediyor, kotaya giriyor sonuçta bu. Onlar tercih edildiği için 
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biz yine geride kalıyoruz, bu ben olayım ya da bir başka işitme engelli olsun, daha ciddi olanlar daha 
geride kalıyor, biz yine istihdam edilmiyoruz böyle durumlarda.” 
Katılımcıların, kota yöntemine bir başka eleştirisi, kota yöntemi kapsamında açılan iş ilanlarında 
kalifiye eleman arayışının bulunmaması olmuştur. Bu durum, ön lisans veya lisans eğitimini 
tamamlamış görme engellilerin, kendi yetkinlik ve becerilerine uygun seviyelerde işlerde istihdam 
edilmelerini zorlaştırmaktadır. Konuyla ilgili örnek ifade şöyledir: “Bu kota sistemiyle iş verirken 
insanlara, alalım gitsin, basit bir iş yapsın, asgari ücret verelim gitsin. Üst düzeyde çalışabilecek 
elemanların engelli olarak çalışabileceklerine dair bir inançları olmadığı için. Ben belki gelir uzman 
yardımcısı olarak çalışabileceğim ve orada bana iki milyar, iki buçuk milyar maaş verdikleri zaman 
çok verimli olabileceğim. Ama bunu yapmak yerine, sırf çalıştırmış olmak, kotayı doldurmak için 
1300 lirayı çöpe atmış oluyorlardı.” 
Son olarak, kota yöntemi dahilinde, işverenlerin engelli istihdam etme zorunluluğunu yerine getirmek 
için, bir engelliyi kağıt üzerinde işe alması ve maaşını ödemesiyle ortaya çıkan ve katılımcılar 
tarafından “bankamatik işçiliği” veya “kart işçiliği” olarak tanımlanan durumun da katılımcıların 
tepkisini çekmektedir. Bu uygulamayla, engellinin işgücünün bir parçası olduğu ve verimli olabileceği 
görüşünün hasar gördüğünü düşünen katılımcılar, bunun verimli olmayı ve yetkinliklerini kullanmayı 
hedefleyen diğer engellileri de zor durumda bıraktığını; bu nedenle denetlenmesi ve engellenmesi 
gerektiğini düşünmektedirler. Konuyla ilgili örnek ifadeler şöyledir: “Üç kişi engelli çalışması 
gerekiyor, adam sana diyor ki, gelme diyor sen işe, ben senin diyor maaşını yatırayım, sigortanı da 
yapayım, sen evde otur diyor. Kısacası benim işyerime bulaşma diyor yani. Yani bu da benim pek 
istemediğim bir şey. Bankamatik işçiliği deniyor bizde buna. Ben de buna karşıyım.” “Bankamatik 
çalışma yöntemi, engelliyi çalışıyor gibi gösterip, aslında çalışmadan, hiç işe bile gelmeden, sadece 
banka hesabına maaşını yatırmak üzerine, asgari ücretin bir kuruş fazlasını vermeden, oturduğu yerden 
maaş almasını sağlamak. Ve bunu emekliliğine kadar sürdürmek… İş olsun kota dolsun. Bunun 
kesinlikle yasaklanması, denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum.” 
 
4.3. Öneriler 
 
Katılımcıların, kota yönteminin işlevselliğini arttırmak için bir takım önerilerde bulunduğu 
görülmüştür. Bunlardan birincisi, görme engellilerin kota yönteminin içinde de dezavantajlı olmaları 
nedeniyle, kota yönteminin engel türüne göre alt kategorilere ayrılması olarak belirtilmiştir. Bu 
konuyla ilgili ifadenin “Engelli diye genellemektense bence şöyle detaylı bir şey de olabilir, bedensel 
engelli şu kadar, görme şu kadar, işte, işitme şu kadar. (…) Belki öyle herkesin imkanı olur.” olduğu 
görülmüştür. 
Bir diğer öneri, kota yöntemi dahilinde kalifiye işler bulmakta zorlandıklarını belirten görme 
engellilerin, engelli istihdam eden işletmelerde, engellilere gerekli erişilebilirlik altyapısının 
sağlanmaya ve engellilerin yetkinlik ve becerilerine uygun görevlerde istihdam edilmesine yönelik 
adımların atılmasıdır. Bunun örneklerinin şu anda az sayıda bulunduğunu belirten katılımcılar, 
erişilebilirlik altyapısının geliştirilmesiyle ve engellilerin aldıkları eğitime uygun görevler yapmasının 
sağlanmasıyla, önyargıların da yıkılarak, istihdam konusunda dezavantajlarının azalacağını 
belirtmektedirler. “Kota sistemini koyarken, engelliyi alanında istihdam etme kuralı koyulabilir.”, 
“İşyerlerindeki erişilebilirlik şartlarının iyileştirilmesi olsa mesela, diğer insanlarla eşit hale gelsek, 
aslında hiçbir sorun yok. Mesela girişte bir sınav yapılıyorsa, bir dil sınavı, bu mesela bilgisayarla 
yapılabilse, bununla ilgili bir düzenleme olsa. Ya da bir engelli işyerine girdiğinde, işte ekran okuyucu 
otomasyonları okuması için yapılması gereken işlemler varsa bunlar yapılsa. Bununla birlikte, binanın 
şartları, ya da onunla ilgili engellinin daha iyi iş yapabilmesi için, bununla ilgili çalışmalar yapılsa. 
Değerlendirme yöntemleri şeffaf olsa. Bence her şey çok daha kolay çözülebilir. Yani gittiğimde ben 
her birey gibi karşılanıp herkes gibi sınavımı alsam, görüşmelere katılsam, yine herkes gibi 
yapabileceğim şekilde görevler verilse ve bunu yapabilecek imkanlar sağlansa, zaten çok ciddi bir 
problem yok diye düşünüyorum.” 
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5. SONUÇ 
 
Görselliğin yaygın ve egemen olduğu günümüz dünyasında, engelliler arasında istihdamı en zor olan 
engel türüne sahip bireylerin görme engelliler olduğu düşünülmektedir. Görme engelliler arasındaki 
yüksek iş arama oranları da bu düşünceyi doğrular niteliktedir (TUİK, 2010). Bununla birlikte, gerekli 
erişilebilirlik altyapısı ve işe uyum sağlandığı zaman, görme engelliler verimli bireyler olarak 
işgücünde yer alabilmektedirler. 
Yapılan araştırmada, ülkemizde engellilerin istihdamı için kullanılan kota yönteminin, görme 
engellilerin istihdamının kolaylaştırılmasında etkisinin beklentiyi karşılamadığı görülmüştür. Ön lisans 
veya lisans eğitimini tamamlanmış görme engelliler, kendi yetkinlik ve becerilerine uygun işler 
bulmakta kota yönteminin olumlu etkisini göremediklerini belirtmektedirler. Bununla birlikte, kota 
yönteminin, daha hafif düzeyde engeli bulunan ve eğitim seviyesi yüksek olmayan engellilerin 
istihdamında kolaylık sağladığını düşündükleri görülmektedir. Katılımcılar, görme engellilerin 
yetkinliklerine uygun işlerde istihdamını kolaylaştırmak için, belirlenen engelli kotalarının engel 
türlerine göre sınıflandırılmasını ve işyerlerinde erişilebilirlik altyapısının güçlendirilmesini 
önermektedirler. 
Araştırmanın sonucu, engellilerin istihdamında kota yönteminin kullanılmasının, eğitim seviyesi 
düşük ve ağır engeli bulunmayan bireylerin istihdamını kolaylaştırdığını göstermektedir. Ancak, ön 
lisans veya lisans eğitimini tamamlamış görme engellilerin istihdamı için kota sisteminin etkili 
olmadığı görülmektedir. Bu durum, eğitimli görme engellilerin, kendi yetkinlik ve beceri seviyelerine 
uygun iş bulamamalarıyla ve ya daha düşük beceri gerektiren işlere razı olmaları veya işsiz 
kalmalarıyla sonuçlanmaktadır. 
Eğitimli görme engellilerin yetkinlik ve becerilerine uygun iş bulamamalarının temel bir nedeni, 
işverenlerin görme engelliler hakkındaki önyargılarıdır. İşverenlerin ve yöneticilerin, uygun eğitimleri 
tamamlamış bir görme engellinin bağımsız hareket edebileceği ve gerekli yazılımlar sağlandığında 
bilgisayar kullanabileceği gibi bilgilere sahip olmadıkları düşünülmektedir. Bu durumda, eğitimli bir 
görme engellinin kalifiye bir işte çalışması imkansız görülmekte, ya da yapılacak düzenlemelerin 
işverene getireceği yükten çekinilmektedir. Bu konuda işveren ve yöneticilere yapılacak 
bilgilendirmeler, sorunun çözümü için bir adım olacaktır. 
Eğitimli görme engelli bireylerin uygun iş bulmakta zorlanmalarının bir diğer nedeni, engelli 
kotasından yapılacak alımların insan kaynakları planlama süreçlerinin dışında bırakılmasıdır. Bu 
nedenle, engelli kotasının doldurulması için yapılacak işe alımlarda aranan herhangi bir kalifikasyon 
bulunmamakta, bu durumun bir önceki paragrafta belirtilen önyargılarla birleşmesi sonucunda, 
alımlarda engelli kotasının gerekliliklerini sağlayacak derecede engeli bulunan adayların işe alınması 
yeterli görülmektedir. Bu nedenle, eğitimli görme engellilerin, engelli kotası dışındaki pozisyonlar için 
yapılan işe alımlarda da değerlendirmeye alınması için işveren ve yöneticiler bilgilendirilmelidir. 
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KÜRESELLEŞMENİN Y KUŞAĞI İŞSİZLİĞİNE ETKİLERİ: 
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ABSTRACT 
 

Globalization has gained accelaration especially after 1980’s. First of all, economical globalization 
occured with the rapid rise of tourism, import, export and foreign capital investments. 
As economy’s effect on other fields has incresed, globalization in democracy, culture and legal fields 
has started. Knowledge and communication Technologies have a considerable effect on this 
globalization. 
In today’sworld, every single product, service, technology and news, spread around the world at 
almost light velocity.  
Without a doubt, this situation is true for unemployment too. 
Besides general unemployment, youth unemployment draws attention. When compared to the other 
generations the members of ‘’Y Generation’’ is sophisticated, on the other hand they are lacking in 
patience, long term employment and endurance to autorative administrations. In this sense, youth 
unemployment rate is higher than general employment rate.  
During the economical and political crises in 2007-2008, unemployment rate reached its peak in EU. 
Especially in Greece, Spain and Portugal, youth unemployment has reached to 40%. Youth 
unemployment in Turkey is considerably high, although it is not the same as same as Europe.  
In this study, the aim is to research what globalization is, which dimensions it contains and its effects 
on unemployment. In the beginning, theoroticalbackground will be tried to explain. Afterwards, the 
effect of globalization on unemployment of ‘’Y Generation’’ is going to be measured by survey. 
 
Keywords: Globalization, Y Generation, Unemployment, EU, Turkey 
 

ÖZET 
 

Küreselleşme, özellikle 1980’li yıllardan sonra ivme kazanmıştır. Öncelikle ekonomik küreselleşme 
söz konusu olmuştur. Turizmin, ithalatın, ihracatın ve yabancı sermaye yatırımlarının artmasıyla 
ekonomik bakımdan küreselleşme yaşanmıştır.  
Ekonominin diğer alanlara etkisinin artmasıyla birlikte demokrasi, kültür ve hukuksal alanlarda da 
küreselleşme yaşanmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin böyle bir genişlemede katkısı büyüktür.  
Bugün her yeni ürün, hizmet, teknoloji, haber, bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla anında, 
neredeyse ışık hızında tüm dünyayı dolaşmaktadır.  
Şüphe yok ki, bu durum işsizlik açısından da doğrudur.  
Genel işsizliğin yanı sıra genç işsizlik de dikkat çekmektedir. Diğer kuşaklara nazaran ‘Y Kuşağı’ 
mensupları donanımlı olmakla beraber sabır açısından, uzun süreli istihdam açılarından ve otoriter 
yönetimlere dayanıklılık açısından eksiktirler. Bu açıdan genç işsizlik ortalama işsizliğe göre daha 
fazladır.  
2007, 2008 yıllarındaki ekonomik ve siyasal krizlerde AB’de işsizlik tavan yapmıştır. Özellikle 
Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi AB ülkelerinde genç işsizlik % 40’lara dayanmıştır. Türkiye’de 
de aynı ölçülerde olmasa da genç işsizlik yüksektir.  
                                                
1 Lecturer, Bursa Technical University,  niluferruzgar@hotmail.com 
 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017 MUĞLA / TÜRKİYE 

327 
 

Bu bildiride küreselleşmenin ne olduğu, hangi boyutları içerdiği, işsizliğe etkileri araştırılacaktır. 
Başlangıçta teorik içeriğe yer verilecektir. Sonrasında küreselleşmenin ‘Y Kuşağı’ işsizliğine etkisi 
anket yöntemiyle araştırılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Y Kuşağı, İşsizlik, AB, Türkiye 
 
 
1.INTRODUCTION 
 
In today’s world, there accrue important developments in terms of globalization. The changes in 
economical, social and technological fields in recent years, have been explained in the frame of 
globalization. Globalization, which has great impact on every field of life, is one of the most discussed 
topics in today’s world (Arslan, et. al., 2007). 
However, there are some disadvantages that are caused by globalization. Unemployment is one of 
these primary disadvantages. As all the nations develop in terms of technology; production systems 
change as parallel to these technological developments. All these changes, leads labour force not to be 
able to keep up with these developments and it becomes more difficult for nations to create 
employment opportunities for the constantly increasing number of labour force (Güney, 2009). When 
the distribution of unemployment rates according to the age groups is observed, it is seen that the most 
common unemployment type is the youth unemployment. This age group is also known as “Y 
Generation”. 
The overall population of Turkey is approximately 80 millions in 2017. The labour force is observed 
as it has increased 1 million and 175 thousands of individuals, when compared to the previous year, 
and has reached to 30 millions and 855 thousands of individuals (TUIK, 2017). General 
unemployment rate is % 12,6; while youth unemployment rate is % 23,3 (TUIK, 2017). In order to 
attract and manage this new generation, also known as “Y Generation”, organizations need to 
comprehend this new generation’s work values and differences of the mentioned values from the 
previous generation (Twenge, 2008 cited in Akdemir, 2015). In this sense, necessary precautions 
should be taken in order to prevent Y generation unemployment, by taking globalization into 
consideration. 
 
 
2. THE CONCEPT OF GLOBALIZATION 
 
The term “Globalization”, has been explained in various forms. Globalization, as a word, constitutes 
the meaning of the world’s being an integrated market (Saylan and Kansu, 1997). It is the acceptance 
of social, cultural and economical values in international area and it is the values which are created in 
national area and exceed the national borders. It is the integration of world nations in the level of 
economy, culture and society; as mass communication devices become widespread, thanks to 
technological developments (Tezcan, 2002). Globalization, is a term that includes the development of 
economical, social and political relationships among the countries; comprehending the different 
cultures, believes and hopes and increasing the frequency of international relations. In other words, 
globalization is the downsizing of the world and taking form as one single nation (Aslanoğlu, 1998).  
Despite of the fact that globalization has a long historical development, it has started to be taken into 
consideration after the 2nd half of the 1980’s. It is suggested that although globalization provides 
democracy and welfare, it also causes unequality, poverty and pollution (Çımrın, 2009 cited in Çelik, 
2012). 
 
 
3. THE DIMENSIONS OF GLOBALIZATION 
 
The social, cultural, echological and technological developments that arose in the 2nd half of the 20th 
century; caused important changes on the habits, life styles and needs of the societies. When 
globalization concept is accepted in this frame; as connections that include economical, cultural and 
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democratic-legal world; the concept becomes more distinct in this process of change and development 
(Çelik, 2012). 
 
3.1. Economical Dimension 
 
Economical dimension, constitutes one of the most important dimensions of globalization (Bayar, 
2008). Economical globalization, in general, implies the integration of nations’ economies, which 
means the integration of the world as one single market. In other words economical globalization, is 
the development of the relationships between nations and the intensification of mutual relationships, 
which results from the increasing flow of commodity, capital and labor among nations (Fischer, 2003 
cited in Erer and Erer, 2014). National entrepreneurship can gain comparative superiority in the world 
economy, if the local sources are used and knowledge and experience are evaluated. As a result of this, 
a national enterprise can even gain the chance of growing and developing more than the country’s 
overall economy. Performing the different phases of production process in different countries, in a 
way that helps minimizing the production costs caused by raw materials, semifinished goods, labour 
costs and external costs, is basic to global production operations directed to global market (Çelik, 
2012). 
 
3.2. Cultural Dimension 
 
The cultural dimension of globalization, can be explained by the constant rise of communication and 
exchange among nations. In addition to this, general identity structures are replaced by different 
ethnic, religious, social and political identities. The nations has also started to look like each other in 
terms of consumption habits and popular cultural elements (Kıvılcım, 2013). Globalization includes 
both adoption and rejection in cultural terms. Adoption can be defined as consumpting the cultural 
codes of western societies (clothing, speaking style, daily life style etc.), who are known as the 
pioneers of globalization, as if these codes are commodities. Rejection, is purifying from the pioneer 
nations’ cultural codes or preventing the society from adopting the mentioned codes (Sarıbey, 2002). 
 
3.3. Democratical and Legal Dimension 
 
Thanks to globalization; legal state, democracy and human rights have become reference points. In 
addition, a shift has started from imaginative democracy to participative (e-domacracy) democracy 
(www.ergunergul.com). It can easily be mentioned that freedom and democracy, are indispensable 
parts of today’s globalization. Democracy, has become the subject of a global approach such as 
security and peace; it has become one of the primary agendas of international fields and it has become 
the condition of being a part of international community (Şahin, 2006). From legal perspective, it is 
observed that a global legal system has started to be shaped because of the fact that international legal 
area has expanded. It can also be observed that national legal systems has been going through an 
evolution because of global norms and standards. The main reasons of this “evolution”, are the 
adoption process of global legal systems and standards, and the need of responding to the global 
crimes by global legal system (Ergül, 2011). 
 
 
4. THE CONCEPT OF UNEMPLOYMENT AND RELATED CLASSIFICATIONS 
 
Unemployment, is an economical ans social problem for all nations. Unemployment not only affects 
production and economy negatively; but also causes social problems, social exclusion and poverty. In 
this sense recruitment, is not only a factor that creates productivity and income, but also the most 
important agent of building social integration and social peace (ISKUR 2013-2017 Strategic Plan).  
 
4.1. The Concept of Unemployment 
 
All through the history of the world, unemployment has been the primary problem for all nations, with 
different social and economical dimensions; but, industrial revolution has triggered the problem of 
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unemployment and since then, the problem has been taken into consideration seriously. As mentioned, 
it is one of the main problems of all nations, but until 1980’s, the effects of unemployment have been 
felt more strongly in developing nations (Güney, 2009). When globalization has spreaded to all 
nations in 1980’s; the economical policies and privatizations have occured; trade unions have become 
weak and multi-national organizations’ have started to seek cheap labour force. Thus, unemployment 
has become a serious problem for all nations, which are developed, developing and underdeveloped. 
As for Turkey, it is also observed that from 1980’s on, unemployment problem has been increasing 
day by day (Güney, 2009). 
 
4.2. Related Classifications of Unemployment 
 
The concept of unemployment, is examined under several headlines in accordance with the researches 
on the field. The main criterion is the development level of the nations. According to this, it is 
mentioned that there are differences in unemployment classifications among nations that are 
developed in terms economy, and the nations that are not developing or underdeveloped. When these 
differences are taken into consideration, a more healthy classification can be standardised for different 
nations in terms of their economical situations.  
 
4.2.1. Structured Unemployment  
 
When the geographical and qualitative aspects of the labour force cannot adopt the changes in 
technology and demands, some of the labour force face with danger of losing their jobs. This is called 
“structured unemployment”. In this kind of unemployment, the problem is not the unbalance between 
the job seekers and the appropriate vacancies; but the dissonance between job seekers’ qualification 
and appropriate vacancies’ qualifications (Parasız, 2003).  
 
4.2.2. Cyclical Unemployment  
 
Cyclical unemployment occurs when the economical life cannot stay still and live fluctuations. As a 
result of these fluctuations, recession and depression period starts and unemployment rate increases. In 
the collapse period of the fluctuations, big masses of labour force can lose their jobs. The most 
important reason of this kind of unemployment, is considered as effective demands’ being not enough. 
When the demand is not enough, economy goes through recession and collapse periods (Sürücü, 
2014). 
 
4.2.3. Technological Unemployment  
 
Production has two important dimensions: Labour and capital. As the technology advances, 
mechanization increases and just a single machine can replace a lot of workers. In this sense, as the 
machinary replaces labour force in production process; technological unemployment occurs. Although 
technological unemployment can be seen both developed and underdeveloped nations, the negative 
effects are felt more seriously in underdeveloped nations (Pekin, 1993).  
 
4.2.4. Constant Recessions Unemployment  
 
After the Big Economical Depression in 1929, some of the economists suggested new classifications 
of unemployment such as “agelong” or “constant recessions”. According to those economists, all afore 
mentioned classifications of unemployment have occured because of the economical structure, which 
is also called capitalist economical system, based on private entrepreneurship. As the economical 
structure corrodes, the harms that this corrotion cause, become chronic. The most important reason of 
constant recession is exterior factors. The rival countries’ cheaper, wider and beneficial productions 
and the change of trade conditions can be regarded as exterior factors (Zaim, 1997). 
 
 
 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017 MUĞLA / TÜRKİYE 

330 
 

5. THE CAUSES OF UNEMPLOYMENT IN THE SENSE OF GLOBALIZATION 
 
The fundemantal article about the effects of globalization on unemployment, was published by Carl 
Davidson and Steven Matusz (2004). In this article, the authors studied on employee heterogenity in 
the aspects of employee-organization matching and productivity levels. In each period, when the 
matching is random, the organization gains the choice of rejecting the matching if it is not optimum. In 
addition, in a situation of conflict or disagreement, the organization can accept the matching even the 
employee is high qualified and demands higher salary. The reasons of this are, leaving the existing 
production and there is a cost of searching. Because of this situation, there occurs dissonance in 
balance. Davidson and Matusz investigated how globalization affects the dissonance tendencies of 
organizations and employees in such a frame. The incentives that are directed to rejecting optimum 
matchings, have strong relationship with how the profits are sensitive to the qualities of the 
employees. Globalization, affects these incentives by impressing the growth of market, in which the 
organizations compete (Erer and Erer, 2014). 
There are some primary causes of globalization on unemployment such as the rise of import, the 
increase of technological foreign direct investments, the abolishment of customs walls, unfair 
competition and winning of the strong ones, the expansion of shopping centres, widespread 
economical crisis and the closing down of SME’s that cannot compete. 
 
5.1. The Rise of Import 
A country’s economy aims at increasing the national income and providing economical growth by 
liberalization of trade, which includes removing or decreasing the restrictions that constitute barriers 
for import and export. The fact that the production is depended on import and import’s being tended to 
end products instead of semifinished goods; leads to macro-economical developments such as 
increasing the current deficit and decreasing the opportunities of employment. The trade liberalization 
that has started after 1980’s in Turkey, caused numerious innovations and structural changes. The 
increase of import, caused employment opportunities to decrese. The problems of labour force and 
unemployment, have been the primary concerns of the nation for a long period (Sandalcılar and 
Yalman, 2012). 
In the past two years, the import and export numbers have decreased in Turkey. On the other hand, 
foreign trade deficit and capital deficit numbers have increased. The capital deficit numbers in January 
2017, the capital deficit numbers between the years 2002-2016, the foreign trade deficit numbers 
between the years 2002-2016 and the foreign trade deficit numbers in the first two months of 2017 for 
Turkey are as follows:  
 
 

Table 1. Economic Affairs Chairmanship, March-April 2017 Report 
 

Year Export (Million 
dollars) 

Import (Million 
dollars) 

Foreign Trade 
Deficit (Million 
dollars) 

Capital Deficit 
(Million dollars) 

2002 35.1 51.6 -15.5 -0.6 
2016 142.5 198.6 -56.1 -32.6 
2017 (January 
and February) 

23.4 31.4 -8.0 (January) 2.8 

 
Both in 2002 and 2016, import numbers are higher than export numbers and in both years there are 
foreign trade deficits. The same situation continues for the years between 2002 and 2016. When the 
economies of countries are evaluated, it is desired that import numbers be low and export numbers be 
high. Capital deficit and foreign trade deficit situations are not desired outcomes of the evaluation 
(Öztek, 2017); because these situations cause the employment opportunities to decrease and especially 
the “Y Generation” suffers from unemployment.  
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5.2. The Increase of Technological Foreign Direct Investments  
 
The direct relationship between investments and employment, is put forward by the General Theory 
that is proposed by Keynes. However, there are some disagreements among economists on the effect 
of FDI’s on employment (OECD,2002). The number of economists who supports the idea of 
globalization has negative effects on employment, such as narrowing the power of labor, is higher than 
the ones who support the idea of globalization has positive effects on employment. The researches in 
this field also supports this negative point of view (Zengingönül, 2004).  In developed countries FDI 
entrance is expected to boost economical development and affect employment in a positive way. The 
effect of FDI in terms of increasing employment opportunities, differs according to the FDI’s quantity, 
the sector, the home and host nations and the purpose (Karagöz, 2007). If new constitutions and 
organizations are built as a result of FDI, the expected effect of the FDI will be positive for 
employment (Mariotti et. al., 2003; Pinn et. al., 2011; Saray, 2011 cited in Sandalcılar, 2012). On the 
other hand, this kind of an FDI can have negative effects on employment. For example, multi-national 
organizations support using more capital, intense technologies and qualified workforce. These 
organizations train their employees in the home country or host country. They also try to integrate the 
local employees with their organizations by paying higher salaries for the qualified labour force 
(Lipsey, 2002; Gündoğan, 2002). The facts that they use advanced technology and prefer high 
qualified labour force, cause a decrease on employment when compared to the investment scale. If the 
FDI occurs by partially or completely buying an organization in the host nation, changes are not 
expected on employment; because there won’t be an increase in production and thus, it won’t 
contribute to the volume of employment as it is expected (Pinn et. al., 2011). It can even be said that 
because of the fact that multi-national companies work more productively than the host nations and 
they change the technological infrastructure in the host nations, a decrease in employment can occur. 
Another fact is; the entrance of multinational companies to the market, which are strong in terms of 
technology, management, infrastructure and expertation, may cause local companies have difficulties 
in competition and to leave the market (Zhao, 1998). This will also prevent other local investors to 
make investments and discourage entrepreneurs. In developing nations, where the unemployment rate 
is considerably high, prevailing rate will decrease. As a result, unemployment will increase and 
unfortunately the welfare will decrease (Sandalcılar, 2012). 
 
5.3. The Abolishment of Customs Walls 
 
Customs walls have some negative effects on Turkey’s economical structure. The primary effect is the 
power of competition. This static negative effect is felt in weak sectors that lack competition power. 
Especially the sectors such as automative, medicine and chemistry, feel the negative effects of Custom 
Union (CU). The second effect is employment effect. CU has caused negative effects again on the 
organizations which are run in sectors that are not ready for competition. Besides, the closing down of 
the mentioned companies causes unemployment. Turkey’s biggest handicup in the process of CU, is 
the fact that the nation is not in a complete member of the The European Union (EU). The complete 
members of the EU pay some of the custom taxes for their trade activities and they receive monetary 
help from European Regional Development Fund and Guarantee Fund (Berument, Kılınç and Yücel, 
2005). The fact that Turkey do not have these kinds of advantages, is a great loss for the country.  
The Transatlantic Trade Agreement (TTA) between the EU and the United States of America (USA), 
which aims to provide the integration of a total of 800 millions population markets excluding Turkey, 
caused the nation to come to the edge of leaving the CU. When the agreement becomes valid, the 
customs walls between the EU and the USA will be removed. Because of the fact that Turkey and the 
EU are in CU, this agreement will tie Turkey as unilateral. A custom tax will not implemented for the 
goods that will enter to Turkey from the USA. On the other hand, implementing custom tax for the 
goods that will enter the USA from Turkey will continue.  Turkey will both suffer from tax loss and 
the country will have difficulty in protecting its own industry and economy. The import of cheap 
goods will increase; however, the export numbers will decrease. A lot of companies will be closed 
down or decrease their production capacity. As a result of these, unemployment rate will increase. 
Because of the chain effect in economical situation, a lot of indicators, such as capital deficit and 
economical growth, will deteriorate (www.abhaber.com). 
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5.4. Unfair Competition: The Winning of the Strong 
 
Unfair competition is defined as behaviours that are deceiving in trade among rivals, suppliers and 
customers. When these kinds of behaviour is displayed by an employee, the employer is seen 
responsible as well. The factors that cause unfair competition are as follows: discrediting the other 
companies’ products; making comparisons between other companies’ products; serving the products at 
a very cheap price; leading the customers to breach their contracts with other companies in order to 
attract them to their companies; using unclear items on contracts about installments, interest rates or 
credits; trying to attract the other companies’ employees in order to learn company secrets; not 
obeying the general trade and business rules (Korkmaz, 2010). All of these factors cause weak 
businesses to vanish from the market; because of the unfair competition that arises from globalization. 
In retail sector of Turkey, the market is dominated by a few big companies while the small businesses 
are closing down one by one. In the sector of technology, Vatan Computers, Bimeks, Teknosa and 
Media Markt increase their market share but the small computer stores cannot compete with them. 
They just serve as small units that provide technical support. As for the hardware and thermoplastics 
sector, big companies such as Koçtaş, Bauhaus and Praktiker are getting bigger and bigger while the 
small businesses in the sector are coming to the edge of closing down. 
 
5.5. The Expansion of Shopping Centres 
 
In the past 12 years the number of shopping centres in Turkey has increase 400%. There are two 
reasons for this unfortunate situation. The first reason is the society, which is crazy for consuming. 
The second reason is the businessmen, who leads this consuming craziness by building shopping 
centres instead of companies or factories to create employment opportunities. Eventually, small 
business continue to closing down. Turkey is a developing nation; but it has an unbalanced 
development and population movement. The big cities become unbearable with great masses of people 
coming from small cities or villages (Yavuz, 2014). The situation is the same in the EU and even in 
the whole world. Consuming craziness is a widespread epidemic which causes small businesses 
vanish. 
 
5.6. Widespread Economical Crisis 
 
Since the financial crisis that started to effect the USA at the end of 2007, it turned out to be a global 
crisis and deepen in a fast speed in September 2008. Thus, developed and developing nations has 
started to narrow down with a great speed that hasn’t been seen since the Great Depression of 1929. 
The global crisis, which is defined as the decrease of worldwide income per individual, has occured 3 
times in the last 50 years,  in 1975, 1982 and 1991. According to IMF’s April 2009 Report of World 
Economical Appearance, the total world production has decreased 0.4% because of these crisis. On the 
other hand, with the global crisis, the total world production has decreased twice of this percentage of 
2009. While the international trade volume has been narrowing down, the unemployment rate has been 
increasing continuously (Sumru, 2010). When the previous crisis’ effects on unemployment are taken 
into consideration, it is wondered that Turkey is going to become one of the nations, which is affected 
from the crisis the most, especially in terms of unemployment. With the effect of 2001 crisis, the 
unemployment rate has increased to 10.5% in Turkey. Despite the years that have passed and despite 
the high growth rates in the years 2004-2006, the unemployment rate hasn’t decreased to the level of 
6.5%, which was the percantage of pre-crisis period.  
The effects of global crisis, as it is defined by IMF previous president Dominique Strauss-Kahn is a 
“third wave of the crisis” and it continues to hit the labour force markets. The unemployment rate, 
which reached its peak with a percantage of 14%  in 2009, reached its peak in the USA and the EU 
countries as well. In 2009, the unemployment rate in 20 big economies excluding Indonesia has 
increased when compared to 2008. Unemployment rate has increased 120% in China, and with a 
percantage of 60% the USA and Spain follow China. Spain, as a EU nation, is among the biggest 20 
economies countries with its highest rate of unemployment with a percantage of 18. Turkey follows 
Spain with 14% (Sumru, 2010).  
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5.7. The Closing Down of Small and Middle Sized Enterprises (SME) That Cannot 
Compete 
 
The fact that SME’s constitute almost all business in both Turkey and in the world generally, increases 
their importance in terms of their market share in total employment. As scale economies lose their 
importance day by day, SME’s are seen more important in the frame of employment, which is the 
most important social problem of today’s world.  
Because of the economical and social effects of unemployment, creating new employment 
opportunities in developed and developing nations is of great importance. In today’s economy, the 
new employment opportunities are created by SME’s, instead of big companies, and this tendency has 
started to become widespread.  
Although SME’s provide a wide range of employment opportunities in Turkey, they are not active 
enough in production activities. SME’s, which have a big place in country’s economy, face with a lot 
of problems such as financial issues, marketing difficulties, lack of qualified labour force, technology 
and infrastructure. All of the problems that SME’s face with, are related to each other and most of 
them arise because of the lack of qualified work force and knowledge.  
In order to increase the power of competition of SME’s, it is necessary to develop the quality of labour 
force and to direct the training and education activities in terms of technological developments. It is of 
great importance to provide vocational and technical education, making agreements between SME’s 
and educational bodies. It is also necessary to design the organizational structures of SME’s in the 
frame of human resources qualities (Oktay and Güney, 2002). 
 
6. THE EFFECT OF GLOBALİZATION ON THE UNEMPLOYMENT OF Y 
GENERATION AND EXAMPLES OF TURKEY AND THE EUROPEAN UNION 
 
The labour force that has changed worldwide due to globalization and technological advancements, 
brought about a new labour force profile called “Y Generation”. The most important common traits of 
Y generation members, who were born after 1980’s, are self-confidence, freedom, individual 
approach, devotion to technology and speed (www.vsdergi.com). In Turkey, this generation consists 
of young individuals who give importance to their freedom, who are well-educated, who are 
challenging to the authority and who are devoted to technology and thanks to the opportunities they 
own, who live in a period in which the effects of globalization are felt positively and economical and 
intercultural integration increase continuously (Türk, 2013). 35% of approximately Turkey’s 80 
millions population is Y generation members. In Turkey, the rate of Y generation members are higher 
than the total population of most of the European countries (Toruntay, 2011 cited in Adıgüzel, et. al., 
2014) 
 
 
6.1. The Example of Turkey 
 
Despite the fact that unemployment problem affects all age groups that are appropriate for labour 
force, its being widespread among effective and energetic young generation brings a new dimension to 
the mentioned problem. Especially Turkey, shelters the biggest unemployed population among the 
world, ironically enough, the country is proud of having the youngest population among the world 
nations. The nation has been struggling the biggest socio-economic trouble, unemployment, which has 
turned out to be mortification (Adıgüzel, et. al., 2014). The unemployment number in Turkey for age 
groups 15 and above, has increased 676 thousands individuals in February 2017 and reached 3 
millions 900 thousands, when compared to the same period of the previous year. The general rate of 
unemployment, on the other hand, has increased 1,7 points and reached 12,6% (TUİK, 2017).  
When the youth unemployment in Turkey is examined thoroughly, it is observed that the Global 
Economic Crisis in 2008 affected Turkey deeply before the country got over the negative effects of the 
crisis in 2001. According to the Turkish Statistics Commitee (TUIK), the unemployment rate among 
young age groups has increased in December 2016, when compared to November 2016. The 
unemployment rate of youth unemployment which was 19.2% in December 2015 and 22.6% in 
November 2016, has increased to 24.0% in December 2016. Moreover, the youth unemployment (15-
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24 ages) has reached to 23.3% with an increase of 4.7 points, while the general unemployment of work 
force (15-64 ages) has reached to 12.9% with an increase of 1.8 points (TUİK, 2017). However, the 
fact that Y generation is more sensitive as a characteristic trait and they are selective with the sectors 
that they work or want to work, cause them to become unemployed, should also be taken into 
consideration. 
As it is understood, youth unemployment in Turkey constitutes a big socio-economic problem for the 
country. In order to solve the problem, the primary activity should be making investments that create 
employment. Therefore, these kinds of investments should be supported and stimulated by the state 
with cheap credits, tax reductions or tax allowances. Secondly, the inadequacy of educational 
infrastructure and vocational education in Turkey, is evident with the unemployed educated young 
people. In this sense, the educational system, especially vocational education, should be redesigned by 
taking the work force markets’ necessities into consideration. However, the redesigning of educational 
system will not be adequate for solving the mentioned problem. The young individuals should also be 
directed to the related vocations, by considering both the characteristical traits and the conditions of 
the nations. Thirdly, providing efficiency to active work force markets and activities, would be 
valuable. Active employment policies, directed to the aim of providing young individuals with 
development and experince, are categorized under four groups as educational programmes, job 
subventions, creating direct vocations (civil vocations) and job seeking/career consultancy (Sanal, 
2010). It shouldn’t be ignored that all these steps have to be taken by regarding the fact that we live in 
globalization age and globalization affects the unemployment of Y generation. 
 
6.2. The Example of the EU 
 
The general young labour force number in the world, has increased to 614.4 millions of individuals in 
2008 and to 619.2 millions in 2009, when compared to 1998, when it was 577.8 millions of 
individuals. This indicates the fact that young work force has increased 4.8 millions individuals 
between 2008-2009. However in 2005, there used to be 548 millions of unemployed young labour 
force with an increase of 6.6 millions of individuals when compared to the previous year. This 
indicates, the change in the population of young individuals after 2005, reflects to unemployment of 
young individuals as well. Angel Gurria, The General Secretary of Organization of Economic 
Cooperation and Development (OECD), has mentioned that he does not believe that good signals will 
appear in the situation of youth unemployment. He also reminds that before 2007 crisis, when the 
OECD economies were the strongest and the general unemployment rate was below 6%, the rate of 
youth unemployment was above 15% and he also states that today this rate has increase to 20%.  He 
also underlines how sore this situation is in some countries such as France, Italy and Spain. In France 
and Spain, every 1 young individual out of 4 is unemployed while the rate of unemployment has 
increased up to 49% in Spain, which makes the whole world feel the risk of “lost generation” (Özsöz, 
2012). 
When it is taken into consideration that a job shapes the social identities of young individuals and 
structures their life, income, self-confidence and develop their freedom; the risk of “lost generation” 
that is mentioned by Angel Gurria, constitutes a serious threat. Therefore, unemployment of young 
population, which is widespread in all nations, creates important problems both individually and 
socially (Özsöz, 2012). 
Similarly, according to a report published in IRES on 16 January 2012 (Institut de Recherches 
Economiques at Sociales) that is authored by Antoine Math, it is striking that the unemployment in the 
world affects the young generation the most. According to the same report, the employment rates of 
the EU, which has been decreasing in a fast speed since 2007, has shown the differences between 
member countries since 2010. Especially with the crisis in 2009, 2010 and 2011, unemployment rates 
has reached its peak in the EU countries. The rates has increased up to 40% in Spain and Greece. The 
only country with an increase rate in employment is Germany (Özsöz, 2012). The reason of this, is 
stated as the successful employment and educational policies of the mentioned country. Especially the 
programme called “JUMP”, which is applied between 1999-2003, provided young individuals with 
more experince and qualifications that leads to acquire a second job, assured a decrease in youth 
unemployment rate (Sürücü, 2014). 
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7. METHODOLOGY 
 
7.1. Population 
 
In this study, the main population is considered as the labour force that works in both public and 
private sectors in Bursa, Turkey. Because of the fact that it would be impossible to reach the whole 
labour force in terms of time and money; a practical population of 300 people is decided.  In order to 
define the mentioned population, practical sampling method is used. A quota of gender is applied to 
the method in order to provide the gender equality of the participants. A survey that consists  
“Globalization’s Effect on Y Generation’s Unemployment”, which is developed by the researcher, and 
demographical questions are applied to the participants. 216 participants answered the surveys.  
 
7.2. Measurements 
 
In the research, a survey, which consists of two parts is used. In the first part, there are demographical 
questions. In the second part, there is Globalization’s Effect on Y Generation’s Unemployment Scale, 
which is developed by the researcher and which has 21 questions.  
 
The statistical analyses of the surveys are made in SPSS package programme. After the frequency 
analysis that displays the dispersion of the data, factor analysis is applied.  
 
8. FINDINGS AND EVALUATION 
 

Table 2: Descriptive Statistics 
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11.I agree that the expansion of 
Shopping Centres cause 
unemployment 

fi 
Y.fi 

0 
0 

18 
8,3 

4 
1,9 

143 
66,2 

51 
23,6 

4.05 0.76 

10.I agree that unfair competition and 
winning of the strong ones cause 
unemployment 

fi 
Y.fi 

0 
0 

0 
0 

32 
14,8 

142 
65,7 

42 
19,4 

4.04 0.58 

8.I agree that technological FDI’s 
cause unemployment 

fi 
Y.fi 

0 
0 

16 
7,4 

13 
6 

147 
68,1 

40 
18,5 

3.97 0.73 

17.I agree that the positive effects of 
globalization is felt in Turkey more 
than in the EU 

fi 
Y.fi 

36 
16,7 

114 
52,8 

34 
15,7 

30 
13,9 

2 
0,9 

2.29 0.93 

 
According to the descriptive statistics of the scale, the most important item for the participants is the 
thought that the expansion of shopping centres cause unemployment, with a mean of 4.05. This 
finding proves that the target population of the research has a way of thinking in accordance with the 
afore mentioned literature review, in terms of shopping centres’ effect on unemployment.  
The second important item is the thought of the unfair competition and winning the strong ones cause 
unemployment, with a mean of 4.04, which is again discussed in literature review in terms of small 
businesses’ disapperance one by one.  
The third important item is the thought of technological FDI’s cause unemployment, with a mean of 
3.97. This finding proves that although technological FDI’s are considered as having positive and 
contributive effects on the employment opportunities; it can be deducted that these investments are 
also considered as a cause of unemployment especially in developing countries like Turkey; because 
of the fact that multinational countries prefer recruiting their own employees in these businesses.  
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On the other hand, according to the participants the least important item is the thought of the positive 
effects of globalization is felt in Turkey more than in EU, with a mean of 2.29. This proves that the 
target research population is aware of the fact that Turkey is a developing country with a high 
percentage of young and unemployed work force. In this sense, it may seem quite impossible to feel 
the positive effects of globalization. 
In this research, in order to apply factor analysis to the scale, a KMO test is applied and a result of 
0.73 is acquired according to the test result. According to the results of factor analysis, the items of the 
scale are cathegorised under five dimensions. 
 

Table 3: Dimensions 
 

Dimensions Items Explained Variance 
National effects of unemployment 7,12,13 19.27 
Organizational effects of globalization 1,2,3 17.95 
Social effects of globalization 4,5,6,8,16 16.28 
The effect of globalization on the 
unemployment of Y Generation 

14,18,19,20 13.20 

The effects of economical factors on the 
unemployment of Y Generation 

10,11,15,20 12.30 

Total  79.024 
 
These dimensions are defined as “national effects of unemployment”, “organizational effects of 
globalization “, “social effects of globalization”, “the effects of globalization on the unemployment of  
Y Generation” and “the effect of economical factors on the unemployment of Y Generation”. The 9th 
and 17th items are dismissed as they are not cathegorised under any of the dimensions. According to 
the statistical results, the first dimension has a variance of 19.27%, the second dimension has a 
variance of 17.95%, the third dimension has a variance of 16.28%, the fourth dimension has a variance 
of 13.20% and the fifth dimension has a variance of 12.30%.  
 

Table 4: The Results of Factor Analysis 
 

Dimension  
Total % Variance % Cumulative 

1 3.661 19.27 19.271 
2 3.412 17.95 37.226 
3 3.095 16.28 53.515 
4 
5 
 

2.509 
2.338 

13.20 
12.30 

66.721 
79.024 
 

 
In order to verify if there are differences in the answers of the participants according to their socio-
demographic findings, non-parametric Mann-Whitney-U and Kruskal-Wallis tests are applied. 
According to the statistical analyses results, it is verified that there are differences among participants 
in terms of their marital status, age, gender, educational background, income status and sector  
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Table 5: The Statistical Results of Differences of the Sub-Dimensions of Globalization’s Effect on Y 
Generation’s Unemployment According to the Socio-Demographic Structures of the Participants 

Variable Dimension Test Type Test Statistics P 

Gender The national factors of unemployment 
The organizational effects of globalization 
The social effects of globalization 
The effects of globalization on Y 
generation 
The effect of economic factors on Y 
generation 

Mann-
Whitney U 
 

-0.052 
-5.914 
-2.719 
-1.499 
-0.102 

0.958 
0.000 
0.007 
0.134 
0.919 

Marital 
Status 

The national factors of unemployment 
The organizational effects of globalization 
The social effects of globalization 
The effects of globalization on Y 
generation 
The effects of economic factors on Y 
generation 

Mann-
Whitney U 
 

-1.045 
-0.341 
-3.791 
-1.822 
-1.048 

0.296 
0.733 
0.000 
0.068 
0.295 

Age The national factors of unemployment 
The organizational effects of globalization 
The social effects of globalization 
The effects of globalization on Y 
generation 
The effects of economic factors on Y 
generation 

Kruskal-
Wallis 

2.381 
8.863 
48.336 
13.622 
13.153 

0.304 
0.012 
0.000 
0.001 
0.001 

Education The national factors of unemployment 
The organizational effects of globalization 
The social effects of globalization 
The effects of globalization on Y 
generation 
The effects of economic factors on Y 
generation 

Kruskal-
Wallis 

0.229 
1.610 
0.383 
1.653 
3.602 

0.633 
0.205 
0.536 
0.199 
0.058 

Income The national factors of unemployment 
The organizational effects of globalization 
The social effects of globalization 
The effects of globalization on Y 
generation 
The effects of economic factors on Y 
generation 

Kruskal-
Wallis 

11.910 
3.356 
3.567 
19.442 
22.823 

0.003 
0.187 
0.168 
0.000 
0.000 

Sector The national factors of unemployment 
The organizational effects of globalization 
The social effects of globalization 
The effects of globalization on Y 
generation 
The effects of economic factors on Y 
generation  

Mean-
Whitney U 

-1.339 
-3.057 
-9.411 
-7.438 
-1.783 

0.180 
0.002 
0.000 
0.000 
0.075 

 
In order to find out if the participants’ answers to the scale items differ according to their gender, non-
parametrsic Mann-Whitney U Test is applied and it is found that there is a statistically meaningful 
difference in the third dimension (The social effects of globalization), which stems from male 
participants and which indicates that they regard the mentioned dimension in a positive way. As for 
the other dimensions, it is verified that there are not any statistically differences.   
In order to find out if the participants’ answers to the scale differ according to their marital status, non-
parametric Mann-Whitney U Test is applied and it is observed that again there is a statistically 
meaningful difference in the third dimension (The social effects of globalization), which stems from 
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married participants and which indicates that they regard to the mentioned dimension in a positive 
way.  
In order to find out if the participants’ answers to the scale items differ according to their age groups, 
non-parametric Kruskal-Wallis Test is applied and it is verified that there is a statistically meaningful 
difference among the groups in the 2nd (The organizational effects of globalization, 3rd (The social 
effects of globalization), 4th (The effects of globalization on Y generation) and 5th (The effects of 
economic factors on Y generation) dimensions, which stems from the age group of 30-39 and which 
indicates that they regard the mentioned dimensions more positively.  
In order to find out if the participants’ answers to the scale items differ according to their educational 
background, non-parametric Kruskal-Wallis Test is applied and it is verified that there is no 
statistically meaningful difference for any of the dimensions among the member participants of 
different educational backgrounds.  
In order to find out if the participants’ answers to the scale items differ according to their income, non-
parametric Kruskal-Wallis is applied and it is verified that there is a statistically meaningful difference 
among the answers of different income group members in the 1st (The national factors of 
unemployment), 4th (The effects of globalization on Y generation) and 5th (The effects of economic 
factors on Y generation) dimensions, which stems from the highest income group, cathegorised as 
4000+.  It indicates that the members of this income group regard the mentioned dimensions more 
positively.  
In order to find out if the participants’ answers to the scale items differ according to the sector (public 
or private) they work in, non-parametric Mann Whitney-U Test is applied and it is verified that there is 
statistically meaningful difference between the answers of the public and private sector employees in 
the 2nd (The organizational effects of globalization), 3rd (The social effects of globalization) and 4th 
(The effects of globalization on Y generation) dimensions, which stems from private sector employees 
and which indicates that they regard the mentioned dimensions more positively.  
 
 
9.  CONCLUSION AND DISCUSSION 
 
In today’s world there accrue important developments in terms of globalization. The changes and 
improvments in the fields of economy, society and technology, which are remarkable in recent years, 
are considered in the context of globalization concept. However, these changes lead to some negative 
results as well. The primary negative result is unemployment situation. When the dispersion of 
unemployment according to age groups is observed, it is obvious that the most common 
unemployment is among young age groups, also known as “Y Generation”. 
In this study, it is aimed to put forward the effects of globalization on the unemployment situation of 
Y generation. According to the findings, all age groups including Y generation and all labour force 
work in public and private sectors feel the severe effects of unemployment because of the changes that 
globalization brought. These findings are also in accordance with the literature review in terms of 
Turkey’s being a developing country whereas European countries are developed and thus they feel the 
negative effects of globalization on unemployment less than Turkey. 
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İŞLETMELERİN BÜYÜMESİNE ETKİSİ VE BİST’DE BİR 

UYGULAMA 
 

THE EFFECT OF AUTO FINANCABLE GROWTH RATE ON THE 
GROWTH OF ENTERPRISES AND AN APPLICATION IN BIST 

 
Tayfun Deniz KUĞU1 

 
 
 

ABSTRACT 
 

The Effect of Self Financable Growth Rate on the Growth of Businesses and an Application in Borsa 
İstanbul 
Businesses are required to examine a wide variety of resources for growth purposes and to determine 
the most appropriate options for them. They carry out decision-making processes taking into 
consideration various parameters such as easy accessibility, continuity, cost, and maturity structure. 
Moreover, this occupation is not a one time, but a continuity.  
While fixed assets investments are predictable to some extent using project valuation methods, the 
measurement and valuation of the outstanding operating assets in the realization of day-to-day 
activities is even more difficult when considering the speed and short duration of cash flows. 
In this study, the Self Financeable Growth Ratio (SFGR) was calculated for the companies operating 
in BorsaIstanbul and tried to determine the growth potentials of these enterprises with the cash flow 
they generated from their own activities. 
 
Key Words: Self Financeable Growth Ratio, Operational cash cycle, receivables turnover, Payout 
period, Cash Flow 
 

ÖZET 
 

İşletmeler büyüme amacıyla çok çeşitli kaynakları incelemek ve aralarından kendileri için en uygun 
seçenekleri belirlemek durumundadırlar. Kolay ulaşılabilirlik, süreklilik, uygun maliyet, vade yapısı 
gibi değişik parametreleri göz önünde bulundurarak karar alma süreçlerini yürütürler. Üstelik bu uğraş 
tek bir seferlik olmayıp, süreklilik arz eder.  
Duran varlık yatırımları proje değerleme yöntemleri kullanılarak bir ölçüde öngörülebilir 
durumdayken, günlük faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde öne çıkan işletme sermayesinin ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi nakit akışlarındaki hızlılık ve kısa sürelilik göz önüne alındığında daha da zor 
olmaktadır.  
Bu çalışmada Oto Finanse Edilebilir Büyüme Oranı (Self Financeable Growth Ratio, SFGR), Borsa 
İstanbul’da faaliyet gösteren işletmeler için hesaplanmış ve bu işletmelerin kendi faaliyetlerinden 
oluşturdukları nakit akışıyla büyüme potansiyellerinin ortaya konulmasına çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Oto Finanse Edilebilir Büyüme Oranı, Operasyonel Nakit Döngüsü, Alacak 
Devir Hızı, Borç Ödeme Süresi, Nakit Akışı 
 
1. GİRİŞ 
 
İşletmeler faaliyetleri nedeniyle sayısız nakit tahsilatı ve ödemesi işlemleri gerçekleştirmektedirler. 
Tahsilat ve ödemeler kendi içinde bir döngü oluşturmakta, içinde bulunulan sektörün ve ülke 
                                                
1 Yrd. Doç. Dr., Manisa Celal Bayar Üni., Uygulamalı Bilimler Y.O. Bankacılık ve Finans Bölümü, tayfunkugu@hotmail.com 
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ekonomisinin yapısı itibariyle belli bir yapıya kavuşmaktadırlar. Örneğin, ekonomik durgunluk 
dönemlerini aşmak adına müşterilere uygulanan vadeler uzayabilmekte, böylelikle nakit tahsilatları 
yavaşlayabilmektedir. Tersi durumda, yani ekonomik canlılık dönemlerinde peşin satışlarda artışlar 
olabilmekte veya vadeler kısa tutulmakta, böylelikle nakit tahsilatları hızlanmakta ve alacak devir 
hızları artabilmektedir. 
Tahsilat ve ödeme işlemleri, işletme sermayesini, işletme varlıklarının verimlilik oranlarını ve borç 
ödeme riskini de yakından ilgilendirmektedir. Örneğin, tahsilat ve ödeme dengesi bozulduğunda, bir 
başka ifade ile dengesizlik belirmeye başladığında, kasada tutulması gereken nakit tutarı artabilecek, 
ödemeler için daha fazla yabancı kaynağa gereksinim ortaya çıkabilecek, alacaklara veya stoklara 
bağlanan fon tutarları değişerek satış politikasını olumsuz etkileyebilecektir. Ticari alacaklara 
bağlanan fonlar, stoklara bağlanan fonlar, ortalama tahsilat süresi, alacak devir hızı, stok devir hızı, 
v.b. işletme varlıklarının verimli kullanımının birer ölçüsüdür (Akgüç, 1995: 370). Nakit 
döngüsündeki dengesizlik işletmenin verimliliği için de olumsuz durum oluşturabilecektir.  
Oto Finanse Edilebilir Büyüme (Self Financeable Growth, SFG), işletmenin nakit döngüsü sonucu 
oluşan nakdin ne kadarının bir kaynak olarak değerlendirilebileceğini ifade eden bir terim iken, Oto 
Finanse Edilebilir Büyüme Oranı (Self Financeable Growth Ratio, SFGR), Bu kaynağın kullanılması 
suretiyle dışarıdan ek kaynağa gerek kalmadan işletmenin ne kadar büyüyebileceğini ölçen bir orandır. 
(Lund, 2014: 34, Steyn, Hamman, 2005: 74, Hofman, Maucher, v.d., 2011: 7). 
SFGR hesaplamasında üç temel faktör vardır. Bunlar Operasyonel Nakit Döngüsü, Birim satış için 
gerekli olan nakit ve Birim satıştan yaratılan nakit (Passov, 2003: 134). 
Ticari alacaklar devir süresi (Alacak tahsil süresi), stok devir süresi ve ticari borç ödeme süresi 
genelde fonların, özelde nakdin işletmede ne kadar kaldığını ölçmeye yarar. Nakdin işletmeye girdiği 
andan çıktığı ana kadar geçen süre olarak isimlendirilebilecek Operasyonel Nakit Döngüsü (OND), 
aynı zamanda nakdin ticari alacaklarda ve stoklarda ne kadar beklediğini ölçer. 
Birim satış için gerekli olan nakit (BSGN), Birim OND başına düşen nakit tutarı olarak ifade 
edilebilir. Bunu hesaplayabilmek için satışların maliyeti ve faaliyet giderleri toplanarak OND başına 
gerekli olan nakit tutarı hesaplanır. 
Birim satıştan yaratılan nakit (BSYN) ifadesi ile birim satış başına düşen kar ifade edilmektedir. Birim 
satıştan elde edilen kar işletme için kullanılabilecek bir kaynağı, bir başka ifade ile büyüme için 
gerekli olan ve oto finanse edilebilir kaynak tutarını ifade etmektedir.  
Çalışmada hisseleri Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmekte olan metal ana sanayi sektörüne dahil on 
sekiz işletmenin kamuya açık finansal tablolarından faydalanılmıştır. İlgili tablolar Kamuyu 
Aydınlatma Platformu (KAP) internet sayfasından derlenmiştir. Finansal tablolarda yer alan 2015 ve 
2016 yıllarına ait yıllık bilgiler temel alınarak gerekli hesaplamalar yapılmış ve bu şekilde 2015 ve 
2016 yıllarına ait değişimlerin de gözlemlenmesi sağlanmaya çalışılmıştır.  
Sektörde yer alan her işletme için OND, BSGN ve BSYN değerleri hesaplanmış, hesaplanmalar 
sonucu SFGR değerleri bulunmuştur. 
 
 
2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI  
 
Churchill ve Mullins (2001) çalışmalarında firmaların SFGR oranlarını hesaplamış ardından nakit 
akışını hızlandıran, maliyetleri azaltan çeşitli nakit stratejileri kullanarak SFGR oranları üzerindeki 
etkilerini incelemiş ve olumlu etkileri bulunduğunu tespit etmiştir. 
Passov (2003) SFGR oranını etkileyen unsurları incelemiş ve Pfizer, Intel ve Chevrontexaco gibi 
küresel ve maddi olmayan duran varlık ağırlıklı firmaların ekonomik krizlerden diğer firmalara göre 
daha fazla etkilendiklerini ve SFGR oranlarının karlılıklarının azalmasında bir nevi sigorta olarak 
kullanılabileceğini iddia etmiştir. 
Deloof (2003) Belçika merkezli ve finansa sektörünün dışındaki firmalar üzerine yaptığı çalışmasında, 
OND’yi işletme sermayesinin bir ölçüsü olarak kabul etmiş, alacaklara ve stoklara bağlanan fonların 
ve bağlanma sürelerinin azaltılması ile karlılığın artırılabildiği sonucuna ulaşmıştır.  
Lund (2013) Yenilenebilir enerji sektöründe piyasaya yeni giren ve piyasada mevcut firmaların 
kapasite artırım yatırımları üzerine yaptığı çalışmada, mevcut firmalarda SFG etkisinin yüksek, yeni 
firmalarda ise düşük olduğunu tespit etmiştir. Sorunun sektörde giderek azalan kamu desteğinden ve 
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sert rekabetten kaynaklandığını belirterek, maliyetleri düşürmenin yeni kapasite yatırımları için 
kaynak yaratmada daha doğru bir yol olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
Dreyer, Erasmus, Morrison ve Hamman (2013) yaptıkları çalışmada SFGR oranının duran varlık 
ağırlıklı faaliyet gösteren üretim işletmeleri için daha yararlı sonuçlar verdiğini, ancak dönen varlık 
ağırlık firmalarda oranların düşük çıktığı sonucuna varmışlardır. Bu nedenle dönen varlık firmaların 
SFGR oranları için bir başa baş noktası hesaplanmasını ve bu nokta geçildikten sonra yeterli kaynak 
oluşturabildiklerini iddia etmişlerdir. 
Çam (2016) çalışmasında 2001-2005 yılları arasında hisseleri BIST’de işlem gören firmaları 
inceleyerek, uyguladıkları nakit yönetimi stratejilerinin firma karlılığı üzerindeki etkisini araştırmıştır. 
Uygulanan değişik stratejilerin firma karlılığı üzerinde olumlu bir etkisi olmadığı sonucuna varmıştır.  
  
 
3. OTO FİNANSE EDİLEBİLİR BÜYÜME VE BÜYÜME ORANI 
 
Oto Finanse Edilebilir Büyüme ve büyüme oranı (SFG ve SFGR), üç adımda hesaplanabilmektedir. 
Bu adımlar, Operasyonel Nakit Döngüsü (OND, birim satış için gerekli olan nakit (BSGN) ve birim 
satıştan yaratılan nakit (BSYN) olarak ifade edilebilir.  
 
3. 1. Opersayonel Nakit Döngüsü (OND) 
 
Operasyonel nakit döngüsü (OND), nakdin işletmeye girişi ile çıkışı arasındaki süre olarak ifade 
edilebilir. Bu süre aynı zamanda nakdin işletme içinde stok ve alacaklara bağlı kaldığı süre olarak da 
ifade edilebilir. OND hesaplamasında,  
 

             (1) 
formülünden yararlanılabilir. Burada, TADS, ticari alacak devir süresini, SDS, stok devir süresini ifade 
etmektedir. Böylelikle nakdin işletmeye girip alacaklara ve stoklara bağlı kaldığı süreden borçların 
ödenme süresi düşülerek, her bir birimlik nakdin işletmede işletme sermayesi olarak kaldığı süre 
ölçülmüş olur.    
Ticari alacak devir süresi (TADS) ise, 
 

            (2) 

 
ile hesaplanabilir. Stok devir süresi (SDS) ise, 
 

              (3) 

ile hesaplanabilir.  
 
3. 2. Birim Satış İçin Gerekli Olan Nakit (BSGN) 
 
Birim satış için gerekli olan nakit (BSGN) ifadesi ile hangi tutarda bir nakdin satılan malın maliyeti 
için ve hangi tutarda nakdin faaliyet giderleri için gerekli olduğu bulunur. Bulunan tutarlar zaman 
boyutu dikkate alınarak OND içinde satılan mal maliyetine bağlı olarak geçen süre ve faaliyet 
giderlerine bağlı olarak geçen süre biçiminde ifade edilmiş olunur. Satılan mal maliyeti için geçen 
süre, 

)              (4) 
 ile hesaplanabilir. TBÖS, ticari borç ödeme süresini göstermektedir.    
   
Ticari borç ödeme süresi (TBÖS), 
 

            (5) 

ile hesaplanabilir. 
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faaliyet giderleri için geçen süre ise,  
 

)               (6) 
 
ile düzeltilir. Bir işletmenin tüm nakdi bütünüyle OND ile bağlantılı değildir. İşletme kendi 
ödemelerini de vadeli olarak yaptığı için OND süresi kısalmaktadır. Bir diğer yandan, işletme 
sermayesi dışındaki ödemeler için de gereken bir nakit tutarı söz konusudur.  Bu süreler farklı olduğu 
için OND’nin yarısı olarak kullanılacaktır.  
 
3. 3. Birim Satıştan Yaratılan Nakit (BSYN) 
 
Birim satıştan yaratılan nakit (BSYN) ifadesi ile işletmenin satışlarından faaliyet giderlerinin ve 
satılan mal maliyetinin düşülmesi sonucu bulunan tutar ifade edilmektedir. 
 
 
4. ARAŞTIRMA 
 
Çalışmada Borsa İstanbul’a kayıtlı metal ana sanayi sektörüne bağlı on sekiz firmanın veriler 
kullanılmıştır. Firmaların bilanço ve gelir tablolarından elde edilen rakamlar Microsoft Excel 
programında hesaplanmış ve gerekli sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmada bilgileri yer alan firmalar ve 
BIST kodları tablo 1’de yer almaktadır. 
 

TABLO 1: Metal Ana Sanayi Şirketleri 
BIST 

KODU 
ÜNVANI BIST 

KODU 
ÜNVANI 

ASCEL Asil Çelik San. ve Tic. A. Ş. DMSAS Demisaş Döküm Emaye Mamülleri 
San A. Ş.  

BRSAN Borusan Mannesmann Boru San. ve 
Tic. A. Ş. ERBOS Erbosan Erciyes Boru San. ve Tic. 

A. Ş. 

BURCE Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A. 
Ş. 

EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fab. T. A. Ş. 

BURVA Burçelik Vana San. ve Tic. A. Ş. ISDMR İskenderun Demir ve Çelik A. Ş. 

COMDO Componenta Dökümcülük Tic. ve San. 
A. Ş. IZMDC İzmir Demir Çelik San. A. Ş. 

CELHA Çelik Halat ve Tel San. A. Ş. KRDMA,B,
D 

Kardemir Karabük Demir Çelik San. 
ve Tic. A. Ş. 

CEMAS Çemaş Döküm San. A. Ş. OZBAL Özbal Çelik Boru San. ve Tic. ve 
Taah. A. Ş. 

CEMTS Çemtaş Çelik Mak. San ve Tic. A. Ş. SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve 
Tic. A. Ş. 

CUSAN Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A. Ş. TUCLK Tuğçelik Alüminyum ve Metal 
Mam. San. ve Tic. A. Ş.  

  
 
4. 1. Firmaların Operasyonel Nakit Döngü Süreleri (OND)  
 
Sektörde yer alan firmaların TADS, SDS ve OND değerleri ilgili finansal tablolardan hesaplanarak 
tablo 2’de gösterilmiştir. Tabloda ayrıca 2015-2016 artış ve azalışları görmek mümkündür. 
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          TABLO 2: Metal Ana Sanayi Sektörü TADS, SDS, TBÖDS, ve OND Değerleri    
Firma TADS Artış/ 

Azalış 
SDS Artış/ 

Azalış 
OND Artış/ 

Azalış  2016 2015 2016 2015 2016 2015 
ASCEL 8.40 11.78 -%40,2 169.52 117.44 %44,3 177.92 129.22 %37,7 
BRSAN 46.86 41.36 %13,3 135.64 110.19 %23 182.50 151.56 %20,4 
BURCE 56.52 49.60 %14 132.83 134.93 -%1,6 189.35 184.53 %2,6 
BURVA 103.28 118.43 -%12,8 442.04 289.09 %52,9 545.32 407.52 %33,8 
COMDO 18.64 88.60 -%79 72.54 62.71 %15,7 91.18 151.31 -%39,7 
CELHA 112.00 102.98 %8,8 83.10 66.67 %24,6 195.09 169.65 %15 
CEMAS 78.55 74.48 %5,5 60.19 61.47 -%2,1 138.73 135.95 %2,1 
CEMTS 80.62 65.95 %22,2 90.77 84.02 %8 171.40 149.97 %14,3 
CUSAN 117.09 76.20 %53,7 91.83 59.15 %55,2 208.92 135.34 %54,4 
DMSAS 99.66 88.73 %12,3 64.92 75.88 -%14,4 164.58 164.61 -%0,0 
ERBOS 94.56 88.26 %7,1 77.09 104.98 -%26,6 171.65 193.24 -%11,2 
EREGL 63.26 50.02 %26,5 169.43 119.93 %41,3 232.70 169.95 %37 
ISDMR 33.97 27.50 %23,5 138.97 101.61 %36,8 172.94 129.11 %34 
IZMDC 48.06 42.18 %14 64.05 43.25 %48,1 112.11 85.43 %31,2 

KRDMA 64.29 32.45 %98,1 122.44 121.77 %0,5 186.73 154.22 %21 
OZBAL 134.09 82.81 %61,9 23.96 43.56 -%44,9 158.05 126.37 %25 
SARKY 44.83 50.49 -%11,2 42.26 26.39 %60,1 87.09 76.88 %13,2 
TUCLK 167.24 181.89 -%8,1 77.70 63.25 %22,8 244.93 245.14 -%0,0 

 
Tablodan da görüleceği üzere, 2016 yılı itibariyle TADS en uzun olan işletme 167,24 günle 
TUCLK’dır. Sırasıyla CUSAN ve CELHA, 117,09 gün ve 112 günle onu takip etmektedir. TADS en 
kısa olan işletmeler ise sırayla ASCEL 8,40 gün, COMDO 18,64 gün ISDMR 33,97 gündür.  
SDS en uzun olan işletmeler 2016 itibariyle BURVA 442,04 gün, ASCEL 169, 52 gün ve EREGL 
169,43 gündür. SDS en kısa olanlar ise OZBAL 23,96 gün, SARKY 42,26 gün ve CEMAS 60,19 
gündür. 
İşletmelerin OND değerleri hesaplandığında 2016 yılında en uzun OND değerine sahip işletmeler, 
BURVA 545,32 gün, TUCLK 244, 93 gün ve EREGL 232,70 gündür. Bu işletmeler nakdi stok ve 
ticari alacaklarda en uzun süre tutan işletmelerdir. OND süresini 2015 yılından 2016 yılına en fazla 
artıran işletme %54,4 ile CUSAN olurken, süresi en fazla kısalan işletme ise -%39,7 ile COMDO 
olmuştur. 
 
4. 2. Birim Satış İçin Gerekli Olan Nakit (BSGN) 
 
İşletmelerin ticari borç ödeme süreleri, satışların maliyetine bağlı nakit süreleri, faaliyet giderlerine 
bağlı nakit süreleri ve birim satış için gerekli olan nakit tutarları ilgili finansal tablolardan 
hesaplanarak tablo 2, tablo 3, tablo 4 ve tablo 5’de görülmektedir. Yine ilgili tablolarda 2015 ve 2016 
yılı artış ve azalışları verilmiştir.  
Hesaplama yapılırken gelir tablosuna yüzde analizi uygulanmış, satışlar 100 birim kabul edilerek her 
bir ilgili kalemin satışlar içinde payları hesaplanarak birim değerler oluşturulmuştur. 
 

TABLO 3: Firmaların Ticari Borç Ödeme Süreleri (TBÖS) 
Firma TBÖS  Artış/Azalış Firma TBÖS Artış/Azalış 2016 2015 2016 2015 

ASCEL 33.89 33.91 -0.05% DMSAS 67.71 57.79 17.17% 
BRSAN 180.10 164.02 9.81% ERBOS 88.71 68.24 30.00% 
BURCE 72.09 51.10 41.07% EREGL 36.44 21.56 68.97% 
BURVA 43.58 15.07 189.18% ISDMR 29.89 17.66 69.28% 
COMDO 100.52 67.95 47.93% IZMDC 153.20 71.25 115.01% 
CELHA 154.82 86.59 78.80% KRDMA 118.86 137.78 -13.73% 
CEMAS 116.02 117.92 -1.62% OZBAL 150.82 133.83 12.69% 
CEMTS 33.06 27.15 21.76% SARKY 13.89 5.77 140.75% 
CUSAN 57.25 25.92 120.87% TUCLK 117.61 115.44       1.88% 
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TBÖS 2016 yılında en uzun olan firma 180,10 günle BRSAN olurken en kısa TBÖS sahip firma 13,89 
ile SARKY olmuştur. Artış veya azalış olarak incelendiğinde en fazla artış %189,18’le BURVA’da 
gerçekleşirken, en fazla azalış - %13,73’le KRDMA’da olmuştur. 
 

TABLO 3: Satışların Maliyetine Bağlı Nakit Süreleri 

Firma 

Satış Maliyetine 
Bağlı Nakit 

Süresi Artış/Azalış Firma 

 Satış Maliyetine 
Bağlı Nakit 

Süresi Artış/Azalış 

2016 2015 2016 2015 
ASCEL 144.03 95.31 51.12% DMSAS 96.87 106.82 -9.32% 
BRSAN 2.40 -12.46 -119.28% ERBOS 82.94 125.00 -33.65% 
BURCE 117.26 133.43 -12.12% EREGL 196.26 148.38 32.27% 
BURVA 501.74 392.45 27.85% ISDMR 143.05 111.45 28.36% 
COMDO -9.34 83.35 -111.21% IZMDC -41.09 14.18 -389.85% 
CELHA 40.27 83.06 -51.52% KRDMA 67.87 16.44 312.87% 
CEMAS 22.72 18.03 26.00% OZBAL 7.23 -7.47 -196.84% 
CEMTS 138.34 122.82 12.64% SARKY 73.21 71.11 2.94% 
CUSAN 151.66 109.42 38.61% TUCLK 127.33 129.71 -1.84% 

 
2016 yılında satışların maliyetine bağlı nakdin süresi en uzun olan işletme 151,66 gün ile CUSAN 
olurken, en kısa süreye sahip işletme 2,40 gün ile BRSAN olmuştur. Artış azalış olarak incelendiğinde 
en fazla artış %501,74 ile BURVA’da olurken, en fazla azalış -%389,85 ile IZMDC’de 
gerçekleşmiştir. Bazı sürelerin negatif çıkması, satış hasılatından elde edilen nakitten, satışların 
maliyetine pay düşmediği anlamına gelmektedir. 

TABLO 4: Faaliyet Giderlerine Bağlı Nakit Süreleri 

Firma 

Satış Maliyetine 
Bağlı Nakit 

Süresi Artış/Azalış Firma 

 Satış Maliyetine 
Bağlı Nakit 

Süresi Artış/Azalış 

2016 2015 2016 2015 
ASCEL 88.96 64.61 37.69% DMSAS 82.29 82.30 -0.02% 
BRSAN 91.25 75.78 20.42% ERBOS 85.83 96.62 -11.17% 
BURCE 94.67 92.27 2.61% EREGL 116.35 84.97 36.93% 
BURVA 272.66 203.76 33.82% ISDMR 86.47 64.55 33.95% 
COMDO 45.59 75.65 -39.74% IZMDC 56.06 42.71 31.24% 
CELHA 97.55 84.83 15.00% KRDMA 93.36 77.11 21.08% 
CEMAS 69.37 67.98 2.05% OZBAL 79.02 63.18 25.07% 
CEMTS 85.70 74.99 14.29% SARKY 43.55 38.44 13.28% 
CUSAN 104.46 67.67 54.36% TUCLK 122.47 122.57 -0.09% 

 
Faaliyet giderlerine bağlı olan nakit sürelerinde 2016 yılında en uzun süreye sahip işletme 272,66 gün 
ile BURVA olurken, en kısa süreye sahip işletme 43,55 gün ile SARKY olmuştur. Artış azalış olarak 
bakıldığında en fazla artış %37,69 ile ASCEL’de gerçekleşirken en fazla azalış -%39,74 ile 
COMDO’da gerçekleşmiştir. 

TABLO 5: Birim Satış İçin Gerekli Olan Nakit Tutarları (BSGN) 

Firma 
Satış Maliyetine 

Bağlı Nakit Süresi Artış/Az
alış Firma 

 Satış Maliyetine 
Bağlı Nakit Süresi Artış/Az

alış 2016 2015 2016 2015 
ASCEL 0.797 0.703 13.38% DMSAS 0.768 0.504 52.59% 
BRSAN 0.077 -0.015 0.077 ERBOS 0.493 0.685 -28.11% 
BURCE 0.832 1.034 -19.56% EREGL 0.728 0.694 4.90% 
BURVA 1.062 1.228 -13.51% ISDMR 0.697 0.777 -10.31% 
COMDO 0.233 0.689 -66.25% IZMDC -0.190 0.215 -188.39% 
CELHA 0.375 0.521 -28.07% KRDMA 0.421 0.148 185.29% 
CEMAS 0.376 0.385 -2.29% OZBAL 0.392 0.245 59.95% 
CEMTS 0.808 0.813 -0.58% SARKY 0.812 0.876 -7.27% 
CUSAN 0.626 0.782 -19.97% TUCLK 0.654 0.406 61.08% 
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BSGN tutarları 2016’da en yüksek olan işletme 1,062 TL ile BURVA olurken, en düşük işletme 0,077 
TL ile BRSAN olmuştur. Artış ve azalış olarak incelendiğinde en fazla artış %185,29 ile KRDMA’da, 
en fazla azalış ise -%188,39 ile IZMDC’de gerçekleşmiştir.  

4.3. Birim Satıştan Yaratılan Nakit (BSYN) 
Birim satıştan yaratılan nakit, bir başka ifade ile birim satış gelirinden birim satışların maliyeti ve 
birim faaliyet giderleri düşüldükten sonra kalan birim kar tutarları tablo 6’da yer almaktadır. BSYN 
hesaplamasında da BSGN’de açıklandığı gibi yüzde analizi uygulanmıştır.   
 

TABLO 6: Birim Satıştan Yaratılan Nakit Tutarları (BSYN) 

Firma 

Satış Maliyetine 
Bağlı Nakit 

Süresi Artış/Azalış Firma 

 Satış Maliyetine 
Bağlı Nakit 

Süresi Artış/Azalış 

2016 2015 2016 2015 
ASCEL 0.107 0.101 5.50% DMSAS -0.020 0.142 -113.99% 
BRSAN 0.114 0.053 116.39% ERBOS 0.120 0.071 68.96% 
BURCE 0.026 -0.043 -160.52% EREGL 0.181 0.187 -3.48% 
BURVA 0.117 -0.002 5254.29% ISDMR 0.197 0.131 50.04% 
COMDO 0.009 0.075 -87.83% IZMDC 0.041 0.025 66.82% 
CELHA 0.042 0.061 -30.40% KRDMA 0.058 0.048 22.20% 
CEMAS -0.014 -0.069 -79.66% OZBAL -0.020 -0.004 460.05% 
CEMTS 0.112 0.086 30.02% SARKY 0.035 0.049 -28.10% 
CUSAN 0.211 0.140 51.09% TUCLK 0.090 0.145 -37.75% 

 
Tablo incelendiğinde 2016 yılı itibariyle BSYN tutarı en fazla olan firma 0,211 TL ile CUSAN 
olurken, en düşük BSYN elde eden firma -0,020 TL ile OZBAL olmuştur. En fazla artış %5254,29 ile 
BURVA’da gerçekleşirken, en fazla azalış -%160,52 ile BURCE’de gözlemlenmiştir. 

5. OTO FİNANSE EDİLEBİLİR BÜYÜME ORANI (SFGR) 
SFGR hesaplamalarında her bir birimlik ortalama nakit döngüsü (OND) için gerekli olan nakit tutarı, 
birim satıştan yaratılan nakit tutarlarına bölünerek firmaların SFGR oranları hesaplanmıştır. Bu oran 
işletmenin yabancı kaynak ihtiyacı duymadan büyüme potansiyelini ifade etmektedir. Hesaplamalar 
SFGR ile sınırlı tutulmayıp bir yıl içindeki OND sayısı temel alınarak yıllık ve bileşik oran olarak da 
gerçekleştirilmiştir. Bundaki amaç, işletmenin bir yıl içindeki büyüme potansiyelini daha net biçimde 
ortaya koymaktır. SFGR oranları tablo 7’de yer almaktadır. 

TABLO 7: SFGR Oranları 
Firma SFGR  Yıllık SFGR  Kümülatif SFGR 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
ASCEL 13.37% 14.37%  27.44% 40.60%  29.37% 46.13% 
BRSAN 148.11% -362.09%  296.21% -872.03%  515.57% -872.03% 
BURCE 3.14% -4.18%  6.06% -8.27%  6.15% -8.10% 
BURVA 11.00% -0.18%  7.36% -0.17%  7.23% -0.17% 
COMDO 3.90% 10.81%  15.60% 26.08%  16.54% 28.10% 
CELHA 11.29% 11.67%  21.12% 25.10%  22.16% 26.80% 
CEMAS -3.71% -17.84%  -9.77% -47.88%  -9.47% -40.99% 
CEMTS 13.84% 10.58%  29.47% 25.76%  31.79% 27.74% 
CUSAN 33.68% 17.84%  58.84% 48.11%  66.05% 55.69% 
DMSAS -2.59% 28.26%  -5.75% 62.67%  -5.66% 73.66% 
ERBOS 24.26% 10.32%  51.59% 19.50%  58.71% 20.39% 
EREGL 24.84% 26.99%  38.96% 57.98%  41.62% 67.07% 
ISDMR 28.20% 16.86%  59.52% 47.65%  68.93% 55.33% 
IZMDC -21.68% 11.49%  -70.58% 49.08%  -54.87% 59.13% 
KRDMA 13.88% 32.40%  27.13% 76.69%  28.93% 94.32% 
OZBAL -5.11% -1.46%  -11.81% -4.22%  -11.42% -4.16% 
SARKY 4.36% 5.62%  18.27% 26.70%  19.59% 29.66% 
TUCLK 13.78% 35.65%  20.53% 53.08%  21.21% 57.45% 
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Kümülatif SFGR oranı olarak incelendiğinde metal ana sanayi sektöründe yer alan firmalardan 2016 
itibariyle dört firmanın (CEMAS, DMSAS, IZMDC, KRDMA, OZBAL) sonuçlarının negatif olduğu, 
bir başka ifade ile nakit akışlarından büyüme için kaynak sağlayamadığı görülmektedir. 2015 yılına 
bakıldığında ise beş firmada (BRSAN, BURCE, BURVA, CEMAS, OZBAL) negatif SFGR 
oranlarına sahip oldukları görülecektir. Bu firmalardan BRSAN, BURCE ve BURVA negatif 
değerden pozitife dönerken, DMSAS ve IZMDC pozitiften negatif değerlere düşmüşlerdir.  
2016 itibariyle kümülatif olarak en fazla SFGR oranına sahip işletme %515,57 ile BRSAN olurken, en 
düşük değere sahip işletme -%54,87 ile IZMDC firması olmuştur. 
 
 
6. SONUÇ 
 
SFGR oranları işletmelerin dış kaynaklara daha az bağımlı olarak büyüme potansiyellerini ortaya 
koyması bakımından oldukça önemlidir. Yabancı kaynak maliyetlerinin değişkenlik gösterdiği, 
krediye ulaşmanın küçük ve orta boy işletmeler için zorluğu gelişmekte olan ülkeler için göz önüne 
alındığında, nakit akışlarından yaratılan kaynaklarla büyümenin önemi daha iyi anlaşılacaktır.  
Elbette SFG ve SFGR işletmeler için tek büyüme kaynağı değildir. Bazı zamanlarda özkaynaklar 
yoluyla büyüme veya nakit akışları ile büyüme işletmeler için daha maliyetli bile olabilmektedir. 
Örneğin, hissedarların kar beklentileri bazen yabancı kaynak maliyetinin üzerine bile çıkabilmektedir. 
Bu nedenle SFG’yi işletme için tek kaynak olarak görmek yerine bir alternatif kaynak türü olarak 
değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 
Çalışmada BIST’de yer alan diğer sektörler ve firmalara yer verilmemiştir. Ayrıca SFGR oranlarının 
gösterdiği potansiyel ile firmaların satışlarında, karlılıklarında, özkaynaklarında artış veya azalışa 
ilişkin anlamlı bir ilişkinin varlığı çalışmanın kapsamı dışında kaldığı için sorgulanmamıştır.    
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1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI  
 
Son dönemlerde dünya da yaşanan finansal krizler ve darboğazların sonucu olarak reel sektör şirketleri 
kredi temininde bazı sorunlar yaşamaya başlamıştır. Bu sorun işletmelerin faaliyetlerini verimli bir 
şekilde gerçekleştirememelerine sebep olmaktadır. Kredi teminatında sorun yaşayan işletmelerin nakit 
sıkıntılarını ortadan kaldırabilmek amacıyla Türkiye de Kredi Garanti Fonu kurulmuştur. KGF nin 
amacına uygun şekilde kredilere kefil olması işletmelerin finansman sıkıntılarından kurtularak kendi iş 
alanlarına (üretim veya hizmet alanlarına) ağırlık vermelerine sebep olacaktır. Bu çalışmada Kredi 
Garanti Fonu nun işletmelere verdiği desteğin finansal inovasyona etkisi gösterilmeye çalışılmıştır. 
Burada fonun vermiş olduğu destek ile işletmelerin hangi alanlarda finansal inovasyon yapabilme 
yeteneklerinin arttığımı ifade etmek gerekmektedir. Bu çalışmayla işletmeler açısından Kredi Garanti 
Fonu nun vermiş olduğu desteğin arz ettiği önem ve işletmeler açısından bu desteğin finansal 
inovasyonda ne ifade ettiği açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma finansal inovasyon ve Kredi Garanti 
Fonu konusunda yazılmış makale ve kitapların taranması ile finans üzerine edinilen tecrübelerin 
kullanılması yoluyla hazırlanmıştır. 
 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI  
 
Türkiye de Kredi Garanti Fonunun desteklerini işletmelerin finansal inovasyonuna etkisi üzerine bir 
araştırma konusu irdelenmiştir. Bu çalışmanın literatür taraması ile akademik çalışmaların içerisinde 
kendine yer bulmanın yanında yenilikçi her alanda finansal inovasyonun önemi ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Literatür taraması sürecinde yayınlanmış eserlerin tamamına yakını incelenmeye 
çalışılmıştır. Eserler tüm detaylarıyla incelenerek öncelikle konunun Türkiye de nasıl bir yer 
edindiğini sonrasında da dünya üzerinde hangi noktada olduğu incelenmiştir.  
Yapılan taramayla Kredi Garanti Fonu desteklerinin işletmelerin finansal inovasyonuna katkıda 
bulunabilmesi için hangi desteklerin ön plana çıkmasının tanımlanma sınırları, fonun hangi sektörler 
üzerinde daha etkili olduğu konusu üzerinde durulmasına, daha önceden kredi dağıtma sürecindeki 
kefil olgusunun işletmelerin kredi almalarının önündeki en büyük engel olduğu gerçeğinin 
belirlenmesine ulaşılmıştır. Bununla ilgili olarak daha sonraki çalışmalarda fonun vereceği desteklerin 
daha geniş bir sektörel dağılımla yapılmasının önemi ön plana çıkmaktadır.   

                                                
1Yrd.Doç.Dr., İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) Bölümü, 
myurttadur@gelisim.edu.tr 
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Bu çalışmamızda konunun değerlendirilmesinin yapılması amaçlandığı için konuyla ilgili yazılmış 
olan hakemli dergilerde yayınlanmış tüm makaleler, konuyla ilgili kitapların yanında hakemsiz 
dergilerle gazetelerin köşe yazıları ve uzman görüşleri tamamen taranmıştır. 
 
 
3. TASARIM VE YÖNTEM 
 
Çalışmamızın tasarımında konuyla ilgili yazılmış tüm eserlerin taranılıp elde edilen bilgilerin belirli 
bir süzgeçten geçirilerek Kredi Garanti Fonu nun sektörlere dağıtmış olduğu kredilerin hangi 
yöntemlerle dağıtıldığı üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın yönteminde ise konuyla ilgili yayınlanmış 
tüm eserler incelenmiştir. Yani yayınlanmış eserler incelenerek kendi tecrübelerimizle eserlerden elde 
edilen bulgular harmanlanmış ve konuyla ilgili bulgulara ulaşılmıştır. Bulgular tartışma ortamında 
tartışılarak belirli sonuçlara ulaşılmıştır. Sonuçların yanında akademik çalışmalarda kullanılmak üzere 
belirli öneriler yapılarak çalışmanın sınırlılıkları da belirlenmiştir. 
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA  
 
Çalışmamızın ortaya koymuş olduğu bulgulara gelince Türkiye ekonomisindeki kredilerin vermiş 
olduğu rahatlama ortamının yanında, diğer yandan KGF altında verilen yeni krediler (Toplam KGF 
kredilerinin ancak 1/3’ü olduğu tahmin ediliyor) zaten sınırlı olan tasarruf mevduatlarına olan talebi 
artırdı. Bu da aylık mevduat faizlerinin yüzde 14,50, yeni kredi faiz oranlarının da yüzde 16-17 
seviyelerine çıkmasına neden oldu. Hızlı kredi artışının getirdiği ani fonlama talebi doğal olarak tüm 
faizleri artırdı. İnce eleyip, sık dokumadan verilen “KGF Kredileri” sıkıntıdaki şirketler için can suyu 
olacakken, kısa sürede hızlı davranılması sebebiyle genel mevduat-kredi seviyesini yukarı çekerken, 
sistemde de bir anlamda “ahlaki erozyona” sebep oldu. 
Ancak sistem içinde hala ciddi riskler vardır. Bu risklerin gündeme gelmesi halinde ülke hükümet ve 
bankacılık sistemi için, büyük bir kriz yaratılabilir. Sistemin risk durumu günlük olarak takip edilmeli 
ve sistemi koruyan ek tedbirler alınmalıdır. En büyük risk, kredilerin geri ödenmesindeki gecikme ve 
aksamalardır. Hazine'nin KGF'ye sağladığı teminatı arttırması piyasada olağanüstü taleple karşılandı. 
Daha ilk haftada bankalar 39 bin işletmeye 20 milyar lira kredi verdi. Hazine de bu kredilere bir 
anlamda kefil oldu. Oysa 25 yıldır faaliyette olan KGF, bu süre boyunca sadece 35 bin 995 firmanın 
12,3 milyar liralık kredisine teminat verebilmişti. İlk 3 ayın sonunda ise işletme sayısı 55 bini, kefalet 
verilen kredi de 48,7 milyar lirayı aştı. 
Bankaların firma sahiplerine KGF kredisi kullanmaları yönünde telkinde bulunduğu, kredilerin önemli 
bir bölümünün ise mevcut borçları yeniden yapılandırmakta ve lüks otomobil, arsa, ev alımı gibi 
harcamalarda kullanıldığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkan bir sonuçtur. Bunların yanında benzer 
şekilde KGF kredileri ile döviz alımının yaygınlığı üzerine haberler de medyaya yansıdı.   
Önümüzdeki aylarda kredi piyasalarındaki gelişmelerin üretime ve istihdama yansımalarını yakından 
takip edilerek izlenilmelidir. KGF nun sağlamış olduğu desteklerin kısa vadede olumlu bir hava 
yaratacağı gibi uzun vadede daha büyük sorunları ortaya çıkarmaması üzerine ciddi çalışmalar 
yapılmalıdır. 
 
 
5. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR 
 
Çalışmamızın sonucunda eşzamanlı olarak tüm iş süreçleri yeniden gözden geçirilerek tanımlanmış, 
yönetmelik ve uygulama talimatları ile kurallara bağlanmış, şeffaf, hesap verilebilir, denetlenebilir bir 
yapı oluşturulduğu ortaya konmuştur. Böylece, KGF 2016 yılı içerisinde uluslararası standartlara 
uygun kurumsal bir kurum haline getirilmiştir. Ancak sistem içinde hala ciddi riskler vardır. Bu 
risklerin gündeme gelmesi halinde ülke hükümet ve bankacılık sistemi için, büyük bir kriz 
yaratılabilir. Sistemin risk durumu günlük olarak takip edilmeli ve sistemi koruyan ek tedbirler 
alınmalıdır. En büyük risk, kredilerin geri ödenmesindeki gecikme ve aksamalardır. KGF’nin verdiği 
genel kefalet tutarı azami 3 milyon TL olup, kefalet oranı %80’dir. Hazine destekli kefaletlerde ise üst 
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sınır KOBİ’ler için azami 12 milyon TL iken kefalet oranı da %90, KOBİ dışı firmalar için ise azami 
kefalet tutarı 200 milyon TL iken kefalet oranı %85’dir. Ancak ihracatçı veya döviz kazandırıcı 
faaliyeti olan işletmeler için Hazine destekli kefalet oranı %100’e kadar çıkabilmektedir. KGF’nin 
kefalet hacminin 20 milyar TL’den 250 milyar TL’ye yükseltilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı 
da 10.03.2017 tarihinde yayımlanmış ve 15.03.2017 tarihinde Hazine Müsteşarlığı ile imzalanan 
protokolle birlikte 28.05.2017 tarihi itibariyle toplamda 274.060 işletmede yaklaşık 180.4 milyar TL 
kredi hacmine ulaşılmıştır. KGF, 5 ayda dünyanın en büyük Kredi Garanti Kurumu haline gelmiştir. 
Risk de buradadır. O tarihten bu yana geçen yaklaşık bir buçuk aylık süre içinde 186 bin işletmeye 
verilen 137 milyarlık kredi karşılığında 122 milyar TL’lik kefalet sağlandığı belirtiliyor KGF 
tarafından. Verilen kefaletlerin krediye oranı yüzde 80 ile yüzde 100 arasında değişiyor. Kefalet üst 
limiti ise KOBİ’ler için 12 milyon TL  KOBİ dışı işletmeler için ise 200 milyon TL olarak belirlenmiş. 
Sağlanan kefaletlerin yüzde 55’inin yeni kredi, yüzde 43’ünün ek kredi olanağı olarak kullanıldığı, 
yüzde 2’si ile de halihazırda varolan kredi yükümlülüklerine teminat sağlandığı belirtiliyor. Bu 
durumda KGF kredilerinin işletmelerin finansal inovasyonuna bir katkı sunmadığı ortaya çıkmaktadır. 
Hazine garantisi her banka için yüzde 7 ile sınırlandırılmış durumundadır. Bu oran üzerinde de 
yeniden çalışılması daha uygundur.   
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YENİ NESİL FİNANSMAN ARACI OLARAK KİTLESEL 
FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ 

 
CROWDFUNDING AS A NEW GENERATION FINANCING MODEL: 

TURKISH POTENTIAL 
 

                                                   Fatma İZMİRLİ ATA1  
 
 
 

   ABSTRACT 
 

Crowdfunding is a new financing model that enables entrepreneurs with innovative ideas meeting their 
financial needs with early access to web sites and social media tools from so that the idea can be 
developed. This model has emerged in last decade in countries such as America, England and 
Germany and factors like the increase in internet access and income level, widespread electronic 
money transfer, dissemination of risks, understanding of social responsibility adopted by enterprises 
and employment supplement have played an important role in the development of the model. 
In particular, it is an advantageous method that prevents an entrepreneur with a new idea from idea 
disappearing due to inaccuracies or projecting failures to offer early-stage financing before reaching 
the angel investor or other traditional methods by offering financial resources in the implementation 
process (prototype presentation).  
In our study the development and legal arrangements of the crowdfunding in the world will be 
discussed and this technique, which has recently begun to attract attention and implementation, will be 
examined in terms of the reasons for emergence, types and working styles for Turkey. Especially by 
examining the new legal regulations on crowdfunding, ıt is aimed to overcome this gap in the 
literature.  
 
Key Word: Crowdfunding, Financial Techniques, Legal Regulation 
 

ÖZET 
 

Kitlesel fonlama, yenilikçi fikre sahip girişimcilerin ihtiyaç duydukları finansmanı, fikirlerini 
geliştirilebilmeleri amacıyla erken aşamada, websiteleri ve sosyal medya araçları yardımıyla elde 
etmelerini sağlayan yeni bir finansman modelidir. Amerika, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde son 
on yılda gelişme gösteren bu modelin geldiği noktada internet erişimindeki ve gelir düzeyindeki artış, 
elektronik para transferinin yaygınlaşması, riskin dağıtılıyor olması, işletmelerce benimsenen sosyal 
sorumluluk anlayışı ve istihdama yapılan katkı önemli rol oynamıştır. 
Özellikle yeni bir fikre sahip girişimciye, bu fikrini hayata geçirme (prototip sunma) aşamasında 
henüz melek yatırımcı veya diğer geleneksel yöntemlere ulaşmadan önce erken aşamada finansman 
sunması, birikim veya projelendirme yetersizliği nedeniyle bu fikrin yok olmasını önlemesi nedeniyle 
oldukça avantajlı bir yöntemdir. 
Çalışmamızda dünyada kitlesel fonlamanın gelişimi ve yasal düzenlemeleri ele alınacak,  yeni 
uygulanmaya ve dikkat çekmeye başlayan bu teknik, çalışmamızda ortaya çıkış nedenleri, türleri ve 
işleyişi bakımından ülkemiz açısından incelenecektir. Özellikle kitlesel fonlamaya ait yeni yasal 
düzenlemelerin incelenmesi sayesinde literatürdeki bu eksikliğin giderilmesi amaçlanmıştır. 

 
Anahtar Kelime: Kitlesel Fonlama, Finansal Teknik, Yasal Düzenleme 
 

                                                
1 Yrd. Doç. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, fatma.izmirli@cbu.edu.tr 
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1. GİRİŞ 
 
İşletmeler için uygun finansmanı gereken zamanda, en düşük maliyetle ve kolaylıkla sağlayabilmek 
günümüzün rekabetçi piyasalarında en önemli unsurlardan birisi haline gelmiştir. Özellikle kuruluş 
aşamasında olan veya yeni kurulan küçük ölçekli işletmeler ve yenilikçi fikre sahip olan girişimciler 
için finansmana ulaşmak oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Kişisel veya ailevi sermaye bu aşamadaki 
girişimler için en kolay finansman yolu iken bankalardan borçlanma, devletten veya kurumlarından 
teşvik veya destekler alabilmek daha zor olan türler arasında yer almaktadır.  
Bu noktada girişimcilerin karşısına özellikle 2000’li yıllarda dünya ekonomilerini oldukça derinden 
etkileyen ekonomik krizler nedeniyle küçük ölçekli girişimlerin desteklenmesi gerekliliği çıkmıştır. 
İletişim teknolojilerinin de aynı dönemlerde hızla gelişmesiyle birlikte girişimciler için yeni finansman 
teknikleri yaratılmaya başlanmıştır. Melek yatırım, girişim sermayesi ve kitlesel fonlama bu teknikler 
arasından son yıllarda en çok dikkati çekenler arasında yer almaktadır.  
Çalışmamızda bu tekniklerden kitlesel fonlama ortaya çıkış nedenleri, türleri, süreci, fırsat ve 
üstünlükleri, Türkiye’de ve Dünya’daki uygulanma hacmi açısından ortaya konulacak ve son yapılan 
yasal düzenlemeler açısından değerlendirilecektir. 
 

 
2. KİTLESEL FONLAMA TANIMI 

 
Belirli amaçlar doğrultusunda girişimleri desteklemek için öncelikle internet üzerinden, gerek bağış 
gerek ödül gerekse oy hakkı şeklinde mali kaynakların sağlanabilmesi yapılan açık bir çağrıdır 
(Lambert ve Schwienbacher, 2010).  
Birçok küçük yatırımcının birleşerek kendilerinin seçtiği bir projeye yatırımlarına karşılık bekleyerek 
veya bazen sembolik karşılık isteyen bir biçimde ortak olması, ürün geliştirme aşamasındaysa ön 
sipariş vermesi ya da bir çeşit bağışta bulunarak, girişimcilere sermaye sağlamasına denir (Ergen, vd, 
2013). 
Kitle fonlaması terimi kitle kaynağı teriminden türetilmiştir ve dış kaynak kullanımında çok sayıdaki 
bireyin kaynaklarından, bilgilerinden ve uzmanlıklarından faydalanma anlamına gelmektedir, (Hemer, 
2011).  
Dünya Bankasınca 2013 yılında yayınlanan raporda ise kitle fonlaması bağışçılardan ve 
yatırımcılardan internet üzerinden para toplayabilmenin, girişimciliğin yaygınlaştırılmasının ve yeni 
fikirlerin hayata geçmesinin etkin bir yolu olarak tanımlanmıştır. 
Kitle fonlaması, girişimcilerin iş fikirlerini veya şahsi projelerini gerçekleştirmek için kitle fonlama 
platformları üzerinden halktan para toplamak suretiyle finansman sağladıkları bir yöntemdir (6362 
Sayılı Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, Madde 1). 
 
 
3. NEDEN VE NASIL ORTA ÇIKMIŞTIR 

 
Piyasaya yeni giren girişimcilerin erken dönem finansmanında genellikle kendilerinin veya ailelerinin 
birikimlerinden veya arkadaşlarının mali desteklerinden yararlandıkları bilinen bir gerçektir.  Böyle 
olmasının en önemli nedenleri arasında girişimcilerin piyasa hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmamaları, yeterli iş tecrübelerinin çoğu zaman bulunmaması, geleneksel finansman kanallarından 
fon sağlayabilmek için yeterli teminatları gösterememeleri ve henüz projeye ait kurumsal bir yapının 
var olmaması gelmektedir. 
Elinde projesi olan ancak sermaye yetersizliği, kurumsal bir kimliğe sahip olamama, kaynak erişimi 
üzerindeki kısıtlar, var olan finansman çeşitliliğinden beklenen ölçüde yararlanamama gibi 
nedenlerden ötürü gerekli finansman desteği bulamayan girişimcilerin, internet kullanımının 
artmasıyla birlikte artan sosyal medya kullanımı, internetin çift yönlü iletişime imkan sağlaması 
sayesinde projelerini hayata geçirebilmek için gerekli olan finansmana sanal ortam üzerinden ulaşmak 
için başvurdukları bir sistem olarak karşımıza kitlesel fonlama çıkmıştır. 
Kitlesel fonlama 2008 krizinden sonra girişimciler, sanatkarlar ve erken dönem girişimcilerinin fon 
bulmada karşılaştıkları zorlukların aşılabilmesi özellikle kriz ile birlikte finansal kuruluşlar içinde 
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önemli yere sahip olan bankalara olan güvenin azalması ve elinde kısıtlı miktarda da olsa birikimi 
bulunan yatırımcıların yatırım yapmaktan çekinmeleri nedeniyle ortaya çıkan yeni bir fonlama 
sistemidir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde girişimcilerin yatırımlarını geliştirebilmek için 
ihtiyaç duydukları fonların sağlanmasında sermaye piyasasının gelişmesini tamamlayamaması 
nedeniyle bankalar halen en önemli kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu aşamada bankaların 
erken dönem girişimcilerine sağlanacak fonlarda hem kısıtlı fonlarının bulunması hem de fonlama 
süreçlerinde var olan bürokratik gerekliliklerin girişimcileri zorlaması nedeniyle yeterince etkin 
olamadıkları açıktır.  
Ayrıca kitlesel fonlama, yaş, iş tecrübesi, mal varlığı, sabit bir gelir sahipliği gibi olası kısıtlardan 
dolayı finans kurumlarından kredi alamayanlar ile kredi alabilmesine rağmen kredi geri ödemesini 
karşılayacak kadar yeterli finansal imkâna sahip olmayan girişimciler için de projelerini 
gerçekleştirmek için başvurulan bir finansman çözümüdür (İşler, 2014). 
Kitlesel fonlamanın gelişiminde ve başarılı olmasında değişik grupların istekli olduklarını 
görmekteyiz; hükümetler bu sayede yeni iş imkanları yaratmayı ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi 
amaçlarken, girişimciler var olan finansman imkanlarını geliştirmeyi, sıradan insanlar yatırım yapma 
imkanını ve aracı platformlar ise farklı iş dallarını geliştirmeyi amaçlamaktadırlar (Valanciene ve 
Jegeleviciute, 2014). 
Devlet sektöründe teşvik edici sermaye TÜBİTAK, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB gibi kurumlar aracılığıyla sağlanmaya çalışılmaktadır; lakin verilen 
yatırım dünya ölçeğinde oldukça düşüktür ve şirketlerin büyümesini engellemektedir (Ergen vd. , 
2013). 
Hemer’e göre (2011) ilk crowdfunding faaliyetleri bir hayli eskidir. Mozart ve Beethoven müzik 
elyazmalarını ilgililerine avans abonelikleri sunarak konser ve yayınlara dönüştürmüştür. 1997 yılında 
İngiliz Rock grubu Marillion’ın internet aracılığı ile Amerika konser turunu duyurarak fanlarından 
60,000 $ toplaması ise bir diğer örnektir. 
2006 yılında kurulan ve Amsterdam merkezli bir müzik platformu olan Sellaband ve sonrasında 2009 
yılında kurulan ve merkezi New York’ta bulunan geniş bir yaratıcı projeler platformu olan Kickstarter 
crowdfunding deyince akla ilk gelen oluşumlardır. (Agrawal vd., 2013). 
 

 
4. KİTLESEL FONLAMA SÜRECİ 

 
Farklı türlere sahip olan Kitlesel fonlama süreci kavramın tanımında da bahsettiğimiz üzere erken 
dönem girişimcilerinin ihtiyaç duydukları finansmanı çok sayıdaki fon sağlayıcıdan internet aracığı ile 
belirli bir zaman diliminde elde edebilmelerini amaçlamaktadır. Bu süreci aşağıdaki şekilde 
detaylandırmak mümkündür (İşler, 2014): 
1. Hedeflenen fon tutarının belirlenmesi: Projeyi fikir aşamasından, ayağı yere basan bir ürün 
veya hizmet noktasına taşımak için, girişimcinin süreçteki tüm maliyetleri ve riskleri iyi değerlendirip, 
piyasa şartlarını dikkate alan bir fiyatlama yapması gerekmektedir. Optimal bir fon tutarının 
hedeflenmesi, girişimcinin kredibilitesi açısından en az proje tanıtımı kadar önemlidir. 
2. Projenin hazırlanması: Proje tanıtımının ağırlıklı olarak sanal ortam üzerinden yapılacak 
olması tanıtımın uzunluğu, görselliği, teması ve özgünlüğünü ciddi şekilde ön plana çıkarmaktadır. Ek 
olarak hazırlanan projenin, çıkış noktasının ve hedeflerinin açık şekilde verilmesi, yatırımcıların 
yaptıkları yatırım karşılığında ellerine ne geçeceğinin belirlenmesi katılımcı havuzunun genişlemesine 
ve dolayısıyla proje için hedeflenen tutara daha kısa zamanda ulaşılmasına olanak sağlayacaktır. 
Tanıtım için en yoğun başvurulan araç videolar olurken, akan metinler, sesli anlatımlar ya da çizimler 
de kullanılmaktadır. 
3. Kitle fonlama portalı: Hazırlanan proje kitle fonlama portalına sunulur, gerekli kayıt 
işlemleri gerçekleştirilir. Portal başvuru sahiplerinin dokümanlarını inceler ve gerekli denetimleri 
yaptıktan sonra projeyi portalda yayınlamaya başlar. Bu portallar projenin gerçekleşmesi durumunda 
%5 ile %10 arasında değişen oranlardan komisyon bedelini tahsil ederek kalan tutarı girişimciye 
öderler.  
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4. Fon oluşumu ve tedariki: Birçok kitlesel fonlama platformu, projeler için katılımcıların katkı 
miktarlarına her hangi bir üst sınır getirmemektedir. Dolayısı ile katılımcılar, sosyal ya da ticari amaçlı 
olarak kendilerinde ilgi uyandıran projeye diledikleri miktarda katkı yapabilmektedir. Platformların 
altyapıları doğrultusunda, ödemeler kredi kartı, paypal, sanal kart, EFT veya havale gibi ödeme 
kanalları ile yapılabilmektedir. Projenin platformda yayına alınması ile birlikte başlayan sürenin 
akabinde, hedeflenen fon miktarına önceden belirlenen zaman zarfı içinde ulaşılması durumunda, 
kitlesel fonlamaya aracılık hizmeti veren platform yönetimi kendileri için önceden belirlenen 
komisyon oranını düşerek, kalan miktarı proje sahibine verir. Bu noktada belirtilmesi gereken önemli 
bir nokta ise hem projeye katkı yapanların hem de proje sahibinin, platform hizmetinin ne oranda bir 
komisyon kesintisi yapacağını baştan bilmeleridir. Bu nedenden dolayı, platformu kullanacak 
girişimcilerin, hedefledikleri fon tutarını belirlerken, platform komisyonunu da hesaba katıyor olmaları 
gerekmektedir. Hedeflenen fon tutarına ulaşılamaması durumunda ise toplanan fonlar yatırımcılarına 
geri ödenmektedir.  
5. Ödül-hediye-getiri-ortaklık: Genelde hedeflenen tutarın yakalanması koşuluyla proje sahibi, 
katılımcılarına kitlesel fonlama türüne göre ödül, hediye edilecek ürün ya da hizmet, faiz veya temettü 
geliri verir. Projeye katılım gösteren kişilere verilecek bu karşılıklar genelde önceden belirlenir ve 
katılım tutarına göre oransal olarak dağıtılır. 

 

 
Kitlesel fonlama ile finansmanda hangi projelerin daha başarılı olduğuna ilişkin çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır. Mollick (2014), ise çalışmasında 48.500 kitle fonlaması projesine aktarılan 237 milyon 
dolarlık fonlamada başarıyı ya da başarısızlığı etkileyen unsurları incelemiştir. Buna göre kişisel ağlar 
ve projenin kalitesi kitle fonlaması çabalarının başarısını;, projenin yapıldığı bölge ise önerilen 
projenin tipine göre fonlama başarısını etkilediğini tespit etmiştir. Örneğin gelişmiş bölgelerdeki 
teknoloji projeleri daha iyi fonlanırken yoksul bölgelerdeki küçük iş kurma projeleri ve yardım 
projeleri daha başarılı fonlanabilmektedir. 
Performanslarını karşılaştırmak için yaklaşık 50.000 kitle fonlaması projesini değerlendiren Pitschner 
ve Pitschner-Finn (2014), kar amacı gütmeyen projelerin hedeflenen en düşük fon miktarına 
ulaşmalarının, kâr amacı güdenlere oranla daha muhtemel olduklarını bulmuşlardır. 
 
 
5. KİTLESEL FONLAMA TÜRLERİ 

 
Dünya’da yaygın olarak kabul gören ve uygulamada karşımıza çıkan dört kitlesel fonlama türü 
bulunmaktadır. Ödül, bağış, borçlanma ve ortaklık temelli kitlesel fonlama olarak karşımıza çıkan bu 
türlerden ödül ve bağış temelli kitlesel fonlama türleri finansal olmayan borçlanma ve ortaklık temelli 
kitlesel fonlama ise finansal kitlesel fonlama olarak da literatürde karşımıza çıkmaktadır.  
 
 
 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

 

356 
 

1. Finansal olmayan kitlesel fonlama 
a. Ödül temelli kitlesel fonlama: En yaygın kullanılan ve proje adedi olarak en büyük pazar 

payına sahip olan ödül temelli fonlamada, projeye destek verenler herhangi bir ticari getiri 
amacı taşımazlar ve yaptıkları destek karşılığında manevi değeri olabilecek bir ödül ile 
onurlandırılırlar (İşler, 2014). Şapka, tişört, anahtarlık, rozet gibi değeri düşük maddi ödüller 
veya destek olan kişilere tebrik/teşekkür kartları/mesajları göndermek, projenin teşekkür 
listesinde ismine yer vermek, toplantıya davet etmek gibi maddi olmayan ödüller verilebilir 
(Zengin vd., 2017). Dünya çapında ödül bazlı sistemin en yaygın ve en iyi  şekilde çalıştığı 
platformlar biri, ABD kuruluşu olan Kickstarter olarak bilinmektedir  

 
b. Bağış temelli kitlesel fonlama: Kitlesel fonlama türleri arasında en çok kullanılanlardan bir 

diğeridir. Katılımcılar, parasal olarak destekledikleri projenin hayata geçmesi karşılığında ne 
bir ticari kazanç ne de manevi anlam  taşıyacak herhangi bir ödül beklentisi içinde değillerdir. 
Aksine, bu tür sisteme katkı yapan katılımcılar, desteklerini gönüllük esası ile kendi ilgi 
alanlarına yönelik olarak yapar ve yaptıkları katkı ile projenin bir parçası olmaktan mutluluk 
duyarlar (İşler, 2014). Yatırımcılar sağladıkları fon karşılığında hiçbir finansal beklentiye 
sahip olmadıkları için bu fonlama türünde finansal risk bulunmamaktadır. Massolutions 
tarafından 2015 yılında yayınlanan sektör raporunda bağış temelli fonalama hacmi türler 
arasında dünya çapında ikinci sırada yer almaktadır ve bağış temelli fonlama daha küçük 
fonlama amacına sahip projeler için daha popülerdir: Bağış temelli kitlesel fonlama 
kampanyalarının % 90’ı 10.000 $’dan daha az fonlama hedeflemektedir (Paschen, 2017). 

 
2. Finansal kitlesel fonlama 

a. Borçlanma temelli kitlesel fonlama: Kredi anlaşması yapılarak belirli bir faiz miktarı ve geri 
ödeme planı çerçevesinde borç verilmesi ya da faizsiz ve geri ödemenin sadece işletmenin 
gelir ya da kar elde etmesi şartına bağlı olarak borç verilmesi şeklinde yapılabilmektedir 
(Zengin vd. ,2017). Paschen (2017) de gerçekleştirdiği çalışmasında ön satış modelini de 
borçlanma temelli kitlesel fonlamanın bir çeşidi olarak ifade etmiştir. Bu yöntemde fon 
sağlayanlara, girişimci tarafından üretimi tamamlanan projeye ait ürün gönderilmektedir. İlk 
jenerasyon Pebble akıllı saatlere ait proje, Kickstarter platformu üzerinden 70.000 girişimci 
tarafından desteklenerek fonlama hedefinin yüzde yüzünden daha fazla bir tutar olan 10 
milyon $’dan fazla fonu toplamıştır ve proje bitiminden 10 ay sonra üretilen ilk saatlerini 
girişimcilere göndermiştir.  Fonlama hacmi bakımından dünya çapında en büyük fonlama 
türüdür (Paschen, 2017). Geleneksel finansal sisteme kıyasla, borçlanan taraf için masraf, borç 
veren için ise getiri anlamında fayda sağlamaktadır. (İşler, 2014).  

 
b. Hisse (Ortaklık) temelli kitlesel fonlama: Fon sağlayanlar projelerin hisselerini satın 

alabileceği gibi kar ya da gelir paylaşım modeline göre anlaşmalar yapma imkânına sahiptir 
(Zengin vd., 2017). Projeye parasal katkı yapan yatırımcılar, projeyi üstlenen firmanın ortağı 
olmakta ve önceden belirlenen sözleşme şartları dâhilinde her yıl, ya da firma kârlılığına bağlı 
olarak, belli bir temettü getirisi sağlamaktadır. Girişim sermayesi yapısı ile benzerlik gösteren 
hisse karşılığı kitlesel fonlamada, internet platformları ilgili projenin arzı öncesinde genellikle 
fona ihtiyaç duyan işletmelerden kapsamlı bir inceleme raporu (due diligence) istemekte ve bu 
raporu yayınlamaktadırlar (Atsan ve Erdoğan, 2015).   Bu alanda en dikkat çeken platformlar 
İngiltere’deki SeedUps ve Crowdcube ile ABD’deki Startupvalley ile Crowdfunder’dır. Bu 
türdeki bir finansman modelinin, geleneksel hisse senedi piyasasından ayrılan temel farklılığı, 
projenin ilk safhası olan hedeflenen finansman ihtiyacına ulaşılıp ulaşılamayacağıdır. Başka 
bir ifadeyle, projeye ortak olan yatırımcı, projenin hayata geçmemesi ile katılımda bulunduğu 
tüm yatırımını kaybetme riski ile karşı karşıyadır (İşler, 2014). 
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Tablo 1: Kitlesel fonlama türleri 

Kaynak: (Collins ve Pierrakis, 2012) 
 
Gerekli fonun bağış, borçlanma, hisse karşılığı veya ödül temelli olmasına göre kitlesel fonlama 
sürecinin karmaşıklığı da değişmektedir. Bağış temelli fonlama en az karmaşıklığa sahip tür iken, ödül 
temelli fonlama karmaşıklık derecesi bakımından ikinci borçlanma temelli fonlama ise üçüncü sırada 
yer almaktadır. Hisse temelli fonlama ise en karmaşık ve en fazla düzenlemeye ihtiyaç duyan fonlama 
türü olarak belirtilmiştir (Ibrahim ve Verliyantina, 2012).Massolutions tarafından yayınlanan Kitlesel 
Fonlama endüstrisi 2015 yılı raporunda Dünya çapında Borçlanma temelli fonlamanın parasal 
büyüklük açısından (25,1 milyar $) ilk sırada yer aldığını, ikinci sırada Bağış temelli (2,85 milyar $) 
üçüncü sırada Ödül temelli (2,68 milyar $) ve son sırada ise Hisse temelli (2,56 milyar $) fonlamanın 
yer aldığı belirtilmiştir.     
 

Tablo 2: Kitlesel fonlama türlerinin 2015 yılı dağılımı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kaynak: http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/ 
 

Kitlesel fonlama türleri arasından hangi türün hangi işletmeler için en iyi tercih olacağına yönelik 
Paschen (2017) tarafından gerçekleştirilen çalışmada; bağış temelli fonlamanın henüz startup yani 
kurulma aşamasında olan işletmeler için, borçlanma temelli fonlamanın ise yeni kurulan işletmeler 
için ve hisse temelli fonlamanın ise büyüme aşamasındaki işletmeler için en iyi tercih olacağı 
belirtilmiştir. 
 

Kitlesel fonlama 
türleri 

Katılım şekli Geri dönüş şekli  Yatırımcıyı motive 
edenler 

Bağış temelli Bağış  Görünmeyen faydalar İçsel ve sosyal 
motivasyonlar 

Ödül temelli Bağış/ön alım Ödüller ve hatta 
görünmeyen yararlar 

İçsel ve sosyal 
motivasyonlar ve ödül 
için istek duymanın 
kombinasyonu 

Borçlanma temelli Borç Kredinin bir miktar faiz ile 
geri ödenmesi. Sosyal 
açıdan motive edilen bazı 
borçlanmalar faizsizdir. 

İçsel, sosyal ve 
finansal 
motivasyonların 
kombinasyonudur 

Hisse temelli Yatırım  Zaman içerisinde iş iyi 
giderse yatırımın geri 
dönüşü yapılır. Bazen 
ödüller önerilebilir. 
Görünmeyen faydalar pek 
çok yatırımcı için bir diğer 
unsurdur. 

İçsel, sosyal ve 
finansal 
motivasyonların 
kombinasyonudur 

2.8 5
2.68

25.1

2.56

Milyar $

Bağış

Ödül

Borçlanma

Ortaklık
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6. KİTLESEL FONLAMANIN TARAFLARI 
 

Yatırımcılar (Fon sağlayanlar): İlgi duydukları projelere küçük miktarlarda fon sağlayan geniş halk 
kitlelerini ifade etmektedir. Bu kişilerin kendilerinin de girişimci geçmişe sahip oldukları ya da fon 
sağladıkları projeye ilgi duydukları görülmektedir.  
Yatırımcılar, toplumsal olarak önemli bir misyona katkı sunmaktan, benzer önceliklere sahip bir 
topluluğun parçası olmaktan, finanse edilen projenin başarısını gözlemekten, proje ekibi ile iletişim 
kurabilmekten, bir yeniliğe katkıda bulunmaktan, öncü olmaktan ve kişisel ağını geliştirmekten dolayı 
motive olabilir (Karaarslan ve Altuntaş, 2015). 
Dünyada en çok bilinen Amerikan kökenli kitlesel fonlama platformu Kickstarter’da yatırım yapan 
124 yatırımcının profiline yönelik yapılan bir çalışmada, kitlesel fonlama yoluyla projelere fon 
sağlayan katılımcıların %52’sinin 35 yaşın altında, %56’sının geçen 3 ayda bir veya iki kez bir projeye 
fon aktardıklarını, yatırımcıların ortalama yatırım miktarının 6$ ile 50$ arasında değiştiğini ve 
katılımcıların yarısına yakınının da diğer yatırımcıların görüş ve kararlarına dayanarak projelerini 
seçtiklerini göstermiştir (Atsan ve Erdoğan, 2015) 
Girişimci (Proje sahibi): Sahip olduğu yenilikçi iş fikrini gerçekleştirebilmek için internet 
platformaları üzerinden kitlelere açık çağrıda bulunan kişidir. Başta müzik albümü ve film çekimi 
olmak üzere sanat projeleri, sosyal sorumluluk projeleri ve hatta bilimsel araştırma projeleri için bile 
kitlesel fonlama kullanılmıştır (Atsan ve Erdoğan,2015). 
 Kitlesel fonlama arayan girişimcilerin, projelerinin kalitesine önem vermeleri ve projenin hazır 
olduğuna dair işaret vermeleri, sosyal ağları etkin kullanabilmeleri, ulaşılabilecek hedefler koymaları, 
dikkatli planlama yapmaları ve vaat ettikleri girişimi değişen koşullara uygun şekilde yönetebilmeleri 
gerekmektedir (Mollick, 2014). 
Kitlesel fonlamayı kullanma konusunda girişimcileri motive eden unsurlar şu şekilde sıralanmıştır 
(Lambert ve Schwienbacher, 2010; Gerber, 2012):  
- Sermaye oluşturmak  
- Daha fazla fon bulmak  
- İşletme veya proje için kamu farkındalığı yaratmak, onay almak  
- Ürün/hizmetin piyasaya sürüldüğünde kabul görüp görmeyeceğini test etmek, piyasa ile iletişime 
geçmek 
- Diğerlerinin başarılarını taklit etmek veya onları geçmek  
- Yaptığı iş ile ilgili farkındalığı geliştirmek 
Kitlesel fonlama platformları: Yenilikçi iş fikrine fon arayan girişimciler ile küçük miktarda 
yatırımlar yapmak isteyen yatırımcıları buluşturan ve bunun karşılığında komisyon ücreti alan web 
tabanlı platformlardır. Platformların başvuru ve seçim süreçleri birbirinden önemli şekilde 
farklılaşabilmektedir. Internet üzerinden sadece bir form doldurmak suretiyle başvuru yapılabildiği 
gibi, platform danışmanlarıyla toplantılar veya ayrıntılı özgeçmiş incelemeleri gibi daha karmaşık 
süreçler de görülebilmektedir. Kampanyanın süresi genellikle kitlesel fonlama platformlarının 
belirledikleri süre kısıtları ile belirlenmektedir. Ayrıca, platformlar kampanya belirlenen süre sonunda 
başarısız olursa toplanan paranın ne yapılacağı konusunda da farklı modeller kullanmaktadırlar. 
“Hepsi veya hiç” modeli, amaca ulaşılamazsa toplanan paranın yatırımcılara geri ödenmesi prensibiyle 
çalışırken, “hepsini tut” modeli, amaca ulaşılamazsa bile toplanan paranın girişimciye ödenmesi 
prensibine dayanmaktadır (Atsan ve Erdoğan, 2015). Dünya genelinde kitle fonlaması sitelerinin 
sayısı 2.902’dir. 
 
 
7. DÜNYA’DAKİ KİTLESEL FONLAMA UYGULAMALARI 

 
İstatistiklere göre kitlesel fonlama kampanyalarının % 81’i başarısızlığa uğramaktadır ve bu 
başarısızlığa uğrayan projelerin fonlama hedeflerinin %20’sinden daha azına ulaşabildikleri 
görülmektedir (Forbes ve Schaefer, 2017) 
Kitlesel fonlamanın dünya çapında gösterdiği gelişmeye yıllar itibariyle sayısal verilerle bakıldığında 
finansman türleri arasında oldukça kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen büyük bir potansiyele 
sahip olduğu açıkça görülmektedir. Kitlesel fonlamanın 2012 yılında 2.7 milyar $ olan büyüklüğünün 
2015 yılında 34.4 milyar $’a ulaştığı ve bu artışın özellikle son yıllarda gerçekleştiği görülmektedir.  
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Tablo 3: Yıllar itibariyle toplam kitlesel fonlama hacmi (Milyar $) 

 
Kaynak: http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/ 

 
7.1. Amerika 

 
Kitlesel fonlama kavramı Amerika Birleşik Devletleri’nin gündemine Barrack Obama’nın 5 Nisan 
2012 tarihinde yasalaştırdığı “ Jumpstart Our Business Startups- JOBS” (Yeni Girişimci Şirketlerin 
Tetiklenmesi) kanunu ile gelmiştir. Söz konusu kanunun özellikle ABD’de direkt olarak kitle 
fonlamasını hukuki hale getirecek olan II. Bölümü dahil olmak üzere bazı bölümleri 23 Eylül 2013 
itibariyle ABD’nin sermaye piyasası kurulu olan SEC (Securities and Exchange Commission) 
tarafından onaylanmıştır (Ergen vd. , 2013)JOBS kanunu girişimci ve küçük işletme sahiplerine 
firmalarının sınırlı sayıdaki hissesini büyük halk kitlelerine sosyal ağlar ve çeşitli Internet platformları 
aracılığıyla satmalarına imkan vermektedir (Belleflamme vd., 2010). Bu yasa yürürlüğe girene değin, 
girişimciler akredite olmayan yatırımcılardan alenen fon talep edemiyorlardı. JOBS yasası ile akredite 
olan veya olmayan yatırımcılardan girişimleri için fon talep edebilir hale gelmişlerdir (Gelfond ve 
Foti, 2012). JOBS Act ABD kurumsal finansman çevreleri tarafından özellikle küçük ve orta ölçekli 
şirketlerin gelişiminde denetim gerekliliklerinin gerektiği gibi yerine getirilemeyeceği iddiası ile 
yoğun şekilde eleştirilmiş olmasına rağmen bugün kitlesel fonlamaya ilişkin yeknesak kuralları getiren 
en önemli kanun düzenlemesi olarak görülmektedir. 
Bu kanun; 

 Kitlesel fonlamanın yapılacağı internet platformlarının tescile tabi olması koşulunu 
getirmektedir 

 Bireylere bu platformlar üzerinde yıllık gelir durumlarına göre hisse karşılığı fonlama limiti 
getirmektedir. Buna göre ABD’de yıllık geliri 100.000 USD ve altında olan kişiler 2000 USD 
veya gelirlerinin yüzde beşi  ( gelir durumuna göre hangisi büyükse), yıllık geliri 100.000 
USD ve üstü olan kişiler ise 100.000 USD üst limitle gelirlerinin yüzde onu  ( gelir durumuna 
göre hangisi küçükse) oranında yatırım yapabilmektedirler.  

 ABD’de bu şekilde internet platformları üzerinden kitlesel fonlama yapan yatırımcılar akredite 
olmuş yatırımcılar (Türkiye’deki melek yatırımcı statüsünü haiz olmakla benzer şekilde) 
olmakla birlikte akredite olmayan yatırımcıların da yatırım yapmasına olanak sağlayacak yasa 
değişikliklerine ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir.  

 ABD’de kitlesel fon kaynaklarından temin edilecek kaynak tutarı 1 milyon USD ile sınırlı 
bulunmakla, 100.000 USD- 500.000 USD tutarında kitlesel fon sağlanan projelerin finansal 
tablolarının sunulması ve 500.000 USD ve üzeri kitlesel fon sağlanan projelerin denetimden 
geçirilmesi yasal zorunluluktur.  
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 ABD düzenlemeleri uyarınca yatırım fonlarının kitlesel fonlama yapması kanunen 
yasaklanmış olmakla birlikte kitlesel fonlamadan faydalanan ve geçmiş yıl brüt gelirleri bir 
milyar USD altında olan şirketlerin de halka açılma sürecinde ve açılma tarihinden itibaren 5 
yıl süre ile kamuyu aydınlatma yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu şekilde hisse karşılığı 
kitlesel fonlama yapılan şirketlerin hissedar sayısı da ABD’de 2000 ile sınırlandırılmıştır.  

 
7.2. İngiltere 

 
İngiltere kitle fonlamayla ilgili düzenlemeleri 2011 yılında yapmış ve bu düzenlemeler sermaye 
piyasası kurulu olan FCA (Finacial Conduct Authority) tarafından onaylanmıştır. CrowdCube adlı 
şirket FCA tarafından 2013 yılında ruhsatlandırılmış ve Birleşik Krallık’ın kitle fonlama platformu 
olarak, yatırımcıların hizmetine girmiştir (Ergen vd., 2013). 
 
7.3. Japonya 

 
Mayıs 2014'te getirilen düzenleme ile yasal zemine kavuşturulmuş böylelikle 10-50 milyon Japon 
Yeni sermayeli şirketlere kitlesel fon sağlanması yasal olarak mümkün hale getirilmiştir. 
Yatırımcıların kitlesel fonlama yöntemi ile yatırım yapma limitleri de 500.000 Japon Yeni ile 
sınırlandırılmıştır (Herdem, 2014). 
 
7.4. Kanada 

 
İlk olarak 2009 yılında tanıştığı kitlesel fonlama kapsamında ödül karşılığı kitlesel fonlamayı basit bir 
mevzuatla düzenlerken hisse karşılığı kitlesel fonlamaya ilişkin katı ve karmaşık kurallar getirmiştir. 
Ülke içerisindeki farklı yönetim yapıları ve mevzuatsal ayrışmalardan kaynaklı hisse karşılığı kitlesel 
fonlama düzenlemelerinin bölgesel olarak düzenlenmesini tercih eden Kanada’da, bu yöntemde 
yalnızca akredite yatırımcıların yatırım yapmasına izin verilmektedir (Herdem, 2014). 
 
7.5. İtalya 

 
Kitlesel fonlama ödül karşılığı yapılmak suretiyle ilk olarak 2011 yılında bir finansman aracı olarak 
ortaya çıkmış olup 2013 yılında İtalya hükümeti tarafından kitlesel fonlamanın tüm yöntemlerinin 
bütünüyle kullanılabilmesine olanak tanıyan yasal altyapı sağlanmıştır. Buna göre İtalya’da kitlesel 
fonlama platformları resmi bir tescile tabi tutulmakta, hisse karşılığı kitlesel fonlama faaliyetinde 
bulunulması ise serbesttir. İtalya AB ülkeleri arasında kitlesel fonlama sistemine ilişkin yeknesak ve 
kapsamlı düzenlemeleri getiren ilk ülkedir. 

 
 

8. TÜRKİYE’DE KİTLESEL FONLAMA  
 

Dünyadaki gelişimine bakıldığında henüz emekleme aşamasında bulunan kitlesel fonlama sisteminin 
Türkiye’de crowdfon, fongogo, Arıkovanı, fonlabeni, buluşum, fonbulucu ve ideanest adlı yedi 
platform aracılığı ile yürütüldüğünü ve yine ülkemiz uygulamalarına bakıldığında kitlesel fonlama 
türlerinden bağış ve ödül temelli fonlamanın kullanıldığını görmekteyiz. 
Türkiye’de kitle fonlamasının bu kadar yavaş gelişmesinin nedenlerine bakıldığında en önemli husus 
olarak mevzuat yapısının kitle fonlamasına izin vermemesi ön plana çıkmaktadır (Altuntaş, 2014). Bu 
sorunun çözülmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına yönelik kanun tasarısı 
2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulmuş olup yasalaşma süreci 
devam etmektedir. Mevzuat altyapısının hazırlanması ile birlikte kitle fonlaması faaliyetleri 
Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu gözetimine tabi hale gelecek ve gerekli izin süreçlerin 
tamamlanması sonrasında gerçekleştirilebilecektir. 
Türkiye’de kitle fonlamasının uygulanabilirliğinin artırılması ile amaçlananlara bakıldığında, 
sisteminin aktif hale gelmesi ile birlikte sermaye sorunu yaşayan erken aşama girişimler sermayeye 
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daha kolay erişme imkânına kavuşacaklardır. Diğer taraftan küçük birikimleri olan yatırımcılar da aynı 
anda birden çok yatırım yapma imkânına ulaşacaklardır. Kitle fonlaması sistemi yeni girişimlerin 
hayata geçirilmesi sureti ile yatırımları artırarak ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır. Ekonominin 
büyümesi ile birlikte yeni işletme kuruluşları gerçekleşecek ve iş alanları artacaktır. Böylece istihdam 
artışı sağlanarak işsizlik oranı düşürülebilecektir. Kitle fonlaması sisteminin ekonomik büyümeyi 
desteklemesi ile birlikte kamu gelirleri açısından önemli birer husus olan sigorta primleri ve vergi 
gelirlerinde artış sağlanacak, dolayısı ile kamu kesiminin borçlanma gereksiniminde azalma 
sağlanabilecektir. Tasarruf sahiplerinin ellerinde tuttukları atıl tasarruflar ekonomiye aktarılabilecek 
bu sayede iç tasarrufların yetersizliği sorununun çözümüne katkı sağlanmış olunacaktır. Kitle 
fonlaması sistemi piyasa etkinliğinin ve sistem direncinin artırılması, fon çeşitliliğinin sağlanması, 
finansal istikrarın korunması ve sürdürülmesi, sermayenin tabana yayılması, sermayeye ulaşım 
maliyetinin düşürülmesi ve yeni fikirlerin oluşması konularında da katkı sağlayan alternatif bir 
finansman yöntemidir (Zengin vd., 2017). 
Türkiye’de kitlesel fonlamanın gelişiminde önemli ve destekleyici unsurlara baktığımızda girişimcilik 
ve AR-Ge harcamaları ilk olarak düşünülmesi gereken konular arasındadır. Girişimcilik ruhunun 
2000’li yıllara kadar ülkemizde gelişemediğini melek yatırımcı, risk sermayedarı gibi kavramların ise 
özellikle 2010 sonrasında karşımıza çıktığını görmekteyiz. AR-GE harcamalarında ise Türkiye’nin 
2015 yılında GSMH’nın % 0.88’ini kullandığını AB(28) ülkelerinin ise GSMH’nın %1.96’sını ve 
OECD ülkelerinin ise % 2.38’ini kullandıkları belirlenmiştir. Bu veriler ışığında Türkiye’nin AR-GE 
harcamalarında halen hem AB ülkeleri hem de OECD ülkelerinin ortalamasından oldukça geride 
olduğu açıktır. Kitlesel fonlamada önemli bir diğer konu ise yatırımcıların korunması konusudur. 
İhtiyaç duyulan fon halktan özellikle de bu konularda uzman olmayan yatırımcılardan toplandığı için 
bu kişiler ekonomik anlamda korunmasız kalabilmektedirler. 
İnternet erişimi, iletişim ve değişimin gerçekleştirileceği platform ve servislerin gelişimi de kitlesel 
fonlamanın gelişiminde bir diğer önemli konudur. Türkiye genelinde internete erişim imkanına sahip 
hanelerin oranı 2016 yılı Nisan ayında %76.3 olmuştur. 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet 
kullanım oranı % 61,2 olurken internet kullanım amaçları arasında %82,4 ile sosyal medya kullanımı, 
%69.5 online haber, gazete ya da dergi okuma, %65.5 ile mal ve hizmetler hakkında bilgi arama 
gelmektedir. 2015 yılı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre KOBİ’lerin internete erişim 
oranı % 92.2 olmuştur. Bilgisayar kullanım oranı % 95,2, web sayfası sahiplik oranı ise 65,5 olarak 
gerçekleşmiştir.  Türkiye’de kitlesel fonlamanın başarıya ulaşabilmesi için daha önce değindiğimiz 
kitlesel fonlama süreci içerisinde yer alan tüm adımlarla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması zorunlu 
hale gelmiştir.  
  
 
9. KİTLESEL FONLAMANIN SWOT ANALİZİ 

 
Kitlesel fonlama ile igili olarak litaretürde pek çok yazar tarafından riskler ve fırsatlara ilişkin 
değerlendirmelerin yapıldığını görmekteyiz. Bu nokta incelediğimiz yazarların çalışmalarına 
dayanarak Kitlesel fonlamanın SWOT analizini yapacak olursak (İşler, 2014; Onur ve Değirmenci, 
2015; Zengin vd, 2017; Gelfon ve Foti, 2012; Belleflamme vd., 2014; Atsan ve Erdoğan, 2015); 
Macht ve Weatherson, 2014; Hemer, 2011; Agrawal vd., 2013 Valanciene ve Jegeleviciute, 2013); 
Güçlü yönleri: internetin sunduğu sosyal ağ imkanlarından yararlanarak daha geniş kitlelere 
ulaşabilme, kitlelerle iletişim kurabilme ve işbirliği sağlama, bilgiyi kolayca yayabilme, piyasayı bu 
sayede test etme, talebi ölçme, melek yatırımcılığın coğrafi yelpazesini genişletme, melek yatırımcı 
veya risk sermayedarlarının ilgisini çekmektir.  
Zayıf yönleri: yönetimsel zorluklar, muhasebeleştirilmesi ile ilgili sıkıntılar, proje sahibi girişicilerin 
yanıltıcı proje tanıtımları, yetersiz şeffaflık, yetersiz likidite (ikincil piyasanın bulunmaması), melek 
yatırımcı ve risk sermayedarları tarafından sağlanan mentörlük bilgisinden yoksun kalmaktır. 
Fırsatlar: kendine has bir pazarı vardır ve ulusal ekonomiye olan katkısı dolayısıyla hükümetler ve 
girişimciler tarafından oldukça fazla desteklenmektedir. 
Tehditler: platformlarda yer alan fikrin çalınması, yatırımcıların korunamaması ve dolandırılması, 
yasal düzenlemelerin henüz dünyada ve ülkemizde tam olarak yapılamaması, yatırımın batma riski, 
siber saldırılar ise tehditler arasında yer almaktadır. 
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10. YENİ YASAL DÜZENLEMELER 
 

Hükümet tarafından hazırlanan Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile kitlesel fonlamaya ilişkin yasa önerisi 26 Aralık 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı’na sunulmuştur. Bu yeni yasa tasarısı ile birlikte kitle fonlaması sermaye piyasası 
mevzuatı kapsamına alınmış olup, kitle fonlaması platformlarının faaliyetleri ile yatırım süreç ve 
kuralları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ikincil düzenlemeler ile belirlenecek ve böylelikle 
güvenilir bir kitlesel fonlama yatırım ortamının oluşması sağlanacaktır. 
Kitle fonlamasında diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilebilen fon tutarının çok altında fon 
sağlanabilmesi, yenilikçi projeler olması nedeniyle ihtiyaç duyulan fona bir an önce ulaşılabilmesi, 
katı yasal düzenleme ve bürokratik süreçlere tabi olmadan maliyetlerin düşürülmesi, girişimcilerin 
oldukça küçük ölçekli olmaları nedeniyle kurumsal yapılarının bulunmaması nedeniyle bu yasa 
önerisinde kitle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanlar, halka açık ortaklık ve ihraççı 
tanımı dışında bırakılarak girişimcilerin kitle fonalaması işlemi sonucunda maruz kalabilecekleri 
maliyetlerin azaltılması ve dolayısıyla 6362 sayılı Kanunda halka açık ortaklıklar ve ihraççılar için 
öngörülen yükümlülüklere tabi olmamaları amaçlanmıştır. 
Kitlesel fonlamanın temelinde yer alan kitlelerden fon sağlama unsuru 2860 sayılı Yardım Toplama 
Kanununda yer alan “Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere 
yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere 
gerçek kişiler,dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler yardım toplayabilir” 
maddesi ile çelişmektedir. Bu çelişki ise kitle fonlaması suretiyle halktan para toplanması Sermaye 
Piyasası Kurulunca faaliyet izni verilen kitle fonlama platformlarına verilerek aşılmıştır. Aynı 
zamanda halktan para toplanması durumunda 6362 sayılı Kanunun izahname ya da ihraç belgesi 
hazırlama yükümlülüğüne ilişkin hükümlerinin de uygulanmaması öngörülmüştür.  
Kitle fonlaması suretiyle halktan para toplayan ortaklıkların, ortak sayısının beşyüzü aşması halinde 
paylarının halka arz olunmuş sayılmayacağı düzenlenmiştir.  
Kitle fonlaması faaliyeti, kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kitle 
fonlama platformları aracılığı ile borsa ve diğer teşkilatlanmış piyasalar haricinde ve bunlara ilişkin 
faaliyetlerden ayrı olarak gerçekleştirilecektir. Bu bakımdan yurtdışındaki uygulamalara benzer 
şekilde, kitlesel fonlama faaliyetinin yürütüleceği elektronik ortam için platform ifadesi kullanılmıştır. 
Yapıları itibariyle borsacılık faaliyetlerinden farklı olan ve daha serbest bir anlayışla düzenlenmesi 
gereken kitle fonlama platformlarının 6362 sayılı Kanunun borsalar, piyasa işleticileri ve 
teşkilatlanmış diğer Pazar yerleri ile ilgili hükümlerine tabi olmayacağı da belirtilmiştir.  
Özelllikle Kitle fonlaması platformları ile ilgili aşağıdaki düzenlemelere yer verilmiştir; 

a. Kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşlardır 
b. Kitle fonlama platformlarının kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için kuruldan izin alınması 

zorunludur. Bu platformların kuruluşlarına, ortaklarına, pay devirlerine, çalışanlarına, her bir 
fon sağlayıcısı tarafından yatırılabilecek veya proje sahipleri ile girişim şirketleri tarafından 
toplanabilecek paranın azami limitine ve faaliyetleri sırasında uymaları gereken diğer ilke ve 
esaslara ilişkin hususlar Kurul tarafından belirlenir 

c. Kitle fonlama platformlarının hukuka aykırı faaliyet ve işlemlerinde uygulanacak tedbirler için 
96. Madde hükümleri kıyasen uygulanır 

d. Kitle fonlaması ve buna bağlı yapılan işlemler ile kitle fonlaması platformları 37. Ve 38. 
Maddeler kapsamında değerlendirilmez. Bu faaliyetler bu Kanunun borsalar, piyasa işleticileri 
ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri ile ilgili diğer hükümlerine tabi değildir. 

e. Kitle fonlaması platformları ve kitle fonlaması suretiyle halktan para toplayan kişiler ile 
bunlara fon sağlayanlar arasındaki ilişkiler Türk hukukunun genel hükümlerine tabidir. 
(Kitlesel fonlamanın tarafları arasındaki ilişkiler düzenlenmiştir) 
26Aralık 2016’da hükümetin Meclis’e sunduğu kanun taslağına paralel SPK’nın hazırladığı 

birincil düzenlemedeki konu başlıkları ise şöyledir (Ünsal, 2017); 
- İlk aşamada sadece hisse temelli kitlesel fonlama düzenlenmektedir 
- Yatırım kuruluşları ve GSYO’lar Kurula bildirim suretiyle, diğer anonim şirketler ise 

Kuruldan yetki belgesi almak suretiyle platform kurabilecektir. 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

 

363 
 

- Platform bünyesinde belirli tecrübe ve eğitim sahibi kişilerden oluşan yatırım komitesi 
oluşturulacak, girişimlerin yayımlanması yatırım komitesinin onayı ile mümkün olacaktır. 

- Fon toplayacak şirketler A.Ş. olacak ve sadece sermaye artırım suretiyle fon 
toplayabileceklerdir. Bir yıl içerisinde bir girişim en fazla 5.000.000 TL fon toplayabilecektir. 
Bununla birlikte, farklı branşlarda nitelikli yatırımcının ortak olma şartı aranacaktır. 

- Nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişiler için azami yatırım sınırı bir sene için 5.000 TL, tüzel 
kişiler için ise 10.000 TL olarak öngörülmüştür. Gelir/servet düzeyine göre bu tutar gerçek 
kişilerde 10.000 TL’ye tüzel kişilerde ise 50.000 TL’ye kadar yükseltilebilecektir. 

- Platformlarda yayımlanacak girişimlere ilişkin içeriği Kurulca belirlenecek bir bilgilendirme 
dokümanı ilan edilmesi zorunlu olacaktır. Platformda yer alan projeler platformun ana 
sayfasında yer alacak, yatırımcı projenin devamını görmek istediğinde platforma üye olması 
gerekecektir. 

- Platformlar yatırımcılara bir risk bildirim formunu onaylatacaktır 
- Platformda yer alacak girişimin faal olması halinde son iki yılda belirli tutarların üzerinde 

finansal büyüklüklere sahip olmaması şartı aranacaktır. 
- Girişimin hedeflediği fon miktarının tamamının taahhüt edilmesi şartıyla fonlama 

yapılabilecek, fazla fonlama ise platformun insiyatifi ile yapılabilecektir 
- Girişimin ilan süresi asgari 21 azami 60 gün olacak: yatırımcılar taahhütlerinden 7 gün içinde 

cayabilecektir. Bununla birlikte ilanın son 5 gününde cayma olanağı bulunmayacaktır. 
- Platformlar aracılığı ile ilgili uyuşmazlıklarda çözüm mekanizmasını anlatan prosedürü 

internet sitelerinde yayımlamak zorunda olacaktır. 
- Platformlar yanıltıcı ve yanlış reklam ve promosyon yapamayacak, sosyal medya ilanları ile 

ilgili olarak bir kişiyi sorumlu olarak atayacaktır. 
- Platformda yer alan projeler hakkında web sitesinde güncel gelişmeler platform tarafından 

yatırımcılara duyurulacaktır. 
- Yatırımcılardan fon toplanması ile bu fonların girişimciye aktarımı bir banka aracılığı ile 

gerçekleştirilecek, girişmciye fon aktarıldığında yatırımcıya pay ortaklığı verilecek, fonların 
platform hesabına aktarılması ve nemalandırılması söz konusu olmayacaktır. 
 
 

11. SONUÇLAR 
 

Kitlesel fonlama kavramı son on yılda finans piyasaları içerisinde etkili bir şekilde kendisini 
göstermeye başlamıştır. Özellikle henüz fikir aşamasındaki girişimlere ihtiyaç duydukları finansmanı 
çok hızlı ve neredeyse yok denecek bir maliyet ve kolaylıkla sağlaması gelişmesinin altında yatan en 
önemli nedenlerdir. Kitlelerden küçük miktarlardaki fonun internet aracılığı ile toplanması esasına 
dayanan bu sistem aslında pek çok ülkenin kültüründe var olan yardımlaşma olgusundan 
beslenmektedir. Yatırımcıların küçük olanı destekleme, başkalarına faydalı olabilme, bir işin parçası 
olabilme, bilgi ve deneyimlerini aktarabilme güdüleri kitlesel fonlamanın en önemli üstünlükleri 
arasında yer almaktadır. Diğer finansman tekniklerinde ise özellikle yatırımcı kişi ve kuruluşların 
finansman sağlarken oldukça çekingen oldukları ve bürokratik engeller nedeniyle pek çok girişim 
fikrinin henüz gelişemeden sona erdiği bilinen bir gerçektir.  
Kitlesel fonlama, ödül, bağış, borçlanma ve hisse temelli türleri sayesinde kendi içinde farklı yatırım 
türleri de sunmaktadır. Risk seviyesinin azdan fazlaya doğru arttığı bu yöntemler hem farklı girişim 
büyüklükleri hem de farklı yatırımcı beklentileri için seçenek sunmaktadır.  
Gerçekleştirdiğimiz çalışma sonucunda kitlesel fonlamanın dünyada önemli bir ekonomik büyüklüğe 
sahip olduğunu, hükümetlerin bu finansman tekniğinin gelişmesi için ihtiyaç duyulan yasal 
değişiklikleri hızla başlattıkları, yatırımcıların ise konu hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını ve 
sistemi etkin bir şekilde kullandıkları görülmüştür. Ülkemizde de dünyadaki gelişmeler doğrultusunda 
girişimciler ve fonlayıcılar tarafından beraber geliştirilmeye başlanan bu finansman yöntemi 
hükümetinde gündemine alınarak yasalaştırılma sürecine başlanmıştır. Kitlesel fonlamanın 
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yasalaştırılması sürecinde Türkiye öncü ülkelerden birisidir. İncelenen yasal düzenlemeler dünyadaki 
diğer düzenlemeler ile uyumlu olup halen ikincil düzenlemelere açıktır. Bu düzenlemeler sonucunda 
ülkemizde de kitlesel fonlamanın gelişimi önündeki engellerin kalkacağı, melek yatırımcılık ve girişim 
sermayesi gibi diğer teknikler de olduğu gibi hızlı bir büyüme yakalayacağı düşünülmektedir.  
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GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK ALTERNATİF FİNANSMAN 
MODELLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, FAİZSİZ 

FİNANSMAN 
 

A RESEARCH ON INTERESTING ALTERNATIVE FINANCING 
MODELS, INTEREST- FREE FINANCING  

 
 Ayşenur ALTINAY1     Ebru KARA2 
 
 
 

ÖZET 
 

Alternatif finansman yöntemleri ile ilgili olarak literatür incelendiğinde “faizsiz finansman 
modelleri/araçları” ön plana çıkmaktadır. Küresel finans sisteminde giderek önemli hale gelen faizsiz 
finansman modelleri son zamanlarda İslami ülkelerle birlikte finans piyasalarının gelişmiş olduğu 
çoğu ülkede de alternatif finansman modeli olarak yangınlaşmaya başlamıştır. 
Kar ve zarara katılma esasına göre çalışan ve risk paylaşımını göz önünde bulunduran faizsiz 
finansman sistemi, dünyada daha çok faizsiz bankacılık (interest-free banking) yada İslami bankacılık 
(islamic banking) olarak da isimlendirilmesine rağmen ülkemizde ise katılım bankacılığı (participation 
banking)  olarak tanınmaktadır. İslami bankacılığı geleneksel bankacılık sisteminden ayıran en önemli 
noktanın faizi algılama biçimi olduğunu söylemek mümkündür.  
İşletmeler finansman kararlarında alternatif kaynaklar arasında seçim yaparken alternatif kaynağın 
maliyeti başta olmak üzere alternatif kaynağın olası riskleri ve kaynak ediniminde kullanılacak olan 
finansal aracının nitelikleri ayrı ayrı ve hep birlikte bir bütün olarak dikkate alınmak zorundadır. 
Girişimciğin gelişmesindeki en büyük sorunlardan birisi ise finansal kaynakların yetersizliği olarak 
karşımıza çıkmakta ve girişimcilerin iş hayatında güçlüklerle karşılaşmalarına neden olmaktadır. 
Finansal kaynaklara ulaşma noktasında farklı finansman kaynakları girişimciliğin ilerlemesi açısından 
alternatif olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada, finansman kavramının girişimciliğin ortaya 
çıkarılmasında ve gelişmesinde öneminden bahsedilerek girişimciliğin gelişmesinde geleneksel ve 
alternatif finansman kaynaklarının olası etkileri değerlendirilecektir. Girişimciliğin geliştirilmesinde 
faizsiz finansman modeli ve faizsiz finansal araçların daha etkin olarak kullanılması konusunda çözüm 
ve öneriler sunulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, faizsiz finansman, alternatif finansman modelleri 
Jel kodu: M13,G21 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Girişimciliğe ilişkin literatürde işletmelerin yaşam döngüsü evrelerinin oluşturulmasında sermayenin 
ne kadar önemli olduğu açıkça ortaya konulmuştur. Gerek yeni kurulan bir işletme olsun, gerekse 
belirli bir potansiyele sahip girişimciler olsun işin daha ileriye götürülmesi için kurucuların sahip 
olduğu kaynaktan daha fazlasına ihtiyaç duyarlar. Girişimcilerin kurdukları işletmelerin henüz 
kazançlı olmamaları ve yeterli miktarda fon kaynaklarına sahip olmamaları sebebiyle, geleneksel borç 
finansmanı girişimciler için bir alternatif yöntem olmamaktadır. Bu nedenle birçok girişimcinin önüne 
şeffaf olmayan engeller çıkmakta, bu engellerin en başında ise girişimcilerin yaşamış oldukları 
finansman zorlukları gelmektedir. 
Girişimcilere yönelik yeni finansman kaynaklarının yaratılmasında, yapılan amprik araştırmalar 
sonucu alternatif finansman kaynağı olan faizsiz finansmanın nedenli önemli olduğu ortaya 
                                                
1 Yrd. Doç. Dr., T.C. Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, aysenur.altinay@usak.edu.tr 
2 Lisans Öğrencisi, T.C. Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, ebru.kara64@hotmail.com 
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konulmuştur. Günümüzde geleneksel bankacılığın gerek birçok faaliyetinde gerekse sigortacılık, 
finansal kiralama, factoring gibi finansman yöntemlerinin ticari faaliyetlerinde bulunan faizsiz 
finansman, literatürde özel finans kurumu, faizsiz bankacılık, İslami bankacılık, katılım bankası gibi 
isimlerle de ifade edilmektedir. Faizle ilgisi olmayıp hemen hemen tüm bankacılık faaliyetlerini farklı 
usullerle yapan katılım bankaları, birçok bankacılık hizmetlerini gerçekleştirebildiği için bir bakıma 
klasik bankaların alternatifi olarak da nitelendirilebilir. Ancak klasik bankaların yaptıkları faiz 
işlemlerini yapmadığı için onları tamamlayan, finans sektörü açısından bir fırsat penceresi olarak 
değerlendirilen, finans sektörüne yeni soluk getiren, anlamlandıran ve derinlik kazandıran kuruluşlar 
olarak ifade edilmektedir( Özulucan ve Deran, 2009: 86 ) 
Çalışmanın amacı, faizsiz finansman modelinin literatür yöntemi ile tanıtılması, faizsiz finansman 
yöntemi uygulamalarına örnekler vererek tanıtılması ve bu finansman modelinin girişimcilik 
finansman sorunlarına çözümü konusunda seçenek olabileceği ortaya konulması ve faizsiz 
finansmanın geliştirilmesi konusunda öneriler sunulması şeklinde genel bir bakış açısı ile 
incelenmesidir. 
 
 
2. FİNANSMAN KAVRAMI VE GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN SORUNLARI 

 
Finansman kavramı bir işletmenin yatırımlarını finanse etmek için ihtiyacı olan gerekli para ve 
sermayenin sağlanmasıdır(Er vd., 2015: 32). İşletmelerin kuruluş evresinde ihtiyaç duydukları fonları 
iç kaynaklardan da sağlayabildikleri gibi işletme dışı kaynaklardan da sağlamaktadırlar. İç kaynaklar 
olarak ifade edilen öz kaynaklar bizzat girişimcinin sahip olduğu kaynaklardır. İşletmeler kurulma 
evresinde öz kaynaklarını kullanırken, büyüme gelişme evresinde ise kullandıkları öz sermayeleri 
yeterli olmayıp, başka finansman arayışları içerisine girmektedirler. 
Bunlar; 

 Banka kredileri 
 Finansal kiralama(leasing) 
 Risk sermayesi 
 Sermaye piyasasından sağlanan çok çeşitli krediler dış kaynaklar olarak ifade edilmektedir. 

Dış kaynaklar iç kaynaklara göre daha çeşitli olabilmekte ve bunların bir kısmı borçlanma 
yoluyla fon sağlarken, Diğer kısmı ise sermaye artırımı ile fon sağlamaktadır (Er vd., 2015: 
32). 

Günümüzde girişimciler, finansman yöntemlerine ulaşma noktasında ciddi problemlerle karşı karşıya 
olduğu bilinmektedir. Bu sorunlar ise şu şekilde özetlenebilir;  
Sermaye Yetersizliğinden Kaynaklanan Sorunlar: İşletmeler, faaliyetlerini finanse etmek için 
kullandığı iki temel yöntem vardır. Bunlardan birincisi işletmelerin kendi kaynakları ikincisi ise çeşitli 
bankalardan kredi alarak bu ihtiyacı karşılamasıdır. Girişimcilerin kredilerden aldıkları pay oldukça 
düşük olduğu için işletmeler için öz kaynak kullanımı zorunlu hale gelmektedir. İşletmeler, kuruluş 
evresinde sermayeye, yaşamını sürdürebilmek için işletme sermayesine(dönen varlıklar-kısa vadeli 
borçlar) gereksinim duymaktadır. Öz kaynaklar doğrudan ortaklardan da karşılanabileceği gibi 
sermaye piyasasından da karşılanabilmektedir. Ancak ülkemizde girişimciler sermaye piyasasından 
yararlanamamaktadır3  
Sermaye Piyasasından Fon Elde Etmede Yaşanan Sorunlar: Kredi temin etmede yaşanan 
aksaklıklar sermayesi yetersiz olan işletmeler için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Öyle ki sermaye 
piyasasından fon elde etme, işletmeler açısından bir alternatif olmaktadır. hisse senedi, tahvil, hisse 
senedi ile değiştirilebilir tahvil, kara iştirakli tahvil, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı 
belgesi, hisse senedi ile değiştirilebilir kar ve zarar ortaklığı belgesi ve finansman bonosu aracılığıyla 
sermaye piyasasından fon ihtiyacını karşılayabilmektedir4 Ancak, sermaye piyasası işletmeler 
açısından önemli bir yere sahipken yukarıda da belirttiğimiz gibi işletmeler, sermaye piyasası 
yöntemlerinden çok fazla yararlanamamaktadır. 

                                                
3 http://www.borsaistanbul.com/data/yayinlar/panel_4.pdf(ErişimTarih:30.11.2000) 
4http://www.izto.org.tr/Portals/0/IztoGenel/Dokumanlar/kobiler_alternatif_finansman_kaynaklarinin_farkindami_e_alptekin_26.04.2012%20
21-41-56.pdf (ErişimTarihi:30.11.2008) 
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Finansal Yönetimdeki Yetersizliklerden Kaynaklanan Sorunlar: İşletmelerin kuruluş aşamasında, 
yeterli olamayan finansman bilgisiyle kurulması ve birçok işletmenin finansman departmanlarının 
olmadığı, işletme sahiplerinin finansman konusunda bilgi sahibi olamaması ve finans çerçevesinde 
uzmanlaşmış kişilerin çalıştırılmaması, işletme yönetiminde agresif sorunlar oluşturmuştur. 
Alternatif Finansman Tekniklerinin Yeterince Kullanılmaması: İşletmeler yukarıda da belirttiğimiz 
gibi ağırlıklı olarak kendi öz kaynaklarıyla finanse etmekte öz kaynaklardan sonra dışarıdan sağlanan 
kredilerle faaliyetlerini sürdürmektedir. Aşağıdaki tabloya baktığımız da ise işletmeler, geleneksel 
bankalar ve öz kaynakları kullandığını görmekteyiz. Dolayısıyla Eximbank, factoring, leasing, 
kalkınma bankası gibi diğer alternatif yöntemlerini çok fazla kullanmamaktadırlar. Bu durum diğer 
alternatif kaynaklarının avantajlarını da kullanmamalarına sebep olmaktadır. (Kutlu ve Savaş, 2007). 
Burada dikkat çeken nokta ise işletmelerin büyük bir bölümün geleneksel bankalardan kredi 
kullanmaya başlamasıdır. Öyle ki son zamanlarda geleneksel bankaların, işletmelere yönelik 
seçenekler sunması işletmelerin bu tarafa yönelmesine teşvik etmektedir. Elde edilen sonuçlar ise 
işletmelerin diğer alternatif kaynaklara ulaşma noktasında sıkıntıların devam ettiği görülmektedir.    
                   
                     Tablo 1. Kullanılan Finans Kaynaklarına Göre İşletmelerin Dağılımı (%) 
                                                       Küçük                   Orta                       Büyük     
                                                      Ölçekli                 Ölçekli                      Ölçekli                    Toplam 
                                                     İşletmeler             İşletmeler                İşletmeler              İşletmeler 
Finansman kaynakları     
 Ticari Bankalar                                70,4                    76,7                           80,2                           74,6 
 Öz kaynak                                        66,9                    65,2                           69,5                           66,9 
 Eximbank                                          8,5                    24,8                           40,5                            20,6 
 Leasing                                             14,1                    20,0                         25,2                           18,4 
 Factoring                                           10,2                    7,6                            19,1                             11,2 
Yatırım ve Kalkınma Bankası             6,3                    11,9                           12,2                             9,4 
Yurtdışı finans kuruluşları                  0,4                      1,9                            14,5                             3,8 
Diğer                                                   2,8                      2,4                             3,8                              2,9 
Sermaye Piyasası Araçları                  0,4                       1,0                             3,1                             1,1 
 & Yatırım fonları 

                                 Kaynak: İSO Ekonomik Durum Tespiti, 2013 
 
İşletmeler, yukarıda açıklanan nedenlerle hayatta kalmak ve gelişmek için gerekli olan sermayenin 
hepsini öz kaynaklarla ve ticari kredilerle finanse edemeyecekleri için başka finansman bulma 
yöntemlerini araştırmak zorundadırlar. Bu kapasam da işletmelerin avantaj sağlayabileceği finansman 
teknikleri aşağıda incelenecektir. 
 
 
3. GİRİŞİMCİLİĞİN FİNANSMANINDA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ 
 
İşletmelerin finansal kaynakları çerçevesinde değerlendirilebilecek olan temel kaynaklar, mali 
sistemden sağlanan fonlar (banka ve özel finans kurumu kredileri, finansal kiralama borçları, tüketici 
finansman şirketinden sağlanan fonlar, sermaye piyasasından sağlanan fonlar) ticari borçlar (senetli, 
senetsiz), ortak ve iştiraklere olan borçlar, kamu destekleri ve öz kaynaklardır(Yüksel, 2005, s.9). 
İşletmelerin finansman kaynakları sermaye maliyetine, riskine, ihtiyaç duyulan fonun büyüklüğüne, 
zamanında edinebilme imkânına, hukuki yapısına, yönetim yapısına, sahip olduğu varlıklara vb. 
faktörlere göre çeşitlilik göstermektedir. İşletmeler finansman kaynağını seçmesi durumunda seçilen 
finansman kaynağının (Erol, 1999:307 );  

 İşletmenin hedeflerini gerçekleştirilmesine hizmet etmesi (kaynakların etkin ve 
verimli kullanılması),  

 İşletmenin değerini artırıcı bir işleve sahip olması gerekmektedir 
Bu amaçlara hizmet eden finansal planlama ve finansman kararları geleceğin belirsizliğinden 
kaynaklanan risklerinden korunmasına olanak sağlar. 
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3.1. Girişim Sermayesi (Venture Capital)  
 
Risk sermayesi finansman modeli yaratıcı ve yenilikçi olan ancak yeterli miktarda sermayesi olmayan 
girişimcilerin, yatırım fikirlerini geliştirme ve uygulamaya aktarmaya olanak sağlayan, gerek teknik ve 
yönetsel destekler sağlayan hisse senedi karşılığında sermaye aktarımına imkan sağlayan, finansman 
modeli olarak tanımlamak mümkündür5.  
Risk sermayesinin temeli ortaklığa dayanmaktadır. Ortaklığın bir tarafında bilimsel gelişmeleri takip 
eden ve bunları uygulanabilir teknolojiye dönüştürebilen, satılabilir mallar üretebileceğinin inancını 
taşıyan girişimcilerden oluşur. Ortaklığın diğer tarafında ise bu girişimcilerin fikirlerini analiz edip ve 
bu fikirleri çeşitli yatırımlara dönüştürülebileceğine inanan ve bu nedenle girişimcileri finanse eden 
risk sermayedarları yer almaktadır. Bunlar ise tasarruf fazlası olan kişiler veya şirketler de olabilir. 
Öyle ki venture capital kavramı Türkiye finans piyasalarına yeni giren bir finansman modelidir. Bu 
noktada Türkiye de ilk girişim bankalar tarafından yapılmıştır. Bu amaçla kurulmuş olan ilk fon ise 
Vakıf Risk A.Ş.’dir. Yabancı sermayede bu amaçla Türkiye’de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Türkiye’de 
faaliyet gösteren yabancı risk sermayesi fonları arasında ise AIG, Alliance Capital ve Morgan Stanley 
gibi önemli işletmeler bulunmaktadır(Akkaya ve İçerli, 2001: 62-64). 
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi risk sermayesi kavramı Türkiye de daha emekleme aşamasındadır. 
 
3.2. Melek Yatırımcı (Angel Financing) 
 
Melek yatırımcı, şirketin kuruluş aşamasındaki(satar-up) veya zor durumdaki işletmelere sağladıkları 
finansmanla, işletmelerin ayakta durmasını sağlayan kişi veya kuruluşlar olarak ifade edilmektedir. 
Yatırımcıya melek kavramı ilk defa İngiltere de yakıştırılmıştır. İngiliz Profesör William Wetzel, 
ABD’deki girişimcilik faaliyetlerini ve finansman tekniklerini incelerken salt getiri beklentisi dışında 
yatırımcının başka motivasyonları olduğu için literatüre ilk defa bu kavram eklemiştir. Öyle ki bu 
kavram, yatırımcının yatırım yaptığı şirkete yakın ilişkisi ve samimi bir desteğinden doğmuştur. Melek 
yatırımcı, sadece finansal kaynakla destek sağlamayıp, aynı zamanda kendi bilgi ve birikimini onlarla 
paylaşıp onlara yol gösterici olmaktadır (Uluyol, 2008: 49-50). 
Türkiye de ise melek yatırımcı Türkiye nin en eski en eski danışmanlık firması Helix Yönetim 
Danışmanlığında 2006 yılında kurulan LabX tarafından getirilmiştir. LabX fikri olup da sermayesi 
olmayan girişimciyle melek yatırımcı arasında şeffaf bir köprü görevi görmektedir. Potansiyeli yüksek 
iş fikirlerini şirketleştirmek ve aynı zamanda yürüyen projeleri ilerletmek amacıyla kurulan LabX, bu 
hizmeti karşılığında girişimcilerden herhangi bir ücret söz konusu değildir6Türkiye dünyada melek 
yatırım gücü yüksek olan ülke konumundadır. 
 
3.3. Mikro Finansman 

 
Mikro finansman ekonomideki resmi finans kuruluşlarına ulaşım imkanı bulunmayan veya resmi 
finans kuruluşlarının hizmet sağlamadıkları veya eksik hizmet sağladıkları yoksul aileler için 
oluşturulmuş finansman yöntemidir. Mikro finansman yaklaşımı yoksul insanların girişimlerine, 
üretim faaliyetlerine işletmelerin büyümelerine hatta bir miktar da olsa tasarruf yapmalarına olanak 
sağlamaktadır. Türkiye de ise ilk olarak iki tane mikro finansman uygulaması olmuştur. Bunlardan 
birincisi deprem bölgesinde başlatılan Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı tarafından 2002 kurulan 
Maya adlı ilk mikro kredi kurumu kurulmuştur. İkincisi ise Türkiye İsrafı Önleme Vakfının kurduğu 
mikro kredi uygulamasıdır(Altay,2007: 61-64). 
 
3.4.  Factoring 

 
Kısa vadeli fon sağlamada oldukça popüler olarak bilinen factoring,(factor) her türlü mal ve hizmet 
satışlarından doğan kısa vadeli ticari alacakların factoring şirketine devri,  borçlunun bundan haberdar 
edilerek tahsilatın factor tarafından yapılmasıdır. Bu işlemde ise, alacaklar temlik yolu ile devredilir ve 
factoring şirketi tahsilatın dışında finansman sağlamakta, alacak muhasebesi ve alacak takibi 

                                                
5 http://www.ito.org.tr/itoyayin/0018385.pdf  (Erişim Tarihi:10.08.2017). 
6 http://lab-x.org/ (Erişim Tarihi:11.08.2017).  
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yapmaktadır(Akdemir, 2009: 429). Türkiye de ise 1988 yılında İktisat Bankası Grubu ismi altında 
başlamıştır. 
 
3.5. Forfaiting 
 
Forfaiting, ihracat işlemlerinden kaynaklanan alacakların,  geri dönülmez olarak yani riski tamamen 
sıfırlayarak forfaiting şirketine satılması sebebi ile ortaya çıkan iskonto işlemi olarak ifade edilebilir. 
Öyle ki satıcı poliçeyi forfaiting şirketine satarak tamamen tüm risklerden kurtulmakta ve belirli bir 
maliyet karşılığı poliçesini iskonto ettirmiş olmaktadır. Bu yöntem daha çok yatırım malları için 
kullanılsa da tüketim malları içinde kullanmaktadır(Akdemir, 2009: 429). 
 
3.6.  Leasing 
 
Finansal kiralama olarak da bilinen leasing bir malın kira karşılığında belli bir süre kullanılmasıdır.  
Yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak, kullanıcı hakları ise karşı verilmektedir. Burada 
dikkat çeken nokta ise vade sona erdiğinde sözleşmede belirtilen rakam karşılığında mülkiyet hakkı 
kiracıya geçmektedir(Akdemir, 2009: 431). Leasing, işletmelerde vergi avantajı sağlaması, maliyet 
teminat gösterme gibi zorunluluklarının olmaması nedeniyle işletmeler tarafından kullanılan alternatif 
finansman tekniğidir. 
 
3.7. Future Piyasaları (Future Sözleşmeleri)  
 
Future işlemleri bir finansal varlığın, gelecekteki bir tarihte önceden belirlenmiş fiyat üzerinden 
alınması ya da satılması için iki tarafın yaptığı sözleşmeler olarak ifade edilmektedir. Future işlemleri 
yeni yatırımlar oluşturarak ülkede ki atıl fonları ekonomiye kazandırmaktadır (Boyacıoğlu, 2001: 93-
95). Future işlemleri finansman maliyetlerini minimize etmesi ve geleceğin belirsizliğini en aza 
indirmesi gibi avantajları dolayısıyla alternatif bir finansman modeli olarak tercih edilmektedir. 
 
3.8.  Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) 
 
Kitlesel fonlama, proje sahiplerinin,  projelerini gerçekleştirmek için internet platformu üzerinden para 
toplayarak, fikirlerine ya da projelerine finansman sağlama aracı olarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla, 
finansman sorunu yaşayan girişimcilere çözüm olabilecek niteliktedir. Kitlesel fonlamanın hacmi 
dünyada her geçen gün hızlı bir şekilde artmaktadır. Türkiye de ise kitlesel fonlama emekleme 
dönemindedir. Öyle ki kitlesel fonlama bağış temelli ödül temelli hisse ve borç temelli olarak 
işlemektedir. Türkiye de ise ödül ve bağış temelli olarak çalışmakta olup borç ve isse temelli 
fonlamalar bankacılık gibi düzenlemelerden dolayı henüz yasal değildir. Kitlesel fonlama yüksek 
kazanç potansiyeli olan bir yatırım aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
 
4. FAİZ VE KAR PAYI TERİMLERİNİN KAVRAMSAL OLARAK 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Klasik gelir dağılımına göre faiz kavramı işçi ücret, toprak sahibi rant ve girişimcinin kar elde 
etmesidir. Öyle ki klasik sistemde faiz olgusu ile kar kavramı arasında bir eşitleme söz konusu 
olmakla birlikte girişimci ve sermayedar arasında bir çıkarım mevcuttur. Adam Smith’e göre borç 
verenin faiz yürütmesinin sebebi ise borç alan tarafın sermaye kullanmasıyla kar elde etmesidir 
(Seyrek ve Mızrak, 2009:387). Kar kavramı ise alım satımın gerçekleşmesi sonucu elde edilmiş olan 
gelir ile faaliyetler arasındaki fark olarak ifade etmek mümkündür. Faiz ve kar kavramı birlikte 
değerlendirildiğinde ise kar kavramında reel bir üretim sonucu elde edilen gelir vardır oysaki faiz 
olgusunda,  karın tam tersine ortada olmayan bir alım satım üzerinden paranın başka bir paraya 
çevrilmesi vardır. 
Burada, faiz ve kar kavramları üzerinde durulmuş böylece geleneksel banka sistemlerinin çalışma 
ilkeleri belirlenmiş, faiz konusunda geleneksel banka sisteminden farklı olarak faizsiz finansman 
sistemi ile karşılaştırma imkanı sağlamıştır. 
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5. FAİZSİZ FİNANSMAN(İSLAMİ BANKACILIK) 
 
Faizsiz finansman başka bir ifadeyle İslami bankacılık mali sektörde faizsizlik ilkelerine göre çalışan 
ve bu ilkelere uygun olarak her türlü bankacılık işlemlerini yerine getiren kuruluşlardır. İslami 
bankalar, topladıkları fonları kişi veya kuruluşlara kullandırarak ülke ekonomisine katkıda 
bulunmaktadırlar (Özkan, 2012: 4). 
İslami bankacılık, katılım bankacılığı, faizsiz finansman, kar ve zarar ortaklığı gibi kavramlarla da 
tanınmaktadır.  Geleneksel bankalar kar maksimizasyonu ile ilerlerken, katılım bankaları ise tasarruf 
sahiplerinden topladıkları fonları islami finans ilkeleri çerçevesinde doğrudan  reel ekonomiye enjekte 
etmekte ve mevcut olan  kar  yada zararı tasarruf sahipleriyle paylaşmaktadır.. Dolayısıyla katılım 
bankaları üretimi, yatırımı, istihdamı, ihracatı fonlayan kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Pehlivan, 2016:297).Girişimcilerin finansmanı açısından katılım bankaların önemi büyüktür. 
Günümüzde hızlı bir şekilde yükselen İslami bankacılık, sadece Müslüman ülkelerdeki tasarruf 
sahiplerinin değil aynı zamanda Müslüman olmayan ülkelerdeki tasarruf sahiplerinin de ilgi odağı 
olmuştur. İslami bankacılıkta kar ve zararı paylaşma, şeffaflık, olabildiğince en ucuz fiyatın 
belirlenmesi söz konusu Olmaktadır. 
 
5.1 Faizsiz Finansmanın Dünyadaki Gelişimi 
 
Faizsiz bankacılığın dünyadaki tarihsel sürecini incelediğimizde modern anlamda faizsiz finansman 
ihtiyacının 20. yüzyılda İslam ülkelerinde görülmeye başlayan sanayileşme hareketleri ve 1970 li 
yıllarda petrol fiyatlarının aniden artmasıyla birlikte ortaya çıkığı görülmektedir. Kayıtlar ise faizsiz 
bankacılığın geçmişini  M.Ö. 2123-2081 yıllarında Babil hükümdarı Hammurabi ye kadar 
uzatmaktadırlar. Hammurabi kanunlarının 100-107 bölümlerinde borçlanma işlerinin nasıl 
düzenleneceği konusunda bilgiler vermesi, faizsiz finansmanın tarihteki ilk örneklerini ortaya 
koymaktadır. Dolayısıyla faizsiz bankacılık sistemi İslami bir faaliyet olmak dan çok semitik bir 
gelenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Müslüman ülkeler 1975 yılında finansman sorunlarına çözüm 
bulmak amacıyla Cidde de İslami Kalkınma Bankası kurulmuşlardır. İslami Kalkınma Bankası talep 
edilen ihtiyacı karşılayamamış ve özel sektöre destek verememesi nedeniyle kapatılmıştır. Öyle ki 
Suudi Arabistan,  Kuveyt.  B.A.E gibi ülkelerin birleşmesiyle İsviçre de Dar Al Maar Al Islâmi isimli 
şirket kurulmuştur. Faizsiz finansman diğer Müslüman ülkelerde de hızla yayılmış, Malezya gibi 
ülkelerinde ekonomik sıçramalarına önemli katkıda bulunmuştur. Bankaya hissedar olan ülke sayısı 53 
e yükselmiştir. İslami bankacılık yılda yaklaşık 10-15% oranında büyümekte olup, gelecekte de 
katlamalı bir şekilde büyüyeceğinin sinyalini vermektedir7. İslami finans sistemi gün geçtikçe çeşitli 
ülkelerde alternatif finansman tekniği olarak yaygın kullanılmaya başlamıştır. 
 
5.2 Faizsiz Finansmanın Türkiye deki Gelişimi 
 
Katılım bankalarının Türkiye deki tarihsel sürecini incelediğimizde 16.12.1983 tarihli Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi ile Özel Finans Kuruluşu olarak kurulmuşlardır. Bu kurumlar ise Bakanlar 
Kanunu kapsamına alınmış, 2005 yılından sonra Bankalar Kanuna dahil edilerek yatırım ve mevduat 
bankaları ile aynı konuma getirilmiş, katılım bankası ismini almıştır(Serpam, 2013:7). 
Sistemin işleyişi ise toplanan fonların tasarruf sahiplerine bir gelir taahhüdünde bulunulmadığı gibi 
yatırılan anaparanın garantisi dahi yoktur. Katılım bankaları topladıkları fonları son derece dikkatli ve 
güvenli değerlendirmektedir. Bilindiği üzere ekonominin de temel ilkesi az risk- az getiri çok risk-çok 
getiridir. Katılım bankalarının mal satımında alacağı kar başta bellidir ve borçlu kişi ne zaman 
ödeyeceğini ve ne kadar ödeyeceğini bilmektedir. Kar oranlarında bir değişiklik yok ise alacaklar 
vadesinden önce istenmez. Dolayısıyla müteşebbis açısından bir belirsizlik yoktur Buda firmalar 
içinbiravantajdır8.  
Katılım bankaları, farklı açılarda katkılar sağlamaktadır. Finansal sisteme girmeyen atıl fonları, 
sisteme kazandırarak tasarruf sahiplerine gelir sağlaması ve gelir dağılımını düzenleyici etkisinin 
olması, reel sektöre kaynak aktarması ekonomiye olan katkılarındandır. Ayrıca kurumlar vergisi gibi 

                                                
7 http://www.riskonomi.com/wp/?p=688 (Erişim Tarihi:14.08.2017) 
8 https://www.albaraka.com.tr/pdf/Katilim_Bankaciligi_Sistemi_Nedir_.pdf(Erişim Tarihi:13.08.2017) 
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çeşitli vergiler ödeyerek kamu maliyesine de artıları vardır. Reel sektöre doğrudan fon sağlanması 
istihdamda sürekliliği de sağlamaktadır (Ece, 2011:4). 
Katılım bankaları mevcut olan finansal sistemdeki tamamlayıcı özelliği ve reel kesime olan katkısı 
sebebiyle ekonomiye şeffaflık kazandırması mevcut olan sisteme getirdiği çeşitlilik ve güvenirlik 
kapsamında diğer bankalardan ayrılmaktadır. 
Katılım bankaları 2016 yılındaki toplam aktifleri %10,5 büyüme ile 133 milyar TL’ye ulaşmış; pazar 
payı ise %4,9 olarak gerçekleşmiştir. Öyle ki toplanan ve kullandırılan fonların performanslarının 
korunması sonucunda toplanan fonlar %9,6 artışla 81,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Katılım bankalarının 
temkinli stratejilerle faaliyet gösterdikleri 2016 yılında reel ekonominin büyük destekçisi olduklarını 
bir kez daha ortaya koymuş reel sektöre kullandırdıkları fonların toplamı %7,2 artışla 84,8 milyar 
TL’ye ulaşmıştır. Toplanan ve kullandırılan fonların sektördeki payı ise sırasıyla %5,6 ve %4,8 
olmuştur. Buda katılım bankacılığının Türkiye de istikrarlı bir şekilde büyüdüğünün göstergesidir. 
Sektörün öz kaynakları ise 2016 yılında sağlam yapısını korumuş olup Katılım bankalarının toplam öz 
kaynakları %8 artışla 11,5 milyar TL’ye ulaşmıştır; bankacılık sektörü toplam öz kaynakları içindeki 
payı %3,8 olarak gerçekleşmiştir. Katılım bankacılığının 2016 yılında net kârında %170 gibi yüksek 
bir oranla artış gerçekleştirerek 1.106 milyon TL ile yılı tamamlamıştır. Dolayısıyla katılım 
bankalarının net kardaki toplam sektörel payı %1,6’dan %2,9’a yükselmiştir9.  
Yukarıdaki göstergeleri incelediğimizde ise katılım bankalarının hemen hemen her yıl istikrarlı bir 
şekilde büyüdüğünü görmekteyiz. Bu durum katılım bankacılığı ilerleyen yıllarında önemli bir yere 
geleceği muhtemeldir. Katılım bankacılığı kaynaklarının daha ulaşılabilir olduğu durumunu da ortaya 
koymaktadır 
                                     

 
                              Şekil 1. Türkiye’de Katılım Bankacılığı Sektörü Temel Göstergeleri 
Kaynak: TKBB, BDDK 
 
Türkiye de faaliyet gösteren katılım bankalarını şu şekilde sıralayabiliriz; 
Albaraka Türk Katılım Bankası: Türkiye de faizsiz finansman sektöründeki finansal kuruluşların ilki 
ve öncüsü olan Albaraka Katılım Bankası 1985 yılı itibariyle faaliyete başlamıştır. Albaraka Katılım 
Bankasının ortaklık yapısı ise yabancıların payı % 66,03, yerlilerin payı % 9,20 ve halka açılmış olan 
ise % 24,77’ dir. 31.12.2015 tarihi itibariyle ülke genelinde 212 ve yurt dışında bir şubesi ile toplam 
213 şubesi ve 3739 personeli ile müşterilerine ve paydaşlarına katılım bankacılığı kriterleri 
çerçevesinde hizmet vermeye devam etmektedir10  
Kuveyt Türk Katılım Bankası: Kuveyt Katılım Bankası ilk olarak 1989 yılında Özel Finans Kurumu 
olarak kurulmuştur. 2000 yıllarının başlarında diğer Özel Finans Kurumları gibi Kuveyt Türk de 4389 
sayılı Bankacılık Kanununa tâbi hale gelmiş ve Mayıs 2006' da unvanı, Kuveyt Türk Katılım Bankası 
A.Ş. olarak değişmiştir Kuveyt Türk' ün sermaye yapısı ise  % 62' si Kuveyt Finans Kurumu' na 

                                                
9 http://www.tkbb.org.tr (Erişim Tarihi:14.08.2017) 
10 https://www.albaraka.com.tr/albarakayi-taniyin.aspx  (Erişim Tarihi:15.08.2017)  
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(Kuwait Finance House),  %9' u Kuveyt Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu' na, %9' u İslam Kalkınma 
Bankası' na, %18' i Vakıflar Genel Müdürlüğü' ne, %2' si de diğer ortaklara aittir11  
Türkiye Finans Katılım Bankası: Türkiye Finans, 1991 senesinde yerli sermayeli olarak  "Anadolu 
Finans" ile “Family Finans” ın 2005 yılında birleşmesiyle kurulmuştur.2008 yılında, The National 
Commercial Bank (NCB) tarafından çoğunluk hissesi satın alınan Türkiye Finans Katılım Bankası, bu 
tarihten sonra değişim ve atılım dönemine girmiştir. 5 ülkede yatırımları bulunan, Suudi Arabistan’ın 
ilk ve en büyük bankası The National Commercial Bank’in (NCB) yüzde 67.03 hisse ile hâkim ortağı 
olduğu Türkiye Finans Katılım Bankası, katılım bankacılığı sektörünün önde gelen bankalarındandır12. 
Ziraat Katılım Bankası: Ziraat Katılım Bankası T.C tarafından ödenen 675.000.000 TL sermaye ile 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun izniyle kurulmuştur. Katılım bankacılığı 
prensiplerine uygun olarak sektöre yeni soluk getirmek amacı ile yerini almıştır. 
Vakıf Katılım Bankası: Vakıf Katılım Bankası, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bayezid 
Han-ı Sani (II.Bayezid) Vakfı, Mahmut Han-ı Evvel Bin Mustafa Han (I.Mahmut) Vakfı, Mahmut 
Han-ı Sani Bin Abdulhamit Han-Evvel (II.Mahmut) Vakfı ve Murat Paşa Bin Abdusselam (Murat 
Paşa) Vakfı tarafından ödenmiş 805.000.000.- TL  sermayesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’nun izni ile 2015 yılında kurulmuş 2016 yılında ise faaliyet iznini almıştır13  
 
Tablo 2 Katılım Bankaları ile Klasik Bankalar Arasındaki İşlevsel Farklılıklar (Özulucan ve 
Deran,2009:94-98) 
KARŞILAŞTIRMA NİTELİĞİ     KATILIM BANKALARI                 BANKALAR 
Çalışma Teknikleri Kâr ve zarara katılma esası geçerli ve. 

Karşılıklı ortaklık esası geçerlidir. 
Fon toplarken ve kullandırırken 
bunların faiz karşılığı vardır. 

Paranın İşlevleri    Para ticari bir meta değildir Para ticari bir ürün olarak 
değerlendirilir. 

Fon Tedariki -Kişilere ait cari hesap ve katılma hesabı adı 
altında fon sahiplerinden fon tedariki 
yapılmaktadır. -Libor sistemi bu bankalar 
için geçerli değildir. Nitekim uluslararası 
işlemlerle katılma hesapları kanalı ile kaynak 
teminine gidilmektedir 

-Mevduat ve ticari hesaplar adı altında 
önceden belirlenmiş olan faiz 
nispetinde fon teminine gidilmektedir. 
– İhtiyaç duyulan sıcak para, libor+2-3 
ile karşılanabilir 

Fon Arzı Fon sunumu nakit olarak 
gerçekleştirilmemektedir. Reel ekonomik 
faaliyetlere fon tedariki sağlanarak fon 
kullananlar ile ticari bir ilişki kurulur. - Proje 
karşılığı fon sunularak buradan sağlanacak 
kârlılık hedeflenmektedir - Uzun vadeli 
yatırımlar için fonların kullandırılması söz 
konusudur. 

-Nakit olarak fon kullandırılması söz 
konusudur. Üretim dışındaki alanlarda 
dahi fon kullanımı söz konusu 
olabilmektedir. Devlet tahvil, hazine 
bonosu gibi finansal araçlara yatırım 
gibi. - Teminat karşılığı kredi 
anlaşması sağlanır. -Fon sunumları kısa 
vadeli olarak gerçekleşir.  

Finansal Kiralama İşletmelere finansal kiralama tekniği ile 
doğrudan kaynak sunumunu gerçekleştirirler. 
Bu konuda bu sistemin yetkisi vardır. 

-Finansal kiralama konusunda yetkili 
değildirler. Ancak, bu konuda faaliyet 
gösterecek bir şirket kurabilirler. 

Müşterilerin Taşıdıkları Risk 
ve Sistem Hakkındaki İtimat 

Kâr ve zarar ortamındaki risk peşinen kabul 
edilir, güven esası geçerlidir, projenin 
uygulanabilirliği ve kârlılığı önemlidir. 

Faiz garantili olduğu için risk söz 
konusu değildir. Güvenin temelini 
ipotek ve teminatlar oluşturmaktadır. 

Fon Arzının Müşterilere 
Yüklediği Maliyet 

Banka müşterisinin ödeyeceği meblağ 
bellidir ve sonradan da şartlara göre değişim 
olmaz. 

Kredi maliyetlerinin farklı finansal 
araçlara endekslenmesi söz konusu 
olabildiği için kredi maliyetlerinin 
değişmesi olabilir 

Fonların Ortaya Çıkardığı 
Bankaya Ait Maliyetler 

Şahsi cari hesaplar için herhangi bir maliyet 
söz konusu değildir. Katılım hesap sahibine 
herhangi bir gelir garantisi yoktur. 

Hesaplardaki nakit hesaplar için 
farklılıklar arz etse de bankaya 
maliyetleri söz konusudur. 

 

                                                
11 http://www.kuveytturk.com.tr/tarihce.aspx (15.08.2017) 
12 http://www.turkiyefinans.com.tr/tr-tr/hakkimizda/turkiye-finansi-taniyin/Sayfalar/turkiye-finansi-taniyin.aspx, (Erişim Tarihi:15.08.2017) 
13 https://www.vakifkatilim.com.tr/tr/hakkimizda (Erişim Tarihi:15.08.2017) 
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KATILIM BANKALRININ FON TOPLAMA YÖNTEMLERİ 
Cari Hesaplar: Belirli bir süreye bağlı olmaksızın Türk lirası ve döviz cinsinde açılabilen herhangi bir 
payı getirisi olmayan hesap türü olarak ifade edilmektedir. 
Katılım Hesapları: En az 5 yıl süre ile açılan katılım hesabında biriken fonlar, katılım bankası 
tarafından işletilerek fon kullanımı sonucunda kar söz konusu ise bunun %80'i tasarruf sahiplerine 
dağıtılır(Terzi, 2015:7). 
Katılım Bankalarının fon kullandırma yöntemleri 
Ödünç Verme: Krediler büyük çoğunlukla devlet garantisine sahip olan kamu kuruluşlarına verilir. 
Tarım ve alt yapı sektöründe uzun vadeli finansman imkânı sağlar. Krediler, proje başına 7 milyon 
İslam Dinarını geçemez. Bu kredilerde faiz yoktur ve sadece yönetimsel harcamaları karşılayacak 
kadar bir hizmet bedeli alınır. Bu kredinin geri ödenmesi, 3 yıldan 7 yıla kadar ödemesiz olmak üzere 
toplam 15 ile 25 yıl arasında bir süreyi içermektedir. 
Teknik Yardım Finansmanı: Bu yardımın amacı, belirli bir hayata geçirmek için teknik uzmanlık 
edinimi ile insan kaynakları gelişimi ve eğitimini finanse etmek veya kurumsal destek sağlamaktır. 
Finansal Kiralama: Finansal kiralama orta ve yüksek geliri olan üye ülkelerde proje finansmanında 
kullanılmaktadır. Öyle ki Banka kiralama faaliyetinden bir kar marjı elde etmektedir. Finansal 
kiralamada üst sınır 80 milyon İslam dinarıdır. 
Taksitle Satış: Taksitli satış tipi destekte, müşterinin talepte bulunduğu ürün banka tarafından satın 
alınır ve üzerine bir kar payı eklendikten sonra müşteriye taksitli olarak satışı yapılır.  
İstisna: İstisna işleminde bir inşaatı yapacak veya belli bir malı üretecek yüklenici kişi, vasıfları yazılı 
mal veya yapıyı belli bir fiyat ve zaman kapsamında alıcıya teslim etmeyi orta vadeli bir mukavele ile 
taahhüt eder. 
Murabaha: Murabaha işlemi, alıcının gereksinim duyduğu malın banka tarafından satın alınarak 
maliyet+kâr esası ile alıcıya satılmasıdır 
İşletme sermayesi ortaklığı: İşletme sermayesi ortaklığı uygulamasında banka, belli bir teşebbüsün 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan işletme sermayesine kâr-zarar ortaklığı esası ile katılır; kâr veya 
zarar ortaklar arasındaki anlaşmada mutabık kalınan oranda paylaşılmaktadır. 
Kar Paylaşımı: Kar paylaşımı İKB ve Diğer taraf arasında fonların bir araya öngören bir ortaklık 
şeklidir. Bir projenin finanse edilmesi ve karşılığında elde edilen hasılattan belli bir yüzde alınmasını 
öngörür. Mevcut olan kar veya zarar oransal olarak paylaşılır. Bu işlem, yüksek finans getirisi olacak 
projelerde uygun olabilmektedir (Yardımcıoğlu vd., 2016: 78-79).  
 
 
6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Ülkelerin gelişmelerini hızlandırabilmek için girişimciliğin ne kadar önemli olduğu açıkça ortaya 
konmaktadır. Ancak girişimciliğin önündeki aşılması zor finansman sorunları karşımıza çıkmaktadır. 
Birçok girişimci fikir aşamasında veya kuruluş aşamasından sonra finansman kaynaklarının yetersiz 
olmasından dolayı başarısız olmaktadır. İşletmelerin son yıllarda başvurdukları finansman kaynakları 
girişimciliğin finansman sorunlarını çözmekten oldukça uzak olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut olan 
finansman kaynakları arasında faizsiz finansmanın girmiş olması girişimciliğin finansmanında 
kazanım olmaktadır. Kar ve zarara katılma kurallarına göre çalışan Faizsiz finansman, sistem olarak 
müşterilerden fon toplayıp reel sektöre fon enjekte ederek elde edilen karın yine müşterilere 
dağıtılmasını esasına dayanmaktadır. Türkiye açısından bu durumu incelersek faizsiz finansman 
kaynaklarının pek ilgi görmediğini görmekteyiz. Katılım Bankalarının gerek özel sektör gerekse kamu 
sektörünü desteklemesine rağmen işletmeler katılım bankalarına pek rağbet etmemektedirler. 
Dolayısıyla ülkemiz açısından önemli bir eksikliktir. Faizsiz finansman siteminin ilerlemesi için gerek 
faizsiz finansman hakkında eğitimlerin verilmesi gerek kısa tanıtıcı reklamlar ve sosyal medyadaki 
faaliyetlerin artırılması pozitif bir imaj sağlayarak faizsiz sisteme fayda sağlayabilir. 
 
 
 
 
 
 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

 

375 
 

KAYNAKLAR 
 

ACAR BOYACIOĞLU, M. (2014), “Türev Ürünler ve İşleyişi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Dergisi, C:4, S: 2, sayfa: 93-95. 

AKDEMİR, A. (2009),  “İşletmeciliğin Temel Bilgileri”, Ekin Yayıncılık, sayfa:429-431. 

Akkaya , G, İçerli M. (2001), “KOBİ‟lerin Finansal Problemlerinin Çözümünde Risk Sermayesi 
Finansman Modeli”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:3, S:3, 
sayfa:62-64. 

ALTAY, A. (2007), “Küreselleşen Yoksulluk Olgusunun Önlenmesinde Mikrofinansman 
Yaklaşımı”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, C:44, S:510, sayfa: 61-64. 

ER, B , ŞAHİN, Y , MUTLU, M . (2015). “Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: 
Mevcut Durum ve Öneriler”. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, C:1, S:1, sayfa:32. 

Erol, C..(1999), “ İşletmelerde Finansal Yönetim”,  Ankara, İmge Kitabevi. 

ECE, N. (2011), “Dünya’da ve Türk Bankacılık Sektöründe İslam Bankalarının Gelişimi”, 
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, S:, 25 sayfa:4. 

İSO Ekonomik Durum Tespiti, 2013. 

KUTLU, H,  Demircİ,  N.  (2007),  “KOBİ ’lerin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri”  Kafkas 
Üniversitesi 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi. 

Özkan, H. (2012), “Katılım Bankacılığının Klasik Bankalarla Karşılaştırılması ve Muhasebe 
Uygulamaları”, Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi. 

ÖZULUCAN, A, DERAN, A. (2009),“ Katılım Bankacılığı ile Geleneksel Bankaların Bankacılık 
Hizmetleri ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Karşılaştırılması/The Comparison of 
Participation Banking and Traditional Banking on the Perspective of Banking Services 
and Accounting Applications”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, C: 6,S:11. sayfa: 86 

ÖZULUCAN, A ve Deran, A . (2009), “ Katılım Bankacılığı ile Geleneksel Bankaların Bankacılık 
Hizmetleri ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Karşılaştırılması/The Comparison of 
Participation Banking and Traditional Banking on the Perspective of Banking Services 
and Accounting Applications”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, C:6, S:11 sayfa:94- 98. 

PEHLİVAN, P .(2016), “Türkiye de Katılım Bankacılığı ve Bankacılık Sektöründeki Önemi”. 
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C:16, S:31, sayfa:297. 

Serpam, (2013). “İslami Finans Kavramı, Ürünler, Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi ve Geleceği, 
İslâmî Finans”, Araştırma Notları 1. 

SEYREK, İ, Mızrak, Z. (2009), “Faiz Teorileri Üzerine Bir İnceleme: Finansal İstikrarsızlık 
Hipotezinin Temel Dayanağı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:22, 
sayfa:387. 

TERZİ, A .(2015), “Katılım Bankacılığı: Kitaba Uymak mı, Kitabına Uydurmak mı”?. Karadeniz 
Sosyal Bilimler Dergisi, C:5, S:9 sayfa: 7. 

ULUYOL, O. (2008).“Girişimcilikte Alternatif Bir Finansman Modeli Olarak Melek Finansman 
Yöntemi” , Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, C:3, S:2, sayfa:49-50. 

YARDIMCIOĞLU, M, Koçarslan, H, Annaç, Göv, S, (2016), “İslam Kalkınma  Bankası”. 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:5, 
S:2, sayfa78-79. 

YÜKSEL, A. (2005), “Basel II’nin KOBİ Kredilerine Muhtemel Etkileri” , BDDK, C:4, S:9. 

İnternet adresleri: 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

 

376 
 

https://www.albaraka.com.tr/pdf/Katilim_Bankaciligi_Sistemi_Nedir_.pdf (Erişim Tarihi :13.08.2017) 

https://www.albaraka.com.tr/albarakayi-taniyin.aspx (Erişim Tarihi:15.08.2017). 

http://www.borsaistanbul.com/data/yayinlar/panel_4.pdf (ErişimTarihi:10.08.2017) 

http://www.ito.org.tr/itoyayin/0018385.pdf (Erişim Tarihi: 10.08.2017) 

http://www.izto.org.tr/Portals/0/IztoGenel/Dokumanlar/kobiler_alternatif_finansman_kaynaklarinin_f
arkindami_e_alptekin_26.04.2012%2021-41-56.pdf (ErişimTarihi: 10.08.2017) 

http://www.kuveytturk.com.tr/tarihce.aspx (Erişim Tarihi:15.08.2017). 

http://lab-x.org/ (Erişim Tarihi:11.08..2017) 

http://www.riskonomi.com/wp/?p=688 (Erişim Tarihi:14.08.2017). 

http://www.tkbb.org.tr(Erişim Tarihi:14.08.2017). 

http://www.turkiyefinans.com.tr/tr-tr/hakkimizda/turkiye-finansi-taniyin/Sayfalar/turkiye-finansi-
taniyin.aspx(Erişim Tarihi:15.08.2017). 

https://www.vakifkatilim.com.tr/tr/hakkimizda (Erişim Tarihi:15.08.2017). 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

 

377 
 

KOBİ'LERİN FİNANSAL SORUNLARI VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ: BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

 
FİNANCIAL PROBLEMS OF SMEs AND SOLUTION OFFERS: A 

LITERATURE REVIEW  
 

Hatice CENGER1 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Small and medium sized enterprises (SME) are one of the most important elements for achieving 
economic growth, increasing competitiveness and employment in Turkiye, as well as it is in all over 
the world. At the very beginning, SMEs are created by imagination of an entrepreneur, but in the 
course of time they may face some financial difficulties. Many entrepreneurs may have to go out of 
business in such a case.  In the first part of the study; importance of SMEs and financial problems they 
may face are given briefly and in the second part; literatüre review which may be used to determine 
financial problems of SMEs are given. In the third and final part; Financial problems of SMEs are 
evaluated and solutions are offered within the framework of studies done so far on the subject.  
 
Key Words: SME, Finance, Financial problem, Literature Review 
Jel Codes:G30,  G24  
 

ÖZET 
 
Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ); ülke ekonomisinin büyümesinde, rekabet edebilirliğin 
sağlanmasında ve istihdam oluşturulmasında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonominin baş 
aktörlerinden biridir. Temelinde girişimcinin hayal gücü ile başlayan ve bu hayallerin faaliyete 
geçirilmesi ile hayat bulan KOBİ'ler süreç içerisinde birtakım finansal güçlüklerle karşı karşıya 
kalmaktadır. Söz konusu bu durumda birçok girişimci bu güçlüklerle başa çıkamadığı için faaliyetini 
sonlandırmak durumunda kalmaktadır.  Bu bağlamda çalışmada, ilk bölümde KOBİ’lerin önemi ve 
karşılaştıkları finansal sorunlar özetlenmekte, ikinci bölümde KOBİ'lerin finansal sorunlarının 
tespitine yönelik literatür taraması yer almaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise KOBİ'lerin finansal 
sorunları değerlendirilerek bu alanda yapılan çalışmalar çerçevesinde çözüm önerilerine yer 
verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: KOBİ,  Finansman, Finansman Problem, Literatür Araştırması 
Jel Kodu:G30, G24 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ülkemizde ve dünyada ekonomik sistem içinde önemli ve büyük bir yer tutan KOBİ'ler; istihdamın 
oluşmasına, yatırımların yapılmasına, üretim ve verimliliğe, girişimciliğin geliştirilmesine, bölgesel 
kalkınmaya, rekabet ortamının yaratılmasına ve dolayısıyla makro ekonomik göstergelere önemli 
katkılarda bulunmaktadır (KOSGEB, 2011:4). 
Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de ekonominin dinamik ve sürükleyici unsurlarından biri olan 
ve ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıyan KOBİ'ler genel olarak, emek 
yoğun çalışan, çabuk karar verme yeteneğine sahip, düşük düzeyde yönetim giderleri ile faaliyet 
gösteren ve ucuz bir üretim gerçekleştiren iktisadi teşebbüsler olarak nitelendirilebilir(Uludağ ve 
                                                
1 Öğr.Gör.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi FASMK  MYO, Muhasebe Programı, cenger@mu.edu.tr 
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Serin, 1990:114). KOBİ’ler bağımsız ekonomik birimler olarak mal ve hizmet sunarak ekonomiye 
katkıda bulundukları gibi büyük işletmeler için bir “yan sanayi” görevi de görerek bu işletmelerin 
sürekliliğine katkı sunmaktadırlar (Koyuncugil ve Özgülbaş, 2008;1) 
KOBİ'lerin evrensel bir tanımını yapmak mümkün olmadığı gibi KOBİ’ tanımı, ülkeden ülkeye hatta 
aynı ülke içersinde farklı kurumlar tarafından değişik şekillerde tanımlanabilmektedir. 
KOBİ tanımı ile ilgili olarak ülkemizde de çeşitli kurumlar tarafından farklı tanımlamalara rastlamak 
mümkün olup bu tanımlamalarda kullanılan ölçüt, genellikle çalışan sayısıdır.  Çalışan sayısına ilave 
ölçüt olarak bazı tanımlamalarda nitel veya nicel anlamda farklı kriterler de kullanılmıştır.  
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik, günün 
şartlarına göre revize edilerek 4 Kasım 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Yapılan düzenleme ile mikro, küçük ve orta büyüklükteki ekonomik birim ve girişimlerin tanımları 
yeniden belirlenmiş ve şöyle tanımlanmıştır;  "Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ): İki yüz elli 
kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 
kırk milyon TL’yi aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki 
işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimlerdir"  
 

Tablo 1.  KOBİ Tanımı Yönetmeliğine Göre İşletmelerin Sınıflandırılması 
Kriter Mikro Ölçekli KOBİ  Küçük Ölçekli KOBİ  Orta Ölçekli KOBİ  

Çalışan Personel Sayısı   0-9   10-49   50-249 
Yıllık Net Satış Hâsılatı 1.000.000  8.000.000 40.000.000 

Yıllık Mali Bilanço Toplamı 1.000.000  8.000.000 40.000.000 
Kaynak: 4 Kasım 2012 Tarihli ve 28457 Sayılı Resmî Gazete “Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına 
Dair Yönetmelik” 
 
Yapılan revizyonla Küçük işletmelerin daha önce 5 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst 
limiti 8 Milyon TL’ye yükseltilirken Orta Büyüklükteki İşletmelerin daha önceden 25 milyon TL olan 
satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 40 Milyon TL’ye yükseltilmiş çalışan sayısı 250 olarak 
korunmuştur. 
2003/361/EC sayılı tüzük çerçevesinde Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2005’te yürürlüğe giren KOBİ 
tanımı çalışan kişi sayısı, yıllık ciroları veya bilanço büyüklüğü ve son olarak da bağımsızlık 
kriterlerinden oluşan ölçüleri kapsamaktadır. 

 
Tablo 2.  AB Tanımına Göre İşletmelerin Sınıflandırılması 

Kriter Mikro Ölçekli KOBİ  Küçük Ölçekli KOBİ  Orta Ölçekli KOBİ  
Çalışan Personel Sayısı   ‹ 10    ‹ 50   ‹ 250 
Yıllık Net Satış Hâsılatı ≤ 2 Milyon Avro    ≤ 10 Milyon Avro ≤ 50 Milyon Avro 

Yıllık Mali Bilanço Toplamı ≤ 2 Milyon Avro  ≤ 5 Milyon Avro ≤ 43 Milyon Avro 
Kaynak:http://www.kobi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=226 
çevrimiçi erişim tarihi 15.07.2017 18:10 
 
KOBİ' lerin heterojen bir yapıya sahip olmasından ötürü  sadece bir grupta toplayarak incelemek 
oldukça zordur. Ayrıca geleneksel yöntemlerle çalışan işletmelerden modern işletmelere, bağımsız 
çalışan firmalardan uydu şirketlere, fason imalatçılara kadar çok geniş bir yelpaze içinde yer 
almaktadırlar. Bu bakımdan bu işletmeler, değişik bakış açılarına göre farklı şekillerde 
sınıflandırılabilmektedirler(Akgemci, 2001:8). 
AB KOBİ tanımı ve ülkemizdeki KOBİ tanımı karşılaştırıldığında çalışan sayısı bakımından aynı 
değerleri kabul ettikleri görülmektedir. Fakat satış hasılatı ve mali bilanço ölçütleri bakımından AB 
değerlerinin altında değerler kabul edilmektedir. Türkiye ile AB ülkelerindeki KOBİ’ler 
karşılaştırıldığında aşağıdaki tablo oluşmaktadır: 
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Tablo 3. AB ve Türkiye’de KOBİ’ler 
Avrupa Birliği’nde KOBİ’ler  

 
Türkiye’de KOBİ’ler  

 
İşletme başı ortalama istihdam=6  İşletme başı ortalama istihdam 2-3  
Yıllık devlet yardımı 1.105 paund İşletmelerde 
kurumsallaşma söz konusu  

Yıllık devlet yardımı 200 paund  İşletme sahibi, 
hem finans müdürü, hem pazarlama müdürü, hem 
de üretim ve geliştirme müdürü konumunda 

İşletmelerin % 70’inde finansal enstrümanlar 
konusunda bilgi eksikliği söz konusu  
 

İşletmelerin % 90’ından fazlasında finansal 
enstrümanlar konusunda bilgi eksikliği söz 
konusu 

Kredi güvenilirliği açısından güçlü konumda Kredi güvenilirliği düşük konumda  
Modern finansal enstrümanları (risk sermayesi, 
kredi garantisi, leasing gibi) kapsamlı olarak 
kullanılmakta,  

Modern finansal enstrümanları kullanabilme gücü 
düşük  
 

Üniversite tarafından desteklenen KOBİ’lerin 
sahip olduğu teknolojik yatırımların payı % 
20’dir.  

Modern finansal enstrümanları kullanabilme gücü 
düşük  Çok önemsiz düzeydedir  
 

Kamusal araştırma ve geliştirme kurumları  
tarafından desteklenen KOBİ’lerin sahip olduğu 
teknolojik yatırımların payı % 25’tir.  

Çok önemsiz düzeydedir  
 

İş hacmi (işletme başı) 780.000 paund  İş hacmi (işletme başı) 200.000 paund  
Kaynak: Konrad Adenauer Foundation, 2001, 115 
 
Tablo 3 incelendiğinde KOBİ’lerin kurumsallık, finansman, kredibilite, istihdam ve teknolojik açıdan 
AB ülkelerinden geride olduğu görülmektedir. Bu ve benzeri eksikliklerin giderilmesi için KOBİ’lerin 
desteklenmesi gerekmektedir. 
Ülkemizde ve dünyada ekonomik sistem içinde önemli ve büyük bir yer tutan KOBİ’ler; istihdamın 
oluşmasına, yatırımların yapılmasına, üretim ve verimliliğe, girişimciliğin geliştirilmesine, bölgesel 
kalkınmaya, rekabet ortamının yaratılmasına dolayısıyla makro ekonomik göstergelere önemli 
katkılarda bulunmaktadır (KOSGEB , 2011-2013,:4).  
KOBİ‟ler; değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapıları, bölgeler arasında 
dengeli büyüme, işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanları açılmasındaki katkıları gibi bir dizi olumlu 
özellikleri nedeniyle, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşlarıdır. Ülkemizde de 
işletmelerin yüzde 99,77‟sini oluşturan KOBİ‟ler, toplam istihdamın yüzde 78‟ini, toplam katma 
değerin yüzde 55‟ini, toplam satışların yüzde 65,5‟ini, toplam yatırımların yüzde 50‟sini, toplam 
ihracatın yüzde 60,1‟ini, toplam kredilerin yüzde 24‟ünü gerçekleştirmektedir. Bu rakamlar, 
KOBİ‟lerin Türkiye ekonomisindeki önemli rolünü açıkça göstermektedir(Ergün, 2012:1). Özellikle 
bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’lerin sosyo-ekonomik dengenin sağlanmasındaki katkıları, 
onları bir noktada ekonominin temel unsuru durumuna getirmektedir (Müftüoğlu, 1989: 33-35). 
Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ); ülke ekonomisinin büyümesinde, rekabet edebilirliğin 
sağlanmasında ve istihdam oluşturulmasında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonominin baş 
aktörlerinden biridir. İşletmeler kar elde etmek büyümek ve sürekliliğini sağlayabilmek için 
finansmana ihtiyaç duyarlar. Ancak KOBİ'ler hem kendi yapısal özelliklerinden kaynaklanan hem de 
ekonomik konjoktürden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya olmasından dolayı birincil sorunlarından 
birisi de yine finansman ile ilgili problemlerdir.  
Finansal sorunlar, işletmelerin kuruluş aşamasında özkaynak yetersizliği ile başlamakta ve uygun dış 
kaynak bulmada yaşanan sorunlar, teminat ve güvence eksikliği, yüksek finansman maliyeti, sınırlı 
fon kaynakları, teminat ve güvence eksikliği, yüksek finansman maliyeti, sınırlı fon kaynakları, 
finansal yönetimde ve finansal hizmetlerin sunumundaki yetersizlikler gibi faktörlerle devam ederek 
KOBİ'leri olumsuz yönde etkilemektedir(Sezgin ve Özdamar, 2011:131). Bu bağlamda çalışmada, ilk 
bölümde KOBİ’lerin önemi ve karşılaştıkları finansal sorunlar özetlenmekte, ikinci bölümde 
KOBİ'lerin finansal sorunlarının tespitine yönelik literatür taraması yer almaktadır. Üçüncü ve son 
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bölümde ise KOBİ'lerin finansal sorunları değerlendirilerek bu alanda yapılan çalışmalar çerçevesinde 
çözüm önerilerine yer verilmiştir. 
 
 
2.KOBİ’LERİN FİNANSAL SORUNLARI 
 
İstanbul Sanayi Odası Yayınları, Ekonomik Durum Tespit Anketi Sonuçlarına göre;Ankete katılan 
işletmelerden küçük ölçekli işletmelerin %54,5’ü, orta ölçeklilerin %50,2’si ve büyük ölçekli 
işletmelerin de %29,8'i finansman sıkıntısı yaşadığını ortaya koymuştur(İSO, 2013). Bu sorunlar 
Literatür de dikkate alınarak şu şekilde sıralanabilir; 
 
2.1.Finansal Planlama ve Finansal Yönetim Yetersizliklerden Kaynaklanan Sorunlar 
 
İşletmelerin faaliyet alanı, ölçeği ve yapısı ne olursa olsun işletmeler için finansal kararlar hayati önem 
taşımaktadır. Büyük ölçekli ve kurumsallaşmış firmalarda finansal kararları alan bir finans yöneticisi 
bulunmakta ve örgüt şemasında yönetim kurulu ve/veya genel müdürlükten sonra gelmektedir. Küçük 
işletmelerde ve özellikle kurumsallaşmamış aile işletmelerinde finans yöneticisi çoğunlukla yer 
almamakta ve finansal kararlar firmanın sahibi/aile fertlerinden biri tarafından verilirken, finans 
yöneticisi olan işletmelerde ise çoğunlukla finans yöneticisinin görevi finansal karar almak değil firma 
sahibinin aldığı kararı uygulamaktan ibaret olmaktadır(Akgüç, 1998: 9). 
Finansal yönetim alanında alınan doğru kararlar işletmenin piyasa değerini, dolayısıyla ortakların 
servetini artırırken tersi durumda işletmenin iflasına neden olabilmektedir. Özellikle ülkemizde 
yaşanan ekonomik krizlerin etkisi dikkate alındığında, ülkemizdeki işletmeler için, finansal yönetimin 
önemi bir kat daha artmaktadır (Topal v.d., 2006; 282). 
Gelişmekte olan ülkede olduğu gibi ülkemizde de KOBİ’ler, genel yönetim, AR-GE, nitelikli insan 
kaynağı, finansman ve pazarlama konularında süregelen önemli sorunlar ile karşı karşıyadır. Bu 
sorunlar içerisinde, teknik bilgiye en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri olan finansal yönetim ilk 
sıralarda yer almaktadır(Kaya ve Alpkan, 2013: 36). İşletmenin kuruluşundan sonra kısa ve uzun 
vadede ortaya koyulan amaç ve hedefleri gerçekleştirmek ve nakit giriş ve çıkışlarının dengesini 
sağlamak için gerekli fonların miktarının tespit edilmesi ve bu fonların,  nereden, nasıl, hangi 
maliyetle temin edileceği ve bu fonların nerelerde kullanılacağı finansal planlama ile mümkündür 
(Başar v.d, 2015:110). Bir işletme; üretim, pazarlama gibi fonksiyonları başarılı olarak yürüten, sattığı 
mal ve hizmetler pazarda büyük talep gören karlı bir işletme olsa dahi sağlıklı bir nakit akımına sahip 
değilse ticari hayattaki varlığı tehlikeye düşebilmektedir. Bu doğrultuda, işletmelerde finansman 
fonksiyonunu yürütenlerin temel görevi; işletmenin çeşitli zamanlarda çeşitli nedenlerle ihtiyaç 
duyduğu kaynakları ihtiyaç duyulan zamanda uygun koşullarla temin etmek, diğer yandan da 
işletmenin faaliyetleri sonucu oluşturduğu fazla fonları ya da karları uygun ve karlı alanlarda 
değerlendirmektir (Sarıaslan ve Erol, 2008: 97). 
 
2.2. Öz Sermaye ve İşletme Sermayesi Yetersizliği 
 
KOBİ'ler çoğunlukla öz sermaye kullanarak kurulmaktadırlar. Bu dönemde yeterli öz sermayeye sahip 
olmayan işletmeler yeni yatırımlarını gerçekleştirmek ve büyüme amaçlı finansman ihtiyacında 
kaynak bulma sorunu yaşamaktadırlar. KOBİ’lerin yapısal finansal sorunlarının en temeli ve en 
önemlisi öz sermaye yaratamama sorunudur. Özellikle kuruluş aşamasında öz sermaye problemi 
yaşayan işletmeler sonraki dönemlerde kapanma riskiyle karşılaşmaktadırlar. Yapılan araştırmalara 
göre bu tür işletmeler beş yıl içinde kapanmaktadırlar (Aras ve Müslümov, 2002: 16). 
Diğer önemli unsurlardan biri olan çalışma sermayesi ise işletmenin tam kapasite ile çalışması ve 
üretimin kesintisiz devam edebilmesi için önemlidir yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlar(Başar 
v.d, 2015:111) Özellikle konjonktürel dalgalanmaların yaşandığı ve mali piyasanın durgunlaştığı 
dönemlerde işletme kaynaklarındaki azalışlar ve enflasyonist ortamın etkisiyle birlikte girdi 
fiyatlarında meydana gelen artışlar işletme sermayelerini erimesine yol açmaktadır. Ayrıca alacakların 
tahsilâtında karşılaşılan güçlüklerin neden olduğu nakit sıkıntısı, KOBİ' leri işletme sermayesi temini 
sorunuyla baş başa bırakmaktadır.Yüksek maliyet nedeniyle kredi alınamaması da düşük kapasite ile 
çalışılması sonucunu doğurmaktadır(Koyuncu, 2010;17)  
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2.3.Kredi ile Kaynak Yaratmada Karşılaşılan Güçlükler 
 
Gerek Bankacılık kesiminden kaynaklanan, gerekse de KOBİ' lerin muhasebe sistemini tam 
oturtamamış, kayıt dışı satışların yüksek olması nedeniyle gerçek performanslarını bilançoya 
yansıtamamış olmaları, özellikle kredi değerliliklerinin tespitinde, Bankacılık kesimi açısından da 
sorun yaşanmasına neden olmaktadır. Bunun yanında kendilerini kısa vadeli kaynaklarla fon sağlayan 
Bankalar KOBİ' lerin esas ihtiyacı olan orta ve uzun vadeli kredi ihtiyaçlarına cevap 
verememektedirler. Bu durum KOBİ' ler açısından finansmana erişim konusunda taleplerin 
karşılanmamasına neden olmaktadır(Cebeci, 2003;90). 
Kredi temin edilmesinde karşılaşılan bir diğer güçlük ise KOBİ sahiplerinin finansman konusunda 
yeterli bilgiye sahip olmamaları, kredi almak için gerekli fizibilite etüdü, finansal plan, maliyet gibi 
işlemler yapamamaları ve bunları yapabilecek uzmanları kısıtlı bütçeleri nedeniyle istihdam 
edememeleridir(Yörük ve Ban, 2003;31)  
Muhtelif bankaların KOBİ’lere yönelik kısa süreli işletme kredisi çalışmaları olmaktadır. Bu 
kredilerde de KOBİ’ler vade, limit, faiz oranı sorunu yaşamaktadır. En önemli sorunları da bu krediyi 
alabilmek için kendilerinden istenen teminatlar olmaktadır. Finans kuruluşları riskli gördükleri 
KOBİ’leri kısır döngüye sokmaktadır. Eğer bir işletme kazandıklarını sermayesine ekleyip taşınmaz 
edinmemişse kredi alma şansı azalmakta, belki de hiç kalmamaktadır. Ayrıca yaşanan krizlerde finans 
kuruluşlarının yaptıkları ilk iş, kredi kullandırmayı durdurmak ve mevcut kredilerin geri çağrılması 
olmaktadır. Bu durumlarda da KOBİ’ler nakit akış planlamasında olmayan bir durumla karşı karşıya 
kalmaktadırlar(Uçkun,2009:125). Bankaların KOBİ’lere kredi vermede isteksiz davranmalarının 
temel sebepleri arasında; teminat eksikliği, yüksek risk algısı, finansal piyasalarda meydana gelen 
asimetrik bilgi ve KOBİ kredilerinde ortaya çıkan kredi yönetim maliyetlerinin yüksekliği sayılabilir 
(Gök,2012:106-107). 
Son dönemde KOBİ'lerin kredi sağlamalarındaki teminat yetersizliği sorununa destek olmak amacıyla 
oluşturulan (KGF) Kredi Garanti Fonu (Aras ve Müslümov;2002;14) Başarı vadeden genç ve yaratıcı 
girişimcilerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişmelerine destek veriyor.  KGF, 
bankaların verdiği kredilere kefil olan bir kurum. KGF; krediye ulaşmakta zorlanan KOBİ’lerin 
vereceği teminat ve kefaleti belli oranda karşılayan, bu sayede de teminat sorunu çeken şirketlerin 
finansmana erişimine imkan tanıyan bir sistem(Doğan,2017). KGF’nin mevcut sermayesi 318.2 
milyon TL olup, 4 Mayıs 2017’de yapılan Genel Kurul ile kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon TL’ye 
çıkarılmıştır. Mevcut ortaklık yapısı ise;  TOBB % 29.1, KOSGEB  % 29.1, 27 Banka % 
41.7’dir. Ortaklık yapısında bulunan 27 Banka/Katılım Bankası özel sektör ve kamu bankaları olup, 
bankacılık sektörünün piyasa büyüklüğünün % 98’ini oluşturmaktadırlar(Törüner, 2017)KGF, 
işletmelere talep ettiği kredinin en fazla %80 oranında kefil olabiliyor. Yani, KOBİ’yseniz ve 
bankadan 500 bin liralık kredi kullanacaksanız, 400 bin lirasına kefil oluyor. Bir de İhraççı KOBİ'ler 
için Hazine kaynaklı verilen kefalet var ki, oran yüzde 100’e kadar çıkıyor. Bankalar KGF kefaleti ile 
kredi kullandırmada tamamen bağımsızlar(Doğan,2017). Dünya genelinde yaygın bir şekilde 
uygulama alanı bulan kredi garanti programı, Ülkemizde 1994 yılından beri faaliyet göstermesine 
rağmen istenilen başarıyı gösterememiştir(Gök ve Uçar, 2012:106-141). 
 
2.4.Sermaye Piyasasından Fon Temin Edememe 
 
Sermaye piyasaları, işletmelere fon sağlayarak riskli projeleri finanse eder, işletmeleri piyasalara 
tanıtarak reel sektörün gelişmesini destekler ve işletmeler üzerinde denetim işlevini gerçekleştirir. Bu 
açıdan sermaye piyasalarının, Türkiye örneğinde borsanın reel sektör ve KOBİ' ler açısından önemi 
büyüktür(Aras ve Müslümov, 2002;11) 
KOBİ’ler için önemli bir finansman kaynağı olmasına rağmen sermaye piyasasından tahvil, hisse 
senedi, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, hisse 
senedi ile değiştirilebilir kar ve zarar ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil, katılma intifa senetleri 
aracılığıyla fon sağlamaktan yeterince faydalanamamaktadır. Bunun başlıca sebepleri KOBİ'lerin 
mikro ölçekli oluşu, genellikle aile şirketi veyahut şahıs işletmesi olması ve yönetimi devretmekten 
kaçınması, halka arzın maliyetli oluşu, organizasyon yapıları ve muhasebe- finans sisteminin 
yetersizliği ve kayıt dışı kalma istekleri sıralanabilir(Kutlu ve Demirci, 2007:192) 
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İşletmelerin halka açılması veya bazı borçlanma senetlerini ihraç etmesi bu şirketlerin hisse senetleri 
ve tahvillerini alma gücü olan ve almayı düşünen bir talep tarafı oluşturulmadığı takdirde tek başına 
çözüm değildir. Bu talebin sağlanması için KOBi'lerin örneğin; üretim verimliliğinin düşük olması, 
maliyetlerin yüksekliği ve düşük pazar payına sahip olmak gibi zayıf yanlarını güçlendirmesi ve 
strateji geliştirmesi, uygun teknolojileri oluşturması ve ekonomik konjonktürde meydana gelen 
değişimlere karşı hızlı uyum sağlaması gibi güçlü yanlarını daha da güçlendirmeleri gerekmektedir. 
Böylece KOBİ hisselerine ve tahvillerine talep çekilebilir ve geleceğin büyük işletmelerinin temelleri 
atılabilir(İyibildiren ve Nalçın, 2016;20)  
AB ile entegrasyon sürecinde olan ülkemiz açısından sermaye piyasalarındaki gelişmelerin yakından 
izlenmesi ve ülkemize uygun uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bunun tüm dünyada ki 
en iyi örneği NASDAQ borsasıdır. Bu borsa, tamamen KOBİ’lere yönelik olarak elektronik ortamda 
işlem yapmaktadır. Bunun yanında Avrupa’da ESDAQ, Japonya’da JASDAQ, İngiltere’de Alternative 
Inverstment Market (AIM), Almanya’da Neue Markt, Fransa’da Nouveau Marche, Kanada’da 
Vencuver Borsası da küçük ve orta boy işletmelerin işlem yapmaları amacıyla kurulmuştur(Söğüt, 
2001; 102-103) 
 
2.5.Finansal İstikrarsızlıktan Kaynaklanan Sorunlar  
 
Finansal istikrarsızlık son on yılda dünya ekonomisinin en belirgin özelliği haline gelmiştir. Kısa 
aralıklarla ortaya çıkan ve birbirini izleyen krizler, bilhassa gelişmekte olan ülkelerin reel ekonomileri 
üzerinde kalıcı etkiler bırakmaktadır. Ekonomik krizlerin görünür etkisi finans piyasalarında, gerçek 
etkisi reel kesimde ortaya çıkmaktadır(Uzay, 2001: 441). 
Türkiye’de nominal ve reel faiz oranları yüksektir. Faiz oranlarının yüksek oluşmasının sebepleri 
kaynak ve tasarruf yetersizliği, yüksek enflasyon, kur artışları, bankaların işletme ve kaynak 
maliyetleri, ekonomik riskler, siyasî riskler ile finansal hizmetler üzerindeki vergilerdir. İşletmelerin 
önemli finansman kaynağı olan bankacılık sektörünün mali yapısının bozulması ve sektörde yaşanan 
küçülme süreci de kullandırılabilir kaynakları, yeni kredi hacmini daraltmaktadır. Ayrıca bankaların 
geri dönmeyen alacakları da artmaktadır. Bu nedenle faiz oranları yüksek oluşmaya devam 
etmektedir(Gürlesel, 2001: 76). Bu durum sürekliliğini sağlamak, yenilik yapmak ve teknolojiye ayak 
uydurman zorunda olan KOBİ' lerin fon sağlamasına engel olmaktadır. 
 
2.6.Alternatif Finansman Kaynaklarından Yararlanamama 
 
KOBİ yöneticilerinin modern finansman tekniklerini tanımamaları, tanıyanların da bu tür teknikler 
hakkında fazla bir bilgiye sahip olmadıkları için kullanmaktan çekinmeleri sebebiyle KOBİ’ler bu 
tekniklerden uzak kalmışlarıdır. Leasing, faktöring, forfaiting bu tekniklerin başında gelmektedir.  
(İyibildiren ve Nalçın 2016:20-21) İstanbul Sanayi Odasının (İSO) Ekonomik Durum Tespit anketi 
sonuçlarına göre en yaygın kullanılan finans kaynağı banka kredileridir. Banka kredilerini %20,6 ile 
Eximbank, %18,4 ile leasing ve %11,2 ile faktoring takip etmektedir. İşletmelerin yatırım 
kredilerinden yeterli düzeyde yararlanamadıkları da bir diğer önemli sonuçtur(İSO, 2013) 
 
Leasing şirketlerinin işlemlerde büyük ölçekli işletmeleri tercih etmeleri, teminat talepleri ve küçük 
ölçekli işletmelerin leasing konusunda yeterince bilgi sahibi olmamaları ve küçük ölçekli işletmelerin 
mülkiyet duygusu leasing yoluyla finansmandan yeterince faydalanılmamasının nedenleri arasında 
sayılabilir (Ceylan, 2003:137-138).  
 
 
3.LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 
 
Türkiye'de KOBİ'lerin sorunlarını incelemek amacıyla yapılan çalışmalarda, finansman sorunu 
genellikle işletmelerin diğer sorunlarından daha öncelikli olarak, sorunlar listesinin ilk sırasında yer 
almaktadır(Müftüoğlu, 2002:267).  Literatür taramasında 1997-2017 yıllarını kapsayan toplam 39 
çalışma incelenmiştir. Çalışmalar genellikle bölgesel veyahut yerel düzeydeki sonuçları içermektedir. 
Yapılan çalışmalar incelendiğinde süreç içerisinde KOBİ'lerin finansal sorunlarında gelişmeler 
kaydedilse de sorunların tanımında önemli değişiklikler olmadığını ortaya çıkarmıştır. 
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Tablo 4. KOBİ'lerin Finansal sorunlarına yönelik yapılan çalışmalar 

Yazar Yılı  KOBİ'lere yönelik elde edilen finansal sorunlar 
Özgen ve 

Doğan 
1997 KOBİ’lerin yatırımlarının finansmanı için kaynak bulmada mevcut finansman 

yöntemlerinden yararlanamadıklarını, uzun vadeli kredi temin edemediklerini ve leasing, 
faktoring ve sermaye piyasası araçlarından neredeyse hiç faydalanamadıklarını da 
belirtmişlerdir 

Akbulut 2000 KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin çoğunluğunu oluşturmalarına rağmen toplam 
kredilerden aldıkları payın %4-5 civarında olduğunu, yatırımlarının finansmanı için 
kaynak bulmada mevcut finansman yöntemlerinden yararlanamadıkları, uzun vadeli kredi 
temin edemedikleri ve leasing, faktoring ve sermaye piyasası araçlarından neredeyse hiç 
faydalanamadıklarını ifade etmiştir. 

Akgemci 2001 KOBİ’lerin düşük maliyetli kredi imkanlarının yokluğu, kredi kullanamama, kredi 
başvurularında birtakım bürokratik uygulamalarla karşılaşma, yüksek kredi faiz oranları 
ve ödeme koşulları, sermaye piyasalarından ve risk sermayesi ile finansal kiralama gibi 
mali enstrüman imkanlarından yeterince yararlanamama. 

Atik ve Sezer 2001 KOBİ'lerin finansman bölümü bulunmaması, kredi kullanamama, gösterilen teminatın 
yetersizliği ve teşvik tedbirlerinden yararlanama olarak belirlenmiştir. 

Bekçi ve Usul 2001 KOBİ’lerin %70’inin dış finansman kullanmadığı ve bu işletmelerin kendilerini 
özkaynakları ile finanse ettiği., kredi başvurularında birtakım bürokratik uygulamalarla 
karşılaşma, yüksek kredi faiz oranları ve ödeme koşulları, sermaye piyasalarından ve risk 
sermayesi ile finansal kiralama gibi mali enstrüman imkanlarından yeterince 
yararlanamama. 

Çonkar 2001 KOBİ'lerin yabancı kaynak sağlamada karşılaştıkları en önemi sorunun faizlerin 
yüksekliği olduğunu belirtmiştir.  

Özdoğan 2001 KOBİ’lerin finansman sorunlarının finansal konularda yeterince bilgi sahibi 
olmamalarından ve finansman kaynağı olanaklarının yetersiz olmasından kaynaklandığı 
belirtilmiştir. 

Yörük 2001 KOBİ’lerin %70’inin finansman sorunları olduğu ve bunun nedenlerinin de alacak 
tahsilindeki gecikmeler, öz kaynak yetersizliği, çalışma sermayesi ihtiyacındaki artış 
olduğu belirlenmiştir. 

Yücel 2001 KOBİ'lerin banka kredisi yoluyla sağlanan finansmanın iç kaynaklardan sonra geldiğini 
belirterek , elde edilen kaynakların  planlı, doğru ve firma amacını gerçekleştirecek 
doğrultuda kullanmada yetersiz olduklarını belirtmiştir. 

Akkaya ve 
İçerli 

 2002 KOBİ’lerin banka kredilerinden yararlanmakta sıkıntıları olduğu vurgulanmaktadır. 
Yazarlar, KOBİ’lerin sağlıklı bir şekilde kaynak sağlayabilmeleri için alternatif bir model 
olarak risk sermayesini önermişlerdir.  

Demir ve 
Sütçü 

2002 KOBİ’lerin finansman sorunlarının başında öz sermaye yetersizliğinin geldiği açıklamıştır 

Karabıçak ve 
Altuntepe 

 2002 KOBİ’lerin büyük çoğunluğunun kredi başvurusunda bulunmadıklarını, neden olarak da 
faiz oranlarının çok yüksek olmasını, teminat sağlamanın zorluğunu ve verileceğine 
inanılmadığını belirttikleri tespit edilmiştir. 

Arslan 2003  KOBİ’lerin yatırım projelerini daha çok geri ödeme süresi yöntemine göre değerlendirdiği, 
öz sermayeye dayalı bir finansman modeli olduğu  yatırımların finansmanı için banka 
kredilerini tercih ettikleri ve çalışma sermayesi yönetiminde nakit bütçesine önem 
verdikleri tespit edilmiştir. Ancak işletmelerin leasing ve faktöring gibi finansman 
tekniklerinden yararlanma oranlarının çok düşük olduğu belirtmiştir. 

Ban ve Yörük 2003 KOBİ’ler yüksek faiz, ağır teminat koşulları, vade süresi ve kredi miktarının yetersizliği 
nedeniyle finans kurumlarından yeterli kredi sağlayamamaları. KOBİ’lerin ülke 
ekonomisinde önemli bir ağırlığı olmasına karşın toplam kredilerin %%5'inden pay 
almaları ve KOBİ sahiplerinin finansman konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları, 
kredi almak için gerekli fizibilite etüdü, finansal plan, maliyet gibi işlemler yapamamaları 
ve bunları yapabilecek uzmanları kısıtlı bütçeleri nedeniyle istihdam edememeleridir. 

DPT 2003 KOBİ’lerin temel zayıflıklarını ana başlıkları ile düşük teknolojik düzeyi ve yetersiz 
know-how, finans ortamının yetersizliği, Türkiye ile AB arasındaki rekabet olarak 
sıralamıştır. Bunun yanında, finansal açıdan KOBİ’lerin kredi hacminden yararlanma 
oranlarının, istihdama ve ülke katma değerine sağladıkları katkıları ile 
karşılaştırılamayacak seviyelerde düşük kaldığı (%5’ler civarında) ve KOBİ’lere hizmet 
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verecek sermaye piyasası imkanlarının da geliştirilemediği belirtilmiştir. Ayrıca, kamu 
kesiminin piyasalardaki yüksek borçlanma düzeyinin özel sektörün kredi imkanlarını 
daralttığı ve faizlerin aşırı yükselmesine yol açtığı, bu koşulların kamunun sağladığı 
desteklerin kısılması ile birleşerek KOBİ’lerin kredi piyasasından neredeyse tamamen 
dışlanmasına neden olduğu vurgulanmaktadır 

Korkmaz 2003 KOBİ yöneticisi ile yaptığı anketler vasıtasıyla Pazarlama ile ilgili olarak KOBİ 
yöneticilerinin iç pazarı daraltıcı uygulamalardan, finansman konusunda ise kredi 
kurumlarının yüksek teminat istemelerinden şikâyetçi oldukları tespit edilmiştir.  

Bedük v.d. 2005 Çalışmada KOBİ’lerin yöneticilerinin finansal yönetim konusundaki bilgi ve 
deneyimlerinin eksik olduğu, finansal sorunlarını giderme aşamasında kredilere yönelen 
KOBİ’lerin  bankaların duran varlıkları teminat istemesinin sorun teşkil ettiği, sermaye 
piyasası imkanlarından ve modern finansman tekniklerinden yeterince yararlanılamadığı 
açıklanmıştır. 

Doğan ve 
Şengül 

2005 KOBİ’lerin temel finansman sorunları; kaynak yetersizliği, tesis ve yatırım kredisi 
imkanlarının kısıtlılığı, KOBİ’lerin devlet teşvik ve yatırımlarından yeterince 
yararlanamaması, sermaye yetersizliği, işletme sahiplerinin finansal yönetime ilişkin bilgi 
yetersizliği ve mali konularda uzman eleman eksikliği olarak açıklanmıştır 

Özder 2005 Türkiye’deki KOBİ’lerin önemsiz miktardaki banka kredileri yoluyla yatırım, finans ve 
işletme sorunlarını çözmeye maruz kaldıklarını, uygulanan bazı teşvik politikalarıyla da 
sübvansiyonların büyük firmalara gittiğini, onları devletin bu alandaki desteğinden de 
mahrum bıraktığını düşündürdüğü belirtilmiştir.  

Torlak ve 
Uçkun 

2005  KOBİ’leri en önemli finansal sorunlarının sırasıyla nakit sıkıntısı, piyasa durgunluğu, 
kredi faizlerinin yüksekliği, sermaye yetersizliği ile kredi bulamama olduğunu 
belirlemişlerdir  

Tunçsiper ve 
Sürekçi 

2005 KOBİ’lerin, kaynak yetersizliği, banka kredisi kullanımında finansal sıkıntılar (yüksek 
faiz oranları ve teminat problemi gibi), devlet teşviklerinin yetersizliği ve finansal 
yöneticilerin bulunmaması en önemli finansal sorunlar olarak belirlenmiştir. 

Yüksel  2005 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) için hazırlanan raporda 
KOBİ’lerin finansal dezavantajları: nitelikli eleman bulamama, finansal yönetim eksikliği, 
vergide kayıt dışılık, hesap ve kayıt düzeninde aksaklık, finansal planlamada yetersizlik, 
risk yönetiminin olmaması, finansman kaynaklarına erişimin zor olması, teşviklerden 
yararlanamama, kredi temin güçlükleri, alternatif finansman araçlarından yararlanamama, 
yurt dışı finansman imkanlarından yararlanamama olarak sıralanmıştır. 

Topal v,d, 2006 KOBİ'lerin finansman kaynağı bulamama sermaye piyasalarından yeterince 
faydalanamama, yöneticilerin finansal yönetim konusundaki eksiklikleri,uzun vadeli kredi 
kullanamama sorunları olduğunu belirtmiştir. 

Ay ve Talaşlı  2007 KOBİ'lerin ihracattaki payının düşük olduğunu ve teşviklerden yeterince 
yararlanmadıklarını ifade etmişlerdir.  

Koyuncugil 
ve Özgülbaş 

2007 KOBİ’lerin bir finansman sıkıntılarının temel nedenlerinin başında ülke ekonomisindeki 
koşullar, KOBİ’lere kaynak sağlayacak para ve sermaye piyasalarının gelişmemesi ve 
finansal yönetim ve yönetici eksikliği olduğu belirtmişlerdir. 

Kutlu ve 
Demirci 

2007 KOBİ’lerin finans dünyasındaki gelişmeleri yakından takip edemediklerini, oto finansman 
olanaklarının kısıtlı olduğunu, kredi alımlarında karşılaştıkları teminat sorunlarının 
olduğunu, işletme sermayesinin yetersiz olduğunu, kredi hacimlerinin düşük ve kredi 
maliyetlerinin yüksek olduğunu, sermaye piyasasına girememelerini, diğer benzer 
sorunların KOBİ’lerin güçlü finansal yapılara sahip olmalarını engellediğini belirtmiştir. 

Yılmaz 2007 KOBİ başlıca finansman sorunlarının kredi temininde zorluklar ve kredi maliyetlerinin 
yüksekliği teşviklerden ve diğer finanasal araçlardan faydalanamama, kredi alırken 
teminat gösterememe, kredi faiz oranlarının yüksekliği ve bankaların KOBİ'lerin mali 
tablolarına güvenmemesi olduğunu belirtmiştir. 

Kocabıyık ve 
Altunay 

2008 Yetişmiş işgücü eksikliği ve müşterilerin satın alma gücü ile ilgili problemlerin 
işletmelerin karşılaştığı en önemli sorunlar olduğunu tespit etmişlerdir. 

Çetin ve 
Bıtırak 

2009 KOBİ’lerin işe başlarken çoğunlukla öz sermayelerini kullanmayı tercih ettikleri, yatırım 
projelerini değerlendirirken geri ödeme süresini daha çok kullandıkları, yatırımların 
finansmanında banka kredilerinin öz kaynakların önüne geçtiği, leasing ve faktöring gibi 
yeni tekniklerden yararlanma oranlarının düşük olduğu tespit edilmiştir.  

KOSGEB 2011 KOBİ strateji eylem planında KOBİ'lerin finansman sorunlarına ilişkin olarak; düşük öz 
sermaye ve krediye ulaşma zorluklarının yanı sıra, finansal yönetim konusunda önemli 
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problem alanları bulunduğunu, bunların başında da nakit yönetimindeki yanlışlıklar 
geldiği belirtilmiştir Bu durum neticesinde hatalı nakit akışı planlarından kaynaklanan 
finansman açıklarının öz sermaye veyahut kişisel fonlarla kapatılmaya çalışılması öz 
sermayenin zaman içerisinde erimesine yol açarak işletmenin hayatta kalmasının zorlaştığı 
vurgulanmıştır. 

Met 2011 KOBİ'lerin finansal sorunlarının alacaklarını zamanında tahsil  edilememesi, vadeli 
satışların çokluğu, özkaynak yetersizliği, girdi maliyetlerinin yüksekliği olduğunu 
belirtmiştir. 

Atay 2012 KOBİ’lerin finansman sorunlarının temelinde yatan başlıca etkenlerin satışlarda meydana 
gelen dalgalanmalar olduğunu ifade etmiştir. 

Ayrıçay ve 
Kılıç 

2012 KOBİ’lerin alacaklarını tahsilde zorluk çekmeleri nedeniyle kısa vadeli finansman sorunu 
yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, işletmelerin %47,5’i leasing finansman tekniğini kolay 
edinilmesi ve maliyet avantajı sağlaması nedeniyle tercih ettiklerini, forfaiting finansman 
tekniği ile ilgili bilgileri bulunmadığını ve faktöring finansman tekniğini alacaklarını takip 
etmek, tahsilini sağlamak ve riskini azaltmak amacıyla kullandıklarını ifade etmişlerdir. 

Emir v.d. 2012 KOBİ’lerin büyük bir bölümünde profesyonel bir finansman bölümünün ve finans 
yöneticisinin olmadığını ayrıca sağlanan teşvik ve desteklerin yetersiz olduğunu 
belirlemişlerdir. 

Gök ve Uçar 2013 Çalışmamızın konusunu oluşturan finansman sorunu ise firmaları etkileyen en önemli 
faktörler arasında ilk sıralarda yer almakta ve bu tür sıkıntıların yaşanmasında alacakların 
tahsili ve kredi temininde sıkıntılar, maliyetlerdeki artışlar ve sermaye yetersizliği gibi 
etkenler önemli rol oynamaktadır. Finansman sorununa sebep faktörlerden alacakların 
tahsilindeki düzensizlikler işletmeye özgü iken, kredi kaynaklarına ulaşmayı kısıtlayan en 
önemli faktör olan teminat yetersizliği ise dışsal kaynaklı sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kaderli ve 
Diğerleri 

2013 6102 sayılı TTK’nın KOBİ’lerin finansman sorununu etkilediğini  belirtmişlerdir. 6102 
sayılı TTK’nın KOBİ’lerin finansman sorunu üzerindeki etkisini; finansal tablo ve 
raporlara, denetime, mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçlarına, sermayeye, ek 
ödeme ve yan edim yükümlülüklerine, ortakların şirkete borçlanmasının önüne 
geçilmesine ve kredi eksik 

Kutlar ve 
Torun 

2013 KOBİ’lerin; nitelikli eleman yetersizliği, sermaye yetersizliği ve kredi teminindeki 
güçlüklerin işletmelerin karşılaştıkları temel sorunlardan olduğunu tespit etmişlerdir. 
Ayrıca firmaların destek, teşviklerden yeterince yararlanamadıkları ve kendilerine sunulan 
imkânların çoğundan da haberdar olmadıkları belirlenmiştir.  

Uluyol 2013 KOBİ’lerin birçoğunda finansman yöneticisinin olmadığını ve finansal yönetim görevinin 
muhasebeci, işletme sahibi ve genel mü- dür gibi kişiler tarafından yerine getirildiğini 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Çam ve 
Kabadayı 

2017 Vergi sistemindeki sürekli değişiklikler, belirsizlikler ve yoruma açık konular olduğu,  
sermayesi kısıtlı olan esnaflar vergi oranlarının yüksek olduğunu, vergi dağılımının 
adaletsiz olduğu ve denetimin yetersiz olduğu sonucunun yanı sıra sosyal güvenlik 
sisteminin adil olmadığına yönelik cevaplara da ulaşılmıştır. 

 
 

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 
Yapılan çalışmada KOBİ'lerin finansal sorunlarına ilişkin mevcut durumun tespit edilmesi, sorunların 
ortaya çıkarılması ve ardından da bunların iyileştirilmesi için çözümlerin geliştirilmesine yöneliktir. 
Çalışmada 2007-2017 yılları arasında yapılan 39 adet çalışma incelenmiştir. Bu süreç dikkate 
alındığında KOBİ'lerin finansal sorunlarının benzerlik gösterdiği görülmektedir.  KOBİ'lerin Türkiye 
ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğu tüm çalışmalarda vurgulansa da,  KOBİ'lerin 
finansman sıkıntısı çektiği ve süreç içerisinde KOBİ'lere finansman sorunları konusunda yeterli destek 
verilmediği de yine yapılan bu çalışmalarla ortaya konulmaktadır. Bu sebeple KOBİ'lerin finansal 
sorunlarının ortadan kaldırılmasına ve finansal olanaklardan daha fazla yararlanmasına olanak 
sağlayan gerçekçi ve kalıcı destek programlarının, politikaların, yasal düzenlemelerin hayata 
geçirilmesi, var olan düzenlemelerin ise güçlendirilmesi, uygulamadaki bürokratik sorunların en aza 
indirilmesi gerekmektedir. 
Ülkemizde KOBİ’lere dönük olarak uyarlanan devlet politikaları tam olarak oluşturulamamış ve 
halihazırdaki politikalar amacına ulaşmamıştır. Bundan dolayı KOBİ’ler genellikle bugüne kadar 
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kendi çabalarıyla ayakta kalmak için büyük mücadele vermektedirler. Uzun vadede KOBİ’lerin 
Türkiye ekonomisi içerisinde yaklaşık %99 bir paya sahip olması ve ekonomideki önemleri de göz 
önüne alınarak Devlet-Üniversite-Özel Sektör işbirliğinin artırılarak KOBİ’leri rahatlatacak, 
uygulanabilirlik sorunu olmayan, gerçekçi ve kalıcı politikalar üretmelidir. 
KOBİ'lerin Kredi kullanımına ilişkin olarak gerek söz konusu kredilerin faiz oranlarının 
yüksekliğinden ve teminat gösterme olanaklarının düşüklüğünden, gerekse sağlanan kredi 
olanaklarının çok sınırlı olması ve vadelerinin çok kısa olmasından şikayetçi oldukları görülmektedir. 
Ülkemizde kredi karşılığında istenen teminatlar, genellikle kredi tutarının en az iki katı ve 
gayrimenkul ipoteğine bağlıdır. Bu durum sınırlı sermaye ile duran varlık yatırımını artıramayan 
KOBİ'ler için önemli bir sorundur. Ancak bu sorunun çözümü için, KOBİ’lere banka kredilerinde 
teminat problemlerinin giderilmesi için halihazırda tek kredi garanti kuruluşu, Kredi Garanti Fonu 
İşletme ve Araştırma AŞ, KGF, bu soruna bir nebze derman olsa da yapılan çalışmalar KGF 
kullanımının firmalar arasında pek yaygın olmadığı, Fon’a başvurmayan firmaların büyük bir kısmının 
KGF kefalet hizmetlerinden habersiz olduğunu göstermiştir.  
KOBİ’lerin, finansal olanaklarının artırılması ve söz konusu finansal olanaklardan daha fazla 
yararlanmasının sağlanması için, kredi faiz oranı ve vadesi, kredi olanaklarının genişletilmesi ve 
teminat göstermede gerekli kolaylıklar açısından gerekli çalışmalar ve olanakların artırılması 
gerekmektedir. Ayrıca sağlanacak finansal teşvikler genişletilmeli ve işletmeler sağlanan bu teşvikler 
ve diğer olanaklar konusunda bilgilendirilmeli ve bu olanaklardan sadece belirli kesimlerin 
yaralanılmasının önüne geçilerek gerçekten ihtiyaç duyan KOBİ'lerin bunlardan yararlanması 
sağlanmalıdır. 
KOBİ'lerin kredili satışlarına ilişkin olarak müşteri analizlerini iyi bir biçimde ve düzenli olarak 
yapamaması, etkin tahsilat politikaları takip etmemesi düzenli olarak nakit bütçeleri hazırlamaması 
sebebiyle alacakların tahsili ve nakit yönetimi konusunda sıkıntı yaşadıkları görülmektedir. İyi bir 
analiz yapılmaksızın verilen kararlar işletmeleri altından kalkamayacağı bir duruma sürükleyebilir. Bu 
bağlamda KOBİ'lerin finansal sorunlarının ortadan kaldırılması ve finansal olanaklardan daha fazla 
yararlanmasının sağlanabilmesi için bu işletmelerin finansal yönetim konusundaki eksikliklerinin 
giderilmesine yönelik gerek kuruluş aşamasında gerekse kurulduktan sonra en azından ana mali 
tabloları okuma ve yorumlama konusunda eğitim programları düzenlenmeli, hatta bu eğitim 
girişimciliğin ehliyeti olarak görülmeli ve işe başlarken zorunlu hale getirilmelidir.  
KOBİ’lerin işlerini büyük ölçüde öz kaynak sermayesi ile kurmaları, finansman imkanlarının sınırlı 
olması ve kaynakları doğru zamanda ve yerde kullanamamaları öz kaynak yetersizliğini önemli bir 
sorun haline getirmektedir. Bu sorunlara, çalışma sermayesi yetersizliği, vadeli satışlar ve  iş 
hacimlerinin düşük oluşu da eklenince, KOBİ’lerin büyümek için gerekli kara ulaşması ve  uzun 
vadeli fonları oto finansman yoluyla sağlaması güçleşmektedir. Yine bu sorunların azaltılmasına 
yönelik olarak Bu sebeple kurumsallaşma adına KOBİ'lerin birleşerek büyümeleri teşvik edilmelidir. 
Aynı zamanda büyümeyle birlikte KOBİ'lerin kendi bünyelerinde finans departmanı oluşacağından 
finansal yönetim konusundaki eksiklikler de çözüme kovuşacaktır. 
KOBİ’ler, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırladıkları mali bilançoları ve denetim 
sonuçlarını web sitelerine koymalıdırlar.  KOBİ'ler tüm faaliyetlerini kayıt altına almalıdırlar ve 
finansal bilgileri içeren mali tablolarını bankalara doğru biçimde sunmalıdırlar. Böylelikle sağlıklı 
veriler kullanarak ileriye yönelik sağlıklı kararlar alınmasına ve kurumsal yönetim kültürünün 
oluşmasına katkı sağlamış olurlar.  
KOBİ'lerin büyük çoğunluğunun sermaye piyasasının finansal olanaklarından yararlanamadıkları mali 
piyasalara olan güvensizlik ile mevzuat karmaşası ve uygulanan vergi politikalarını buna engel teşkil 
ettiği yapılan çalışmaların sonucudur. 
Ülkemizde faaliyet gösteren KOBİ’lerin finansman problemlerinin sermaye piyasası ile çözümü 
açısından bakıldığında bu piyasalardan yeterince faydalanılamadığı görülmektedir. KOBİ’lerin 
sermaye piyasasından kaynak bulmaları zorunlu bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ülkemizde KOBİ borsası çalışmaları devam ederken borsaya açılmayı düşünen işletmeler gerekli 
mali, hukuki ve yönetimsel şartları vakit kaybetmeden yerine getirmeliler. Bu kapsamda tezgah ustu 
piyasaların geliştirilmesi KOBİ’lere sermaye sağlanması acısından önemli katkı sağlayacaktır. 
Kuruluş amacı KOBİ'lerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, 
sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek olan Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB’in KOBİ’lere sunduğu 
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destek ve hizmetler imalat sanayi işletmeleri ile sınırlıdır. KOSGEB destek bütçesi de gelişmiş 
ülkelere göre son derece düşüktür. KOSGEB’in hizmet ağı genişletilmeli ve bütçesi de artırılmalıdır. 
Ülkemizde KOBİ’leri destekleme ve geliştirme sistemindeki yapılar içinde KOBİ finans 
sistemindeki kuruluşlar: Bankalar, risk sermaye şirketleri, girişim sermaye şirketleri, KGF A.Ş., 
TESKOMB, KOBİ A.Ş., leasing şirketleri, factoring şirketleri, ve forfaiting şirketleridir. KOBİ'lerin 
Faktoring, forfaiting, leasing gibi finansal tekniklerin yanında risk sermayesi, future, Forward, swap, 
option gibi modern finansal teknikleri de kullanması ve bu çerçevede de ülkemizde bu finansal 
tekniklerin yaygın bir biçimde kullanılmasını sağlayacak olanakların, yasal ve kurumsal alt yapının 
oluşturulması ve bürokratik sorunların en aza indirilmesi gerekmektedir.   
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MANİSA İLİ BİREYSEL BANKA KREDİSİ MÜŞTERİLERİNİN 
EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR 

ARAŞTIRMA 
 

A RESEARCH OF DETERMINING THE TRENDS OF MANİSA 
INDIVIDUAL RETAIL BANK LOAN CUSTOMERS 

 
Tayfun Deniz KUĞU1 

 
 

ABSTRACT 
 

Individual Bank Loan customers were asked to survey their individual bank customers in order to 
determine their credit usage purposes, to determine their demographic characteristics, and to determine 
their income status. The survey was conducted by identifying individual customers who were traded in 
bank branches located in the central and central districts of Manisa, by providing face-to-face and 
questionnaire forms. 
This study is also important in determining the individual loan preferences of Manisa province center. 
The study was conducted between April 1, 2017 and May 31, 2017 by a team of twelve graduate and 
undergraduate students, and the findings were summarized. 
 
Key Word: Bank Loan, Consumer Loan, Residence Loan, Loan Due Date, 
 

ÖZET 
 

Bireysel Banka kredisi müşterilerinin kredi kullanım amaçlarının belirlenmesi, demografik 
özelliklerinin ortaya konulması, gelir durumlarının saptanması amacıyla bireysel banka müşterilerine 
anket uygulamaya çalışılmıştır. Anket, Manisa il merkezinde ve merkez ilçelerinde yer alan banka 
şubelerinden işlem yapan bireysel müşteriler belirlenerek, yüz yüze ve anket formlarını doldurmaları 
sağlanarak uygulanmıştır. 
Bu çalışma Manisa il merkezinin bireysel kredi tercihlerinin belirlenmesi bakımından da önem 
taşımaktadır. Çalışma 1 Nisan 2017- 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında, yüksek lisans ve lisans son sınıf 
öğrencilerinden oluşan on iki kişilik bir ekip tarafından yürütülmüş ve bulgular özet olarak 
paylaşılmıştır.  
 
Anahtar Kelime: Banka Kredisi, Tüketici Kredisi, Konut Kredisi, Kredi Vade Yapısı  
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bankaların müşterilerine kullandırdığı kredileri, çeşitleri çok olmakla birlikte temelde ticari krediler ve 
bireysel krediler olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Ticari krediler işletmelerin üretim ve ticari 
faaliyetleri için bir gereksinim olmakla birlikte, çoğu zaman gelir ve gider dengeleri ile kar zarar 
durumlarını yakından ilgilendirir. Ticari alacakların finanse edilmesi, duran varlık yatırımları veya 
işletme sermayesi ihtiyacı gibi nedenlerden ötürü günümüz işletmeleri özkaynak dışında yabancı 
kaynak, özellikle banka kredileri kullanmak durumunda kalmaktadırlar. 
Bireysel krediler kişilerin yaşam standartları ile yakından ilgilidir. Tüketim mallarının çeşitliliği, 
ekonominin canlılığı, bazı zamanlarda yatırım olanaklarının cazip olması gibi nedenler bireylerin kredi 
kullanımlarına olanak vermektedir. Özellikle gelişen teknoloji krediye ulaşmayı da kolaylaştırmış, 
kişiler mobil telefonlarından veya internet kanalından dakikalar içinde kredi kullanabilir olmuşlardır. 
                                                
1 Yrd. Doç. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Y. O., Bankacılık ve Finans Bölümü, tayfunkugu@hotmail.com 
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Bu gelişmeler bankalar için de dikkatle takip edilmesi gereken bir durumdur. Sonuçta, kişilerin 
tüketim gereksinimleri ve bankaların kredi olanakları çok yakın ilişki içindedir. Tüketici (bireysel 
kredi müşterisi) kendisine sunulan pazarlama karması elemanlarını kendi tüketim sistemi içinde kabul 
veya reddetme yolunda karar veren kişi olduğu için etkileşim üst boyutlardadır (Gökçen ve Kaya: 
2009, 4).  
Bu çalışma Manisa ili merkez ilçelerinde (Yunus Emre ve Şehzadeler) bireysel banka kredisi kullanan 
müşterilerin, kredi kullanım nedenlerinin ve demografik özelliklerinin belirlenmesi üst başlıklarında, 1 
Nisan-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında yüz yüze anket tekniği kullanılarak form doldurmak suretiyle 
yapılmıştır. Form, demografik özellikler, bireysel kredi kullanımına yönelik tercihler ve kredi 
kullanım sıklığının belirlenmesine yönelik olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmada yer alan 
bulgular ve değerlendireler bu bölümlerde yer alan sorulara verilen yanıtlardan derlenerek 
hazırlanmıştır 512 bireysel kredi kullanan katılımcıdan yanıtları tutarlı olmadığına kanaat getirilen iki 
kişinin yanıtları değerlendirme dışı bırakılmış ve toplamda 510 katılımcının yanıtları 
değerlendirilmiştir.  
Katılımcıların bir kısmı tüketici kredisi kullanarak mevcut işlerini idame ettirmekte veya yeni bir iş 
kurmak için destek olarak kullanmaktadırlar. Ancak katılımcılar bunu kayda geçmesini 
istemediklerinden, seçenekler arasında girişimcilikte kullanılan kredilerin oranını ölçmek mümkün 
olmamıştır.  
Katılımcıların aynı evde yaşayan bireyler (eş, çocuk, anne, baba) olmamasına ayrıca dikkat edilmiştir.  
 
 
2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 
 
Konu ele alınırken ilgili literatür taraması yapılarak benzer çalışmaların sonuçları incelenmiştir. 
İnceleme sırasında çalışmaların büyük bölümünün pazarlama, ürün ve hizmet kalitesi, tüketici tatmini 
ve tüketici tercihleri üzerine yoğunlaştığı görülmüştür. 
Johnson, Nader ve Fornell (1996) banka kredilerinin karmaşık bir yapıda olduğu ve tüketici 
memnuniyetini ölçmek için uygun bir performans kriteri olmadığını ortaya koymuşlardır. 
Hayhoe, Leach ve Turner (1999) Üniversite öğrencilerinin kredi kartı ve nakit kullanım 
alışkanlıklarını araştırarak, kredi kartı sayısı fazla olan öğrencilerin, kredi kartından nakit çekimi 
yaparak borçlanmaları durumunda ve ödeyemedikleri hallerde danışmanlık hizmeti almaya istekli 
oldukları sonucunu tespit etmişlerdir. 
Allesie, Weber ve Hochguertel (2005) İtalya’da tüketic kredilerinin hızlı geliştiği 1995-1999 yıllarını 
inceleyerek, tüketici kredi faizlerine getirilen sınırlamanın kredi kullanımına etkilerini inceleyerek, 
getirilen sınırlamanın kredi arzını değil ama kredi talebini etkilediğini tespit etmişlerdir.  
Çavuş (2006) Bireysel finansman temininde kredi kartı tercih edenler üzerine yaptığı bir araştırmada, 
kredi kartı kullanan kişilerin çoğunlukla erkek tüketiciler olduğu ve orta gelir düzeyinde yer alan 
tüketicilerin kredi kartı kullanımını daha fazla tercih ederek genelde temel ihtiyaç maddeleri temini 
için kullandıkları sonucuna ulaşmıştır. 
Çelik ve Murat (2007) İpotekli konut kredi taleplerini değerlendirmeye yönelik bir model önerisi 
getirerek, nitel ve nicel faktörleri birlikte ele almış ve mali bilgilerin karar sürecinde önemli olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır.  
Erdoğan ve Beşballı (2009) Banka kredilerinin işleyişi üzerine yaptıkları çalışmada, kredi kanalları 
üzerinde durmuşlardır. Yüksek düzeydeki kamu borcunun ve kamu bankalarının bankacılık 
sistemindeki ağırlıklarının piyasaya kredi akışını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 
Bilgin ve Kartal (2009) 2002-2008 dönemine ait araştırmalarında örtük ve açık enflasyon 
hedeflemesine dayalı para politikasının izlendiği dönemde bankaların finansal tablolarını inceleyerek 
elde ettikleri bulgularda, bankacılık sektörünün kamuyu finanse eden yapıdan uzaklaşarak başta 
tüketiciler olmak üzere fon ihtiyacı duyan kesimlere kaynak aktarmaya başladığını tespit etmişlerdir.  
İbicioğlu ve Karan (2009) 2004-2008 dönemine ait çalışmalarında regresyon modeli oluşturarak, kredi 
faiz oranları ile tüketici kredisi arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Bir başka 
ifade ile, faiz oranları düştükçe kredi kullanımı artmaktadır. Ayrıca tüketici güven endeksi ve döneme 
ait İMKB 100 (BİST 100) endeksini de çalışmaya dahil etmişler ancak anlamlı bir katkılarının 
olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.  
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Ceylan ve Durukaya (2010) On yıllık bir süreçte zaman serileri analizi kullanarak yaptıkları 
araştırmada, ekonomik büyümenin kredi hacmindeki artışı tetiklediğini ve maliyeti azaltıcı etkisi 
olduğunu tespit etmişlerdir.  
Taşkın, Akat ve erol (2010) Bursa ilinde tüketicilerin banka tercihlerini etkileyen faktörlerin 
belirlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada, yeni müşteri edinmenin mevcut müşteriyi elde tutmaktan 
daha maliyetli olduğu sonucuna ulaşarak, bankaların hangi pazarlama karmasına ve ürünlere ağırlık 
vermeleri gerektiğini tespit etmeye çalışmışlardır.  
 
3.  BİREYSEL KREDİ MÜŞTERİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 
 
Bireysel kredi kullanımına yönelik olarak kredi kullandığını beyan eden müşterilere ait demografik 
özellikler tablo 1’de özet olarak yer almaktadır. 
 

TABLO 1: Bireysel Banka Kredisi Müşterileri Demografik Özellikleri 
 

CİNSİYET   FREKANS 
YÜZDE 

%   
AYLIK HANE HALKI 
GELİRİ (TL) FREKANS YÜZDE % 

  Erkek 473 92.75%   0-1500 73   14.31% 
  Kadın 37 7.25%   1501-2500 102 20.00% 
MEDENİ DURUMU   2501-3500 276 54.12% 
  Evli  403 79.02%   3501-4500 48 9.41% 
  Bekar 107 20.98%   4500 ve üzeri 11 2.16% 
YAŞ   ÇALIŞMA DURUMU   
  18-25 38 7.45%   Ücretli- Kamu 228 44.71% 
  26-33 107 20.98%   Ücretli-Özel 193 37.84% 
  34-41 213 41.76%   Serbest Meslek 52 10.20% 
  42-49 116 22.75%   Emekli 27 5.29% 
  50-57 28 5.49%   İşsiz 10 1.96% 
  58 ve Üzeri 8 1.57%   AİLE KİŞİ SAYISI   
EĞİTİM DURUMU   1 Kişi 13 2.55% 
  İlköğretim 24 4.71%   2 Kişi 26 5.10% 
  Ortaöğretim 39 7.65%   3 Kişi 201 39.41% 
  Lise 241 47.25%   4 Kişi 216 42.35% 
  Üniversite 197 38.63%   5 Kişi 41 8.04% 
  Lisans üstü 9 1.76%     6 ve üzeri 13 2.55% 

 
Tablodan görüleceği üzere, Manisa merkezinde kredi kullanan veya kullanımına karar verenlerin 
%92,75’i erkek müşterilerden oluşmaktadır. Müşterilerin %79,02’si evlidir. Bireysel kredi kullanımı 
34-41 yaş aralığında %41,76 ile en büyük grubu oluşturmaktadır. Kredi kullananların %47,25’i lise 
mezunudur. İkinci en büyük grup %38,63 ile üniversite mezunlarıdır. Dikkat çekici bir başka sonuç ise 
aylık hane gelirleri 2.501- 3.500 TL arasında olanlar %54,12 ile tüm kredi müşterilerinin yarısından 
fazlasını oluşturmaktadır. Bireysel kredi kullanan müşterilerin %44,71’i kamu kesimi ücretli 
çalışanları ile %37,84 özel kesim ücretli çalışanlarıdır. Ücretli çalışanların kredi kullanım oranı 
toplamda %82,55’e ulaşmaktadır. Şayet düzenli gelir elde edenler adına emekliler de dahil edilirse 
oran %87,84’e ulaşmaktadır. Son olarak 4 kişiden oluşan ailelerin %42,35 ile en çok kredi kullananlar 
olduğu anlaşılmaktadır. 3 kişilik ailelerde kredi kullanma oranı olan %39,41’de ilave edilirse çekirdek 
aile tabir edilen ailelerde kredi kullanımı %81,76’ya ulaşmaktadır. 
 
 
4.  KİMİN İÇİN HARCANDIĞINA GÖRE VE KREDİ SAYISI 
 
Kredi kullanan kişilerin krediyi kimin için kullandığı, bir başka ifade ile kredilerin kişiye göre 
dağılımı ve kaç tane bireysel tüketici kredisi kullandığına dair bilgiler tablo 2’de yer almaktadır. 
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TABLO 2: Kredinin Kimin İçin Harcandığı 
KULLANILAN KREDİ   FREKANS YÜZDE % 
  Kendisi için 18 3.53% 
  Aileden birisi için 24 4.71% 
  Tüm aile için 463 90.78% 
  Aile dışından biri için 5 0.98% 

 
Tablodan da görüleceği üzere kredi kullandığını beyan edenlerin %90,78 gibi büyük bir bölümü 
kullandıkları krediyi tüm aile için harcadıklarını beyan etmişlerdir. %3,53 gibi bir oran krediyi kendisi 
için harcadığını, %4,71’i aileden biri için ve %0,98’lik bölümü ise aile dışından biri için kredi 
kullandığını belirtmiştir.  
Katılımcılara sorulan bir başka soru ise, şu an açık olan, bir başka ifade ile ödemeleri devam eden kaç 
adet bireysel kredileri olduğudur. Bu soruya verilen yanıtlar tablo 3’de yer almaktadır.  
 

TABLO 3: Ödemesi Devam Eden Kredi Sayısı 
ÖDEMESİ DEVAM EDEN KREDİ SAYISI   FREKANS Yüzde % 
  1 Kredi 166 32.55% 
  2 Kredi 159 31.18% 
  3 Kredi 94 18.43% 
  4 Kredi 81 15.88% 
  5 Kredi 8 1.57% 
  6 ve üzeri 2 0.39% 

 
%32,55’lik grubun ödemesi devam eden 1 bireysel kredisi olduğu, %31,18’lik grubun ise ödemesi 
devam eden 2 kredisi olduğu görülmektedir. Sonuç olarak müşterilerin büyük çoğunluğunun (%63,73) 
çok fazla sayıda kredi kullanmaktan kaçındıkları görülmektedir. 
 
 
5. AYLIK KREDİ ÖDEMELERİ TUTARI 
  
Aylık kredi ödemelerinin tutarı ise tablo 4’de verilmektedir.  
 

TABLO 5: Kredi Ödeme Tutarı 
AYLIK ÖDEME TUTARI 
(TL)   FREKANS YÜZDE % 
  0-500 89 17.45% 
  501-1000 136 26.67% 
  1001-1500 131 25.69% 
  1501-2000 96 18.82% 
  2001-2500 33 6.47% 
  2501 ve üzeri 25 4.90% 

 
%26,67’lik grup kullandığı bireysel kredi için 501-1000 TL arası ödeme yaptığını, %25,69’luk kesim 
ise 1001-1500 TL arası ödeme yaptıklarını beyan etmişlerdir. Kümülatif olarak incelendiğinde 
%69,81’lik kesim bireysel kredi ödemesi için 1500 TL’yi aşmamaktadır.  
 
 
6. BİREYSEL KREDİ KULLANILAN BANKA SAYISI VE TERCİHLER 
 
Bireysel kredi kullanılan banka sayısı, bir başka ifade ile müşterinin kaç bankadan aynı anda kredi 
kullandığına ilişkin bilgiler tablo 6’da, kamu kesimi veya özel sektör bankası olmasına yönelik 
tercihleri ise tablo 7’de yer almaktadır.  
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TABLO 6: Kredi Kullanılan Banka Sayısı 
KREDİ KULLANILAN 
BANKA SAYISI   FREKANS 

YÜZDE 
% 

  1 Banka 233 45.69% 
  2 Banka 189 37.06% 
  3 banka 71 13.92% 
  4 Banka 14 2.75% 
  5 Banka 3 0.59% 

  
6 Banka ve 
üzeri 0 0.00% 

 
%45,69’luk bir grup sadece tek bankadan kredi kullandığını beyan ederken, %37,06’lık kesim ise 2 
bankadan birden bireysel kredi kullandıklarını beyan etmişlerdir. Kümülatif olarak bakıldığında 
%%82,75 gibi büyük bir bölümün 2’den fazla bankadan aynı anda bireysel kredi kullanmadıkları 
görülmektedir. 
 

TABLO 7: Bireysel Kredi Kullanıcılarının Banka Tercihleri 
BANKA TERCİHİ   FREKANS YÜZDE % 
  Kamu 230 45.10% 
  Özel 225 44.12% 
  Fark etmez 55 10.78% 
  

  
  

  
 

FREKANS YÜZDE % 
ÜCRETLİ VE EMEKLİLER İÇİN * Maaş Alınan Banka 208 46.43% 
  Bir Başka Banka 179 39.96% 
  Fark etmez 61 13.62% 

* Ücretli çalışan ve emeklilerin dahil olduğu 
 448 kişilik grup üzerinden değerlendirilmiştir.       

 
Tablo 7 incelendiğinde kamu bankası veya özel sermayeli banka tercihlerinin birbirine çok yakın 
olduğu görülmektedir. Bu soruya “fark etmez” yanıtı vererek kayıtsız olduklarını beyan edenlerin 
oranı %10,78’de kalmıştır. 
Ücretli çalışan ve emekli katılımcılara sorulan ilave bir soru ile ücretlerinin veya emekli maaşlarını 
yattığı bankanın tercihlerini etkileyip etkilemediği sorulmuştur. Bu durumda olan toplam 448 kişi 
vardır. Burada tercih %46,43 ile maaşlarının yattığı banka yönünde olmuştur. 
 
 
7. KULLANILAN BİREYSEL KREDİ TÜRLERİ 
 
Bireysel kredi müşterilerinin kredi kullanma sayıları ve türleri temel alındığında 6 farklı bireysel kredi 
türü için (İhtiyaç Kredisi, Otomobil Kredisi, Konut Kredisi, Avans Hesap Kullanımı, Tatil Kredisi, 
Eğitim Kredisi) değişik eşleşmeler söz konusudur. Tablo 8 ve devam eden tablolarda bireysel kredi 
kullanım alanlarına yönelik bilgiler yer almaktadır.  
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TABLO 8: 1 Bireysel Kredi Kullananlar ve Kredi Türü 
KREDİ TÜRLERİ   FREKANS YÜZDE % 
(1 BİREYSEL KREDİ 
KULLANANLAR) 

  
  

  
İhtiyaç Kredisi 
(Tüketici Kredisi) 74 44.58% 

  Otomobil Kredisi 13 7.83% 
  Konut Kredisi 11 6.63% 
  Avans Hesap Kullanımı 67 40.36% 
  Tatil Kredisi 0 0.00% 
  Eğitim Kredisi 1 0.60% 
  Toplam 166   

 
Bireysel kredi kullanan müşterilerin %44,58’i bireysel ihtiyaç kredisi ve türevlerini kullanmakta ve 
yine ona yakın bir oran olan %40,36 ile avans hesap kullanımını tercih etmektedirler. Manisa il 
merkezinde otomobil kredisi kullananların oranı %7,83, konut kredisi kullananların oranı %6,63, 
eğitim kredisi kullananların oranı %0,60 olurken, sadece tatil kredisi kullanan banka müşterisi yoktur. 
Katılımcıların beyanlarına göre, ihtiyaç kredisi kullananların %10,8’i kullandıkları krediyi yeni bir iş 
kurmak veya var olan işi devam ettirmek için kullandıklarını beyan etmişlerdir. 
2 Bireysel krediyi aynı anda kullandığını beyan müşterilerin kredi tercihleri tablo 9’da yer almaktadır. 

 
TABLO 9: 2 Bireysel Kredi Kullananlar ve Kredi Türleri 

KREDİ TÜRLERİ   FREKANS YÜZDE % 
(2 BİREYSEL KREDİ 
KULLANANLAR) İhtiyaç- Otomobil 26 16.35% 
  İhtiyaç- Konut 14 8.81% 
  İhtiyaç-Avans Hesap 92 57.86% 
  İhtiyaç- Tatil 0 0.00% 
  İhtiyaç-Eğitim 1 0.63% 
  Otomobil- Konut 4 2.52% 
  Otomobil- Avans Hesap 10 6.29% 
  Otomobil- Tatil 0 0.00% 
  Otomobil- Eğitim 0 0.00% 
  Konut- Avans Hesap 12 7.55% 
  Konut- Tatil 0 0.00% 
  Konut- Eğitim 0 0.00% 
  Avans Hesap- Tatil 0 0.00% 
  Avans Hesap- Eğitim 0 0.00% 
  Tatil- eğitim 0 0.00% 
  Toplam 159   

 
2 Bireysel krediyi anda kullandığını beyan edenlerin oranı incelendiğinde, ihtiyaç kredisi ve avans 
hesap kullanımı %57,86 gibi bir oranla ilk sırada yer almakta. Bu durum müşterilerin nakit tercih 
ettiklerini gösteren bir sonuç olarak düşünülebilir. İkinci sırada ise %16,35’lik oran ile ihtiyaç kredisi 
ve otomobil kredisi kullananlar yer almakta.  
3 Bireysel krediyi aynı anda kullandığını beyan edenlerin tercihleri tablo 10’da yer almaktadır. 
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TABLO 10: 3 Bireysel Kredi Kullananlar ve Kredi Türleri 
 

KREDİ TÜRLERİ   FREKANS 
YÜZDE 
% 

(3 BİREYSEL 
KREDİ 
KULLANANLAR)   

  İhtiyaç- Otomobil- Konut 13 13.83% 
  İhtiyaç-Otomobil- Avans Hes. 57 60.64% 
  İhtiyaç- Otomobil- Tatil 2 2.13% 
  İhtiyaç- Otomobil- Eğitim 3 3.19% 
    
  Otomobil- Konut- Avans Hes. 8 8.51% 
  Otomobil- Konut- Tatil 2 2.13% 
  Otomobil-Konut- Eğitim 2 2.13% 
    
  Konut- Avans Hes.-Tatil 2 2.13% 
  Konut-Avans Hes. Eğitim 3 3.19% 
    
  Avans Hes.-Tatil-Eğitim 2 2.13% 
  Toplam 94   

 
Tablo incelendiğinde 3 krediyi aynı anda kullandığını beyan edenler içinde %60,64’lük oran ile 
ihtiyaç-otomobil kredisi ve avans hesap kullanımının ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İkinci sırada 
ise %13,83’lük oranla ihtiyaç-otomobil ve konut kredisi kullananların bulunduğu görülecektir. Dikkat 
çekici bir başka bulgu ise, eğitim ve tatil kredisi kullananların oranında yükseliş olmasıdır. 
4 Bireysel krediyi aynı anda kullandığını beyan edenlerin tercihleri ise tablo 11’de yer almaktadır. 
  

TABLO 11: 4 Bireysel Kredi Kullananlar ve Kredi Türleri 
KREDİ TÜRLERİ   FREKANS YÜZDE % 
(4 BİREYSEL 
KREDİ 
KULLANANLAR) 

  
  

  İhtiyaç- Otomobil-Konut-Avans Hes. 67 82.72% 
  İhtiyaç-Otomobil-Konut-Tatil 7 8.64% 
  İhtiyaç-Otomobil-Konut-Eğitim 2 2.47% 
  

  
  

  Otomobil-Konut-Avans Hes.-Tatil 3 3.70% 
  Otomobil-Konut-Avans Hes.-Eğitim 2 2.47% 
  

  
  

  Konut-Avans Hes.-Tatil-Eğitim 0 0.00% 
  Toplam 81   

 
%82,72’lik oran ile ilk sırada ihtiyaç kredisi, otomobil kredisi, konut kredisi ve avans hesap kullanımı 
yer almaktadır. İkinci sırada ise, %8,64’lük oran ile ihtiyaç kredisi, otomobil kredisi, konut kredisi ve 
tatil kredisi kullananlar gelmektedir. 
5 Bireysel krediyi aynı anda kullandığını beyan edenlerin tercihleri ise tablo 12’de yer almaktadır. 
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TABLO 12: 5 Bireysel Kredi Kullananlar ve Kredi Türleri 

 
%62,50 oranı ile ilk sırada ihtiyaç kredisi, otomobil kredisi, konut kredisi, avans hesap kullanım ve 
Tatil kredisi ilk sırada yer almaktadır. 
6 Bireysel krediyi aynı anda kullandığını beyan edenlerin tercihleri ise tablo 13’de yer almaktadır. 
 

TABLO 13: 6 Bireysel Kredi Kullananlar ve Kredi Türleri 

 
6 farklı bireysel kredi türünü aynı anda kullandığını beyan eden müşteri sayısı 2’dir.  
 
 
7. SONUÇ 
 
Manisa ili yüzölçümü olarak geniş bir coğrafyaya yayılan ve ilçelerine mesafesi göreceli olarak uzak 
olan bir ilimizdir. Merkezde sadece iki ilçe yer almaktadır. Bu bakımdan çalışma zaman yetersizliği, 
kaynak sıkıntısı ve insan gücü azlığı nedeniyle merkez ilçelerle sınırlı tutulmuştur. Ancak yine de 
Manisa için akademik anlamda yapılan az sayıdaki çalışmadan biri olma özelliğindedir. Bu bakımdan 
elde edilen sonuçlar incelendiğinde, ilerideki çalışmalara yön gösterebilecek yeterliliktedir.  
Çalışmada elde edilen sonuçlardan birisi, 1 ve 2 bireysel kredi kullandığını beyan eden müşterilerin 
ihtiyaç kredisi, avans hesap kullanımı gibi nakde dönük tercihler yaptıkları yönündedir. Örneğin, 
sadece bir bireysel kredi kullandığını belirtenler arasında ihtiyaç kredisi kullananların oranı %44,58 ve 
avans hesap kullananların oranı %40,36 olurken, sadece otomobil kredisi kullandığını beyan edenlerin 
oranı %7,83, konut kredisi kullandığını beyan edenlerin oranı %6,63’de kalmaktadır. 2 kredi 
kullandığını beyan edenlerde ihtiyaç kredisi ve avans hesap gibi nakit teminine yönelik kredi 
kullanımı oranı %57,86’ya ulaşmaktadır. 
Dikkat çekici sonuçlardan bir diğeri ise, kullanılan bireysel kredi sayısı arttıkça tatil kredisi ve eğitim 
kredisi kullananların oranının arttığıdır. Örneğin, 1 kredi kullananlarda tatil kredisi kullanımı 
bulunmazken, eğitim kredisi kullanan oranı %0,6 (1 kişi) iken, kullanılan kredi sayısı arttıkça tatil ve 
eğitim kredisi kullananların sayısı ve oranı da artmaktadır. Ancak önceliğin nakit kullanımında olduğu 
tespit edilmiştir. 
Bir başka hususa göre ihtiyaç kredisi kullananların %10,8’i yeni bir iş kurmak veya mevcut işlerini 
devam ettirmek adına kullandıklarını beyan etmişlerdir. Bu kişiler girişimcilik kredisi kullanmaktan 
ticari kredilerde uygulanan prosedürün karmaşıklığı ve zaman alıcı olması nedeniyle ayrıca yüksek 
faiz nedeniyle kaçındıklarını belirtmişlerdir. 
Bu durumun sonuçları arasında Organize Sanayi Bölgesinin varlığı nedeniyle, Manisa merkezde 
ücretli çalışanların yoğun olarak bulunduğu ve nakde daha fazla ihtiyaç duyduklarını söylemek 
mümkündür.  

KREDİ TÜRLERİ   FREKANS YÜZDE % 
(5 BİREYSEL 
KREDİ 
KULLANANLAR) 

  
  

  İhtiyaç-Otomobil-Konut-Avans Hes.-Tatil 5 62.50% 
  İhtiyaç-Otomobil-Konut-Avans Hes.-Eğitim 2 25.00% 
  

  
  

  Otomobil-Konut-Avans Hes.-Tatil-Eğitim 1 12.50% 
  Toplam 8   

KREDİ TÜRLERİ   FREKANS YÜZDE % 
(6 BİREYSEL 
KREDİ 
KULLANANLAR) 

  
  

  İhtiyaç-Otomobil-Konut-Avans Hes.-Tatil-Eğitim 2 100.00% 
  Toplam 2   
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Birden fazla krediyi aynı anda ödeme gücü gelir seviyesi ile yakından ilgilidir. Buna rağmen, otomobil 
ve konut ihtiyacına yönelik kredi kullanımı her aşamada yer almaktadır. Kredi sayısı, ödeme gücü, 
gelir seviyesi ve harcama ilişkisi, konut veya otomobil sayısı, yenileme ihtiyacı, v.b. olası nedenlerin 
irdelenmesi bu çalışmanın kapsamı ve amacı dışındadır. 
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1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 
  
Girişimci toplum içerisinde yer alan sosyal bir varlıktır ve her girişimcinin çeşitli etkenlerin etkisinde 
kalarak oluşturdukları bireysel değer yargıları mevcuttur. Bireylerin sahip olduğu değerler ve bu 
değerlere bağlı olarak geliştirilen tutumlar, onların bireysel ve örgütsel davranışlarını etkilemektedir. 
Bireyler, kendilerinin ve çevrenin değerleriyle oluşan bir ortamda yaşamlarını sürdürmeye çalışırlar 
(Oğuz, 2012).  Değerler aynı zamanda bireylerin içinde yaşadığı toplum adına oldukça önem arz 
etmektedir. Kişilerin girişimci olma eğilimlerini etkileyen çevresel etkenler kadar doğuştan gelen 
özelliklerde vardır. Girişimcilik eğilimine sahip kişilerin daha fazla başarma güdüsüne sahip oldukları, 
risk aldıkları, yenilikçi oldukları ve kendilerine güven duydukları bilinmektedir. Bireysel değer 
kavramı ise toplumun içindeki üyeleri etkileyen, genelleştirilmiş davranışlarla ortaya çıkan paylaşılan 
davranışlardır. Bireysel değeler kişinin davranışlarını etkiler. Bu çalışmada bireysel değerler, 
girişimcilik eğilimi ile ilişkili olarak ele alınmıştır. Çalışmanın amacı; Düzce üniversitesi 
öğrencilerinin bireysel değerleri ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. 
 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI  
 
Girişimcilik kavramı hakkında yapılan çalışmalar incelendiğinde girişimciliğin; 
"başlatma/üretme/sezme/bulma", "yeni işletme", "yenilik/yeni ürünler,/yeni pazar," "fırsatların peşinde 
koşma", "risk üstlenme/risk yönetimi/belirsizlik", "kâr arzusu/bireysel fayda", "üretim yolları ve 
kaynakları", "yönetim", "değer yaratma", "büyüme arzusu", "girişim", "değişim oluşturma", 
"sahiplik", "sorumluluk/yetki", "strateji oluşturma" gibi farklı sözcüklerle tanımlanmaya çalışıldığı 
görülmektedir. Bu sözcüklerden hareketle girişimciliğin devamlı olarak değişen bir değere sahip 
olduğu ve girişimcilik kavramı üzerine tek tip bir tanımın oluşturulmasının mümkün olamayacağı 
sonucuna ulaşılmıştır (Akçakanat vd.,2014: 139). Girişimcilik eğilimi, bireylerin kendi işinin patronu 
olma konusundaki istek ve sahip olunan yeteneklerin sonucu kararlılığını eyleme dönüştürerek 
girişimci bireyin iş planını oluşturmasını ve uygulamasında etkin rol oynayan algılama yetilerinin 
oluşturduğu bir süreçtir (Basım ve Şeşen, 2012: 22). Girişimcilik eğilimine sahip bireyler girişimci 
olmayan bireylerden farklı eğilimler göstermektedir Girişimcilerin sahip olduğu kişilik özellikleri 
incelendiğinde en çok risk alma eğilimlerinin fazlalığı, başarı ihtiyacı ve kontrol odaklı oldukları 
üzerinde durulmaktadır (Duran ve Sarıtaş, 2017:150). 
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3 Öğr. Gör. Karabük Üniversitesi,irfanyurt@karabuk.edu.tr 
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Her bireyin değer ve değerler boyutunun olduğunu söyleyen Rokeach, değer boyutunun da kendi 
sınırlarında hiyerarşik bir düzeni olduğunu ve bu düzenin bireysel ve toplumsal gelişimlerin etkisiyle 
yeni değerlerin hiyerarşik düzene kavuşacağını savunmaktadır. Rokeach değerler sistemi Amaçsal 
değerler (Bireysel, Toplumsal), Araçsal değerler (Ahlaki, Yeterlilik) olarak sınıflamıştır (Başol vd., 
2012:60).  Bu çalışmada amaçsal değerlerin bireysel değerler boyutu incelenmiştir. Amaçsal 
değerlerin bireysel değerler boyutunu "başarma, sükûnet, evrensellik, bireysellik (hazcılık) ve olumlu 
olma" değerleri oluşturmaktadır. Başarma: Başarma, bireylerin kendileri açısından en iyi sonuçlara 
erişebilmek için çaba sarf etmelerini gerektiren güdü ve başarma güdüsünün ortaya çıkmasını 
gerektiren başarı ihtiyacıyla üstün bir performans sağlama durumu yada rekabet boyutunda başarılı 
olma isteğidir (Baysal ve Tekarslan, 1998:104). Sükûnet: Toplumda var olan ilişkilerin, kişinin 
huzurunun, dinginliğinin, soğukkanlılığının ve iç dünyadaki sakinliğinin sürekliliğini temsil eden 
değerdir (Başol vd., 2012:60). Evrensellik: Doğayla bütünlük içinde olmayı ve tüm insanlığın refahını 
gözetme durumudur (Akt:Başol vd., 2012:60). Bireysellik: Bireyin kendine has oluşu, bir bireyi 
diğerlerinden ayıran, bireyi kendine değer vererek hayatın tadını çıkarma, bireysel istek ve zevklerine 
düşkünlüğü temel amaç olarak kabullenen ve yaşamdan zevk alma, kendini önemseyerek sıradan bir 
insan olma dışına çıkma değeridir (Deveci, 2014:2). 
 
 
3. TASARIM VE YÖNTEM  
 
Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi kullanılmıştır. Anket çalışması için 
örneklem belirlemede olasılıklı örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmanın çalışma evrenini Düzce Üniversitesi merkez kampüsünde eğitim almakta olan 
fakültelerin öğrencileri oluşturmaktadır (evren 10070 kişi). Araştırma kapsamında evreni temsil 
edecek olan örneklem, tabakalı örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Her fakültenin toplam evren 
içerisindeki yüzdelik dağılımları hesaplanarak 373 kişilik örneklem grubu belirlenmiştir.  
Araştırmanın bağımlı değişkeni olan öğrencilerin girişimcilik eğiliminin araştırılmasında Bilge ve Bal 
(2012)’ ın ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın bağımsız değişkeni olan öğrencilerin bireysel değerlerini 
ölçmek için ise (Ballı ve Koca Ballı 2014)’nın ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek bireysel değerleri 
Başarma, sükut, bireysellik ve evrensellik olmak üzere 4 boyutta ele almaktadır. Araştırma 
kapsamında oluşturulan anket verileri SPSS 18. Programı kullanılarak analiz edilmiştir. belirlenmiştir. 
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA  
 
Araştırmaya katılan katılımcıların %30,6’sı dördüncü sınıftan oluşmaktadır. Bu bulgular 
doğrultusunda araştırmanın daha çok dördüncü sınıfların fikirlerini yansıttığı söylenebilir. Araştırmaya 
katılanların %81,5 i normal öğretimde ders gören öğrencilerdir. Bu bulgular doğrultusunda 
araştırmanın daha çok birinci öğretim öğrencilerinin fikirlerini yansıttığı söylenebilir. Araştırmaya 
katılan katılımcıların  %51,7 sini erkekler oluşturmaktadır. katılımcıların bireysel değer düzeyleri ile 
girişimcilik eğilimlerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların 
bireysel değer düzeylerinden en yüksek ortalama evrensellik değerinde olduğu saptanmıştır. Yapılan 
korelasyon analizi sonuçlarına göre öğrencilerin bireysel değer düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri 
arasında % 51,8 oranında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Bireysel değerin alt boyutu 
olan bireysellik değişkeni ile girişimcilik eğilimi arasında % 39,6 oranında anlamlı ve pozitif yönlü bir 
ilişki bulunmaktadır. bireysel değerin alt boyutu olan evrensellik değişkeni ile girişimcilik eğilimi 
arasında % 39,1 oranında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır.Bireysel değerin alt boyutu 
olan sükunet değişkeni ile girişimcilik eğilimi arasında % 40,5 oranında anlamlı ve pozitif yönlü bir 
ilişki bulunmaktadır. 
yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre bireysel değerin alt boyutu olan başarma değişkeni ile 
girişimcilik eğilimi arasında % 43,5 oranında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 
Değişkenlere göre t-testi tablosu incelendiğinde girişimcilik eğilimi ile cinsiyet değişkeni arasında 
(0,071>0,050) anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bireysel değer algısında ise kadın katılımcların 
algısı erkek katılımclara oran ile yüksek olarak ortaya çıkmıştır. Sınıf açıısndan farklılık ise sukunet 
boyutunda ortaya çıkmış olup birinci sınıf öğrencilerinin sükunet değeri diğerlerinden daha yüksek 
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çıkmıştır. Araştırma kapsamında yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre anova tablosu  
incelendiğinde bireysel değerlerin, girişimcilik eğilimi açıklaması ile ilgili model 
anlamlıdır(0,00<0,050). Modelin açıklayıcılığı ise %26.6 dır (Adjusted R Square). Bireysel değerler 
girişimcilik eğilimi üzerinde %26 lık bir etkiye sahiptir. 
 
 
5. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR  
 
Toplumların geleceği olan üniversite öğrencilerini girişimcilik konusunda yönlendirmek ve eğitim 
sistemimizde bu konuyla ilgili gerekli düzenlemeler yapmak son derece gerekli bir hal almaya 
başlamaktadır. Buradan yola çıkarak yapılan çalışmada Düzce Üniversitesi öğrencilerinin Bireysel 
değer düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırma kapsamında 
yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre öğrencilerin bireysel değer düzeyleri ile girişimcilik 
eğilimleri arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Araştırma kapsamında yapılan t- 
testi sonuçlarına göre bireysel değer düzeyleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte kadın katılımcıların bireysel değer düzeyleri, erkek katılımcıların 
bireysel değer düzeylerine göre daha yüksek bireysel değer düzeyine sahip olduğu söylenebilir. 
Araştırma kapsamında fakülte ve sınıfsal farklılıklara göre bireysel değerler ile girişimcilik eğilimi 
arasında anlamlı bir farklıkları saptamaya yönelik anova analizi yapılmıştır. Yapılan anova analizi 
sonuçlarına göre 1.sınıf ile 3. Sınıf ve 2. Sınıf ile 3. Sınıf arasında analizlere göre sükunet değeri 
açısından anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre 1.  ve 2.sınıfta okuyan 
öğrenciler 3. Sınıfta okuyan öğrencilere göre sükunet değer düzeyleri daha yüksektir. Araştırmanın bir 
diğer bulgusu ise öğrencilerin 1. ve 2. Yılda sükunet değerleri ortalaması yükselişte iken 3. Sınıfta bir 
birden azalıp 4. Sınıfta tekrar yükselişe geçmesidir. 
Araştırma kapsamında yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre katılımcıların bireysel değer 
düzeyleri, girişimcilik eğilimleri üzerinde % 54 lük oranda etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Bu 
etkinin alt değişkenler üzerindeki dağılımına bakıldığında; Bireysellik alt değişkeninin girişimcilik 
üzerindeki etkisi %13, evrensellik alt değişkeninin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi % 10,5, 
sükunet değişkeninin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi % 10,6 ve başarma alt değişkeninin 
girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisinin % 20,1 olduğu görülmektedir. Bu verilere göre bireysel 
değerlerin alt değişkenlerinin girişimcilik eğilimi üzerinde ilk olarak katılımcıların başarama 
duygusuna sahip olma derecesi ve bireysellik yönlerinin ön planda olduğu söylenebilir.  
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ÖZET 
 
Girişimcilik kavramı, ortaya çıkabilecek fırsatları öngörme, çıkan fırsatları değerlendirme ve fırsat 
yaratma olarak tanımlanmaktadır. Girişimcilik kavramı son yıllarda akademik araştırmalarda önemli 
bir yere sahip olmuştur. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren Meslek Yüksekokulları; ülkemizin 
gereksinim duyduğu kaliteli meslek eğitimi almış, sorumluluk sahibi, üretken ve nitelikli eleman 
yetiştirmeyi amaç edinen eğitim kurumlarıdır. Bu anlamda ele alındığında meslek yüksekokulu 
öğrencileri potansiyel girişimci olarak tanımlanabilir. Bu nedenle çalışmamızda; meslek yüksekokulu 
öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ile demografik değişkenler arasındaki ilişki araştırılmıştır. Veri 
toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Uygulanan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde demografik değişkenler ikinci bölümde girişimcilik eğilimini belirlemek amacıyla 
oluşturulan sorular yer almaktadır. İstatistiksel analizler SPSS 17.0 paket programı kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimini etkileyen 
demografik değişkenler cinsiyet, yaş, anne- baba eğitim düzeyi olarak belirlenmiştir.    
 
Anahtar Kelimeler: Ön lisans, anket metodu, SPSS, girişimcilik. 
 

ABSTRACT 
 
The concept of entrepreneurship is defined as anticipating opportunities, evaluating opportunities and 
creating opportunities. It has gained a noteworthy place in academic research in recent years. 
Vocational schools or post-secondary schools where associate degree education is given in 
universities, are training institutions that aim to train qualified, responsible, productive and qualified 
personnel that our country needs. In this regard, vocational high school students and graduates can be 
defined as potential entrepreneurs. For this reason, the relationship between entrepreneurial tendencies 
and demographic variables of vocational school students and graduates has been investigated. Survey 
technique was used as data collection tool. The applied questionnaire consists of two parts. In the first 
part demographic variables are discussed. In the second part, questions prepared to determine 
entrepreneurial tendencies are included. Statistical analyses were assessed using the SPSS 17.0 
package program. As a result, gender, age and mother-father education, the demographic variables 
affecting the entrepreneurial tendency of students were determined. 
 
Keywords: Associate degree, survey method, SPSS, entrepreneurship. 
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1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 
 
Girişimcilik bireysel ve toplumsal hayatımızın içerisinde refah oluşturması nedeniyle araştırmacılar 
tarafından son yıllarda üzerinde çok çalışılan bir konu haline gelmiştir. Bazı insanların yeni fırsatları 
görme ya da yaratmada diğerlerine göre daha yetenekli olma nedenleri, bazılarının yeni fikir ve 
hayallerini gerçekleştirmede diğerlerinden daha başarılı olma sebepleri, bazılarının bitmez tükenmez 
bir arzu ile kendi adına ve hesabına iş yapma isteğine ait nedenler (Arıkan, 2002: 27) ile; ekonomik 
göstergelerde işsizliğin azaltılmasına, gelir dağılımının dengelenmesine, tasarrufların üretime 
dönüştürülmesine yönelik arayışlar, girişimci ve girişimcilik konusunu araştırmacılar için bir ilgi odağı 
haline dönüştürmüştür. 
Meslek yüksekokulları üniversitelerin ön lisans eğitimi veren ve ülkemizin gereksinimi olan kaliteli 
meslek eğitimi almış, sorumluluk sahibi, üretken ve nitelikli eleman yetiştirmeyi amaç edinen eğitim 
kurumlarıdır. Bu kurumların öğrencileri bu açıdan bakıldığında potansiyel girişimcilerdir.  Bu 
çalışmanın amacı; meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ve bu eğilime etki eden 
faktörleri belirlemektir. 
 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 
 
Literatürde üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerine yönelik yapılan çalışmalarda ele alınan 
konular, öğrencilerin girişimcilik eğilimini etkileyen faktörler üzerinedir. Bu faktörler mezun olunan 
okul, ebeveynlerin mesleği, eğitim ve gelir durumu, çevresel etkiler, cinsiyet, yaş gibi demografik 
faktörler olarak sıralanmakta, bu faktörlerin öğrencilerin girişimcilik eğilimlerine etkisi 
araştırılmaktadır. Bu çalışmada  girişimcilik ile ilgili çalışmalar çoğunlukla lisans öğrencileri için 
yapılmış olduğundan bu çalışma literatürde çok az  olan teknik bilimler  meslek yüksekokulları için 
yapılmıştır.  
Avşar (2007) yaptığı çalışmada demografik değişkenlerin girişimciliği etkilediğini tespit etmiştir. 
Erkeklerin bayanlardan, gelir düzeyi yüksek ailelerden gelen öğrencilerin de düşük gelirli olanlardan 
daha girişimci olduğu ulaştığı sonuçlardandır. Balaban ve Özdemir (2008), eğitimin özel anlamda 
girişimcilik eğiliminin ortaya çıkarılmasında gerekli olduğu ama yeter şart olarak değerlendirilmemesi 
gerektiği sonucuna varmışlardır. Karabulut (2009), okullarda girişimcilik eğitimi alındığı halde 
öğrencilerin yeni kurulan firmalarda çalışmadığı, kendi işini kurmadığı, mezun olunca girişimci olmak 
istemediği sonuçlarına ulaşmasına rağmen, Patır ve Karahan (2010) ise eğitim alanların kendi işyerini 
kurmaya daha yatkın olduğu sonucuna varmışlardır. Uluyol (2013) yaptığı çalışmada, öğrencilerin 
girişimcilik eğilimlerinin yüksek düzeyde olduğunu ve bu durumun aldıkları girişimcilik eğitiminden 
etkilenmediğini istatistiksel olarak tespit etmiştir.Cansız (2010) tarafından yapılan çalışmada, 
öğrencilerin potansiyel birer girişimci oldukları ancak yönlendirme eksikliği nedeniyle bu 
potansiyellerini dışa vuramadıkları ortaya çıkmıştır. Yılmaz ve Sünbül (2009), Bilge ve Bal (2012), 
cinsiyete göre girişimcilik eğilim düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulamamışlardır.  
Demografik değişkenler ve girişimcilik eğilimine etki eden faktörlerin birlikte araştırıldığı çalışmalar 
ele alındığında; Börü (2006), öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ortaya koymaya yönelik olarak 
yaptığı çalışmada “yenilik ve hareket”, “kararlılık ve azim”, “iş kurmaya ilişki zorluklar”, “kendi işini 
yapma konusunda negatif düşünceler” ve “aile desteği” olarak adlandırdığı 5 faktör elde etmiş ve 
değerlendirmiştir.Doğan (2013) tarafından yapılan çalışmada ise Börü tarafından (2006) geliştirilen 30 
ifadeden oluşan girişimcilik eğilimine yönelik ölçek kullanılarak, faktör analizi sonucu 
boyutlandırılmış ve 7 faktör elde edilmiştir. Bunlar; “azimli ve rekabetçi olma”, “riskten kaçınma”, 
“kendi işini kurma fırsatı ve çalışma”, “yeni iş kurma güçlüğü”, “yenilik yaratma”, “aile desteği” ve 
“hümanizm” dir. 
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3. TASARIM VE YÖNTEM 
 
Bu çalışmanın amacı, meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ve girşimcilik  
eğilimlerine etki eden değişkenlerin araştırılmasıdır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket tekniği 
kullanılmıştır. Uygulanan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde cinsiyet, yaş, gelir, 
mezun olunan lise, ailenin aylık geliri, anne/baba eğitim düzeyleri ve iş pozisyonları ile ilgili bilgiler 
ile ilgili bilgiler, ikinci bölümde ise girişimcilik eğilimini belirlemek amacıyla “Girişimcilik Eğilimi 
Ölçeği” yer almaktadır. Girişimcilik eğilimini ölçmek için,  Doğan (2013)’nın tarafından uygulanan 
ölçek seçilmiştir. Bu ölçeğin seçilme nedeni girişimcilik için faktörlerin belirlenmiş olması  
öğrencilere uygulandığında sonuçların yorumlanmasının kolay ve anlaşılır olmasıdır. Burada 
belirlenen faktörler;  azimli ve rekabetçi olma, yeni iş kurma güçlüğü, yenilik yaratma, riskten 
kaçınma, kendi işini kurma fırsatı ve çalışma, hümanizm faktörü ölçeği ile Rotter(1966)’ın kontrol 
odaklılığı faktörü ölçeği kullanılmıştır. Girişimcilik eğilimini tespit için kullanılan ölçek (1) Kesinlikle 
Katılmıyorum, (2) Az Katılıyorum, (3) Katılıyorum, (4) Çok Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum 
şeklinde 5’li Likert tipindedir.    
Verilerin istatistiksel analizleri SPSS 17.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. İlk olarak 
ölçeğin güvenirlik analizi, verilerin tanımlayıcı istatistikleri yapılmış ardından verilerin faktör 
analizine uygunluğu test edilmiş, uygun olduğu belirlendikten sonra faktör analizi yapılarak faktörler 
belirlenmiştir. Belirlenen faktörlerin anketin birinci bölümünde yer alan demografik değişkenlerle 
arasındaki ilişki için bağımsız t-testi ve ANOVA analizleri yapılmıştır. 
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirlik katsayısını belirlemek için ilk olarak güvenilirlik analizi 
yapılmış ve Cronbach Alfa katsayısı “0,83” olarak tespit edilmiştir. Cronbach alpha değeri, 0 ile 1 
arasında değişen bir katsayıdır ve bu sayı 1’e yaklaştıkça ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğu 
olarak değerlendirilmektedir. Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğunu 
göstermektedir (Alpar, 2011: 815).  

• Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik durumları için kullanılan Alpha katsayısı;  
• 0.00 ≤α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir,  
• 0.40 ≤α < 0.60 ise ölçeğin güvenirliği düşük,  
• 0.60 ≤α < 0.80 ise ölçek güvenilir,  
• 0.80 ≤α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir.  

 
Tablo 1. Anket katılımcılarına ait demografik bilgiler 

Değişkenler N % Değişkenler N % 

Cinsiyet  

Erkek 10
2 40.8 

Mezun 
Olunan 
Okul 

Klasik Lise 39 15.6 

Kadın 14
8 59.2 Anadolu 

Lisesi 28 11.2 

Yaş  

17-20 98 39.2 Meslek 
Lisesi 

16
3 65.2 

21-24 86 34.4 Diğer 20 8.0 
25 ve üstü 66 26.4 

Ailenin 
Aylık 
Geliri 

1400 den az  12 4.8 

Gelir 

1400 den 
az  12 4.8 1401-2500 24 9.6 

1401-2500 24 9.6 2501-3500 49 19.6 
2501-3500 49 19.6 3501-4500 79 31.6 
3501-4500 79 31.6 4501 ve üstü 86 34.4 
4501 ve 
üstü 86 34.4         
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Uygulanan anket sonuçlarına ilişkin veriler; anket katılımcılarının cinsiyet değişkenine göre dağılımı 
148 (%59,2)’i kadın, 102 (%40,8)’si erkektir. Yaş değişkenine göre 17-20 yaş aralığında 98 (%39,2), 
21-24 yaş aralığında 86 (%34,4), 25 ve üstü grupta olan katılımcılar 66 (%26,4)’dır. Mezun olunan 
lise türüne göre bakıldığında ağırlıklı olarak meslek lisesi 163 (%65,2), klasik lise 39 (%15,6), 
Anadolu lisesi 28 (%65,2) ve diğer 20 (%8) olarak bulunmuştur. Ailenin gelir durumuna göre kişiler; 
1400 TL ve daha az 12 (4,8), 1401-2500 TL 24 (%9,6), 2501-3500 TL 49 (%19,6), 3501-4500 TL 79 
(%31,6), 4501 ve üstü 86 (%34,4) olarak yer almıştır. 
  

Tablo 2. Anket katılımcılarının anne-babalarına ait bilgiler 
 Anne   N  % Baba   N  % 

Eğitim 
Düzeyi 

Okur Yazar 4 1.6 Okur Yazar 3 1.2 

İlkokul 54 21.6 İlkokul 33 13.
2 

Ortaokul 54 21.6 Ortaokul 44 17.
6 

Lise 92 36.8 Lise 11
2 

44.
8 

Ön Lisans 18 7.2 Ön Lisans 27 10.
8 

Lisans 28 11.2 Lisans 31 12.
4 

İş 
Durum
u 

Üst ve Orta kademe 
Yönetici 35 14 

Üst ve Orta kademe 
Yönetici 38 

15.
2 

Alt kademe yönetici 47 18.8 Alt kademe yönetici 50 20 
Memur 

82 32.8 
Memur 10

6 
42.
4 

İşletme sahibi 
21 8.4 

İşletme sahibi 
31 

12.
4 

Diğer(Emekli-İşsiz) 65 26 Diğer(Emekli-İşsiz) 25 10 
 
Anket katılımcılarının anne-baba eğitim durumlarını gösteren Tablo 2ye göre annelerin 92 (%36,8) 
lise mezunu babaların 112 (%44,8)’i lise mezunudur. İş durumu değişkenine göre dağılım anne 
82(%23,8)’si memur, babaların iş pozisyonu 106 (%42,4) memurdan oluşmaktadır. 
 

Tablo 3.Ailelerinin sahip olduğu çocuk sayısı 
Ailenin çocuk sayısı N % 
1 çocuk 29 11.6 
2 çocuk 95 38.0 
3 çocuk 67 26.8 
4 çocuk 42 16.8 
5 çocuk ve daha fazla 16 6.4 

 
Ailelerin sahip oldukları çocuk sayıları dağılımı 95 (%38) ile iki çocuklu ailelerden, 67(%26,8) üç 
çocuklu ailelerden oluştuğu görülmektedir.  
Anketin örneklem yeterliliği ve faktör analizine uygunluğu ile ilgili olarak istatistiksel analizler 
yapılmıştır. Örneklemin yeterliliğini belirlemek amacıyla yapılan analiz sonuçlarına göre; Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,854 olarak bulunmuştur. KMO testinin 1’e yakın olması anketin ana 
kütleyi temsil ettiğini göstermektedir. Bartlett testinin de anlamlılığının p=0,000 olması, örneklemin 
yeterliliğini göstermekle birlikte, araştırma verilerinden anlamlı faktörler elde edilebileceğini ifade 
etmektedir.  
Anketten elde ettiğimiz verilere faktör analizi uygulanmış ve sekiz faktör elde edilmiştir. Bu 
faktörlerin maddelere göre dağılımı aşağıda görüldüğü gibidir.  
 F1:Azimli ve Rekabetçi Olma: 3, 7, 16, 20, 26, 32, 40, 50. 
 F2:Yeni İş Kurma Güçlüğü:9, 23, 35, 46.  



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

 

408 
 

 F3:Yenilik Yaratma:30, 37, 43 
 F4:Riskten Kaçınma:8, 12, 27, 38, 48 
 F5:Kendi İşini Kurma Fırsatı ve Çalışma:4,13, 19, 28, 41, 49 
 F6:Hümanizm: 14, 44 
 F7:Başarı İhtiyacı: 2, 5, 11, 18, 21, 24, 31, 34, 42, 47 
F8:Kontrol Odaklılığı:1, 6, 10,17, 22, 25, 29, 36, 39, 45 
Bu araştırmadan sonra faktör analizi uygulanmış ve aşağıdaki Tablo 4. elde edilmiştir. 
  

Tablo 4. Girişimcilik Eğilim Düzeyleri (En Az 1, En Çok 5) 
Girişimcilik Eğilimi 
Faktörler 

Ortalam
a 

Standart 
Sapma Sıra 

Azimli ve Rekabetçi Olma (F1) 3,436 0,558 4 
Yeni İş Kurma Zorluğu (F2) 3,403 0,627 5 
Yenilik Yaratma (F3) 3,448 0,661 3 
Riskten kaçma (F4) 3,134 0,556 8 
Kendi İşini Kurma Fırsatı (F5) 3,633 0,671 2 
Hümanizm (F6) 4,046 0,966 1 
Başarı İhtiyacı (F7) 3,389 0,517 6 
Kontrol Odaklılığı (F8) 3,284 0,462 7 

 
Tablo 1’de riskten kaçma ve kontrol odaklılığı girişimcilik eğiliminin ortalamasının düşük olduğu 
görülmektedir. En düşük ortalamanın Riskten Kaçınma faktöründe (3,134), en yüksek ortalamanın 
Hümanizm faktöründe (4,046) olduğu görülmektedir. Anketi cevaplayanların girişimcilik eğilim 
düzeyi ortalamasının 3,373 ve ortalamaların standart sapması 0,395 olarak hesaplanmıştır. 
Araştırmada verilerin analizi için normal dağılıma uygunluğu araştırılmıştır. Normallik testlerinden 
frekans sayısı 29’dan az olduğunda Shapiro-Wilks, fazla olduğunda ise Kolmogorov-Smirnov testi 
kullanılabilir (Kalaycı, 2010: 10). Değerlendirmeye alınan anket sayısı 250 olduğundan Kolmogorov-
Smirnov testi sonucu incelenmiş olup (p=0,00 <0,05 olduğundan) normal dağılıma uygun 
bulunmuştur. Genel olarak, parametrik olmayan testlerle nominal, ordinal yada normal dağılım 
göstermeyen sayısal veriler analiz edilebilirken, parametrik testlerle normal dağılım gösteren sayısal 
verilerin analizi yapılabilir (Kalaycı, 2010: 85). Çalışmada bağımsız t testi ve One Way ANOVA 
analiz ile hipotezlerin sınamaları  yapılmıştır. 
Girişimcilik eğilimleri faktörleri ile demografik değişkenler arasındaki ilişki araştırılmış ve sonuçlar 
Tablo 2 de görüldüğü gibi özetlemiştir.   
 

Tablo 5. Girişimcilik eğilimi faktörleri ile demografik değişkenler arasındaki ilişki 

Faktörler F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
Genel 
Girişimcilik 

Cinsiyet       +   
Yaş  + +   +  + + 
Gelir          
Mezun Olunan 
Lise    +      
Anne Eğitim 
Düzeyi  + +       
Baba Eğitim 
Düzeyi      +  + + 
Anne İş Durumu          
Baba İş Durumu          
Ailenin Çocuk 
sayısı          

 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

 

409 
 

Girişimcilik eğilimleri faktörleri ile demografik değişkenler arasındaki ilişki araştırılmış ve cinsiyet 
açısından kadın bireyler ile F7 faktörü arasında anlamlı olarak farklılık bulunmuştur (p<0,05). Yaş 
değişkeni açısından ise 21-24 yaş için F2, F6 ve F8 faktörleri, 17-20 yaş grubu için F3 faktörü, genel 
girişimcilik eğilimi için 21-24 yaş grubu (p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı farklı bulunmuştur. Anne 
eğitim düzeyi F2’de ortaokul, baba eğitim düzeyinde F6 ortaokul, F8 okur-yazar, genel girişimcilik 
eğiliminde baba ortaokul olarak (p<0,05) anlamlı farklı  bulunmuştur. Ailenin geliri, anne iş durumu 
baba iş durumu ve ailenin çocuk sayısı değişkenleri için istatistiksel olarak farklılık bulunmamıştır. 
 
 
5. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR 
 
Bu çalışmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin, girişimcilik eğilimlerinin düzeyi belirlenerek, 
cinsiyet, yaş, mezun olunan lise, anne–babanın eğitim düzeyi, anne-babanın iş durumu, ailenin gelir 
durumunun, girişimcilik eğilimleri üzerinde farklılık bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin girişimcilik eğilimine ilişkin boyutlardan “F6:Hümanizm” 
boyutunun en yüksek skora sahip olduğu görülmüştür. Öğrencilerin girişimcilik eğilimine ilişkin 
boyutlardan “F4:Riskten Kaçınma” boyutunun ise en düşük skora sahip olduğu görülmüştür. Bu sonuç 
araştırma kapsamındaki öğrencilerin, riskten kaçınma eğilimlerinin düşük olduğunu, diğer bir ifadeyle 
risk alabilme eğiliminde bulunduklarını göstermektedir. Bu sonuç, Doğan (2013)’ın araştırma 
sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Girişimcilik eğilimi açısından cinsiyet itibariyle istatiksel 
olarak anlamlı fark vardır(p< 0,027) Kadın öğrencilerin ortalamalarının erkek öğrencilere göre daha 
yüksek olduğu görülmüştür. 
Yaş değişkenine bakacak olursak 21-24 yaş aralığı farklılıkların görüldüğü grup olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 17-20 yaş grubunda ise diğerlerinden daha çok yeniliklere açık olma saptanmıştır. Anne 
eğitim düzeyi incelendiğinde ortaokul mezunu anneler yeni iş kurma zorluğu içinde diğerlerinden 
ayrılmaktadır. Baba eğitim düzeyinde yine ortaokul mezunu babalar daha kararlı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ebeveynlerin eğitim düzeylerinde ortaokul mezunu olanların çocuklarını daha çok 
destekledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ailenin geliri, anne babanın iş durumu ve mezun olunan lise 
değişkenleri ile girişimcilik eğilimi arasında bir ilişki bulunamamıştır.  
Genel olarak değerlendirme yapıldığında ankete katılan meslek yüksekokulu öğrencilerinin 
girişimcilik eğilimleri yüksek çıkmasına rağmen yeterli seviyede olmadığı görülmüştür. Meslek 
yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin potansiyel girişimci özelliklerine sahip olmaları ve hayata 
pozitif bakarak zorlukları aşma azmi, herşeyi değiştirme potansiyeli yaşları gereği gösterdikleri yüksek 
performansları ayrıca ebeveynlerin onlara daha çok destek vermeleri nedeniyle diğer öğrencilere göre 
daha avantajlı olan öğrenci grubundadırlar. Bu donanımlara ve potansiyele sahip öğrencilerin 
girişimcilik eğilimlerinin yükseltilmesi için girişimcilik derslerinin daha aktif işlenmesi, öğrencilerin 
girişimci kişilerle tanışmalarının sağlanması, girişimcilerin üniversitelerde öğrencilerle biraraya 
gelmelerinin sağlanması için açık oturum, söyleşi gibi etkinliklerin düzenlenmesi ve öğrencilerin bu 
etkinliklere katılmaları için teşvik edilmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca meslek yüksekokulu öğrencilerinin 
zorunlu olarak yaptıkları staj eğitiminin önemi vurgulanmalı ve stajda daha etkin olmaları için 
desteklenmelidirler.  Staj yaparken öğrencilerin sektörü daha iyi tanımaları ve iş akışını yerinde 
görebilmeleri açısından staj eğitim süreleri üzerinde arttırma yönünde çalışmalar yapılmalıdır.  
Bu çalışma; teknik bilimler meslek yüksekokulu öğrencileri için yapılan az sayıdaki çalışmalardandır. 
Bu nedenle çalışmanın kısıtları teknik bilimler meslek yüksekokulu öğrencileri için yapılmış olması, 
internet aracılığı ile ulaşılabilen öğrencilere uygulanmış olmasıdır. Bundan sonraki çalışmalarda ön 
lisans, lisans, mezun, yüksek lisans gibi öğrenim türüne göre sınıflandırılarak yada program veya 
bölümler için daha da ayrıntılı olarak ele alınması ile bu  kısıtın aşılması ve bu çalışmanın 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.   
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ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MUĞLA SITKI KOÇMAN 

ÜNİVERSİTESİ OPTİSYENLİK PROGRAMI MEZUNLARI 
ÖRNEĞİ 

 
A RESEARCH ON THE ENTREPRENEURSHIP TENDENCY OF 

UNIVERSITY GRADUATES: MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY 
OPTICIAN PROGRAM GRADUATION EXAMPLE 

 
                    Aytekin FIRAT1                 Fatih Mehmet DEMİR2                  Ali YILDIZ3 

 
 
 

ABSTRACT 
 
Entrepreneurship issue is increasingly important issue for a country in economic and social terms. 
Beyond the expectation of employment in the public, an increase in the number of young people who 
are inclined to be able to take initiatives on their own feet with the qualities they possess will be a 
great gain for a country.  
This study aims to determine the relationship between entrepreneurial personality traits, demographic 
characteristics and entrepreneurship tendencies of university graduates. In the literature, it is observed 
that researches have been done frequently to determine the entrepreneurship tendencies of university 
students. Optician program graduates have the right and authority to open their own optical stores in 
Turkey or to act as responsible managers in other optical stores in Turkey, so that they can 
demonstrate entrepreneurial tendencies. For this reason, the research was conducted for graduates of 
the optics program. In addition to this, the sample of the research was limited to graduates of the 
Optician Program of Muğla Sıtkı Koçman University due to the difficulty of reaching the graduates. 
Survey method was used as data collection method in the survey. The conclusions of the analyzes are 
as follows Muğla Sıtkı Koçman University Optician Program has revealed the entrepreneurial 
personality traits and demographic characteristics of graduates and entrepreneurship tendencies. 
 
Key Word: Entrepreneurship, Entrepreneurship tendency, Entrepreneurial personality traits, 
opticianry.  

 
ÖZET 

 
Girişimcilik konusu, ekonomik ve sosyal açıdan bir ülke için önemini giderek arttırmaktadır. Kamuda 
istihdam edilme beklentisinin ötesinde, sahip olduğu nitelikler ile kendi ayakları üzerinde durabilecek 
girişimlerde bulunabilme eğiliminde olan gençlerin sayısının artması, bir ülke için büyük kazanç 
olacaktır.     
Bu araştırmada, üniversite mezunlarının girişimci kişilik özelliklerinin ve demografik özelliklerinin, 
girişimcilik eğilimleri ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Literatürde sıklıkla üniversite 
öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesine yönelik araştırmaların yapıldığı görülmektedir. 
Optisyenlik programı mezunları girişimcilik eğilimlerini ortaya koyabilecek şekilde, Türkiye’de ilgili 
mevzuat uyarınca kendi optik mağazalarını açma veya başkasına ait optik mağazalarında mesul müdür 
olarak çalışma hakkına ve yetkisine sahiptirler. Bu nedenle araştırma, optisyenlik programı 
mezunlarına yönelik olarak yürütülmüştür. Bunun yanında araştırmanın örneklemi, mezunlara 
ulaşabilmenin zorluğu nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Programı mezunları ile 
sınırlandırılmıştır.  
                                                
1 Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, aytekinfirat@mu.edu.tr. 
2 Öğr. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü,  fdemir@mu.edu.tr. 
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Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Programı mezunlarının girişimci kişilik özelliklerinin ve 
demografik özelliklerinin, girişimcilik eğilimleri ile ilişkisi ortaya konulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, girişimcilik eğilimi, girişimci kişilik özellikleri, optisyenlik. 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Pek çok gelişmiş veya gelişmekte olan ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarının başında gelen işsizlik, 
özellikle çalışmak isteyen kişilerin o anda piyasada var olan ücret düzeyinden iş arama isteği olmasına 
rağmen iş bulamaması durumudur (Karabulut, 2007:3). Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye’nin işgücü 
piyasasının yapısal özellikleri incelendiğinde işgücü (emek) arzının, işgücü (emek) talebine göre 
fazlalığından kaynaklanan ve işsizlik olarak ortaya çıkan bir durumla karşı karşıya olduğumuz 
görülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınlamış olduğu verilere göre işgücüne katılma oranı, 
Nisan 2017 döneminde bir önceki döneme göre 0.7 puan artarak % 52.7 olarak gerçekleşmiştir. 
İstihdam oranı ise aynı dönem için % 47.2 olarak gerçekleşmiş ve işsizlik oranı bir önceki döneme 
göre 1.2 puanlık artışla % 10.5 seviyesine yükselmiştir. Özellikle genç işsizlik olarak tanımlanan 15-
24 yaş aralığındaki kişilerin işsizlik oranının ise % 3.8 gibi daha yüksek bir artışla % 19.8 seviyesine 
ulaştığı görülmektedir (www.tuik.gov.tr).  
2016 yılının sonu itibariyle toplam istihdam içindeki payı yaklaşık olarak % 13.1 seviyesinde olan 
kamunun (www.tuik.gov.tr), Türkiye’nin işgücü piyasasındaki işgücü (emek) arzında oluşan fazlalığı 
yani işsizliği, özel sektörün katkısı olmadan sadece kamu kaynaklarını kullanarak karşılayabilmesi ve 
azaltabilmesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, nüfus artışı, iç ve dış göçler, yetersiz gelir 
düzeyi, teknolojik gelişmeler, bölgeler arası gelişme farklılıkları, yatırım politikalarının 
olumsuzlukları, eğitim politikalarındaki sorunlar gibi makro ölçekli yapısal nedenler dışında 
(Karabulut, 2007: 20), iş gücü piyasasına katkı sunan tüm kurum ve kuruluşların kendi görev alanı 
veya görev tanımları ile ilgili, iş gücü piyasasında herhangi bir israfa yol açmayan yeni stratejiler 
belirlemesi gerekmektedir.  
Bu bağlamda işgücü piyasası açısından yükseköğretim mezunlarının toplam işgücü, istihdam ve 
işsizlik oranları içindeki payları ile özellikle kamu istihdamı yanında özel sektördeki istihdam oranları 
büyük önem arz etmektedir. Örneğin Kalkınma Bakanlığı’nın 2017 Yılı Ocak döneminde yayınladığı 
analiz raporundaki bilgilere göre 2016 yılında toplam işgücü artışının büyük kısmı yükseköğretim 
mezunları ile ilgili gruptan gelmiştir. Ancak, bu grupta istihdam artışı işgücü artışının gerisinde kalmış 
ve işsizlik oranı genel işsizlik oranının üzerinde artış sergilemiştir. 2016 yılında toplam işsiz 
sayısındaki artışın yarısı, yükseköğretim mezunlarından gelmiştir (www.kalkinma.gov.tr). Genel 
beklentinin aksine gerçekleşen bu durum, yükseköğretim mezunlarının mezuniyetleri sonrasında 
çalışma hayatları sürecinde izlenmesi ve araştırmalara konu edilmesi zorunluluğunu ortaya 
koymaktadır. 
Bu doğrultuda bu araştırma ile girişimcilik kavramının istihdam oluşturma fonksiyonunu da göz 
önünde bulundurarak, üniversite mezunlarının girişimci kişilik özelliklerinin ve demografik 
özelliklerinin, girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İnsanın fiziksel 
gücü yerine fikri gücünün daha önemli hale geldiği günümüzde (Marangoz, 2016:11) Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Optisyenlik Programı örneğinde üniversite mezunlarının, literatürde üzerinde 
sıkça durulan başarma ihtiyacı duyma, kontrol odağı, risk alma, belirsizlik toleransı, kendine güven ve 
yenilikçilik gibi kişilik özelliklerinin (Bozkurt ve Erdurur, 2013:59-61), demografik özellikler ile 
birlikte girişimcilik eğilimleri üzerinde bir etkisinin olup olmadığını belirlemek, çalışmanın temel 
amacıdır. 
Konu ile ilgili literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, genel olarak araştırmaların üniversitelerde 
eğitimlerine devam eden mevcut öğrenciler üzerinde yürütüldüğü görülmektedir. Ancak araştırmamız 
eğitimlerine devam eden mevcut öğrenciler üzerinde değil çalışma hayatı içinde yer alan üniversite 
mezunları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca örneklem olarak seçilen optisyenlik programı 
mezunlarının 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’da kendilerine verilen haklar ile istedikleri 
yerde optisyenlik müessesesi açabilmeleri veya başka işletme sahipliğinde mesul müdür olarak 
çalışabilmeleri, araştırmanın örneklemi açısından da önemini ortaya koymaktadır. Çünkü optisyenlik 
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programı mezunları, kamuda istihdam edilme beklentileri olmadan girişimci olma potansiyeli 
taşımaktadır. 
Eldeki imkânların kısıtlı olması nedeniyle örnekleme çerçevesinin daraltılmasına ihtiyaç duyulmuş 
olup tüm üniversite mezunları üzerinde değil de taşıdığı girişimci olma potansiyeli nedeniyle sadece 
optisyenlik programı mezunları üzerinde yürütülmüş olması araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. 
Ayrıca bünyesinde optisyenlik programı bulunan tüm üniversitelerin mezunlarının araştırma 
örneklemi içine alınamamış olması araştırmanın bir diğer önemli sınırlılığını oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemi, mezunlara ulaşabilmenin zorluğu nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Optisyenlik Programı mezunları ile sınırlandırılmıştır. 
 
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
İçinde bulunduğumuz dönem, tüm insanlardan, işletmelerden ve kurumlardan yepyeni bakış açıları, 
yeni ve farklı ürün ve hizmetler ile değişik yaklaşımlar talep eden bir değişim sürecidir (Top, 2008:1). 
Sürekli yenilik talebinin söz konusu olduğu bu dönemde var olan yenilik talebini karşılayacak olanlar, 
hangi sektör veya alanda olursa olsun girişimcilik eğiliminde olan insanlardır. Ekonomik ve sosyal 
açıdan mikro ve makro ölçekli faydaları düşünüldüğünde girişimcilik konusunun son yıllarda 
ülkemizde hak ettiği şekilde ele alınmaya başladığı görülmektedir. Öncelikle literatürdeki bilgiler 
ışığında girişimcilik kavramı, girişimcilik eğilimi ve girişimci kişilik özellikleri konularına aşağıda 
ayrı başlıklar altında yer verilmiştir.     
 
2.1. Girişimcilik Kavramı ve Önemi 
 
İş hayatında, hatta teorik ve ampirik bazı araştırmalarda sıklıkla iş sahipleri veya yeni işletme kuran 
kişiler ile özdeşleştirilen girişimci, aslında tam olarak, risk alarak yenilik (inovasyon) yapabilen kişidir 
(İraz, 2010:140). Bir işi yapmaya girişen ve bundan çekinmeyen girişimci, üretim faktörlerini bir araya 
getirerek, iktisadi mal ve hizmet üretimi için gerekli girişimi başlatan, üretim için gerekli finansal 
kaynakları ve üretimin değerlendirileceği pazarları bulan kişidir (Çelik ve Akgemci, 2010:15). 
Girişimci, en basit şekliyle girişimi gerçekleştiren kişi olarak tanımlanabilir olmasına karşın sadece 
yeni bir yatırım yapan kişi olarak tanımlanması doğru olmayacaktır (Marangoz, 2016:42). Çünkü 
girişimciliğin özünde risk almakla birlikte yenilik yapmak ta yatmaktadır.  
Girişimcilik temelde fırsatları keşfetmek, seçmek, yorumlamak ve daha sonra belirsiz bir ortamda 
yenilik yapma yeteneğidir (Bozkurt ve Erdurur, 2013:59). Daha farklı bakış açıları ile girişimcilik 
kavramı ile ilgili aşağıdaki farklı tanımlamalar yapılabilir (İraz, 2010:140): 

 Var olan ve pazarlanabilir ihtiyaçlardan doğan fırsatların tanımlanması ve bu ihtiyaçların 
tatminine yönelik bir organizasyon meydana getirme riskini üstlenme sürecidir. 

 Risk sermayesi yolu ile bir işe başlamak ve bu işi sürdürmektir. 
 Bir faaliyeti ya da işletmeyi kar amacıyla kullanmaktır. 
 Risk alma, fırsatları kovalama ve hayata geçirme ile yenilik yapma süreçlerinin tümüdür. 
 Tahsis edilen kaynaklarla, süreç veya organizasyonu kullanarak yeni işler geliştirme yoludur. 

Girişimcilik ve yöneticilik niteliklerine sahip olan kişiler, sadece kendi işletmelerinin başarısına değil 
aynı zamanda girişimin bulunduğu bölgelerin de ekonomik başarısına vesile olmaktadırlar 
(Müftüoğlu, 2002:183). Yeni girişimlerin ortaya çıkışı bölgedeki yerel hizmet arzını, özellikle de 
perakendecilik faaliyetlerini arttırır. Bu sayede girişim ya da girişimlerin bulunduğu bölge daha cazip 
hale gelir ve yeni işletmelerin piyasaya girişi teşvik edilmiş olur. Yeni işletmelerin ortaya çıkışı, o 
bölgede yaşayan insanların motivasyonunu arttırır ve bu sayede girişimci sayısı da artmış olur 
(Marangoz, 2016: 91). 
Sağladığı makro ve mikro ölçekteki faydalar düşünüldüğünde girişimciliğin, bir ülkenin gelişmesinin 
ve kalkınmasının itici gücü olduğu söylenebilir. Girişimciliğin sağladığı faydaları ekonomik ve sosyal 
açıdan değerlendirmek ve sınıflandırmak mümkündür. Yeni mal ve hizmet üretilmesini sağlayarak 
ürün çeşitliliğini sağlaması, yeni üretim yöntemlerinin geliştirilmesini sağlaması, yeni pazarlar 
bulmayı ve satış yöntemlerinin oluşturulmasına katkısı, yeni kaynaklara ve hammaddeye ulaşım 
sağlaması, rekabet yoluyla piyasadaki etkinliği attırması, serbest piyasa işleyişine ve gelir dağılımının 
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düzelmesine katkısı, istihdam oluşturma potansiyeli, sermaye birikimi sağlaması, endüstride yeni 
organizasyonlar kurma potansiyeli, refah düzeyinin yükseltilmesine katkısı, bölgesel gelişmişlik 
farklarının ortadan kaldırılmasını sağlaması girişimciliğin ekonomik fonksiyonlarıdır. Toplumda 
neden olduğu değişim ve topluma kazandırdığı dinamizm yanında özellikle sosyal sorumluluk 
projelerinin sahiplenilmesiyle girişimcilik statüsünün getirmiş olduğu toplumsal prestij, girişimciliğin 
sosyal fonksiyonlarıdır (Marangoz, 2016:86-93). Belirtilen her bir ekonomik ve sosyal fonksiyonun 
bir ülkedeki girişimciler tarafından gerçekleştirilen girişimler yoluyla pozitif ölçüde yerine getirilmiş 
olması, girişimciliğin önemini arttıracaktır. 
 
2.2. Girişimcilik Eğilimi 
 
Girişimcilik üzerine yapılan araştırmalarda genel olarak üzerinde durulan araştırma sorularının başında 
kişilerin niçin girişimci oldukları ya da girişimci olan kişilerin hangi özelliklere sahip oldukları 
gelmektedir. Her insanın girişimde bulunmaması veya her girişimin başarılı olmaması bu araştırma 
sorularına haklı gerekçeler oluşturmaktadır. Yaşanılan süreçte girişimcilik eğiliminin başlangıç 
noktasının, gerek kişisel gerekse örgütsel düzeyde değişime duyulan ihtiyacın olduğu söylenebilir 
(Top, 2008:32). Çevrenin sürekli değişmesi sonucu ihtiyaç duyulan değişim, kısaca işlerin farklı 
biçimde yapılmasıdır (Can ve diğ., 2006:447). İşlerin alışılagelmişin dışında farklı yapılması doğal 
olarak hem risk faktörünü hem de yenilik faktörünü ortaya çıkarır. Bu durumda yaşanılan çevredeki 
değişimi fark edenler, çevrede yaşanılan değişim nedeniyle kişisel veya kurumsal düzeyde değişmek 
zorunda olduğunun farkında olanlar, değişim süreci sonucu elde edilecek olan yeniliğin 
avantajlarından faydalanmak isteyenler, bu değişim sürecinin beraberinde getirdiği riski göze 
alabilenler girişimci eğiliminde olan kişilerdir.  
Literatürde girişimciliği etkileyen faktörlerin, farklı başlıklar altında tanımlandığı ve gruplandırıldığı 
görülmektedir. Genel olarak  bakıldığında girişimciliğin ekonomik, toplumsal, kültürel ve kişisel 
faktörlerden etkilendiğini söylemek mümkündür (Börü, 2006: 19). Güçlü,  istikrarlı ve girişimciliğin 
desteklendiği bir ekonomik ortam, girişimciler için kolaylaştırıcı uygun zemin oluşturmaktadır. 
Kişilerin sosyal çevresi ve özellikle aile yapıları girişimciliği teşvik edici, kısıtlayıcı veya kararsızlık 
oluşturucu etkide bulunabilmektedir (İraz, 2010:164). Ait olduğu toplumun tüm ilişki ve etkileşim 
süreçlerine tesir eden toplumsal kültürel koşullar, girişimci güdüler, girişimci birey ve kültür kalıpları 
üretebilmektedirler. Çünkü kültür, toplum üyeleri için genel davranış düzlemi oluşturmakta ve risk 
alma, belirsizlikten kaçınma, değişime direnç gösterme, yeniliklere karşı tavır takınma davranışlarında 
belirleyici ve yönlendirici bir rol oynamaktadır (Aytaç ve İlhan, 2007:109-110). Bireylerin sahip 
oldukları bir takım kişisel özellikler ise girişimcilik üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiye sahiptir. Bu 
özelliklerin birey üzerindeki olumlu etkisi, bu kişilerin girişimciliğe yatkınlığının kastedildiği, örneğin 
“ekmeğini taştan çıkarır” gibi cümlelerle diğer bireyler tarafından halk arasında sıklıkla ifade edilir. 
Girişimcilik üzerinde etkisi olan bireysel özelliklerin büyük çoğunluğunun doğuştan kazanıldığı ifade 
edilse de, çevresel faktörlerin ve eğitimin kişisel özellikleri ortaya çıkarmada büyük etkisinin 
bulunduğu ve önemli bir bölümünün öğrenilebilir ve geliştirilebilir davranışlar olduğu bilinmektedir 
(Börü, 2006: 22). Girişimci bir kişilikte bulunması gereken özelliklere ayrı bir başlık altında aşağıda 
yer verilmiştir. 
 
2.3. Girişimci Kişilik Özellikleri 
 
Kişilik, bir bireyin diğer bireylere tepki göstermek veya onlarla etkileşime girmek için kullandığı 
yolların tamamıdır (Robbins ve Judge, 2013:135). Kısaca bir insanı diğerlerinden ayıran özelliklerin 
tümü olarak ta tanımlanabilen kişilik, davranışlarla dışa vurulur ve oluşmasında kişinin potansiyel 
yetenekleri, fiziksel dış görünümü, içinde yaşadığı toplumsal özellikler ile yaşadığı çevredeki rolü ve 
görevleri etkili olan faktörlerdir (Koç, 2015:338-341).  
Risk alarak yenilik yapabilen başarılı bir girişimcide bulunması gereken ve literatürde üzerinde sıkça 
durulan temel kişilik özelliklerini, aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (aktaran Bozkurt ve Erdurur, 
2013: 59-61): 

 Başarma ihtiyacı duyma: Girişimciliğin en yaygın belirleyicilerinden olduğu kabul edilen 
başarma ihtiyacı duymak, McClelland (1961) tarafından insan davranışının ardındaki itici güç 
ve girişimci davranışını etkileyen güçlü bir psikolojik faktör olarak ele alınmıştır.   
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 Kontrol odağı: Kişinin kendi eylemleri ve bu eylemlerinin sonuçlarının arasındaki bağlantı 
gücünü ne şekilde algıladığını yansıtan bir değişken olarak kabul edilen kontrol odağı, kişinin 
yaşamı hakkındaki algılarını ve yaşamındaki olayları kontrol edip edemeyeceğine olan 
inancını temsil eder. İnsanların kendi yaşamlarını denetleyebilmeleri bakımından Cüceloğlu 
(2010)’na göre bazı insanlar yapmak istedikleri davranışlar için gerekli gücü kendilerinde 
gördüklerini inanırlarken bazı insanlar bunların dış etkenlere bağlı olduğuna inanırlar. 

 Risk alma: Girişimcilerin önemli kişilik özelliklerinden birisi olarak kabul edilen risk 
almanın, sonuçların ne olacağını bilmeden, bilinmeyen bir bölgede ya da bilinmeyen 
koşullarda karar vermeyi ifade etmektedir. Norton Jr. ve Moore (2006) tarafından yapılan bir 
çalışmada, girişimci olanların olmayanlara göre daha fazla risk aldıkları belirtilmiştir. 

 Belirsizlik toleransı: Bir durum için yeterli bilgi olmadığında belirsizlik var demektir ve bu 
durum, yeterli ipuçlarının eksikliği nedeniyle yeterince yapılandırılmamış veya birey 
tarafından kategorize edilmemiş olaylar şeklinde ifade edilir. Belirsizlik toleransı ise belirsiz 
durumlarda kişinin olumlu cevap verme yeteneğidir. Wu ve diğ. (2007)’ne göre girişimciler 
belirsizlikler ve zorluklarla karşılaştıklarında pes etmeyip çabalarında ısrarlı olan kişilerdir. 

 Kendine güven: Bireylerin bir işteki sorumluluğunun üstesinden gelmesini sağlayacak ve 
ihtiyaç duyduğu yeteneğe sahip olduklarına dair inancı ifade eden kendine güven, sayısız 
zorluk ve belirsizlikle karşı karşıya olan girişimcilerin yeteneklerini etkileyerek başarılı 
olmalarına yardımcı olur. 

 Yenilikçilik: Fırsatları değerlendirmek, mevcut teknolojiyi geliştirmek ve pratik bir şekilde 
kullanmayı sağlamak olan yenilikçilik, ayrıca fırsatların ve ticarileştirilmiş ürünlerin yeni 
süreçlerle uygulanmasıdır. Schumpeter (1934)’e göre yenilikçilik, girişimciliğin odak 
noktasıdır. 

Üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkiye 
yönelik olarak literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda çoğunlukla girişimcilik 
eğiliminde olan öğrencilerin olmayan öğrencilere göre daha farklı kişilik özelliklerine sahip oldukları 
ifade edilmektedir. Örneğin Koh (1996) tarafından lisansüstü eğitim alan üniversite öğrencilerinden 
girişimcilik eğiliminde olanların, olmayanlara göre daha fazla yenilikçilik, belirsizliğe tolerans ve risk 
alma özellikleri taşıdığı savunulmaktadır.  
Türkiye’deki bir vakıf üniversitesinin öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine yürütülen bir 
çalışmada Çolakoğlu ve Gözükara (2016) tarafından, girişimci eğiliminde olan öğrencilerin 
olmayanlara göre daha fazla yenilikçi oldukları, daha fazla başarıya ve daha fazla iç kontrol odağına 
ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Bozkurt ve Erdurur (2013) tarafından yürütülen başka bir çalışmada 
ise üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin kendine güven boyutu dışındaki başarma 
ihtiyacı duyma, kontrol odağı, risk alma, belirsizlik toleransı ve yenilikçilik boyutlarının, girişimcilik 
eğilimleri üzerinde pozitif yönde anlamlı ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. 
Korkmaz (2012) tarafından üniversite öğrencilerinin kendilerini girişimci bir kişiliğe sahip 
görmelerinde ve gelecekte iş kurma isteklerinde etkili olan psikolojik, demografik ve aile özellikleri 
arasında anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Aksel ve Bağcı (2016) tarafından ise üniversite 
öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri konusunda erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre ve 24-26 yaş 
grubundaki öğrencilerin diğer gruplardaki öğrencilere göre girişimcilik eğilimlerinin daha fazla olduğu 
ortaya konulmuştur. Benzer şekilde Kılıç ve diğ. (2012) tarafından üniversite öğrencilerinin 
girişimcilik eğilimleri üzerine yürütülen bir çalışmada da öğrencilerin cinsiyet, aylık gelir gibi 
demografik özellikleri ile girişimci kişilik özellikleri arasında anlamlı farklılıkların olduğu 
belirlenmiştir. Bazı çalışmalarda ise (Ercan ve Sünbül, 2009) kız ve erkek üniversite öğrencilerinin 
girişimcilik düzeylerinde anlamlı farklılığın bulunmadığı belirtilmiştir.  
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3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan anket formu üç 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, katılımcıların demografik özelliklerini ve çalışma şeklini 
belirlemeye yönelik toplam 9 sorudan oluşan bölümdür. Anket formunun ikinci bölümü, katılımcıların 
girişimcilik eğilimlerini ölçmeye yönelik 5’li likert ölçeğinde yapılandırılmış toplam 14 önermeden 
oluşan bölümdür. Girişimcilik eğilimini ölçmeye yönelik ölçek, Bozkurt ve Erdurur (2013) tarafından 
kullanılan bir ölçektir. Anket formunun üçüncü bölümü ise girişimci kişilik özelliklerini ölçmeye 
yönelik 5’li likert ölçeğinde yapılandırılmış toplam 6 boyut ve 36 önermeden oluşan bölümdür. 
Girişimci kişilik özelliklerini ölçmeye yönelik ölçek İlk olarak Koh (1996) tarafından Hong Kong’da 
kullanılmış, daha sonra Bozkurt (2005) tarafından dilimize uyarlanmış ve Bozkurt ve Erdurur (2013) 
tarafından kullanılmış olan bir ölçektir.  
Oluşturulan anket formu daha sonra pilot uygulamaya tabi tutulmuştur. Son 1 yıl içinde Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi SHMYO Optisyenlik Programı’ndan mezun olan 40 kişiye anket uygulanmıştır. 
Bu anket formlarındaki veriler, SPSS 20 paket programına işlenerek analiz edilmiştir. Girişimci kişilik 
özelliklerinin ölçümü için kullanılan değişkenlerin literatüre uygun bir şekilde ilgili boyutların altında 
toplanıp toplanmadıklarını görmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi (exploratory factor analysis) 
yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda katılımcılar tarafından anlaşılmadığı düşünülen sorular 
yeniden düzenlenmiş ve literatüre uygun şekilde bir boyut altında toplanmayan bazı ifadeler 
çıkarılarak ankete nihai şekli verilmiştir. Nihai anket formunda girişimcilik eğilimi toplam 9 gözlenen 
değişken ile girişimci kişilik özellikleri ise toplam 23 gözlenen değişken ile ölçülmeye çalışılmıştır.  
 
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 
 
Literatür taraması sonucunda elde edilen verilerden yola çıkarak girişimci kişilik özellikleri ile 
demografik özelliklerin, girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisinin araştırılması amacı doğrultusunda 
araştırmanın modeli, aşağıda Şekil 1’de gösterildiği gibi oluşturulmuştur 
 

 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

 
Literatür taraması sonucunda elde edilen bilgiler ve araştırmanın amacı doğrultusunda alternatif 
hipotezler, aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 
HA 1: Girişimci kişilik özelliklerinden başarma ihtiyacı duymanın, girişimcilik eğilimi üzerinde 
anlamlı bir etkisi vardır. 
HA 2: Girişimci kişilik özelliklerinden kontrol odağının, girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi 
vardır. 
HA 3: Girişimci kişilik özelliklerinden risk almanın, girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi 
vardır. 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

 

417 
 

HA 4: Girişimci kişilik özelliklerinden belirsizlik toleransının girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı bir 
etkisi vardır. 
HA 5: Girişimci kişilik özelliklerinden kendine güvenin, girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi 
vardır. 
HA 6: Girişimci kişilik özelliklerinden yenilikçiliğin, girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi 
vardır. 
HA 7: Kişilerin demografik özelliklerine göre girişimcilik eğilimlerinde anlamlı bir fark vardır. 
 
3.2. Ana Kütle ve Örnek Kütle  
 
Eldeki imkânların kısıtlı olması nedeniyle araştırmanın örnekleme çerçevesinin daraltılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. İlk olarak, araştırmanın tüm üniversite mezunları üzerinde değil de taşıdığı girişimci 
olma potansiyeli nedeniyle, sadece optisyenlik programı mezunları üzerinde yürütülmesine karar 
verilmiştir. Türkiye’de optisyenlik programı ilk olarak 1992 yılında açılmıştır ve ilk mezunlar 1994 
yılında verilmeye başlamıştır. Günümüzde yaklaşık 50 farklı üniversitede önlisans seviyesinde 
optisyenlik eğitimi verilmekte olup tüm üniversitelerin mezunlarına ulaşmanın zorluğu nedeniyle 
araştırmanın örneklemi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Programı mezunları ile 
sınırlandırılmıştır.  
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Programı, 1994 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine 
başlamıştır ve 23 dönemdir yaklaşık 550 mezun vermiştir. Dolayısıyla araştırmanın ana kütlesini 
(evrenini) yaklaşık olarak 550 kişiden oluşan optisyenlik programı mezunu oluşturmaktadır. 
Mezunların tamamına ulaşılmaya çalışılmış ancak 2000 yılından önceki mezunların büyük 
çoğunluğunun iletişim adreslerinin kayıtlı olmaması ve kayıtlı iletişim adreslerindeki değişimler 
nedeniyle ancak 173 kişiye ulaşılabilmiştir.  
 
3.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 
 
İlk olarak anket formu dijital ortama aktarılmış ve anket linkinin mezunların mobil iletişim ve sosyal 
medya adreslerine gönderilmesiyle katılımcıların anket sorularını internet üzerinden cevaplaması 
istenmiştir. Mobil iletişim ve sosyal medya adresleri bilinmeyen mezunlara ulaşmak mümkün 
olmamıştır. Mobil iletişim ve sosyal medya adresleri üzerinden kendisine ulaşılan ve anketi doldurarak 
geri dönüş sağlayan toplam 173 anket analiz edilmiştir.   
Katılımcıların dijital ortamdaki anket sorularına verdikleri cevaplar SPSS 20 paket programına 
işlenerek öncelikle güvenilirlik analiz sonuçları değerlendirilmiştir. Daha sonra ise sırasıyla frekans, 
çoklu doğrusal regresyon analizi, bağımsız iki örnek t-testi ve varyans analizi yapılmıştır.  
 
 
4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 
 
4.1. Güvenilirlik Analizleri 
 
Güvenilirlik analizi için araştırmalarda en fazla kullanıldığı görülen Cronbach Alfa Modeli 
kullanılmıştır. Cronbach Alfa Modeli, ağırlıklı standart değişim ortalamasıdır ve bu model ile bir 
ölçekteki k adet sorunun varyansları toplamının genel varyansa oranlanması sonucu, 0 ile 1 arasında 
değer alan cronbach alfa katsayısı denilen katsayı elde edilir. Bu katsayının 0,60 ile 0,80 arasında 
olması ölçeğin oldukça güvenilir, 0,80’den yüksek olması ise ölçeğin yüksek derecede güvenilir bir 
ölçek olduğunu gösterir (Kalaycı, 2010:405). Yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda girişimci 
kişilik özellikleri ölçeğinin cronbach alfa katsayısı 0,711, girişimcilik eğilimi ölçeğinin cronbach alfa 
katsayısı ise 0,627 olarak bulunmuştur. Bu değerler ölçeklerin kendi içinde güvenilir olduğunu 
göstermektedir. 
 
4.2. Frekans Analizi Sonuçları 
 
Katılımcıların mezuniyet yıllarına göre dağılımlarını görmek amacıyla yapılan frekans analizi 
sonuçları aşağıda Tablo1’de verilmiştir. Katılımcıların % 28,3’ü 1 yıl veya daha kısa süre önce,    % 
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20,8’i 2-5 yıl önce,  % 28,3’ü 6-10 yıl önce,  % 19,7’si 11-15 yıl önce,  % 1,7’si 16-20 yıl önce,  % 
1,2’si ise 21 yıl ve daha fazla yıl önce mezun olan kişilerden oluşmaktadır. Anlaşılacağı üzere uzun 
süre önce mezun olan kişilere ulaşmak daha zor olmuş hatta ilk dönem mezunlara ulaşmak mümkün 
olmamıştır. 

 
Tablo 1. Katılımcıların Mezun Olma Yıllarına Göre Frekans Dağılımları 

Optisyenlik Programından Mezuniyet Yılı  Frekans Yüzde 
1 yıl veya daha az 49 % 28,3 
2-5 yıl önce 36 % 20,8 
6-10 yıl önce 49 % 28,3 
11-15 yıl önce 34 % 19,7 
16-20 yıl önce 3 % 1,7 
21 ve üstü  2 % 1,2 

Toplam 173 %100 
 
Katılımcıların cinsiyet, yaş, doğum yeri, ailedeki çocuk sayısı, annenin mesleği, babanın mesleği ve 
ailedeki girişimci varlığı gibi demografik özelliklerine göre dağılımlarını görmek amacıyla yapılan 
frekans analizi sonuçları aşağıda Tablo2’de topluca verilmiştir. Tabloda da görüleceği üzere 
katılımcıların % 56,6’sı erkek, % 43,4’ü kadındır. Katılımcıların % 64,7 gibi büyük çoğunluğu 20-29 
yaş grubundaki kişilerdir. Katılımcıların en fazla % 41,6 ile Ege Bölgesi’nde doğan kişilerden olduğu 
görülürken, bu kişilerin baba mesleklerinin sırasıyla % 42,8 emekli, % 23,7 işçi, % 16,8 kendi işi, % 
7,5 memur ve % 9,2 diğer meslekler olduğu görülmektedir. Katılımcıların annelerinin ise % 79,2 gibi 
çok büyük çoğunluk ile ev hanımı olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların % 6,3’lük kısmının ailede 
tek çocuk oldukları, % 45,7’sinin 2 kardeş, % 24,9’unun 3 kardeş, % 11,6’sının 4 kardeş, % 5,2’sinin 
5 kardeş, % 6,3’ünün ise 6 kardeş ve üstü kardeş sayısına sahip olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
% 31,2’lik kısmının ailesinde başka girişimci varken, % 68,8’lik kısmının ailesinde başka girişimci 
bulunmamaktadır.  
   

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Frekans Dağılımları 
Cinsiyet Frekans Yüzde Baba Mesleği Frekans Yüzde 
Erkek  98 % 56,6 Memur 13 % 7,5 
Kadın 75 % 43,4 İşçi 41 % 23,7 

Toplam 173 %100 Kendi işi 29 % 16,8 
Yaş Frekans Yüzde Emekli 74 % 42,8 
20-29 112 % 64,7 Diğer 16 % 9,2 
30-39 51 % 29,5 Toplam 173 %100 
40-49 10 % 5,8 Anne Mesleği Frekans Yüzde 
50 ve üstü - - Memur - - 

Toplam 173 %100 İşçi 14 % 8,1 
Doğum Yeri Frekans Yüzde Kendi işi 4 % 2,3 
Marmara 26 % 15 Ev hanımı 137 % 79,2 
Ege 72 % 41,6 Emekli 16 % 9,2 
Akdeniz 24 % 13,9 Diğer 2 % 1,2 
İç Anadolu 18 % 10,4 Toplam 173 %100 
Karadeniz 15 % 8,7 Kardeş Sayısı Frekans Yüzde 
Doğu Anadolu 9 % 5,2 Tek çocuk 11 % 6,3 
Güneydoğu 9 % 5,2 2 kardeş 79 % 45,7 

Toplam 173 %100 3 kardeş 43 % 24,9 
Ailede Girişimci 
Varlığı 

Frekans Yüzde 4 kardeş 20 % 11,6 

Evet, var 54 % 31,2 5 kardeş 9 % 5,2 
Hayır, yok 119 % 68,8 6 kardeş ve üstü 11 % 6,3 

Toplam 173 %100 Toplam 173 %100 
 
Katılımcıların optik sektörü içinde veya optik sektörü dışındaki çalışma şekillerinin dağılımlarını 
görmek amacıyla yapılan frekans analizi sonuçları da aşağıda Tablo3’de verilmiştir. Katılımcıların % 
28,3’lük kısmının kendi optik mağazasını açtığı, % 52,6‘lık kısmının başkasının optik mağazasında 
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mesul müdürlük yaptığı, % 8,7’lik kısmının optik sektörü dışında kamu sektöründe çalıştığı, % 4,6’lık 
kısmının optik sektörü dışında özel sektörde çalıştığı, % 5,8’lik kısmının ise kendi isteği ile 
çalışmadığı veya işsiz olduğu görülmektedir. Bu sonuçlardan optisyenlik programı mezunlarının, % 
80,9 gibi büyük çoğunlukla optik sektörü içinde çalıştıkları, optik sektörü içinde çalışanların önemli 
kısmının da mevcut optisyenlik müesseselerinden iş teklifi alarak mesul müdür olarak istihdam 
edildikleri anlaşılmaktadır.  
 

Tablo 3. Katılımcıların Mevcut Çalışma Şekillerine Göre Frekans Dağılımları 
Mevcut Çalışma Şekliniz  Frekans Yüzde 
Kendi optik mağazamı açtım 49 % 28,3 
Başkasının optik mağazasında mesul müdürlük 
yapıyorum 

91 % 52,6 

Optik sektörü dışında kamu sektöründe çalışıyorum 15 % 8,7 
Optik sektörü dışında özel sektöründe çalışıyorum 8 % 4,6 
Çalışmıyorum veya işsizim  10 % 5,8 

Toplam 173 %100 
 
Katılımcılardan “yetenekli, hırslı ve çalışkan olsam da param olmadığı sürece bir iş kuramam” 
ifadesine katılım düzeylerini işaretlemeleri istenmiştir. Katılımcıların bu ifadeye katılım düzeyleri ile 
çalışma şekilleri karşılaştırılmıştır. Şekil 2’de de görüldüğü üzere kendi işyerini açanların büyük 
çoğunluğu (% 63,3) bu ifadeye katılmazken, mesul müdür olarak çalışanların büyük çoğunluğu ise (% 
57,1) bu ifadeye katıldıklarını beyan etmişlerdir.  
 

 
Şekil 2. Çalışma Şekli ile Sermaye Sahibi Olma Gerekliliği Düşüncesi Arasındaki İlişki 

 
4.3. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 
 
Girişimci kişilik özelliklerinin ağırlıklı aritmetik ortalamasının bağımlı değişken olan girişimcilik 
eğiliminin aritmetik ortalaması ile ilişkisinin belirlenmesi için çoklu doğrusal regresyon analizi 
yapılmıştır. Analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.  
Girişimci kişilik özellikleri ölçeğindeki gözlenen değişkenlerin ait olduğu boyutlara ilişkin ağırlıklı 
aritmetik ortalamaları ile girişimcilik eğilimi ölçeğindeki gözlenen değişkenlerin ağırlıklı aritmetik 
ortalaması ve bu ortalamaların standart sapmaları Tablo 4’de verilmiştir. Görüldüğü gibi girişimci 
kişilik özelliklerinden aritmetik ortalaması 4,0838 ile en yüksek olan, kendine güven değişkeni, 
aritmetik ortalaması 2,0361 ile en düşük olan değişken ise, belirsizlik toleransıdır. Bu sonuca göre 
katılımcıların yüksek düzeyde kendilerine güvendikleri ancak belirsizliğe karşı daha az toleranslı 
oldukları söylenebilir.  
 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

 

420 
 

Tablo 4. Tanımlayıcı İstatistikler  
 Ortalama Standart 

Sapma 
N 

Girişimcilik eğilimi 3,3809 ,50878 173 
Yenilikçilik 3,8382 ,63755 173 
Kendine güven 4,0838 ,52509 173 
Belirsizlik toleransı 2,0361 ,72371 173 
Risk alma 3,7471 ,60340 173 
Kontrol odağı 3,6734 ,93944 173 
Başarma ihtiyacı duyma 3,8945 ,57888 173 

 
Tablo 5, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki korelasyonları göstermektedir. Regresyon 
analizinde bağımsız değişkenler arasında 0,80 ve üzerinde korelasyon istenmez. Çünkü bağımsız 
değişkenler arasındaki yüksek korelasyon, değişkenlerin modelde bulunmasını anlamsız kılar 
(Kalaycı, 2010:267). Görüldüğü gibi modelimizdeki bağımsız değişkenler arasında 0,80 üzerinde 
yüksek korelasyon bulunmamaktadır. Bu nedenle bağımsız değişkenlerin tamamının modelde 
tutulmasına karar verilmiştir. 
 

Tablo 5. Korelasyon Sonuçları  
 girişimcilik 

eğilimi 
yenilikçilik kendine 

güven 
belirsizlik 
toleransı 

risk  
alma 

kontrol 
odağı 

başarma 
ihtiyacı 

girişimcilik eğilimi 1,000 ,145 ,205 ,165 ,184 ,260 ,192 
yenilikçilik ,145 1,000 ,458 ,078 ,340 ,162 ,290 

kendine güven ,205 ,458 1,000 -,160 ,439 ,225 ,366 
belirsizlik toleransı ,165 ,078 -,160 1,000 ,091 ,031 -,242 

risk alma ,184 ,340 ,439 ,091 1,000 ,033 ,263 
kontrol odağı ,260 ,162 ,225 ,031 ,033 1,000 ,155 

başarma ihtiyacı ,192 ,290 ,366 -,242 ,263 ,155 1,000 
 
Tablo 6 model özeti tablosudur ve görüldüğü gibi R2 (R Kare) değeri 0.152’dir. Bu sonuca göre 
bağımlı değişken olan girişimcilik eğilimindeki değişimin %15.2’lik kısmı modele dâhil etmiş 
olduğumuz bağımsız değişkenler olan girişimci kişilik özelliklerindeki değişimler tarafından 
açıklanmaktadır. 
 

Tablo 6. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Model Özeti  
 

Model 
 

R 
 

R2 
Düzeltilmiş 

R2 
Tahminin 

Standart Hatası 
1 ,390a ,152 ,121 ,47689 
a Bağımsız değişken: girişimci kişilik özellikleri 
b Bağımlı değişken: girişimcilik eğilimi 
 

Aşağıda varyans analizi tablosunda verilen F değeri ve bu değerin anlamlılık düzeyi, önerilen modelin 
bütünüyle anlamlılığını gösteren istatistiksel değerlerdir. Tablo 7’de de görüldüğü gibi F değeri 
4,962’dir ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu sonuca göre önerilen model, bütünüyle istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur. 

 
Tablo 7. Varyans Analizi  

 
Model 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

 
F 

Anlam 
Düzeyi* 

1 
Regresyon 6,771 6 1,128 4,962 ,000b 
Artık 37,752 166 ,227   
Toplam 44,523 172    

a Bağımsız değişken: girişimci kişilik özellikleri 
b Bağımlı değişken: girişimcilik eğilimi 

            *P< 0,05 
 
Regresyon analizi ile ilgili son olarak aşağıda verilen parametre tahminleri tablosunda, modelin 
katsayılarının tahmin değerleri ve bu tahminlere ilişkin t değerleri yer almaktadır. Tablo 8’de de 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

 

421 
 

görüleceği üzere 0,05 anlam düzeyinde girişimci kişilik özelliklerinden sadece belirsizlik toleransının 
ve kontrol odağının t değerleri istatistiksel olarak anlamlıdır. Belirsizlik toleransındaki 1 birimlik artış, 
girişimcilik eğilimini 0.148 birim arttıracaktır. Bu katsayıya ilişkin t değerinin anlam düzeyi 0.007 
olduğundan bağımsız değişken olan belirsizlik toleransının katsayısı istatiksel olarak anlamlıdır. Yine 
kontrol odağındaki 1 birimlik artış, girişimcilik eğilimini 0.111 birim arttıracaktır. Bu katsayıya ilişkin 
t değerinin anlam düzeyi 0.006 olduğundan bağımsız değişken olan kontrol odağının katsayısı 
istatiksel olarak anlamlıdır. Diğer kişilik özelliklerinin t değerleri ise 0,05 anlam düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu sonuca göre oluşturulan alternatif hipotezlerden HA 2 ve 
HA 4 kabul edilmiştir. HA 1 , HA 3 , HA 5  ve HA 6    ise reddedilmiştir. 

 
Tablo 8. Parametre Tahminleri 

 
 
Model 

Standartlaştırılmamış 
Katsayılar 

Standartlaştırılmış 
Katsayılar 

 
 
t 

 
Anlam 

Düzeyi* B Std. Hata Beta 

1 

(Sabit) 1,524 ,382  3,991 ,000 
Yenilikçilik -,023 ,067 -,028 -,338 ,736 
Kendine güven ,112 ,088 ,115 1,261 ,209 
Belirsizlik toleransı ,148 ,054 ,211 2,728 ,007 
Risk alma ,064 ,070 ,076 ,912 ,363 
Kontrol odağı ,111 ,040 ,206 2,763 ,006 
Başarma ihtiyacı 
duyma ,138 ,071 ,157 1,939 ,054 

b Bağımlı değişken: girişimcilik eğilimi 
            *P< 0,05 
 
Veri analizi sürecinin son aşamasında cinsiyet, yaş, bölge olarak doğum yeri, ailedeki çocuk sayısı, 
anne ve babanın mesleği ile ailedeki girişimci varlığı gibi katılımcıların demografik özelliklerine göre 
girişimcilik eğilimlerinde fark olup olmadığını belirlemek için bağımsız iki örneklem t-testi ve varyans 
analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 
 
4.4. T-Testi Sonuçları 
 
Katılımcıların cinsiyetlerine ve ailelerindeki girişimci varlığına göre girişimcilik eğilimlerinde fark 
olup olmadığını araştırmak için bağımsız iki örneklem t-testi yapılmıştır. Bağımsız iki örneklem t-testi 
birbiriyle bağımlı olmayan iki farklı örneklem grubunun ortalamalarını karşılaştırır ve bir gruptaki 
ortalamanın diğer gruptaki ortalamadan istatistiksel açıdan önemli derecede farklı olup olmadığını 
belirlememizi sağlar (Kalaycı, 2010:74). Aşağıda Tablo 9’da görüleceği üzere analiz sonucunda, 
katılımcıların cinsiyetlerine ve ailelerindeki girişimci varlığına göre girişimcilik eğilimlerinin arasında 
0,05 anlam düzeyinde fark olmadığı belirlenmiştir.   
 

Tablo 9. Bağımsız İki Örneklem T-Testi Sonuçları 

Girişimcilik 
Eğilimi 

Gruplar N Ortalama t Serbestlik 
Derecesi 

Anlam  
Düzeyi* 

Cinsiyet    
1,653 

 
171 

 
0,100 erkek 98 3,4365 

kadın 75 3,3081 
Girişimci varlığı    

-0,468 
 

171 
 

0,640 evet var 54 3,3539 
hayır yok 119 3,3931 

     *P< 0,05 
 
4.5. Varyans Analizi Sonuçları 
 
Katılımcıların yaş, doğum yeri (bölge olarak), ailedeki çocuk sayısı, anne ve babanın mesleği ve 
mezuniyet yılı gibi demografik özelliklerine göre girişimcilik eğilimlerinde fark olup olmadığını 
belirlemek için varyans analizi yapılmıştır. Varyans analizi iki ya da daha fazla sayıdaki örneklem 
grubunun ortalamaları arasında fark olup olmadığı ile ilgili hipotezi test etmek için kullanılır (Kalaycı, 
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2010:131). Öncelikle varyans analizinin temel varsayımı olan varyansların homojen olması şartının 
sağlandığı test edilerek, varyans analizi sonuçlarının sağlıklı olduğu belirlenmiştir. Analiz sonuçları 
aşağıda Tablo 10’da özet halinde topluca verilmiştir. Tabloda görüleceği üzere yaş ve mezuniyet yılına 
göre katılımcıların girişimcilik eğilimlerinin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmaktadır. Katılımcıların doğum yeri (bölge olarak), ailedeki çocuk sayısı, anne ve babanın 
mesleği gibi demografik özelliklerine göre ise girişimcilik eğilimlerinde fark bulunamamıştır. 
 

Tablo 10. Varyans Analizi Tablosu 
Grupların Kategorileri F Anlam Düzeyi* 

Yaş 3,866 0,023 
Doğum yeri (bölge olarak) 1,140 0,341 
Ailedeki çocuk sayısı 0,584 0,712 
Annenin mesleği 0,931 0,447 
Babanın mesleği 0,649 0,662 
Mezuniyet yılı 9,914 0,000 

Bağımlı değişken: girişimcilik eğilimi 
  *P< 0,05 
 
Katılımcıların yaş ve mezuniyet yılına göre girişimcilik eğilimlerinin ortalamaları arasında istatistiksel 
olarak bulunan anlamlı farkın, hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey Testi 
yapılmıştır. Tukey Testi sonuçlarına göre, 20-29 yaş grubundaki kişiler ile 30-39 yaş grubundaki 
kişilerin girişimcilik eğilimlerinin ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu iki grup 
arasındaki ortalama farkı 0,20180 olup 20-29 yaş grubundaki kişiler, 30-39 yaş grubundaki kişilere 
göre daha fazla girişimcilik eğilimine sahiptirler.  
 

Tablo 11. Yaş Grubu Yönünden Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

 
(I) Yaş (J) Yaş Ortalama 

Farkı (I-J) 
Standart 

Hata 
Anlam 

Düzeyi* 

Tukey 
Testi 

20-29 30-39 ,20180* ,08455 ,047 
40-49 -,16944 ,16519 ,562 

30-39 20-29 -,20180* ,08455 ,047 
40-49 -,37124 ,17310 ,084 

40-49 20-29 ,16944 ,16519 ,562 
30-39 ,37124 ,17310 ,084 

*P< 0,05 
 
Tukey Testi sonucunda mezuniyet yılına göre girişimcilik eğilimlerinin ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak bulunan anlamlı farkın 1yıl veya daha az sürede mezun olanların diğerlerine göre 
daha fazla girişimcilik eğiliminde olduklarını göstermektedir.  
 

Tablo 12. Mezuniyet Yılı Grubu Yönünden Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

 
(I) Mezuniyet 

Yılı 
(J) Mezuniyet 

Yılı 
Ortalama 
Farkı (I-J) 

Standart 
Hata 

Anlam 
Düzeyi* 

Tukey Testi 

1yıl ve az 
2-5 yıl ,41213* ,10145 ,000 
6-10 yıl ,47619* ,09337 ,000 
11-15 yıl ,28631* ,10316 ,031 

2-5 yıl 
1yıl ve az -,41213* ,10145 ,000 
6-10 yıl ,06406 ,10145 ,922 
11-15 yıl -,12582 ,11052 ,666 

6-10 yıl 
1yıl ve az -,47619* ,09337 ,000 
2-5 yıl -,06406 ,10145 ,922 
11-15 yıl -,18988 ,10316 ,258 

11-15 yıl 
1yıl ve az -,28631* ,10316 ,031 
2-5 yıl ,12582 ,11052 ,666 
6-10 yıl ,18988 ,10316 ,258 

       *P< 0,05 
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Bu sonuca göre oluşturulan alternatif hipotezlerden HA 7  20-29 yaş grubundaki kişilerin 30-39 yaş 
grubundaki kişilere göre ve 1 yıl ve daha az süre önce mezun olanların diğer mezunlara göre daha 
fazla girişimcilik eğilimine sahip olmaları yönünden kabul edilmiştir. Ancak diğer demografik 
özellikler yönünden reddedilmiştir. 
 
 
5. SONUÇ 
 
Üniversite mezunlarının girişimci kişilik özelliklerinin ve demografik özelliklerinin, girişimcilik 
eğilimleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı’ndan, çoğunluğu son 15 yıl içinde olmak üzere 
mezun olmuş olan toplam 173 kişiden anket yöntemi ile veriler toplanmıştır.   
Yapılan frekans analizleri sonucunda, farklı demografik özelliklere sahip olan optisyenlik programı 
mezunlarının, % 80,9 gibi büyük çoğunlukla optik sektörü içinde çalıştıkları belirlenmiştir. Optik 
sektörü içinde çalışanların % 35’lik kısmının kendi işyerini açtığı, % 65’lik kısmının da mevcut 
optisyenlik müesseselerinden iş teklifi alarak mesul müdür olarak istihdam edildikleri belirlenmiştir. 
Ayrıca “yetenekli, hırslı ve çalışkan olsam da param olmadığı sürece bir iş kuramam” ifadesine katılım 
düzeylerini işaretlemeleri istenen katılımcıların, bu ifadeye katılım düzeyleri ile çalışma şekilleri 
karşılaştırılmıştır. Kendi işyerini açanların çoğunluğu (% 63,3) bu ifadeye katılmazken, mesul müdür 
olarak çalışanların çoğunluğu ise (% 57,1) bu ifadeye katıldıklarını beyan etmişlerdir. Bu sonuca göre 
kendi işyerini açanların çoğunluğu, yetenekli, hırslı ve çalışkan olmanın, iş kurma konusunda sermaye 
sahibi olmaktan daha önemli olduğunu belirtmişlerdir. 
Girişimci kişilik özelliklerinin ağırlıklı aritmetik ortalamalarının değerlendirilmesi neticesinde 
katılımcıların yüksek düzeyde kendilerine güvendikleri ancak belirsizliğe karşı daha az toleranslı 
oldukları, yine belirli düzeyde başarma ihtiyacı duyma, yenilikçilik, risk alma ve kontrol odağı 
özelliklerine sahip oldukları söylenebilir. Ancak nispeten düşük düzeyde girişimcilik eğilimine sahip 
oldukları görülen katılımcıların, mezun olduktan hemen sonra iyi şartlarda iş teklifi almaları ve 
belirsizliğe karşı tolerans geliştirmeden optik sektörü içinde istihdam edilme fırsatını yakalamış 
olmalarından dolayı düşük düzeyde girişimcilik eğilimine sahip oldukları söylenebilir. 
Oluşturulan modeldeki bağımlı değişken olan girişimcilik eğilimindeki değişimin %15.2’lik kısmı, 
bağımsız değişkenler olan girişimci kişilik özelliklerindeki değişimler tarafından açıklanmaktadır. 
Önerilen model, bütünüyle istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ancak girişimci kişilik 
özelliklerinden sadece belirsizlik toleransının ve kontrol odağının t değerleri istatistiksel olarak 
anlamlıdır. Bir başka ifade ile belirsizlik toleransı ile kontrol odağı değişkenleri girişimcilik eğilimi 
üzerinde pozitif anlamlı etkiye sahiptir. Başarma ihtiyacı duyma, yenilikçilik, risk alma ve kendine 
güven değişkenlerinin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi ise 0,05 anlam düzeyinde istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmamıştır. Oluşturulan alternatif hipotezlerden “Girişimci kişilik özelliklerinden 
kontrol odağının, girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” şeklinde oluşturulan HA 2 ve 
“Girişimci kişilik özelliklerinden belirsizlik toleransının girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi 
vardır” şeklinde oluşturulan HA 4 kabul edilmiştir. Diğer alternatif hipotezler HA 1 , HA 3 , HA 5  ve HA 6    
ise reddedilmiştir. Bu sonuca göre optisyenlik programı mezunlarının girişimcilik eğilimleri üzerinde, 
yaşamlarındaki olayları kontrol edip edemeyeceklerine olan inançlarının (kontrol odağı) ve belirsiz 
durumlara karşı olumlu cevap verme yeteneklerinin (belirsizlik toleransı) pozitif yönde anlamlı bir 
etkisi vardır. Optisyenlik programı mezunlarının diğer girişimci kişilik özelliklerinin girişimcilik 
eğilimleri üzerinde anlamlı etkisinin bulunamamış olmasının ise mezun olduktan hemen sonra iyi 
şartlarda iş teklifi almalarına ve optik sektörü içinde istihdam edilme fırsatını yakalamış olmalarına 
bağlı olduğu söylenebilir. 
Katılımcıların cinsiyetlerine ve ailelerindeki girişimci varlığına göre girişimcilik eğilimlerinin arasında 
fark olmadığı belirlenmiştir. Yine doğum yeri (bölge olarak), ailedeki çocuk sayısı, anne ve babanın 
mesleği gibi demografik özelliklerine göre de girişimcilik eğilimlerinde fark bulunamamıştır. 
Yaş ve mezuniyet yılına göre ise katılımcıların girişimcilik eğilimlerinin ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. 20-29 yaş grubundaki kişiler ile 30-39 yaş grubundaki 
kişilerin girişimcilik eğilimlerinin ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. 20-29 yaş 
grubundaki kişiler, 30-39 yaş grubundaki kişilere göre daha fazla girişimcilik eğilimine sahiptirler. 
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Yine mezuniyet yılına göre girişimcilik eğilimlerinin ortalamaları arasında istatistiksel olarak bulunan 
anlamlı farkın 1yıl veya daha az sürede mezun olanların diğerlerine göre daha fazla girişimcilik 
eğiliminde olduklarını göstermektedir. Bu sonuca göre oluşturulan alternatif hipotezlerden “Kişilerin 
demografik özelliklerine göre girişimcilik eğilimlerinde anlamlı bir fark vardır” şeklinde oluşturulan 
HA 7 , 20-29 yaş grubundaki kişilerin 30-39 yaş grubundaki kişilere göre ve 1 yıl ve daha az süre önce 
mezun olanların diğer mezunlara göre daha fazla girişimcilik eğilimine sahip olmaları yönünden kabul 
edilmiştir. Ancak diğer demografik özellikler yönünden reddedilmiştir. Elde edilen bu sonuç, 
optisyenlik programı mezunlarının okuldan mezun olduklarında girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek 
olduğu, ancak daha sonra değişik faktörlerin etkisi altında girişimcilik eğilimlerinde olumsuz yönde 
değişim meydana geldiği şeklinde yorumlanabilir. 
Araştırmamız eldeki imkânların kısıtlı olması nedeniyle örnekleme çerçevesi daraltılarak, tüm 
üniversite mezunları üzerinde değil de taşıdığı girişimci olma potansiyeli nedeniyle sadece optisyenlik 
programı mezunları üzerinde yürütülmüştür. Ayrıca bünyesinde optisyenlik programı bulunan tüm 
üniversitelerin mezunlarının, araştırma örneklemi içine alınamamış olması araştırmanın bir diğer 
önemli sınırlılığını oluşturmaktadır. Bu nedenle konuyla ilgili gelecekte yapılacak araştırmalarda, 
üniversitelerimizin girişimci olma potansiyeli taşıyan farklı bölüm ve programlarından mezun olan 
farklı ve daha geniş örneklemler üzerinde çalışılması, işgücü piyasası açısından yükseköğretim 
mezunlarının toplam işgücü, istihdam, işsizlik oranları içindeki payları ve girişimcilik eğilimleri ile 
ilgili son derece faydalı ve genelleştirilebilir sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır. 
Genelleştirilebilir sonuçların elde edilmesi, iş gücü piyasasına katkı sunan en önemli kurumlar olan 
üniversitelerimizin iş gücü piyasasında herhangi bir israfa yol açmadan yeni stratejiler belirlemesini 
mümkün kılacaktır.  
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SOSYAL MEDYADAKİ GİRİŞİMCİLİK PAYLAŞIMLARININ 
GİRİŞİMCİLİK NİYETİNE ETKİLERİ 

 
THE EFFECTS OF ENTREPRENEURSHIP SHARINGS IN SOCIAL 

MEDIA ON ENTREPRENEURIAL INTENTIONS 
 

Aytekin FIRAT1         Ali YILDIZ2     Mehmet Fatih DEMİR3 
 

 
                                             ABSTRACT 
There are many studies in the literature that individual / psychological factors, social / environmental 
factors and entrepreneurial structure of the family influence entrepreneurship. Concentration of the 
focal point of the studies on certain factors may create a vicious circle due to the fact that new factors 
are not taken into consideration in explaining the intention of entrepreneurship. Although the Internet 
and social media has been widespread in domestic and foreign literature to speed up e-entrepreneurial 
activities, the impact of social media sharing on entrepreneurial intent has not been studied yet. The 
aim of this study is to explore whether the sharing of entrepreneurship in social media has an impact 
on entrepreneurial intent. Our study aims to gain a new variable factor that influence the 
entrepreneurial intentions. 
The research was carried out in 416 students studying at Muğla Sıtkı Koçman University using face to 
face survey method. The research model was tested using the "Structural Equation Model" in Lisrel 
8.54. Model findings reveal that entrepreneurial intent is highly influenced by the sharing related to 
entrepreneurship in social media. According to this, the entrepreneurship intention of the students is 
mostly influenced by examining the sharing related entrepreneurship in social media. Besides, having 
an idea, getting information and curiosity variables influence it too. Sharing in social media has a 
positive effect on reducing the suspicion of students about starting a business, increasing their 
determination and seeing the entrepreneurship as a professional profession. 
 
Keywords: E-Entrepreneurship, Social Media Sharing, Social Media and Entrepreneurship Relation, 
Entrepreneurship Intention 
 
Jel Codes: M1, M3 
                                                   ÖZET 
Literatürde bireysel/psikolojik faktörlerin, sosyal/çevresel faktörlerin ve ailenin girişimci yapısının 
girişimciliği etkilediğine dair birçok çalışma mevcuttur. Çalışmaların odak noktasının belirli faktörler 
üzerinde yoğunlaşması, girişimcilik niyetinin açıklanmasında yeni faktörlerin dikkate alınmaması 
nedeniyle kısır döngü oluşturabilir. Yerli ve yabancı literatürde internetin ve sosyal ağların 
yaygınlaşmasının e-girişimcilik faaliyetlerine hız kazandırdığı yaygın halde bulunmasına karşın, 
sosyal medya paylaşımlarının girişimcilik niyeti üzerindeki etkisi henüz incelenmemiştir. 
Çalışmamızın amacı sosyal medyadaki girişimcilikle ilgili paylaşımların girişimcilik niyeti üzerinde 
etkili olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmamız, girişimcilik niyetini etkileyen faktörlere yeni bir 
değişken kazandırılmasını hedeflemektedir.  
Araştırmamız Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören 416 öğrenci üzerinde yüz yüze 
anket yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırma modeli Lisrel 8.54 programında “Yapısal Eşitlik 
Modeli” kullanılarak test edilmiştir. Model bulguları, girişimcilik niyetinin sosyal medyadaki 
girişimcilik ile ilgili paylaşımlardan yüksek oranda etkilendiğini ortaya koymaktadır. Buna göre 
öğrencilerin girişimcilik niyetini en çok, sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımlarını inceleme, fikir 
sahibi olma, bilgi edinme ve merak etme değişkenleri etkilemektedir. Sosyal medyadaki paylaşımlar 
öğrencilerin iş kurma konusundaki şüphelerini azaltmakta, kararlılığını artırmakta ve girişimciliğin 
profesyonel bir meslek olarak görülmesini olumlu etkilemektedir. 

                                                
1 Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme A.B.D., aytekinfirat@mu.edu.tr  
2Öğr. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dalaman MYO, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü, aliyildiz@mu.edu.tr  
3 Öğr. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Optisyenlik Programı, fdemir@mu.edu.tr 
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Anahtar Kelimeler: E-Girişimcilik, Sosyal Medya Paylaşımları, Sosyal Medya ve Girişimcilik 
İlişkisi, Girişimcilik Niyeti 
 
1. GİRİŞ 
Girişimcilik kavramı, iktisadi ve sosyal gelişme açısından stratejik bir öneme sahiptir. Girişimcilik 
faaliyetlerinin artış göstermesi, durgun ekonomileri harekete geçirmede büyük rol oynamakta, yeni iş 
alanlarının oluşturulmasına, teknolojik gelişmenin ivmesini arttırılmasına ve istihdam sorunlarının 
çözümüne katkı sağlamaktadır. Girişimcilik, aynı zamanda gelişmekte olan ekonomilerin büyümeleri 
için de zaruri bir araç olarak görülmektedir. Sosyolojik açıdan girişimcilik ise sadece ekonomik bir 
değer olarak değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir fenomen olarak görülmektedir. İktisadi 
süreçteki rolünün yanı sıra, toplumsal yapıda da değişimci ve yenilikçi bir sürecin başlatıcısı olarak 
kabul edilmektedir (Aytaç ve İlhan, 2007). 
Girişimciliğin iş dünyasında artan önemi ile birlikte akademik dünyada da girişimciliğe ilgi artış 
göstermiştir. Girişimciliği etkileyen faktörler, girişimci kişinin özellikleri ile makro ve mikro etmenler 
üzerinde birçok çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda girişimcilik; kişiliğin bir fonksiyonu olduğu gibi 
(Leutner, Ahmetoglu, Akhtar ve Chamorro-Premuzic, 2014), kişinin işletme sahibi olması, öğrenci ya 
da müdür gibi mesleki statüsünün bir fonksiyonu (Gartner, 1988) olarak da görülebilmektedir. 
Literatürde yeni bir şirket kurma kararında girişimcilik niyetinin çok önemli bir rol oynadığı gittikçe 
artan bir şekilde tartışılmaktadır (Kalkan, 2011). Niyet, gerçek davranışın doğrudan bir öncüsüdür; ve 
niyet ne kadar güçlü olursa, gerçek davranışın başarısı da o kadar büyük olur. Girişimcilik faaliyetinin 
genellikle bireyin arzu ve isteğine bağlı olarak ortaya çıkması bakımından girişimcilik faaliyeti, niyet 
edilerek yapılan planlanmış bir davranıştır (Naktiyok ve Timuroğlu, 2009). Girişimcilik niyeti, 
girişimcilik alanında konsolide edilmiş bir araştırma alanıdır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, en 
azından 1990'lara kadar, önemli kabul edilen Ajzen’in (1991)“Planlı Davranış Modeli” Shapero ve 
Sokol’un (1982) “Girişimci Durum Modeli” ve Bird’ün  (1988) “Girişimcilik Fikirlerinin 
Yorumlanması” ile ilgili modelleme çalışmalarına dayanmaktadır (Fayolle ve Liñán, 2014). Ajzen’in 
(1991) planlı davranış teorisi; davranış öncülünün belirli bir davranışı gerçekleştirme niyeti olduğunu 
ileri sürmektedir. 
Girişimcilik niyeti hem sosyal hem de kişisel güç ihtiyaçları tarafından motive edilmektedir. 
Girişimcilik niyetinin hangi faktörlerden etkilendiğine dair literatür taramasında girişimcilik niyetinin 
kişilerin çevrelerinde algıladıkları engeller ve destek faktörlerinden (Naktiyok ve Timuroğlu, 2009) 
yaş, cinsiyet, önceki iş deneyimi ve ailenin aylık gelirinden (Şeşen ve Basım, 2012); kişisel tutum ve 
algılanan davranış kontrolünden (Kalkan, 2011) etkilendiği yer almaktadır. Bununla birlikte 
girişimcilik niyeti, psikolojik olarak bireyin değer ve tutumlarından, yaşanılan çevre ve deneyimler ile 
bilinçaltının davranışları etkilemesi gibi faktörlerden;  motivasyon, kendine güven, risk alma seviyesi 
gibi psikolojik özelliklerden (Kalkan, 2011); kişilik özelliklerinden (Başol, Dursun ve Aytaç, 2011), 
ailesel faktörlerden, ailede girişimci olması ve girişimci kişiliğe sahip olmaktan (Çelik, İnce ve 
Bozyiğit, 2014; İrmı̇ş ve Barutçu, 2012), girişimcilik eğitiminden (De Jorge-Moreno, Laborda Castillo 
ve Sanz Triguero, 2012; İrmı̇ş ve Barutçu, 2012; Souitaris, Zerbinati ve Al-Laham, 2007) 
etkilenmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar girişimcilik niyetinin bireysel/psikolojik faktörler, 
sosyal/çevresel faktörler ve ailenin girişimci yapısından etkilendiğini göstermektedir (Autio, Keeley, 
Klofsten, Parker ve Hay, 2001; Carr ve Sequeira, 2007; Ismail ve diğerleri, 2009). 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, ekonomik faaliyetlerin hacmini ve çeşidini 
artırmış, iş görme usullerinde farklılıklar meydana getirmiştir (Michaelidou, Siamagka ve 
Christodoulides, 2011). Özellikle internetin yaygınlaşması ile birlikte kişiler arası iletişim ve bilgi 
paylaşımı artış göstermiştir. İnternet ile birlikte Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube, 
Blogger, Wordpress gibi sosyal ağ sitelerinin hem kişiler hem de işletmelerce kullanımının artış 
göstermesi bu mecraların önemini artmıştır. Sosyal ağlar insanlara, düşüncelerini ve eserlerini 
paylaşacakları imkanlar yaratmakta, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir medya sunmaktadır 
(Michaelidou ve diğerleri, 2011). Sosyal medya, kitleleri ve insanları bir araya getirmesi ve 
aralarındaki etkileşimi arttırması bakımından önem taşımaktadır. Nielsen araştırma şirketinin 
araştırmasına göre 2016 yılında insanlar günde ortalama 3 saatlerini sosyal medyada geçirmektedirler 
(Nielsen, 2016).  Her geçen gün daha da popüler hale gelen sosyal medya ağlarının ekonomiye de 
muazzam etkileri bulunmaktadır. Özellikle de dijital ekonomi, girişimcilik bağlamında sosyal 
medyanın odağında yer almaktadır. Öte yandan, sosyal medya ağlarının kullanıcı trafiğinde ciddi bir 
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artışın yaşanması, sosyal medya ağlarının yeni nesil tüketiciler için çok daha cazip bir alan haline 
geldiğini göstermektedir. Bu anlayış değişikliğine paralel olarak gelişen ve son on yılda önemli 
gelişmeler kaydeden sosyal medya ağları, hemen hemen her sektöre rahatlıkla uygulanır hale gelmiştir 
(Kara, 2012). 
Kurum ve kuruluşlar da sosyal medyayı hedef kitlelerine hitap edebilmek amacıyla kullanmaktadırlar 
(Hensel ve Deis, 2010; Jagongo ve Kinyua, 2013; Solmaz, Tekin, Herzem ve Demir, 2013). İşletmeler 
ayrıca bu ağları pazarlama faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, müşteri gruplarıyla iletişime 
geçilmesi, müşteri bağlılığının sağlanması ve marka bilinirliğinin artırılması hususlarında da 
kullanmaktadır (Barutçu ve TOMA, 2013; Durkin, McGowan ve McKeown, 2013; Hensel ve Deis, 
2010; Mangold ve Faulds, 2009; Michaelidou ve diğerleri, 2011; Neti, 2011). Sosyal medyayı iyi 
kullanan markaların uygulamaları ve tüketici kitleleri ile iletişimleri incelendiğinde, tüketici 
şikâyetlerine çözüm aramaktan ürün tanıtımına, kampanya duyurularından özel uygulamalara, ilgili 
tanıtıcı link yayınlamadan ürün kullanım bilgilerine pek çok alanda sosyal medyayı kullandıkları 
görülmektedir. Sosyal medya, tutundurma karması elemanlarının diğer amaçları için de 
kullanılabilecek bir ortamdır. Doğrudan pazarlama, reklam faaliyetleri, halkla ilişkiler hatta satış 
tutundurma amaçlı dahi kullanılabilmektedir (Köksal ve Özdemı̇r, 2013).  
Sosyal medyanın pazarlama aracı haline gelmesi ile birlikte tüketiciler de geleneksel iletişim 
kanallarındaki pasif rollerinin aksine aktif bir role sahip olmuşlar ve sosyal medyadaki içerik ve 
tartışmalara katılma (Westerman, Spence ve Van Der Heide, 2012) yorumlarda bulunma, diğer 
kullanıcıların aktivite ve paylaşımlarına katkı sağlama gibi ayrıcalıklara sahip olmuşlardır (Barutçu ve 
TOMA, 2013; Köksal ve Özdemı̇r, 2013; Vural ve Bat, 2010). Bununla birlikte kullanıcıların 
oluşturduğu sosyal medya sitelerindeki içerik, ürün ve hizmetlerin bulunması ve satın alınmasının 
şeklini değiştirmiştir (Brooks, Heffner ve Henderson, 2014). Geleneksel pazarlamada tatmin 
edilmemiş müşteriler, durumu ortalama 10 kişiye söylerken, sosyal medya ile 10 milyon kişiye 
söyleme imkanına sahip olmuştur (Mangold ve Faulds, 2009). Bunun neticesi olarak tüketiciler sosyal 
medyada ürün, marka ve işletme hakkında yüzlerce yorum bırakan diğer kullanıcıların görüşlerine 
göre satın alma kararlarını şekillendirmiş ve diğer müşterilerin algılarını etkilemiştir (Brooks ve 
diğerleri, 2014; Hensel ve Deis, 2010). 
Bu çalışmanın amacı, sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımlarının girişimcilik niyeti üzerinde 
etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Yapılan araştırmalarda, girişimci adayların başarılı 
olabilmeleri için bürokratik engeller azaltılması, vergi işlemleri kolaylaştırılması (Kunday, 2014), 
istihdamın üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi (Akpınar ve Küçükgöksel, 2015), ilk kuruluş 
yıllarındaki enerji ve iletişim gibi giderlerin azaltılması, risk sermayesi ve kredi garanti fonları gibi 
araçlarının kullanımı teşvik edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, teknoloji tabanlı, yenilikçi ve 
katma değer sağlayacak ürünlerle ilgili iş fikirlerinin teşvik edilmesi (Gözek ve Akbay, 2012) de 
gerekmektedir. İnternet ve sosyal medya, kişiler ve iş dünyasının yanı sıra girişimci adayları için de 
önemli fırsatlar ve faydalar sağlamaktadır. İnternet ve sosyal medya üzerinden iş yapmanın sağlamış 
olduğu maliyet avantajları, daha az sayıda çalışan ile işlerin yürütülebilmesi, tutundurma 
faaliyetlerinin daha hızlı yapılabilmesi, anında geribildirim, verilerin çevrimiçi elde edilmesi, 
milyonlarca müşteriye kısa sürede erişim gibi faydaları (Edosomwan, Prakasan, Kouame, Watson ve 
Seymour, 2011; Hensel ve Deis, 2010) yeni iş kurma konusunda tereddüt sahibi olan girişimci 
adaylarını güdüleyebilir. Girişimci adayları sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımları sayesinde iş 
fikirlerinden haberdar olabilir ve yeni bir girişimcilik faaliyetini başlatabileceğine dair kendisini 
motive edebilir.  
Indrupati ve Henari (2012), sosyal paylaşımın ucuz ve kolay bir reklam metodu olduğu ve tüm 
girişimcilere hedef pazarlarına ulaşma ve dolayısıyla girişimlerini başarma adına iyi bir şans verdiğini 
belirtmiştir. Sosyal ağ siteleri, işletmelerin ürünlerini düşük maliyetle, hedeflenen pazar segmentlerine 
tanıtmalarını sağlamaktadır. Web tabanlı sosyal etkileşimdeki bu yükselen trend, işletmelerin yakın 
gelecekte çalışma biçimini değiştirebilir. Buna ilaveten sosyal medya; girişimciler, işletmeler ve bölge 
ülkeleri için rekabetçi avantajlar kazandırabilir. (Indrupati ve Henari, 2012). 
Literatürde sosyal medyadaki bilgi paylaşımının kişilere ve işletmelere sağladığı katkılar ve getirmiş 
olduğu yeniliklerden söz edilmesine karşın girişimcilik niyetine etkisinin olup olmadığı yer 
almamaktadır. Çalışmamız bu konudaki eksiğin tamamlanmasına katkı sağlamayı ve girişimcilik 
niyeti üzerinde etkili olan faktörlere bir yenisinin eklenmesini hedeflemektedir.  
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2. METODOLOJİ 
2.1. Ölçeğin oluşturulması 
Araştırmada kullanılacak soru formunun oluşturulmasında literatür taraması yapılmıştır. Girişimcilik 
niyeti ölçeğinin oluşturulmasında (Liñán, Urbano ve Guerrero, 2011)’ın çalışmasından faydalanılmış 
ve 6 önerme 5’li Likert tipinde katılımcılara yöneltilmiştir. Sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımları 
ile ilgili ilgilenim düzeyini ölçmek için 7 önerme (Gülerarslan, 2010)’ın çalışmasından derlenmiş ve 
5’li Likert tipinde yöneltilmiştir. Sosyal medya paylaşımları ile ilgilenim düzeyi ölçeğindeki likert tipi 
önermeler “1: Hiçbir zaman, 2: Nadiren, 3: Bazen, 4: Genellikle, 5: Her zaman” şeklinde sorulurken; 
girişimcilik niyeti önermeleri “1: Hiç katılmıyorum, …… 5: Tamamen Katılıyorum” şeklinde 
sorulmuştur. 
 
2.2. Örneklem ve Araştırma Yöntemi 
Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden yüz yüze anket yoluyla veri toplama yöntemi 
kullanılmıştır. Nisan 2017 döneminde Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi Dalaman Meslek 
Yüksekokulunda öğrenim gören 60 öğrenci ile pilot araştırma yürütülmüş olup, ölçek yüksek düzeyde 
güvenilirlik skoru almıştır. Pilot çalışmanın ardından Nisan ve Mayıs 2017 döneminde Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi İİBF’de öğrenim gören 159 lisans öğrencisi ile Dalaman MYO ve Marmaris 
Sağlık Hizmetleri MYO’da öğrenim gören 275 önlisans öğrencisinden veri elde edilmiştir. Toplanan 
anketlerin 18’i eksik veri ve sağlıksız şekilde doldurulduğu için kapsam dışı bırakılmış ve toplamda 
416 anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında aşağıdaki 
formülden yararlanılmıştır.  

 
Bu durumda % 95 güven aralığı, % 5 hata payı, p (incelenen olayın görülme sıklığı) ve q (incelenen 
olayın görülmeme sıklığı) değerlerinin 0.50 olması durumunda, evren büyüklüğünün bilinmemesi 
durumunda 384 örneklem büyüklüğü yeterli kabul edilmiştir (Saunders, Lewis ve Thornhill, 2009). 

 
Tablo 11: Demografik Değişkenler 

Değişken Sayı Yüzde 
Cinsiyet   
Kadın 237 57,0 
Erkek 179 43,0 
   
Eğitim Durumu   
Meslek Yüksekokulu 261 62,7 
Fakülte 155 37,3 
   
Girişimcilik Dersi/Eğitimi Alma Durumu   
Evet 188 45,5 
Hayır 228 54,8 
   
Sosyal Medyada Girişimcilik ile İlgili Paylaşımlara Rastlama Sıklığı   
Hiç 27 6,5 
Nadiren 109 26,2 
Bazen 152 36,5 
Sık 88 21,2 
Çok Sık 40 9,6 
   
Yaş   
18-19 64 15,4 
20-21 209 50,3 
22-23 97 23,3 
24 ve üzeri 46 11,0 
TOPLAM 416 100,00 

 
Tablo 1’de araştırmaya katılan öğrencilerin demografik verileri yer almaktadır. Buna göre 
katılımcıların % 57’si kadın, % 43’ü erkektir. Öğrencilerin % 62,7’si Meslek Yüksekokulunda, % 
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37,3’ü ise Fakültede öğrenim görmektedir. Katılımcıların % 45,5’i girişimcilik eğitimi ve/veya dersini 
aldıklarını belirtmiştir. Yaş dağılımına bakıldığında 18-19 yaş aralığında olanların oranı % 15,4, 20-21 
aralığında olanların % 50,3, 22-23 aralığında olanların % 23,3, 24 ve üzerinde olanların oranı ise % 11 
olduğu görülmektedir. Katılımcıların sosyal medyada girişimcilik ile ilgili paylaşımlara ne denli rast 
geldikleri sorusunda ise “hiç” rast gelmedim diyenlerin oranı % 6,5; “nadiren” diyenlerin oranı % 
26,2, “bazen” diyenlerin oranı % 36,5, “sık” diyenlerin oranı % 21,2 ve “çok sık” diyenlerin oranı % 
9,6 olarak bulunmuştur. Bu frekans dağılımı bize araştırdığımız konuya uygun hedef kitlenin seçildiği 
yönünde işaret vermektedir.  
 
2.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezi 
 
Araştırmada, öğrencilerin sosyal medyada karşılaştıkları girişimcilik ile ilgili paylaşımların, 
girişimcilik niyetlerini etkileyip etkilemediği araştırılacaktır. Altta şekil 1’de araştırma modeli yer 
almaktadır.  
 

             H1
Sosyal 
Medyadaki 
Girişimcilik
Paylaşımları

Girişimcilik 
Niyeti

 
Şekil 1: Araştırma Modeli 

Bu kapsamda alternatif hipotezimiz;  
“H1: sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımları girişimcilik niyetini etkiler.” şeklinde kurulmuştur. 
Sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımlarının girişimcilik niyetine etkisinin olup olmadığı Lisrel 8.54 
istatistik programı aracılığıyla yapısal eşitlik modeli (YEM) kullanılarak test edilmiştir.  
 
2.4. Bulguların Değerlendirilmesi 
 
Ölçek verileri Spss 20.0 programı aracılığıyla güvenilirlik testine tabi tutulmuştur. Güvenilirlik testine 
ilişkin bilgiler veren Cronbach α katsayısı 0.845 olarak elde edilmiştir. Bu oranın 0,70 ve üzerinde 
olması bize katılımcıların tutarlı cevaplar verdiklerini, soruları gelişigüzel cevaplamadıklarını gösterir 
(Gegez, 2010). Araştırma modelinin Lisrel programı aracılığıyla yapılan yapısal eşitlik model 
sonuçları aşağıda tablo 2’de yer almaktadır. 
 

Tablo 12:  Yapısal Eşitlik Modeli Uyum İndeksleri Bulguları 
İndeks Normal 

Değer 
Kabul Edilebilir 
Değer 

Model 
Sonucu 

Yorum 

Ki- Kare  29.49  
Serbestlik Derecesi  13  
χ2/sd <2 <5 2,268 Kabul Edilebilir 
GFI >0.95 >0.90 0.98 Çok İyi Uyum 
RMSEA <0.05 <0.08 0.055 Kabul Edilebilir 
SRMR <0.05 <0.08 0.029 Çok İyi Uyum 
CFI >0.95 >0.90 0.99 Çok İyi Uyum 

  
Tablo 2’deki sonuçlar bize modelin verilerle iyi ve çok iyi derecede uyum gösterdiğini ve modelin 
geçerli olduğunu ifade etmektedir. Model uyumunun bu noktaya getirilebilmesi adına katsayıları 
düşük ve t değerleri anlamsız çıkan, diğer değişkenlere katsayı atayan değişkenler analizden 
çıkarılmıştır. Bu kapsamda “Sosyal Medyadaki Girişimcilik Paylaşımları (X)” ile Girişimcilik Niyeti 
(Y) ölçeklerinden çıkarılan önermeler aşağıda yer almaktadır: 

 (X5) Sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımlarından faydalanarak ürün satın alırım, 
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 (X6) Sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımlarına güvenirim, 
 (X7) Bir ürünü satın almadan önce seçenekleri aramak için sosyal paylaşımlardan 

faydalanırım 
 (Y8) Bende girişimci olmaya hazırım, 
 (Y9) Kendi işimi başlatmak ve yürütmek üzere her türlü çabayı gösterebilirim 
 (Y13) Bir iş kurma konusunda niyetim düşüktür (ters skorlanmıştır), 

Modelde kalmasına karar verilen önermeler ise şu şekildedir: 
Sosyal Medyadaki Girişimcilik Paylaşımları İlgilenim Ölçeği; 

 (X1) Sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımlarını incelerim, 
 (X2) Sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımlarından fikir alırım, 
 (X3) Sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımları sayesinde bilgi edinirim, 
 (X4) Sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımları merak ederim. 

Girişimcilik Niyeti Ölçeği; 
 Sosyal medyada girişimcilik paylaşımlarını gördükten sonra; ………. 

 (Y10) Kendi işimi kurma konusunda ciddi şüphelerim var (ters skorlanmıştır), 
 (Y11) Gelecekte bir iş kurmaya kararlıyım, 
 (Y12) Profesyonel hedefim bir girişimci olmaktır. 

 
 

 
Şekil 2: Yapısal Eşitlik Modeli Path Diyagramı 

 
Üstte Şekil 2’deki yapısal eşitlik modeli path diyagramına bakıldığında gizil değişkeni yordayan 
gözlenen değişenlere ait standardize edilmiş katsayıların 0,50’nin üzerinde olması modelin iyi 
olduğunu göstermektedir. Aşağıda tablo 3’te değişkenlerin gizil değişkeni açıklamasına ilişkin varyans 
verileri yer almaktadır. Buna göre R2 değerlerinin 0,30’un altında olmaması, gözlenen değişkenlerin 
gizil değişkeni iyi derecede açıkladığını ve geçerliliğin iyi derecede olduğu yönünde bilgiler 
vermektedir. 
 

Tablo 13: Açıklanan Varyans Verileri 
     Y10r = 0.74*gir, Errorvar.= 0.87  , R² = 0.39 Ort= 3,26 
      Y11 = 0.71*gir, Errorvar.= 0.52  , R² = 0.49 Ort=3,66 
      Y12 = 0.71*gir, Errorvar.= 1.05  , R² = 0.33 Ort=3,26 
       X1 = 1.00*pay, Errorvar.= 0.31  , R² = 0.76 Ort=3,06 
       X2 = 1.04*pay, Errorvar.= 0.41  , R² = 0.72 Ort=2,84 
       X3 = 1.01*pay, Errorvar.= 0.40  , R² = 0.72 Ort=3,15 
       X4 = 0.98*pay, Errorvar.= 0.48  , R² = 0.66 Ort=3,23 
      gir = 0.69*pay, Errorvar.= 0.52  , R² = 0.48  
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Şekil 2 ve tablo 3’te kullanıcıların sosyal medyadaki girişimcilikle ilgili paylaşımlarını sırasıyla en çok 
X1, X2, X3 ve X4 etkilemiştir. Buna göre katılımcılar sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımlarını 
büyük oranda incelemekte, paylaşımlardan fikir almakta, bilgi edinmekte ve paylaşımları merak 
etmektedir. Paylaşımların girişimcilik niyetine olan etkilerine bakıldığında ise sırasıyla en çok Y11, 
Y10 ve Y12 önermeleri etkili olmaktadır. Buna göre katılımcılar gelecekte bir iş kurmakta kararlı 
olduklarını, kendi işlerini kurma konusunda ciddi şüphelerinin olmadığını ve profesyonel hedeflerinin 
bir girişimci olmak olduğunu yüksek oylamışlardır.  
Sosyal medyadaki girişimcilikle ilgili paylaşımlarının girişimcilik niyetine etkisi 0,05 hata payında 
anlamlı çıkmıştır. Buna göre Şekil 2 ve tablo 3’teki verilere göre sosyal medyadaki girişimcilik 
paylaşımları girişimcilik niyetini % 48 gibi yüksek bir oranda açıklamakta ve olumlu etkilemektedir. 
Buna göre H1 alternatif hipotezi kabul edilmiştir. Öğrencilerin girişimcilik niyetini en çok girişimcilik 
ile ilgili paylaşımların incelenmesi etkilemektedir. Girişimcilik niyetini ise en çok “gelecekte bir iş 
kurmaya kararlıyım” önermesi açıklamaktadır.  
Yapısal eşitlik modeli ile ölçtüğümüz modeli Spss 20 programında doğrusal regresyon yöntemiyle de 
analiz ettiğimizde 0,05 anlamlılık düzeyinde model anlamlı çıkmıştır. Fakat, doğrusal regresyon 
yönteminde sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımları girişimcilik niyetini % 15,6 (R2) oranında 
açıklamaktadır. İki yöntem arasındaki farkın bu denli yüksek olması yöntemlerin farklılığından 
kaynaklanmaktadır. Regresyon analizi temel olarak bağımlı değişkendeki değişimin ne kadarlık 
kısmının bağımsız değişkenler tarafından açıklandığını ortaya koyan birinci nesil veri analiz 
tekniklerindendir. Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki doğrudan ilişkilerin yanı sıra 
dolaylı ilişkilerin varlığının söz konusu olduğu çok basamaklı bir modelde, regresyon analiziyle 
doğrudan etkiler tespit edilebilirken, değişkenlerin dolaylı etkileri göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla 
doğrusal regresyon gibi geleneksel yöntemlerde bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki 
bağlantıların sadece tek bir düzeyde ele alınması, yapısal eşitlik modellemesinde ise, her bir ilişki 
düzeyinin eş anlı olarak değerlendirilmesi yöntemler arasındaki farklılıklardan birisidir. Yapısal eşitlik 
modeli ise incelenen modeldeki ilişkiler ağına yönelik aracılık ve düzenleyicilik (moderasyon) 
etkilerini incelemeyi kolaylaştırdığı, ölçüm hatalarını hesaba katıyor olması gibi nedenlerle birçok 
teorinin test edilmesinde ve yeni modellerin geliştirilmesi sürecinde kullanılmakta olan bir yöntemdir 
(Dursun ve Kocagöz, 2010). 
 
 
3. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Girişimcilik kavramı, iktisadi ve sosyal gelişme açısından stratejik bir öneme sahiptir. Artan 
girişimcilik eğilimi, hem durağan ekonomilerin hem de gelişmekte olan ekonomilerin harekete 
geçirilmesinde, istihdamın artırılmasında, yeni teknolojilerin elde edilmesinde büyük rol 
oynamaktadır. Sosyolojik açıdan bakıldığında ise toplumsal/kültürel bir fenomen olarak görülmekte ve 
toplumsal yapıda değişimci ve yenilikçi bir sürecin başlatıcısı olarak kabul edilmektedir.  Yeni bir 
şirket kurma kararında girişimcilik niyeti de çok önemli bir rol oynamaktadır. Girişimcilik niyetinin 
literatürde genel olarak bireysel/psikolojik faktörlerden, sosyal/çevresel faktörlerden ve ailenin 
girişimci yapısından etkilendiği yer almaktadır.  
Girişimciliğin artış göstermesinde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler oldukça önemli bir 
yer tutmaktadır. Bilginin ve iş fikirlerinin hızla yayılması, iş yapma sürelerinin kısalması, iş yapma 
usullerinin değişmesi gibi çeşitli farklılıklarla karşımıza gelen bu yeni bilgi ve teknoloji çağında 
işletme sayısı ve üretim hacmi artış göstermiş ve çeşitlenmiştir. İşletmelerin adapte olmak durumunda 
oldukları bir boyut da bu yeni düzende sosyal medya ağları olmuştur. Kullanıcıların günde ortalama 3 
saat zaman geçirdikleri bu ortamlar, hem işletmeleri hem de kullanıcıları ticari ve sosyolojik bakımdan 
etkilemektedir. Sosyal medya, bilginin hızlı biçimde yayılmasına ve kullanıcıların bu mesajlara 
katılabilmesine imkan tanıması nedeniyle oldukça önemli hale gelmiştir. İşletmeler ve girişimciler 
yeni iş fikirlerini ve ürünlerini sosyal medya üzerinden paylaşmakta, tanıtımını ve hatta pazarlamasını 
yapmaktadır. Kullanıcıların bu paylaşımlardan ne yönde etkilendiği işletmelerce araştırılmasının 
yanında, bu paylaşımların kişinin girişimcilik niyetine etkisinin olup olmadığı henüz yerli ve yabancı 
literatürde araştırılmamıştır. Çalışmamızın amacı sosyal medyadaki girişimcilik ile ilgili paylaşımların 
girişimcilik niyetine etkisini araştırmaktır. 
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Lisrel 8.54 programı ile yapısal eşitlik modellemesi yardımıyla kurduğumuz model test edilmiş ve 
0,05 anlamlılık düzeyinde sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımlarının bunu inceleyen kişilerde 
girişimcilik niyetini olumlu yönde etkilediği, kişiyi girişimci olma yönünde güdülediği ortaya 
çıkmıştır. Buna göre alternatif H1 hipotezi kabul edilmiştir. Girişimcilik hacminin artırılmasında 
girişimcilerin faaliyetlerinin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının oldukça etkili olduğu 
görülmektedir. Diğer bir ifade ile girişimci çevrenin artış göstermesi ve sosyal medyadaki paylaşımlar, 
çarpan etkisi ile bu çevrenin daha da büyümesine etki edebilir. Bu sonuç bize girişimcilik niyetinin; 
ailenin girişimci yapısı, anne ve babanın mesleği, girişimcilik eğitiminin alınmış olması, girişimci 
kişiliğe sahip olunması gibi faktörlerden etkilendiği gibi sosyal medyadaki girişimcilik ile ilgili 
paylaşımlara maruz kalınması neticesinde de olumlu etkilendiğini göstermektedir. Bir ürün ya da 
hizmetin pazarlanması sürecinde izlenen dört adımlı; “dikkat, ilgi, istek, eylem”den oluşan 
(A=Attention, I= İlgi, D= Desired, A=Awareness AIDA) bilişsel süreçte olduğu gibi sosyal medyadaki 
paylaşımlar da kullanıcıların girişimcilikle ilgili dikkatini çekmekte ve ilgilerini uyandırmaktadır. Bu 
çalışmanın farklı zamanlarda, başka örneklemler üzerinde yapılması ve benzer sonuçlar alınması 
halinde, girişimcilik niyetini etkileyen faktörlere yeni bir değişken/boyut kazandırılabilir. Çalışmamız 
bu yolda diğer araştırmacılara bir basamak ve temel teşkil edebilecektir. 
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DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK ÖZELLİĞİNİN GİRİŞİMCİLİK 
NİYETİNE ETKİSİ 

 
THE EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP FEATURE ON 

ENTREPRENEURIAL INTENTION 
 

Mustafa BABADAĞ1                                           Gökhan KERSE2 
 
 
 

ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to determine whether the transformational leadership feature that 
individuals have can have influence on the intention of entrepreneurship or not. In order to determine 
this relationship, a questionnaire survey was conducted on vocational college students. The scales used 
in the questionnaire measure transformational leadership as a multidimensional structure and 
entrepreneurial intention as a one dimensional structure. However, scales were obtained from scales 
that were previously validated. Analyzes were performed with SPSS and AMOS programs. As a result 
of the research, it was determined that the students in different departments who read the vocational 
school have the transformational leadership characteristic and intend to become entrepreneurs. 
Moreover, it has been determined that the transformational leadership's ideal impact and intellectual 
incentive dimensions have positively and significantly influenced entrepreneurial intentions as a result 
of the research. 
 
Keywords: Transformational Leadership Feature, Entrepreneurial Intention, Career. 
 

ÖZET 
Bu araştırmada amaçlanan bireylerin sahip olabileceği dönüştürücü liderlik özelliğinin bireylerin 
girişimcilik niyetine etki oluşturup oluşturmadığını belirlemektir. Bu ilişkiyi belirlemek adına meslek 
yüksekokulu öğrencileri üzerinde anket tekniği ile bir araştırma yapılmıştır. Ankette kullanılan 
ölçekler dönüştürücü liderlik özelliğini çok boyutlu bir yapı olarak, girişimcilik niyetini ise tek boyutlu 
bir yapı olarak ölçmektedir. Bununla birlikte ölçekler daha önce geçerliliği ve güvenilirliliği kabul 
edilmiş ölçeklerden elde edilmiştir. Analizler SPSS ve AMOS programlarıyla yapılmıştır. Araştırma 
sonucunda ulaşılan veriler ile meslek yüksekokulunda okuyan farklı bölümlerdeki öğrencilerin 
dönüştürücü liderlik özelliğine sahip olduğu ve girişimci olma niyeti taşıdıkları tespit edilmiştir. 
Ayrıca araştırma sonucunda dönüştürücü liderliğin ideal etki ve entelektüel teşvik boyutlarının 
girişimcilik niyetini olumlu yönde ve anlamlı olarak etkilediği belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Dönüştürücü Liderlik Özelliği, Girişimcilik Niyeti, Kariyer. 
JEL Kodları: M19, M13, J24 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Girişimciliğin ekonomik ve sosyal hayattaki rolü her geçen gün daha fazla anlaşılmakta ve 
girişimciliğe verilen önem artmaktadır. Gençlere bu yönde gerekli eğitim ve sertifikalar verilmekte, 
gerekli desteklerle gençlerin girişimci olması sağlanmakta ve gençlerin kariyer planlarında 
girişimciliğin yer alması sağlanmaya çalışılmaktadır. Çünkü girişimcilik faaliyeti sadece işletme 
kurma ve kurulan işletmeyi yönetmekten ibaret değildir. Girişimcilik toplumsal ihtiyaçları ve 
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beklentileri görme, bunları fırsat olarak değerlendirme ve bu aşamada ekonomik getirinin yanında 
sosyal ve toplumsal faydayı da düşünebilmektir. Yapılan girişimcilik faaliyetleri sadece işletmelere 
ekonomik getiri sağlamayıp, ülke ekonomisini güçlendirmekte; daha da önemlisi insan hayatını 
kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle de gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde girişimcilik faaliyeti 
özendirilmeye çalışılmaktadır; fakat bireyleri girişimci davranışa yöneltmek ve söz konusu girişimcilik 
faaliyetini gerçekleştirmek elbette kolay değildir. Girişimcilik faaliyetinin gerçekleşmesi öncelikle 
küçük yaştan itibaren bireyleri girişim yapma ve girişimci olma yönünde desteklemekten ve bu 
özellikleri kazanacak düzeyde yetiştirmekten geçmekte; bunun sonucunda da birey girişimci olmaya 
niyet etmektedir. Bireyin girişimci olma niyeti ailenin yetiştirme şekli, gelir düzeyi, aile mesleği, 
eğitim, kişilik, yasal düzenlemeler ve kültür gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörlerden 
birisi de liderlik özellikleridir. Bireyin sahip olduğu liderlik özellikleri, özellikle de dönüştürücü 
liderlik özellikleri, onun girişimcilik niyetini etkileyebilir. İşte bu araştırmada bu beklenti 
doğrultusunda dönüştürücü liderlik özelliklerinin girişimcilik niyetine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 
Girişimcilik niyetiyle ilgili yapılan ampirik çalışmalarda dönüştürücü liderliğin örgütsel yaşamda 
girişimciliğe etkisini ele alan araştırmalara rastlanmış; fakat dönüştürücü liderlik özelliklerine sahip 
bireylerin girişimci olma niyetini inceleyen gerek ulusal gerekse uluslararası araştırmaya 
rastlanmamıştır. Bu nedenle özellikle işgücü piyasasının değerli incilerini oluşturan üniversite 
öğrencileri üzerinde araştırma yapılmış ve dönüştürücü liderlik özelliğinin girişimcilik niyetine etkisi 
belirlenmeye çalışılmıştır. 
 
 
2. DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK VE ÖZELLİKLERİ 
 
Yazına Burns (1978) tarafından kazandırılan ve daha sonrasında Bass’ın (1985) çalışmasıyla 
geliştirilen dönüştürücü liderlik kavramı (Choi vd. 2016: 3); takipçilerin değerlerini, normlarını ve 
bireysel olarak ilgilerini değiştirerek ve takipçilerin yenilikçi düşüncelerini destekleyerek bireysel ve 
örgütsel performansı artıran bir liderlik şeklidir (Aryee vd., 2012: 2-5). Başka bir tanıma göre 
dönüştürücü liderlik; örgütsel amaçlara bağlılığı artırarak takipçilerin bu amaçları başarma ihtimalini 
güçlendirme sürecidir (Yukl, 1999: 286). Dönüştürücü liderler astların alışılmışın ötesine çıkmasına 
yardımcı olan, bireyler arasında etkileşimi ve iletişimi destekleyen, onları dönüştüren ve bireylerin 
yenilikçi yeteneklerini geliştiren liderlerdir (Tabassi vd. 2017: 25-26). Tanımlardan da anlaşılacağı 
üzere dönüştürücü liderlikte amaçlara bağlılık oluşturma, amaçları başarma ihtimalini artırma, 
motivasyonu harekete geçirme, güven duygusu oluşturma, iletişim becerisini güçlendirme, yeni olanı 
bulma ve benimseme gibi özelliklere vurgu yapılmaktadır.  
Dönüştürücü liderlik, liderler ve takipçilerinin motivasyonu artırmak için birbirlerine ilham verdikleri 
bir süreçtir (Burns, 1978: 20; Eliophotou-Menon ve Ioannou, 2016: 13). Dönüştürücü liderler 
beklenilen düzeyde örgütsel değişimin gerçekleştirilmesini sağlayan, örgüt içi güveni geliştiren, 
çalışanların motivasyonunu sağlayarak bireysel ve örgütsel amaçlarda performansı artıran bireylerdir 
(Iqbal, 2016: 610). Bass’a (1985) göre bu liderlerin idealleştirilmiş etki, ilham verici motivasyon, 
entelektüel uyarım ve bireysel ilgi olmak üzere temelde 4 (dört) özelliği vardır (Aryee vd. 2012: 4). 
İdealleştirilmiş etki; liderin çalışanlarına güven vermesini ve onlarda saygı oluşturmasını sağlayan 
karizmatik özelliğini ifade eder. İlham verici motivasyon; liderin amaçlara bağlanma yönünde 
takipçileri uyandırma, onların motivasyonunu teşvik etme ve bireysel ve örgütsel düzeyde vizyonu 
zenginleştirme yeteneğidir. Entelektüel uyarım; liderin aktif bir şekilde takipçilerin sorunları 
belirlemesini ve bu sorunları çözmesini sağlama, onların eleştirel bir şekilde düşünmelerini teşvik 
etme ve risk almaya cesaretlendirme yeteneğidir. Son olarak bireysel ilgi; liderin her bir takipçinin 
ihtiyaçlarını, yeteneklerini ve arzularını görmesini ve karşılamasını ifade eder. 
 
 
3. GİRİŞİMCİLİK NİYETİ 
 
Girişimcilik kavramı bireylerin yeni bir işletme kurma faaliyetinin yanında pazar fırsatlarını görme, bu 
fırsatları ticarileştirmek adına ürün ve hizmetlere dönüştürme ve onları pazarlama faaliyetlerini 
içermektedir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleşmesinin ön koşulunu karar verme aşaması yani bireyin 
niyeti oluşturmaktadır. Niyet; eylemin gerçekleşmesi için gerekli fırsatın ortaya çıkması ve uygun 
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zamanın belirmesi aşamasına kadar bireyin belirli bir davranışı gerçekleştirmeye ne kadar istekli 
olduğunu ve çaba harcadığını gösterir (Kusmintarti vd. 2016: 29). Bu niyetin bir işi başlatma ve 
işletmeyi kurma faaliyetini kapsaması ise girişimcilik niyetini ifade eder. Girişimcilik niyeti;bireyde 
farklı kariyer seçenekleri arasından çevredeki potansiyel fırsatları görme ve bu doğrultuda bir girişim 
başlatma düşüncesinin bulunmasıdır (Karabey, 2013: 147). Girişimcilik niyeti, bir bireyin yeni bir iş 
kurmak için gerçekleştireceği faaliyetlerin bilişsel bir özetidir (Kusmintarti vd. 2016: 29). Söz konusu 
faaliyetleri gerçekleştirme niyetine sahip bireyler, bu niyetin eylem haline dönüşmesi için uygun 
zamanın ve fırsatların çıkmasını beklemektedir. Uygun zaman ve fırsatların ortaya çıkmasıyla da niyet 
eyleme dönüşmekte; yani girişim faaliyeti gerçekleşmektedir. 
Yazında girişimcilik niyetini açıklamada temelde 3 farklı model kullanılmıştır. Bu modellerden ilki 
Shapero (1982) tarafından geliştirilen Girişimci Olay Modelidir. Modele göre girişimcilik; bireyin 
girişim faaliyetini gerçekleştirmeyi arzulaması, arzuladığı faaliyetin gerçek hayatta uygulanıp 
uygulanmayacağını değerlendirmesi ve bu değerlendirme sonucuna göre harekete geçme ya da 
geçmeme kararını vermesini içeren bir süreçtir (Krueger vd., 2000: 418-419). 
Girişimcilik niyetini açıklamada kullanılan bir diğer model Bird’in (1988) Girişimci Niyet Modelidir 
(Boyd ve Vozikis, 1994; Şeşen ve Basım, 2012: 22). Modele göre bireyim girişimciliğe yönelmesini 
sosyo-politik, bireysel, düşünsel ve sezgisel olmak üzere 4 faktör belirlemektedir. Girişimciliğe ilişkin 
yapılan yasalar ve kanuni düzenlemeler sosyo-politik faktörler; yaşam boyunca karşılaşılan sorunlar ve 
tecrübeler bireysel faktörler; belirlenen hedefler ve amaçlar düşünsel faktörler; misyonu ve geleceğe 
yönelik bakış açısı ise sezgisel faktörler kapsamındadır.  
Girişimcilik niyetinin açıklanmasında kullanılan son model Ajzen (1991) tarafından geliştirilen 
Planlanmış Eylemler Modelidir. Modele göre bireylerin girişimci davranışı niyet etmesi kişisel 
beklentiler, sosyal normalar ve davranışsal kontrol unsurlarına bağlıdır (Şeşen ve Basım, 2012: 22). 
Gerçekleştirilecek olan girişim birey tarafından olumlu olarak algılanıyorsa, söz konusu girişime 
bireyin değer verdiği kişiler olumlu bakıyorsa ve birey bu girişimi kolaylıkla gerçekleştireceğini 
düşünüyorsa girişim faaliyeti başarılı olur. 
 
 
4. ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ 
 
Girişimci kişilik denildiğinde genellikle aklımıza risk alma, yenilikçi olma, fırsatları görme ve yüksek 
iletişim becerisine sahip olma özellikleri gelmektedir. Söz konusu bu özellikler aslında liderlik 
özelliklerini özellikle de dönüştürücü liderlik özelliklerini kapsamaktadır. Çünkü dönüştürücü liderler 
gerek kişisel gerek örgütsel yaşamda risk alan, yenilik ortaya çıkaracak fırsatlar arayan, güven ortamı 
oluşturan ve işbirliğini teşvik eden bireylerdir. Dolayısıyla bu özelliklere sahip bireyleri girişimci 
kişiliğe sahip bireyler olarak nitelendirmek ve söz konusu özellikleri bulunan bireylerin diğer 
bireylerden girişimcilik niyeti açısından farklı olacağını söylemek mümkündür. Bir diğer ifadeyle 
dönüştürücü liderlik özelliklerine sahip bireylerin girişimcilik niyetlerinin daha fazla olması olasıdır. 
Yazında yapılan ampirik çalışmalar incelendiğinde araştırmaların genellikle dönüştürücü liderlik ile 
ürün yeniliği (Matzler vd. 2008), girişimcilik yönelimi (Shahraki ve Bahraini, 2013) ve girişimsel 
davranış (Afsar vd. 2017) gibi örgüt içi girişimcilik konularını ele aldığı; dönüştürücü liderlik 
özellikleri ile girişimcilik niyeti arasındaki ilişkiyi değerlendiren araştırmanın yapılmadığı 
görülmüştür. İşte bu araştırma henüz işgücü piyasasının girdisi olma sürecinde olan ve örgütsel 
yaşamın bir parçası olarak görülmeyen öğrencilerin dönüştürücü liderlik özelliklerinin girişimcilik 
niyetlerine etkisini incelemektedir. Araştırmada dönüştürücü liderliğin 4 temel özelliği olan 
idealleştirilmiş etki, ilham verici motivasyon, entelektüel uyarım ve bireysel ilginin girişimcilik 
niyetini etkileyeceği beklenmektedir. Araştırmada bu beklenti doğrultusunda aşağıdaki hipotezler 
oluşturulmuştur.   
H1: Öğrencilerin idealleştirilmiş etki özelliği, onların girişimcilik niyetlerini olumlu ve anlamlı yönde 
etkiler. 
H2: Öğrencilerin ilham verici motivasyon özelliği, onların girişimcilik niyetlerini olumlu ve anlamlı 
yönde etkiler. 
H3: Öğrencilerin entelektüel uyarım özelliği, onların girişimcilik niyetlerini olumlu ve anlamlı yönde 
etkiler. 
H4: Öğrencilerin bireysel ilgi özelliği, onların girişimcilik niyetlerini olumlu ve anlamlı yönde etkiler. 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

 

439 
 

5. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 
 
5.1. Araştırmanın Amacı, Örneklemi ve Ölçüm Aracı 
 
Bu araştırmanın amacı dönüştürücü liderlik özelliğine sahip bireylerin girişimcilik niyeti taşıyıp 
taşımadıklarını ortaya çıkarmaktır. Bu maksatla gerçekleştirilen araştırmamız bir devlet üniversitesinin 
meslek yüksekokulu öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Araştırmada veriler anket tekniğiyle elde 
edilmiştir. Anket 5’li Likert ölçeği (1-kesinlikle katılmıyorum…..5-kesinlikle katılıyorum) şeklinde 
oluşturulmuş ve 150 öğrenciye anket dağıtılmıştır. Ancak bazı anketlerde veri kayıpları yaşanması 
nedeniyle 131 anket değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin analizinde ise SPSS ve AMOS paket 
programları kullanılmıştır. 
Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek adına daha önce geçerliliği ve güvenilirliği 
kabul edilmiş ölçeklerden yararlanılmış ve anket 3 bölüm olarak tasarlanmıştır. Anketin birinci 
bölümünde araştırmaya katılan kişilerin kendilerine ve ailelerine yönelik beş adet demografik soru yer 
almaktadır.  
Anketin ikinci bölümünde ise öğrencilerin dönüştürücü liderlik özelliği taşıyıp taşımadıklarını 
belirlemek adına Bass ve Avolio’nun geliştirmiş olduğu Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği’nden 
yararlanılmıştır. Ölçeğin Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği de birçok araştırma tarafından belirlendiği 
için bu ölçek tercih edilmiştir (Kırılmaz, 2012). Ölçek dönüştürücü liderliği; ideal etki (karizma), 
ilham verici motivasyon, entelektüel teşvik ve bireysel ilgi olmak üzere dört alt boyutta ve 24 ifade ile 
ölçmektedir. Ancak araştırmamızda ölçeklerin geçerliliğini ve güvenilirliğini belirlemek için 30 
katılımcı ile ön çalışma yapılmış ve bu ön çalışmanın açımlayıcı faktör analizi sırasında bazı 
maddelerin birden fazla faktöre yüklenmesi sebebiyle uzmanların da görüşleri alınarak bu maddeler 
anketten çıkarılmış ve araştırmamızda dönüştürücü liderlik ölçeğinin 17 madde ile değerlendirilmeye 
alınması kararlaştırılmıştır. 
Anketin üçüncü ve son bölümünde ise girişimcilik niyetini tespit etmek için Linan ve Chen’in (2009) 
geliştirdiği Adekiya ve Ibrahim’in (2016) ilave maddelerle genişlettiği ölçek kullanılmıştır. Ölçek 
girişimcilik niyetini tek boyutta ve 9 ifade ile ölçmektedir. 
 
5.2. Analiz Ve Bulgular 
 
Araştırmamızda normallik testi, güvenilirlik testi, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, 
korelasyon analizi yapılmış, katılımcıların demografik özellikleri tespit edilmiş ve AMOS programı ile 
değişkenler arasındaki doğrudan ilişkinin varlığı belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçlar ise aşağıda 
açıklanmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
 
5.2.1. Normallik Testi  
 
Araştırmada ilk olarak Kolmogorov-Smirnov testi, Shapiro-Wilk testi ve basıklık-çarpıklık 
değerlerinin incelenmesi ile verilerin normal dağılama uygunluğu belirlenmeye çalışılmıştır. Çünkü 
istatistikî çalışmalarda veriler normal dağılım gösterdiğinde kullanılacak yöntemler ile veriler normal 
dağılım göstermediğinde kullanılacak yöntemler farklılaşmaktadır. Bu açıklamaya bağlı olarak 
yaptığımız analizler sonucunda verilerin normal dağılıma uymadığı belirlenmiş ve bundan sonraki 
analizlerde non-parametrik testler kullanılmıştır. 
 
5.2.2. Demografik Bulgular 
 
Katılımcı öğrencilerin demografik bilgileri Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 1’e bakıldığında erkek 
öğrencilerin sayıca fazla olduğu; ailesinin aylık geliri 1501-3000 TL (%49,6) arasında olan 
öğrencilerin 1500 TL altı (%28,2) gelire sahip olan öğrencilere nazaran daha fazla olduğu; eğitim 
düzeyi açısından ise annesi (%78,6) ve babası (61,8) ilköğretim düzeyinde olan öğrencilerin sayıca 
fazla olduğu görülmektedir. Katılımcı öğrencilerin aile mesleklerine bakıldığında; ailesi öğretmen 
(2,3) ve memur (3,1) olan öğrencilerin sayıca en az grubu oluşturduğu ve ailesi emekli ve işçi 
olanların ise çoğunluğu oluşturduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 1. Katılımcı Öğrencilerin Demografik Bilgileri 
DEĞİŞKEN KATEGORİ FREKANS (%) 
Cinsiyet Erkek 

Kadın 
78 
53 

59,5 
40,5 

Ailenin Aylık Geliri 1500 TL ve altı 
1501-3000 TL 
3001-5000 TL 
5000 TL üzeri 

37 
65 
17 
12 

28,2 
49,6 
13,0 
9,2 

Annenin Eğitim Düzeyi Okur-Yazar Değil 
İlköğretim 
Lise 
Önlisans 

9 
103 
18 
1 

6,9 
78,6 
13,7 
0,8 

Babanın Eğitim Düzeyi Okur-Yazar Değil 
İlköğretim 
Lise 
Önlisans 
Lisans 

4 
81 
39 
4 
3 

3,1 
61,8 
29,8 
2,1 
2,3 

Aile Mesleği Memur 4 3,1 
İşçi 
Öğretmen 

33 
3 

25,2 
2,3 

Emekli 33 25,2 
Serbest Meslek 19 14,5 
Esnaf 18 13,7 
Diğer 21 16,0 

 
5.2.3. Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik Analizleri, Faktör Analizi Bulguları ve Ortalamalar 
 
Araştırmada kullanılan her bir ölçeğin güvenilirliğini belirlemek için cronbach alfa katsayılarına 
bakılmıştır.  Güvenilirlik analizi sonucunda dönüştürücü liderlik özelliğinin ,953 ile yüksek 
güvenilirlikte olduğu, girişimcilik niyetinin de benzer şekilde ,972 ile yüksek güvenilirlikte olduğu 
tespit edilmiştir. Ayrıca dönüştürücü liderlik özelliğinin alt boyutlarının da güvenilirliklerine bakılmış 
ve İdeal Etki boyutunda cronbach alfa katsayısı ,885 ilham verici motivasyon boyutunda cronbach alfa 
katsayısı ,918, Entelektüel Teşvik boyutunda cronbach alfa katsayısı ,899 ve Bireysel İlgi boyutunda 
cronbach alfa katsayısı ,879 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar dönüştürücü liderlik özelliğinin alt 
boyutları açısından da güvenilir bir yapıda olduğunu göstermektedir.   
Ölçeklerin güvenilir olduğu belirlendikten sonra açımlayıcı faktör analizi ile ölçeklerin yapısı ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda girişimcilik niyetinin açımlayıcı faktör analizi sonucunda tek 
boyut altında toplandığı ve ölçek maddelerinin toplam varyansın %81,67’sini açıkladığı belirlenmiştir. 
Ayrıca girişimcilik niyeti ölçeğinin KMO değerinin, 940 olduğu ve küresellik testi sonucunun, 000 
olduğu tespit edilmiştir. 
Girişimcilik niyeti ölçeğine ilişkin açımlayıcı faktör analizinden sonra dönüştürücü liderlik özelliği 
ölçeğinin açımlayıcı faktör analizine de bakılmış ve analiz sonucunda ölçeğin dört alt boyuttan 
oluştuğu belirlenmiştir. Bu bulgu yararlanılan ölçek ile tutarlı bir sonuca ulaştığımızı ifade etmektedir. 
Dönüştürücü liderlik özelliğine ilişkin ölçeğin açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına baktığımızda ise 
ölçek maddelerinin toplam varyansın %76,94’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca dönüştürücü 
liderlik ölçeğinin KMO değerinin, 927 olduğu ve küresellik testi sonucunun ,000 olduğu tespit 
edilmiştir. 
Dönüştürücü liderlik özelliği ve girişimcilik niyeti ölçeklerinin güvenilirlik analizi ve açımlayıcı 
faktör analizleri sonucunda ölçeklere ilişkin soru işaretleri giderildikten ve ölçeklerin faktör yapısı 
belirlendikten sonra faktör yapısının uyumunu ortaya koymak amacıyla ölçekler doğrulayıcı faktör 
analizine de tabi tutulmuştur. Doğrulayıcı faktör analizinde model uyum indekslerinin iyileştirilmesi 
için hem dönüştürücü liderlik hem de girişimcilik niyeti ölçeklerinin bazı maddeleri arasında 
modifikasyon yapılmış ve değişikliklerden sonra ölçeklerin analiz için uygun olduğu görülmüştür.  
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5.2.4. Hipotezlerin Testi 
 
Araştırmada öğrencilerin dönüştürücü liderlik özelliği ile girişimcilik niyeti arasındaki ilişkinin gücü 
ve yönü korelasyon analiziyle test edilmiştir. Normallik testi sonucunda verilerin normal dağılım 
göstermediği göz önüne alınarak ilişkinin yönü ve gücü Spearman Korelasyon Analizi ile test 
edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 2. Değişkenler Arasındaki Korelasyon Analizi 
Faktörler X SS 1 2 3 4 5 6 

1-İdeal Etki (Karizma)  3,59 ,87 1      

2-İlham Verici Motivasyon 3,79 ,89 ,529** 1     

3-Entelektüel Teşvik 3,87 ,93 ,525** ,512** 1    

4-Bireysel İlgi 3,85 ,98 ,461** ,629** ,506** 1   

5-Girişimcilik Niyeti 3,99 1,03 ,585** ,420** ,604** ,424** 1  

 
Tablo 2’ye bakıldığında katılımcıların kendilerine yönelik dönüştürücü liderlik özelliği algısının tüm 
alt boyutlarıyla birlikte girişimcilik niyetiyle %99 önem düzeyinde aynı yönlü ve anlamlı olarak 
ilişkili olduğu görülmektedir. Bu sonuç katılımcıların dönüştürücü liderlik özelliğine sahip olduğu 
algısının artmasıyla birlikte gelecekte kendi işini kuracağı düşüncesini arttıracağını gösterdiği 
söylenebilir. Ancak sadece korelasyon sonucuna bakarak bu sonuca ulaşmak bizi yanıltabilir. Çünkü 
korelasyon analizi sadece değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü bize göstermektedir. Bu 
açıdan dönüştürücü liderlik özelliği algısının mı girişimcilik niyeti üzerinde etkisi var yoksa 
girişimcilik niyetinin mi dönüştürücü liderlik algısı üzerinde etkisi var korelasyon analizi ile bu 
bilinemeyeceği için iki değişken arasındaki ilişkinin varlığı ve hipotezler AMOS programında yapılan 
analiz ile aşağıda değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
 Ancak hipotezlerin test edilmesinden önce dönüştürücü liderliğin alt boyutları arasında çoklu doğrusal 
bağlantı problemi olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Yukarıdaki korelasyon tablosuna 
bakıldığında değişkenler arasındaki ilişki düzeyinin 0,80’nin altında olduğu görülmektedir. Bu 
bulguya bağlı olarak çoklu doğrusal bağlantı probleminin olmadığı söylenebilir. Bununla birlikte daha 
anlamlı bir sonuca ulaşmak adına varyans büyütme çapı (Variance Infilation Faktor-VIF) ve tolerans 
indeksleri (değişkenlerce açıklanamayan varyans oranı) incelenerek de çoklu doğrusal bağlantı 
probleminin varlığı sorgulanmıştır. Bu bulgular incelendiğinde de benzer sonuca ulaşılmış ve 
değişkenlerin VIF değerinin 10’un altında, tolerans değerinin ise 0,10’un üstünde olması nedeniyle söz 
konusu doğrusallık sorununun olmadığı anlaşılmıştır. Bu sonuca bağlı olarak hipotezlerin analiz 
edilebileceği kanısına varılmıştır. Öte yandan verilerin normal dağılım sergilemediği göz önüne 
alınmış ve bu doğrultuda hipotezlerin test edilmesinde bootstrap yöntemi tercih edilmiştir. Yapılan 
analiz sonucunda elde edilen kestirim sonuçları Şekil 1’de sunulmuştur. 
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Şekil 1. Standardize Edilmiş Kestirim Sonuçlarının Model Üzerinde Gösterilmesi 

 
Hipotezleri değerlendirmek için oluşturduğumuz modele ilişkin kestirim sonuçlarına bakıldıktan sonra 
modelin uyum iyiliği değerlerine bakılmış ve modelin uyum iyiliği değerleri açısından gerekli 
koşulları sağladığı belirlenmiştir. Modelin uyum iyiliği değerleri ise Tablo 3’de verilmiştir. 
 

Tablo 3. Modelin Uyum İndekslerine İlişkin Değerler 
İndeksler Referans Değeri Ölçüm Modeli 

CMIN/DF 0< χ2/sd ≤ 5  1,494 

RMR ≤,08 ,049 

CFI ≥,95 ,960 

IFI ≥,90 ,960 

TLI ≥,90 ,954 

RMSEA <,05-≤,08 ,062 

 
Hipotezlere ilişkin yapılan analizde modelin kestirim sonuçlarının uyum değerleri içerisinde yer 
alması üzerine değişkenler arasındaki standardize regresyon katsayılarına ve bu katsayıların anlamlılık 
düzeylerine bakılmıştır. Sonuçlar Tablo 4’de sunulmuştur. 
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Tablo 4. Modelin Standardize Regresyon Yükleri ve Anlamlılık Düzeyleri 
Hipotez Yordanan 

Değişken 
 Yordayan 

Değişken 
Standardize 
Regresyon 
Yükü 

Standart 
Hata 

C.R. P 

H1 Girişimcilik 
Niyeti 

<---- İdeal Etki ,317 ,082 3,581 ,000 

H2 Girişimcilik 
Niyeti 

<---- İlham Verici 
Motivasyon 

-,110 ,143 -,769 ,442 

H3 Girişimcilik 
Niyeti 

<---- Entelektüel 
Teşvik 

,546 ,115 5,032 ,000 

H4 Girişimcilik 
Niyeti 

<---- Bireysel İlgi ,203 ,143 1,445 ,148 

 
Tablo 4’e bakıldığında dönüştürücü liderlik özelliğinin alt boyutları içerisinde değerlendirilen ideal 
etkinin girişimcilik niyetini olumlu (,317) ve anlamlı (p=,000) olarak etkilediği ve entelektüel 
uyarımın (teşvik) da girişimcilik niyeti üzerinde anlamlı (p=,000) ve ideal etki boyutuna göre daha 
yüksek düzeyde pozitif (,546) bir etki oluşturduğu görülmektedir. Dönüştürücü liderliğin alt boyutları 
içerisinde yer alan ilham verici motivasyon ve bireysel ilgi boyutlarının ise girişimcilik niyeti 
üzerindeki etkilerinin anlamsız olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuçlara bağlı olarak araştırma 
hipotezlerinden H1 ve H3 hipotezlerinin kabul edildiği; H2 ve H4 hipotezlerinin ise reddedildiği 
söylenebilir. 
 
 
6. SONUÇ 
 
Bu araştırmada bireylerde önemli bir kişilik özelliği olarak değerlendirilebilecek dönüştürücü liderlik 
özelliğinin girişimcilik niyeti üzerinde bir etki oluşturup oluşturmadığı sorgulanmıştır. Kişilik özelliği 
olarak liderlik birçok çalışmada değerlendirilen bir konu olmasına rağmen dönüştürücü liderliğin 
kişilik özelliği olarak araştırıldığı bir çalışmaya alan yazında rastlanmamıştır. Ayrıca dönüştürücü 
liderliğin iç girişimcilik üzerinde etkisini araştıran birkaç çalışmaya alan yazında rastlansa da 
dönüştürücü liderliğin bir kişilik özelliği olarak girişimcilik niyeti üzerindeki etkisini araştıran bir 
çalışmaya alan yazında rastlanılmamıştır. Bu açıdan araştırmamızın alan yazına önemli çıktılar 
sunacağı düşünülmektedir. 
Daha önce de belirttiğimiz gibi dönüştürücü liderlik, içerisinde dört ayrı özelliği barındırmaktadır. 
Bunlar ideal etki, ilham verici motivasyon, entelektüel teşvik ve bireysel ilgidir. Araştırmadan elde 
edilen bulgulara göre ideal etki ve entelektüel uyarım girişimcilik niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif 
yönlü bir etki oluşturmaktadır. Başka bir ifade ile bireylerin ideal etki ve entelektüel teşvik özelliği 
arttığında girişimcilik niyeti de artmaktadır. Ayrıca ulaştığımız sonuçlara göre bireylerin kendilerinde 
algıladığı entelektüel teşvik özelliğinin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisi ideal etkiye göre daha 
yüksek düzeydedir. Girişimcilik tanımı ve özellikleri değerlendirildiğinde bu beklenen bir sonuçtur. 
Çünkü girişimciliğin risk ve yenilikle bağdaştığı bilinmektedir. Entelektüel uyarım boyutunda da 
ortaya çıkan özellik bireyin çevresindeki olayları farklı açıdan değerlendirmesi, yaratıcılığı açığa 
çıkarması, yeniliğe önem vermesi anlamlarına gelmektedir. Bu da entelektüel teşvik özelliğine sahip 
bir bireyin daha kolay risk alabileceğini ifade etmektedir. Bu açıdan bireylerde girişimcilik niyetini 
arttırmak için özellikle dönüştürücü liderlik özelliğinin boyutlarından entelektüel uyarımın (teşvik) 
arttırılması bulgulara bağlı olarak önemli görülmektedir. Ayrıca ideal etki (karizma) boyutunda da 
birey risk alabilen ve değişim için çevredeki engelleri ve kaynakları değerlendirebilen kişiler olarak 
değerlendirilmektedirler (Conger ve Kanungo, 1994: 442-443). Bu açıdan bireylerin girişimcilik 
niyetini ortaya çıkarmak ve arttırmak için bireylerdeki entelektüel teşvik özelliği ile beraber ideal etki 
özelliğinin de açığa çıkarılması ve arttırılması gerekmektedir. Araştırmada elde edilen diğer bulgular 
ise ilham verici motivasyon ve bireysel ilgi boyutlarının girişimcilik niyeti ile anlamlı bir ilişkisinin 
olmadığı şeklindedir.  
Ayrıca bu araştırmada verilerin tek bir üniversitenin tek bir biriminden elde edilmesi, farklı örgüt 
verileriyle karşılaştırılmaması araştırmanın kısıtları olarak söylenebilir. Gelecekte yapılacak 
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araştırmalara söz konusu modeli farklı örgütlerde ve modele farklı değişkenleri de dâhil ederek 
araştırması önerilebilir.  
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ABSTRACT  
 
The entrepreneur word refers to taking action, starting, taking off to do a job. Although the first 
definition of entrepreneurship was made in France in the early 18th century, entrepreneurship is a 
concept that has developed rapidly since the 1980s. Today, the concept of entrepreneurship has 
entered into the interests of women as well as men. The sense of entrepreneurship has also enabled 
women to work by establishing jobs with independent work motives. In the first definition of 
entrepreneurship, since the risk-taking component of the entrepreneur was brought to the foreground, 
Especially focusing on the entrepreneurial tendencies of female entrepreneurs during the period when 
the risk was much easier to undertake. For young people studying in undergraduate, entrepreneurship 
has great prospects in terms of training themselves before life is thrown. For this reason, it is important 
to identify the entrepreneurial tendencies of the individuals and to examine and reveal the 
characteristics that influence the entrepreneurial tendencies.The aim of this study is to examine the 
factors affecting the entrepreneurship tendency of female students identified as Y generations in state 
universities, which are seen as entrepreneurs of the future, by using the SPSS program and to 
determine whether the education they receive leads youth to entrepreneurship. 
 
Key word: Entrepreneurship, SPSS, university youth 

 
                                                  ÖZET  
 
Girişimci kelimesi bir işi yapmak için harekete geçme, başlama, kalkışma durumunu ifade etmektedir. 
Girişimciliğin ilk tanımı 18.yüzyılın başlarında Fransa’da yapılmasına rağmen, girişimcilik 
1980’lerden itibaren hızlı bir gelişme gösteren bir kavramdır. Günümüzde, girişimcilik kavramı 
erkekler kadar kadınların da ilgi alanı içine girmiştir. Girişimcilik duygusu kadınların da bağımsız 
çalışma güdüsüyle işlerini kurarak çalışmalarını sağlamıştır. Girişimciliğin ilk tanımında girişimcinin 
risk alma unsuru ön plana çıkarıldığından, bu çalışma;  özellikle riski çok daha kolay üstlenme dönemi 
olan gençlik dönemindeki kadın girişimcilerin girişimcilik eğilimlerinin incelenmesine odaklanmıştır. 
Üniversitede eğitim gören gençler için girişimcilik, hayata atılmadan önce kendilerini yetiştirmeleri 
açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, bireylerin girişimsel eğilimlerinin belirlenmesi ve 
girişimcilik eğilimlerine etki eden özelliklerinin incelenmesi ve ortaya konulması önemlidir. Bu 
çalışmanın amacı, geleceğin girişimcileri olarak görülen, üniversitede öğrenim gören devlet 
üniversitesindeki Y kuşağı olarak tanımlanan kadın öğrencilerin girişimcilik eğilimine etki eden 
faktörlerin SPSS programı kullanılarak incelenmesi ve aldıkları eğitimin gençleri girişimciliğe 
yönlendirip yönlendirmediğinin ortaya koyulmasıdır. 
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Anahtar Kelime: Girişimcilik, spss, üniversite gençliği 
 
 
1. GİRİŞ  
 
Küreselleşme, işletmelerin ve girişimcilerin daha şiddetli bir rekabet ortamında çalışmaları sonucunu 
doğurmuştur. Çünkü kapalı ekonomi döneminin dış rekabete karşı devletçe korunan işletmecilik 
anlayışı, yerini müşteri odaklı, sürekli kendini yenileyen, esnek ve hızlı üretim ve yönetim anlayışına 
bırakmıştır. Bu anlayışı tüm ekonomik hayata uygulayabilmenin yolu ise etkin girişimcilik 
faaliyetinden geçmektedir. Özellikle dünyadaki gelir dağılımındaki adaletsizlik, ekonomik gelişmişlik 
açısından bölgesel farklar, giderek artan işsizlik ve yoksullaşma, yeterince büyüyememe ve etkin bir 
rekabet ortamının oluşturulamaması girişimcilik faktörüne günümüz dünyasında hayati bir önem 
kazandırmıştır. Özellikle 1980’lerden itibaren hızlı bir gelişme gösteren girişimcilik anlayışı, erkekler 
kadar kadınlarında ilgi alanı içerisine girmiştir. Son yıllarda dünyada çalışanların demografik 
yapısında görülen birçok değişiklik kadınları da etkileyerek onları iş yaşamının vazgeçilmez aktörleri 
haline getirmiştir (Tamer, 2013).  
Günümüz çalışma yaşamına baktığımızda ise; çalışma yaşamının üç aktif kuşağın bireylerinden 
oluşmakta olup, dördüncüsü de on yıl gibi kısa bir süre sonra bu kuşaklara katılacaktır.  
Bu kuşaklar kronolojik sıraya göre: 
* Bebek Patlaması Kuşağı (Baby Boomers; 1946 – 1964 arası doğanlar), 
* X Kuşağı ( 1965 – 1980 arası doğanlar), 
* Y kuşağı (1980 – 2000 arasında doğanlar), 
* Z Kuşağı (2000 yılı ve sonrasında doğanlar) şeklindedir (Twenge vd., 2010: 1130 den Çetin Aydın, 
Başol,2014). 
Yapılan araştırmalar kişisel özellikler, tutum ve davranışlar açısından kuşaklar arasında farklılıklar 
bulunduğunu göstermekle birlikte (Twenge, Campbell, 2008: 314 den Çetin Aydın, Başol,2014) bu 
farklılıkların net ve kesin olmadığı da ileri sürülmektedir (Sadullah, 2010: 7 den Çetin Aydın, 
Başol,2014). Birçok ülkede en hızlı büyüyen sektörlerden biri kadın girişimciliği olmuştur. Örneğin 
ABD’de kadın girişimcilerin oranı % 38’e, Avustralya’da % 33’e, Kore Cumhuriyeti’nde % 32’ye 
ulaşmıştır. Kanada’da da küçük ve orta boy işletmelerde kadın girişimci oranı % 45’e ulaşmıştır 
(Narin ve diğerleri, 2006; MacNeil, 2012 den Sallangül, Altındal, 2016). 
 
 
2. GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK  
 
Girişimcilik, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimindeki önemli itici güçlerden birini oluşturmaktadır; 
özellikle kullanılmayan potansiyeli etkin hale getirmek ve yeni iş sahaları oluşturmak açısından, 
kadınların girişimciliğinin teşvik edilmesi önemli olmaktadır (Emine Y. vd. 2010). 
“Girişimci” ve “Girişimcilik” kavramlarıyla ilgili literatürde pek çok bilim insanının tanımlamalarını 
görmek mümkündür. Girişimci kavramının, Latince’de intare kökünden geldiği belirtilmektedir 
(Akyüz, 2013).  
Girişimci kavramı sözlük anlamı olarak, “ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde 
bulunan kimse, müteşebbis”dir (TDK). İktisat Terimleri Sözlüğüne göre ise girişimci, “emek, sermaye 
ve doğayı bir araya getirerek üretim sürecini bir üretim faktörü olarak tasarlayan, örgütleyen ve onun 
tüm riskini üstlenen kişi” olarak tanımlanmaktadır (İplik, 2012). 
Klasik anlamda girişimci, bir işletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan riski, sorumluluğu ve örgüt 
yönetimini üstlenen kişi olarak kabul edilmekteydi. Fakat bilgi toplumuyla birlikte, kavram yeniden 
tanımlanarak yenilik üreten, risk alan, fırsat yakalayan ve bunları hayata geçiren kişi olarak kabul 
edilmiştir. Dolayısıyla, girişimcinin değişen tanımında belirleyici unsur ‘yenilik’ kavramı olmuştur 
(Ercan, Gökdeniz, 2009). 
Girişimcilik; bir kişisel değer sistemi ile birlikte iş teknikleri bilgisini kullanma ve iş geliştirmede 
gereksinimleri karşılamak ve problemleri çözmek için yaratıcı ve yenilikçi amaçlara hizmet eden 
kaynakları toplama yeteneği (Özgener, 2003: 100) olarak ifade edilmektedir (Soysal, 2013). 
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2.1. Genç Girişimci  
 
Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde işgücü ve istihdam 
konularında yaşanan sıkıntılar hem imalat hem de hizmet sektörlerinde önemli ölçüde yeni iş 
imkânlarına olan ihtiyacı arttırmaya başlamıştır. Bu amaçla mevcut işletmelerin büyütülmesi ve 
başarılı yeni işletmelerin açılması önem kazanmaktadır. Üniversitelerin genç girişimci yetiştirme 
çabaları ve özel/kamu kuruluşlarının idari ve finansal destekleri son yıllarda girişimcilik konusunda 
yapılan araştırmalarda da kayda değer bir artışa yol açmıştır (Arslan, Staub, 2015). 
 
2.2. Kadın Girişimciliği Kavramı 
 
Ev dışı bir mekanda, kendi adına kurduğu bir işletmesi olan, bir işletmede tek başına veya çalıştırdığı 
diğer kişilerle birlikte çalışan veya sahibi olması sıfatıyla ortaklık kuran, iş ile ilgili olarak çeşitli kamu 
ve özel kuruluşlarla temaslara geçen, işletmenin geleceği ile ilgili planlar yapan, işletmeden elde ettiği 
kazancı, yatırım ve kullanım alanları üzerinde söz sahibi olan, işletmesi adına tüm riski üstlenen 
kadındır (Soysal, 2010). 
Kadın girişimcinin, girişimciden daha farklı olduğunu ve tanımlamaya sınırlandırma yapılması 
gerekliliği görüşüne göre, girişimci kadın tarif edilirken genel bir çerçeve çizilmektedir (Ecevit, 
1993:20 den Erdun 2001)): 
*Ev dışında bir mekânda kendi adına kurduğu bir veya birkaç işyeri olan, 
*Kurmuş olduğu işyerinde tek başına veya istihdam ettiği diğer kişilerle çalışan ve işin sahibi olması 
sıfatıyla ortaklık kuran, 
* Herhangi bir mal veya servisin üretilmesiyle ilgili faaliyetleri yürüten, bu mal veya servisin dağıtım, 
pazarlama ve satışını yapan/yaptıran, 
* İşi ile ilgili olarak ilişkiye girmesi gereken kişi, örgüt, kurum ve kuruluşlarla kendi adına ilişki 
kuran, 
* İş sürecinin örgütlenmesi, mal ve hizmet üretiminin planlanması, işyerinin işletilmesi, kapatılması 
veya işin geliştirilmesi konusunda kendisi karar veren, 
* İşinden elde ettiği kazancın yatırım ve kullanım alanları üzerinde söz sahibi olan kişidir. 
Kadın girişimcileri tanımlayan kişisel karakteristikler, dinamik, bağımsız, özgüvenli, rekabetci ve 
amaç yönelimli olmalarıdır. Ayrıca girişimcilik faaliyetini sürdüren kadınlar hırslı olma, risk alma, 
kendi işini kontrol etme gibi özellikler çerçevesinde de betimlenmektedir (Yetim, 2002). 
 
2.3. Y Kuşağı 
 
Y kuşağı 1980 ile 2000 arasında doğanlara verilen ortak isimdir. Bu kuşak aynı zamanda internet 
kuşağı, echo-boomers, millenial ve nexters olarak da anılmaktadır. Bu tanımlar Y kuşağının 
kendisinden önce gelen kuşaklardan farkını belirtmek için kullanılmaktadır (Broadbidge; Maxwell; 
Ogden, 2007:523- 544 den Akdemir vd. 2013). 
Y kuşağının temel özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir (Çatalkaya, 2008: Ülker, 2013 den Taşlıyan 
vd.) 
* Çok kanallı TV ile büyümüşler, internet’i tanıyıp hemen adapte olmuşlar. 
* Uzun süreli sadakat göstermeyen ve kolay kolay tatmin olmayan bir yapıya sahipler. 
* Kendilerinde ve işvereninden beklentileri oldukça yüksek 
* Eğitimin ve öğrenmenin sürekli olmasına inanıyorlar, şirket içi eğitimleri önemsiyorlar 
* Sorumluluk almaya çok hevesliler ve hemen kendilerini ispat etmek istiyorlar 
* Kendini ve tercihlerini rahatlıkla ortaya koyabiliyorlar, daha girişimciler. 
* Direkt emir almaktan ve ast olmaktan hoşlanmıyorlar. 
* Yüksek otorite karşısında çok rahatsız oluyorlar, daha esnek ve anlayışlı patronlar/yöneticiler 
istiyorlar 
* Kendi fikirlerine çok önem veriyorlar ve fikirlerinin mutlaka sorulmasını istiyorlar. 
* İleriye dönük olarak eski kuşaklara göre daha hırslılar, çok çabuk yükselmek istiyorlar. 
* Statü istiyorlar, ama masaya bağlılığı ve hiyerarşiyi reddediyorlar. 
* Memnuniyetten, beklemekten, sabır ve şükürden hoşlanmıyorlar. 
* Motive edilmeyi, eğlenerek çalışmayı, emir almak yerine katılmayı arzuluyorlar 
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2.4. Gençlik ve Girişimcilik 
 
Girişimcilik eğilimini sadece psikolojik etmenlerle açıklamak yeterli olmamaktadır. Cinsiyet, eğitim 
düzeyi ve kendi işini yapan bir ailede yetişmiş olmak gibi etmenler de bireyin girişimcilik eğilimini 
etkilemektedir (Crant,1996:44). Ayrıca, girişimcilik karakteri ve kendi işini kurma arzusu, etnik 
köken, medeni durum, eğitim düzeyi aile genişliği, iş deneyimi, yaş, cinsiyet ve din gibi bazı 
demografik değişkenlerden etkilenmektedir (Mazzarol vd.,1999:51). Bazı akademisyenler, cinsiyetin 
girişimcilik eğilimi üzerinde etkisi olabileceğini ve bireyin erkek olmasının girişimcilik eğilimini 
artırabileceğini ifade etmiştir. (Kourilsky ve Walstad, 1998, Shinnar vd. 2009). Kourilsky ve Walstad 
(1998:80) yaptıkları çalışmada, yaklaşık 1000 Amerikalı genç insanı örneklem olarak almışlar ve 
buldukları sonuçlara göre bayanların erkeklere göre daha az girişimcilik niyetlerinin olduğunu ifade 
etmişlerdir. Bir başka çalışmada (Wilson vd., 2004:192) bu görüşü destekleyici sonuçlar elde edilmiş 
ve erkeklerin bayanlara göre girişimcilikle ilgisinin daha fazla olduğu ifade edilmiştir. Crant (1996) 
yılında birinci yıl öğrencileri ile diplomayı yeni elde etmiş öğrenciler arasında yapmış olduğu 
çalışmada girişimcilik eğiliminin eğitim, cinsiyet ve işle ilgili bir ailede yetişmiş olmak gibi 
kavramlara göre farklılaştığını belirtmiş, Cromie ve O’Donoghue (1992) de yaptıkları çalışmada 
örneklem olarak 194 yönetici ve 661 adet birinci sınıf öğrencisinin girişimcilik eğilimlerini 
karşılaştırmışlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre yöneticilerin daha fazla başarma hırsı, kendini 
kontrol, otorite, yaratıcılık, risk alma ve kendine güven gibi davranışlar sergileyerek öğrencilere 
kıyasla daha yüksek girişimcilik eğilimine sahip oldukları ortaya çıkmaktadır. 
 
 
3. YÖNTEM 
 
Bu araştırma Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören Y kuşağındaki kadın öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ve 
girişimcilik eğilimleri çeşitli değişkenler açısından incelenerek belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu 
amaç çerçevesinde yapılan çalışmada alan araştırması yönetimi uygulanmış, verilerin elde edilmesinde 
ise anket tekniği kullanılmıştır. İki bölümden oluşan anket formu yüz yüze olarak gönüllü öğrenciler 
tarafından cevaplanmıştır.  Uygulanan anketin birinci bölümünde ankete katılanların demografik 
bilgileri ile ilgili sorular ikinci bölümünde ise öğrencilerin girişimcilik düzeylerini ölçmek için 
“Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır (Yılmaz ve Sünbül, 2009). Girişimcilik 
eğilimini tespit için kullanılan ölçek (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Az Katılıyorum, (3) 
Katılıyorum, (4) Çok Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 5’li Likert tipinde 
hazırlanmıştır.  
Verilerin istatistiksel analizleri SPSS 17.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Araştırmanın evrenini Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Y 
kuşağındaki kadın öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 2016-2017 eğitim-öğretim 
yılı bahar döneminde Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden 
seçkisiz (rastgele) yöntemle belirlenen öğrenciler oluşturmaktadır. Anket, Bandırma On Yedi Eylül 
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden tesadüfi olarak seçilen toplam 389 öğrenciye 
uygulanmıştır. Bazı anketlerin eksik veri içermesi nedeniyle değerlendirme 380 adet anket 
değerlendirmeye alınmıştır.  
Araştırmada y kuşağındaki kadın öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ve girişimcilik eğilimleri 
arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla aşağıdaki hipotezler sınanmıştır 
H1: Üniversiteye başlamadan önce yaşanılan yer ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark yoktur.   
H2: Annenin eğitim düzeyi ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark yoktur.   
H3: Babanın eğitim düzeyi ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark yoktur.   
H4: Annenin iş pozisyonu ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark yoktur.   
H5: Babanın iş pozisyonu ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark yoktur.   
H6: Ailede girişimci olma durumu ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark yoktur.   
H7: Akademik başarı durumu ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark yoktur.   
H8: Mesleki ideal ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark yoktur. 
H9: Girişimcilik eğitimi alma ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark yoktur.   
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3.1.Bulgular 
3.2.Demografik Özellikler 
Aşağıdaki tabloda; Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesindeki 
öğrencilerden ankete katılan ve görüş bildiren öğrencilerin demografik bilgilerini göstermektedir. 
Tablo 1 incelendiğinde; öğrencilerin üniversiteye gelmeden önce yaşadıkları yer içinde en fazla yüzde 
% 43, 4 ile birinci sırada Büyükşehir geliyorken, bunu %  30,8 ile ilçe izlemektedir. Şehir ve köy 3. ve 
4. Sırada yer almaktadır. Tablodan da görüldüğü üzere; öğrencilerin başarı durumları için 
transkriptlerinde yer alan notlarda ilk sırayı 2.51-3.00 not aralığı ve ikinci sırayı da % 29,5 ile 2.01-
2.50 not aralığı,  % 26,6 ile 1.80-2.00 not aralığı ve son sırayı % 13,7 ile 3.01-4.00 not aralığı 
izlemektedir. 5000 üzeri gelir grubu olarak nitelendirilen yüksek gelir grubuna sahip ailelerin en düşük 
yüzdeye sahip olduklarını söyleyebiliriz. İkinci düşük yüzde yine 4001-5000 aralığındaki gelir grubu 
olmaktadır. Ailenin gelir düzeyinin yoğunlaştığı 2 grup 1404-200 ile 2001-3000 aralığındaki gelir 
gruplarıdır. Tablo 5 incelendiğinde; ailenin sahip olduğu çocuk sayısında en fazla oran 3 ve 4 çocukla 
% 70,8 lik bir oranı kapsamakta, bu sayıları 5 ve üzeri çocuk sahibi aileler izlemektedir. En düşük oran 
1 ve 2 çocuklu aile sayısında gerçekleşmektedir. Tablo 2 incelendiğinde; öğrencilerin annelerinin ve 
babalarının eğitim durumu incelendiğinde en büyük oran ilkokul mezunu olarak her iki tarafta da 
gerçekleşmektedir. Annenin  % 47,89’u ilkokul mezunu iken,  Babanın % 32,6’sı İlkokul mezunudur.  
İlkokul mezunu anneyi % 22,63 ile ortaokul mezunu anne, izlerken, % 20,26 ile lise mezunu anne 3. 
sırada yer almaktadır. Okur- yazar anne % 6,31 ile 4. sırada iken, Üniversite mezunu anne % 2,89 ile 
en düşük orana sahiptir. İlkokul mezunu babayı % 30,3 ile lise mezunu baba, izlerken, % 27,6 ile 
ortaokul mezunu baba 3. Sırada yer almaktadır. Üniversite mezunu baba  % 8,9 ile 4. sırada iken, 
okur- yazar baba 0,5 ile en düşük orana sahiptir. Anne ve babanın mesleğini ifade eden Tablo 6 
incelendiğinde; anne mesleğinin en çok yoğunlaştığı grup, % 75,5 ile ev hanımı grubu olmaktadır. 
Baba mesleğinde ilk sırada % 37,6 ile emekli, ikinci sırada da % 28,4 ile özel sektör de çalışan baba 
grubu ile karşılaşılmaktadır. Bu grupları % 22,1 ile kendi işinde çalışan ve % 8,9 ile kamu çalışanı ve 
en düşük oran olarak ta % 2,9 ile işsiz meslek grubu yer almaktadır. 
 

Tablo 1: Öğrencilere Ait Demografik Bilgiler 
 Sayı Yüzde  Sayı Yüzde  

Yaşanılan yer Başarı Durumu 
Köy 42 11,1 1,80-2,00 101 26,6 
İlçe 117 30,8 2,01-2,50 112 29,5 
Şehir 56 14,7 2,51-3,00 115 30,3 
Büyükşehir 165 43,4 3,01-4,00 52 13,7 

Ailenin gelir düzeyi Ailenin çocuk sayısı  
1404-2000 147 38,7 1 çocuk 15 3,9  
2001-3000 114 30 2 çocuk 22 5,8  
3001-4000 80 21,1 3 çocuk 141 37,1  
4001-5000 25 6,6 4 çocuk 128 33,7  
5001 ve üzeri 14 3,7 5 ve üzeri 74 19,5  

Anne Eğitim Durumu Baba Eğitim Durumu 
Okur- yazar 24 6,31 Okur- yazar 2 0,5 
İlkokul 182 47,89 İlkokul 124 32,6 
Ortaokul 86 22,63 Ortaokul 105 27,6 
Lise 77 20,26 Lise 115 30,3 
Üniversite 11 2,89 Üniversitesi 34 8,9 

Anne Meslek Baba Meslek  
Ev hanımı  286 75,31      
İşsiz  2 0,5 İşsiz  11 2,9  
Emekli  19 5 Emekli  143 37,6  
Kamu  7 1,8 Kamu 34 8,9  
Özel sektör    58 15,3 Özel sektör 108 28,4  
Kendi işinde çalışıyor  8 2,1 Kendi işinde çalışıyor 84 22,1  
Toplam 380 100 Toplam 380 100  
 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

 

450 
 

3.3. Y Kuşağındaki Kadın Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenlere 
Göre Incelenmesine Yönelik Bulgular 
 
Araştırma da ele alınan grubun tanımlayıcı istatistiklerle incelenmesinden sonra verilerin dağılımı ile 
ilgili çalışma yapılmıştır.  
Bir ölçme aracının ya da ölçeğin geçerliliği, ölçmek istediği değişkeni ne derece ölçtüğüne ilişkindir. 
Geçerlilik testinin, güvenilirlik testinde olduğu gibi dayandığı bir sayı yoktur. Bu nedenle, geçerlilik 
testi daha çok kuramsal analizlerle yapılmaktadır (Reuterberg and Gustafsson, 1992). Bu kuramsal 
analizlerden biri kavramsal geçerlilik (yapı/model geçerliliği) testi olarak adlandırılmakta ve bir 
değişkeni ölçmek üzere geliştirilen soruların, o değişkeni ölçüp ölçmediğinin ya da o değişkenle ne 
derece ilişkili olduklarının kuramsal analizini öngörmektedir. Bir ölçeğin yapı geçerliliğinin 
sınanmasında en sık kullanılan yöntemlerden biri faktör analizidir (Bacon, Sauer and Young, 1995; 
Yılmaz, 2009). Girişimcilik ölçeğindeki 36 maddenin herbiri kendi aralarında ve ölçek toplam 
puanları ile tutarlı bir sonuç ortaya koyması nedeniyle tüm maddelere faktör analizi yapılmıştır. 
Verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin ve Barlet testi ile analiz edilmiştir. Temel 
Bileşenler analizinde KaiserMeyer-Olkin (KMO) değeri 0,895 bulunmuştur. Bu sonucun literatür ve 
uzman görüşlerine göre yeterli olduğu söylenebilir (Murphy and Davidshofer, 1991; Yılmaz, 2009). 
Barlett testi sonucu 4543,307 (p < 0,001) faktör analizinin değişkenler için uygun olduğunu ortaya 
koymaktadır (Aiken, 1996; Yılmaz, 2009).  
Çalışmamızda bu yöntemde hesaplanan Cronbach alpha güvenilirlik ölçütü kullanılmıştır. Cronbach 
alpha değeri, 0 ile 1 arasında değişen bir katsayıdır ve bu sayı 1’e yaklaştıkça ölçeğin güvenilirliğinin 
yüksek olduğu düşünülmektedir. Üniversite öğrencileri girişimcilik ölçeğinin güvenirlik katsayısı 0,90 
olarak hesaplanmıştır.  
Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenirlik durumları için kullanılan Alpha katsayısı;  
0.00 ≤α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir,  
0.40 ≤α < 0.60 ise ölçeğin güvenirliği düşük, 
 0.60 ≤α < 0.80 ise ölçek güvenilir, 
 0.80 ≤α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 
Bu bilgilere göre araştırmada kullanılan ölçeklerin katsayıları 0,60 ile 0,80 arasında olduğundan ölçek 
güvenilirdir (Kalaycı, 2006: 405). Araştırmada Cronbach-alpha güvenilirlik ölçütü kullanılmıştır. Y 
kuşağındaki kadın üniversite öğrencileri girişimcilik ölçeğinin güvenirlik katsayısı 0,895 olarak 
hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değer araştırmada kullanılan  ölçeğimizin güvenilir olduğunu 
göstermektedir.  
İstatistik çalışmalarda en yaygın kullanılan dağılım normal dağılımdır. Veri grubunun normallik 
testleri Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro Wilks testlerine bakılarak anlaşılmaktadır. Frekans sayısı 
29’dan az olduğunda Shapiro-Wilks, fazla olduğunda ise Kolmogorov-Smirnov testi kullanılabilir 
(Kalaycı, 2010: 10). Değerlendirmeye alınan anket sayısı 380 olduğundan Kolmogorov-Smirnov testi 
sonucu incelenmiş olup (p=0,00 < 0,05 olduğundan) normal dağılıma uygun bulunmuştur. Genel 
olarak, parametrik olmayan testlerle nominal, ordinal yada normal dağılım göstermeyen sayısal veriler 
analiz edilebilirken, parametrik testlerle normal dağılım gösteren sayısal verilerin analizi yapılabilir 
(Kalaycı, 2010: 85). Çalışmada bağımsız t testi ve One Way ANOVA analiz ile araştırmanın amacında 
belirlenen hipotezlerin sınamaları yapılmıştır.  
Araştırmada aşağıdaki hipotezler test edilmiştir: 
Hipotez 1  
H0: Üniversiteye başlamadan önce yaşanılan yer ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark yoktur.   
H1: Üniversiteye başlamadan önce yaşanılan yer ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark vardır. 
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Tablo2.  Girişimcilik Eğilimi Ölçeği Puanlarının Üniversiteye Başlamadan Önce Yaşanılan Yer 
Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) Sonuçları 
Yaşanılan Yer  N Aritmetik ort. s.d F p 

Köy 42 3,714 0,491 

0,137 0,938 
İlçe 117 3,725 0,511 
Şehir 56 3,770 0,465 
Büyükşehir 165 3,748 0,574 
Toplam 380 3,740 0,529 

Tablodan anlaşılacağı gibi, girişimcilik eğilimi ölçeği puanları aritmetik ortalamalarının üniversiteye 
başlamadan önce yaşanılan yer değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi(ANOVA) sonucunda yer gruplarının aritmetik 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Üniversiteye başlamadan önce 
yaşanılan yer, girişimcilik eğilimlerini etkilememektedir. Yani H0 hipotezi kabul edilir. (F=0,137, p> 
0,938).  
Hipotez 2: 
H0: Annenin eğitim düzeyi ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark yoktur.   
H1: Annenin eğitim düzeyi ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark vardır.   

 
Tablo 3.  Girişimcilik Eğilimi Ölçeği Puanlarının Annenin Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 
Anne Eğitim Düzeyi  N Aritmetik ort. s.d F p 
Okur- yazar 24 3,829 0,481 

1,695 0,151 

İlkokul 182 3,686 0,534 
Ortaokul 86 3,758 0,446 
Lise 77 3,778 0,611 
Üniversite 11 4,045 0,468 
Toplam 380 3,740 0,529 

 
Tablo3’de girişimcilik eğilimi ölçeği puanları aritmetik ortalamalarının annenin eğitim düzeyi 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) sonucunda annenin eğitim düzeyi gruplarının aritmetik ortalamaları 
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Annenin eğitim düzeyi girişimcilik 
eğilimlerini etkilememektedir. Yani H0 hipotezi kabul edilir. (F=1,695, p> 0,151). 
 
Hipotez 3: 
H0: Babanın eğitim düzeyi ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark yoktur.   
H1: Babanın eğitim düzeyi ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark vardır.   

 
Tablo4.  Girişimcilik Eğilimi Ölçeği Puanlarının Babanın Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 
Baba Eğitim Düzeyi  N Aritmetik ort. s.d F p 
Okur- yazar 2 3,633 0,754 

1,117 0,348 

İlkokul 124 3,789 0,482 
Ortaokul 105 3,775 0,549 
Lise 115 3,696 0,537 
Üniversite 34 3,609 0,592 
Toplam 380 3,741 0,529 
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Tablo 4’dan görüldüğü üzere girişimcilik eğilimi ölçeği puanları aritmetik ortalamalarının babanın 
eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda babanın eğitim düzeyi gruplarının aritmetik 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Babanın eğitim düzeyi 
girişimcilik eğilimlerini etkilememektedir. Yani H0 hipotezi kabul edilir. (F=1,117, p> 0,348).  
Hipotez 4: 
H0: Annenin iş pozisyonu ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark yoktur.   
H1: Annenin iş pozisyonu ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark vardır.   

 
Tablo 5.  Girişimcilik Eğilimi Ölçeği Puanlarının Annenin İş Pozisyonu Değişkenine Göre Farklılaşıp  

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 
Anne İş Pozisyonu N Aritmetik ort. s.d F p 
Ev Hanımı 286 3,711 0,531 

1,186 0,105 

İşsiz 2 3,501 1,178 
Emekli 19 3,749 0,564 
Kamu 7 3,895 0,642 
Özel Sektör 58 3,905 0,451 
Kendi İşinde Çalışıyor 8 3,504 0,541 
Toplam 380 3,740 0,529 

 
Tablo 5’de Y kuşağındaki kadın öğrencilerin girişimcilik eğilimi ölçeği puanları aritmetik 
ortalamalarının annenin iş pozisyonu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi(ANOVA) sonucunda annenin iş pozisyonu 
gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Annenin 
iş pozisyonu girişimcilik eğilimlerini etkilememektedir. Yani H0 hipotezi kabul edilir. (F=1,186, p> 
0,105). 
Hipotez 5: 
H0: Babanın iş pozisyonu ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark yoktur.   
H1: Babanın iş pozisyonu ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark vardır.   
 

Tablo 6.  Girişimcilik Eğilimi Ölçeği Puanlarının Babanın İş Pozisyonu Değişkenine Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Baba İş Durumu N Aritmetik ort. s.d F p 
İssiz 11 3,557 0,513 

2,286 0,061 

Emekli 143 3,742 0,527 
Kamu 34 3,648 0,596 
Özel Sektör 108 3,851 0,471 
Kendi İşinde Çalışıyor 84 3,657 0,561 
Toplam 380 3,740 0,529 

 
Y kuşağındaki kadın öğrencilerin girişimcilik eğilimi ölçeği puanları aritmetik ortalamalarının babanın 
iş pozisyonu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
yapılan tek yönlü varyans analizi(ANOVA) sonucunda babanın iş pozisyonu gruplarının aritmetik 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Babanın iş pozisyonu 
girişimcilik eğilimlerini etkilememektedir. Yani H0 hipotezi kabul edilir. (F=2,286, p> 0,061).  
Hipotez 6: 
H0: Ailede girişimci olma durumu ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark yoktur.   
H1: Ailede girişimci olma durumu ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark vardır.    
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Tablo 7.  Girişimcilik Eğilimi Ölçeği Puanlarının Ailede Girişimci Olma Durumu Değişkenine Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t-testi Sonuçları 

Ailede Girişimci Olma Durumu N Aritmetik ort. s.d t -Testi p 
Evet  164 3,852 0,503 

3,656 0,001 
Hayır 216 3,655 0,534 

Ankete cevap veren Y kuşağındaki kadın öğrencilerin ailelerinde girişimci olması girişimcilik eğilim 
ölçeği puanları ile anlamlı farklılık olup olmadığı bağımsız t-testi ile test edilmiş (Tablo 12) ve verilen 
cevaplar açısından anlamlı bir farklılık görülmüştür ( t=3,656, p<0,001). Böylece ailede girişimci 
olması, girişicilik eğilimine etki etmektedir. H1 hipotezi kabul edilir.  
Hipotez 7: 
H0: Akademik başarı durumu ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark yoktur.   
H1: Akademik başarı durumu ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark vardır.   

 
Tablo 8.  Girişimcilik Eğilimi Ölçeği Puanlarının Akademik Başarı Durumu Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) nuçları 
Akademik Başarı Durumu N Aritmetik ort. s.d F p 
1.80-2.00 101 3,821 0,498 

3,304 0,02 
2.01-2.50 112 3,723 0,623 
2.51-3.00 115 3,775 0,469 
3.01-4.00 52 3,551 0,500 
Toplam 380 3,712 0,529 

 
Tablo 8’de girişimcilik eğilimi ölçeği puanları aritmetik ortalamalarının y kuşağında bulunan kadın 
öğrencilerin akademik başarı durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi(ANOVA) sonucunda akademik başarı durumu 
gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Akademik 
başarı durumu girişimcilik eğilimlerini etkilemektedir. Yani H1 hipotezi kabul edilir. (F=3,304; p> 
0,02). Anova sonrası yapılan post-hoc çoklu karşılaştırma tekniği kullanılarak Levene’s testi ile grup 
dağılımlarının varyanslarının homojen olup olmadığı hipotezi sınanmış ve varyansların homojen 
olduğu saptanmıştır (F=1,504; p<0,05). Bunun üzerine çoklu karşılaştırma testlerinden Scheffe çoklu 
karşılaştırma tekniğine göre değerlendirme yapılmıştır. Akademik başarı durumu 3.01-4.00 grubunda 
olan öğrencilerin grubu diğerlerinden farklı olarak bulunmuştur. Diğer alt gruplar arasındaki farklılık 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 
Hipotez 8: 
H0: Mesleki ideal ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark yoktur. 
H1: Mesleki ideal ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark vardır.    

 
Tablo9.  Girişimcilik Eğilimi Ölçeği Puanlarının Mesleki İdeal Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 
Mesleki İdeal N Aritmetik ort. s.d F p 
Kendi İşini Yapmak 104 4,165 0,280 

103,467 0,001 
Kamu Sektöründe Çalışmak 158 3,804 0,354 
Özel Sektörde Çalışmak 92 3,376 0,518 
Diğeri 26 2,943 0,490 
Toplam Özel Sektörde Çalışmak 380 3,740 0,529 

 
Tablo 9’dan görüldüğü gibi, girişimcilik eğilimi ölçeği puanları aritmetik ortalamalarının Y kuşağında 
bulunan kadın öğrencilerin mesleki ideal değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi(ANOVA) sonucunda mesleki ideal gruplarının 
aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Mesleki ideal 
girişimcilik eğilimlerini etkilemektedir. Yani H1 hipotezi kabul edilir. (F=103,467; p> 0,001). Anova 
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sonrası yapılan post-hoc çoklu karşılaştırma tekniği kullanılarak Levene’s testi ile grup dağılımlarının 
varyanslarının homojen olup olmadığı hipotezi sınanmış ve varyansların homojen olduğu saptanmıştır 
(LF=2,704; p<0,05). Bunun üzerine Scheffe çoklu karşılaştırma tekniği tercih edilmiştir. Kendi işini 
yapmak grubu diğerlerinden farklı olarak bulunmuştur. Diğer alt gruplar arasındaki farklılık 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 
Hipotez 9: 
H0: Girişimcilik eğitimi alma ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark yoktur.   
H1: Girişimcilik eğitimi alma ile girişimcilik eğilimleri bakımından fark vardır.    
 

Tablo 10.  Girişimcilik Eğilimi Ölçeği Puanlarının Girişimcilik Eğitimi Alma Değişkenine Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t-testi Sonuçları 

Girişimcilik Eğitimi Alma N Aritmetik ort. s.d t p 

Evet  120 3,721 0,538 
-0,466 0,641 

Hayır 260 3,749 0,526 
 
Ankete cevap veren Y kuşağındaki kadın öğrencilerin girişimcilik eğitimi girişimcilik eğilim ölçeği 
puanları ile anlamlı farklılık olup olmadığı bağımsız t-testi ile test edilmiş (Tablo 15) ve verilen 
cevaplar açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (t=-0,466;p>0,05). Ailede girişimci olmasının 
girişimcilik eğilimine etkisi bulunmamaktadır denebilir. H0 hipotezi kabul edilir.  
  
 
4.SONUÇLAR 
 
Günümüzde girişimcilik, ülkeler için ekonomik büyüme ve kalkınmayı olumlu yönde etkileyen önemli 
bir araçtır. Girişimcilik, ekonomik gelişime katkı sağlayan en önemli faktörlerden biridir ve topluma 
yenilik, iş yaratma, bireylerin gelişimi ve müşteri taleplerinin tatmini açılarından önemli faydaları 
vardır. Girişimcilik tutum ve algısı, toplumu oluşturan bireylerin girişimciliğe yaklaşımı, harekete 
geçme eğilimi veya girişimcilik niyeti olarak da tanımlanabilir (Büber, 2016).  
Büber’e göre kişilerin iş fikrinin belirlenme sürecinden başlayıp iş kurma sürecinin tamamlanmasına 
kadar olan süreçte bireylerin özellikleri ve sahip oldukları donanımlar farklılık göstermektedir. Aynı 
zamanda bireylerin yaşamlarındaki eğitim dönemi, çalışma dönemi ve emeklilik dönemi gibi 
zamanlarda da farklılıklar oluşmaktadır. Bu nedenle farklı dönemlerde farklı durumları incelemek ve 
bu dönemlerdeki farklılık ve benzerlikleri tespit etmek önemlidir. Bu çalışma ile Bandırma Onyedi 
Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören yani eğitim döneminde yer alan 
y kuşağındaki kadın öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin araştırılması ve çeşitli değişkenlere göre 
girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılmıştır.   
Y kuşağında kadın öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini belirlemek üzere öğrencilere ilk olarak tanıtıcı 
bilgiler ile ilgili sorular sorulmuştur. Tüm sonuçlar SPSS 17.0 istatistiksel paket program kullanılarak 
değerlendirilmiştir. İkinci aşamada ise girişimcilik eğilimleri ile sorular sorulmuş, tüm yanıtlara 
frekans, t‐test ile tek yönlü varyans ANOVA analiz yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada 9 hipotez 
geliştirilmiş, verilen yanıtlar hipotezlere uygunluk açısından değerlendirilmiştir.  
Girişimcilik eğilimi ile üniversiteye gelmeden önce yaşanılan yer, anne/baba eğitim düzeyi, anne/baba 
iş pozisyonu ile ilgili olarak ilişkilerin araştırıldığı analiz sonucunda istatistiksel olarak bir fark 
bulunamamıştır. Girişimcilik eğitimi alanların girişimcilik eğilimi üzerinde bir etki görülmemiştir.  
Girişimcilik eğiliminin, babanın kendi işinde bağımsız çalışması veya sabit bir ücretle çalışması ile 
yakından ilişkili olmadığı saptanmıştır (Erdal, 2001). Ailelerinde girişimci olan bireyler bu durumdan 
etkilenmişler ve onların girişimcilik eğilimleri üzerinde pozitif etki oluşturmuştur. Literatürde de 
bununla paralel sonuçların elde edildiği görülmektedir(Crant, 1996). Akademik başarıları ile 
girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkinin analizinde istatistiksel olarak fark bulunmuştur. Akademik 
başarısı yüksek olan öğrencilerin girişimcilik eğilimleri daha düşük olarak bulunmuştur. Burada 
başarılı olan öğrencilerin iş hayatına atılmak yerine yüksek lisans veya akademik olarak çalışma 
yapmak istekleri olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi 
insanların lisans sonrası eğitime devam etmelerinde hızlı bir artış olmuştur(Tüik; 2014).  
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Girişimcilik eğilimi ile mesleki ideal arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Ankete 
cevap veren öğrencilerin %42’lik bölümünde yer alan grup kamu sektöründe çalışmayı planlarken, % 
27 lik bölümde yer alan öğrenciler kendi işini yapmak istediklerini belirtmişler ve diğerlerinden farklı 
bir durum göstermiştir. Bu sonuç Y kuşağının belirleyici özelliklerinden olan “Statü istiyorlar, ama 
masaya bağlılığı ve hiyerarşiyi reddediyorlar” maddesiyle örtüşmektedir.  
Genel olarak değerlendirme yapıldığında ankete katılan Y kuşağında yer alan kadın öğrencilerin 
girişimcilik eğilimleri yüksek çıkmasına rağmen bunun daha da yükseltilmesi gerekmektedir. Bu 
düzeyin daha da yükseltilmesi için verilen girişimcilik eğitiminde öğrencilerin daha dikkat çekecek ve 
daha aktif olarak işlenecek ders yöntemi ile ders içeriğinin güncellenmesi ve öğrenim gördükleri sırada 
girişimci kişilerle tanışmalarının sağlanması için sempozyum, açık oturum, söyleşi gibi etkinlikler 
düzenlenmeli ve öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları teşvik edilmelidir. Ayrıca öğrencilerin kısa 
dönemli çalışma hayatı içinde yer almaları için öğrenciler teşvik edilmelidir. Bundan sonraki 
çalışmalarda çalışmanın kapsamı genişletilmeli ve daha detaylı çalışmaların yapılması, geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 
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Y KUŞAĞININ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNDE FİNANSAL 
OKURYAZARLIĞIN ARACILIK ETKİSİ: MUĞLA İLİNDE BİR 
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MEDIATION EFFECT OF FINANCIAL LITERACY ON THE 
ENTREPRENEURSHIP TENDENCY OF THE Y GENERATION: A FIELD 

RESEARCH IN MUĞLA 
 

Ali BAYRAKDAROĞLU1 Çağatay MİRGEN 2  
 
 
 

ABSTRACT  
 

Enterpreneurship has become a force that shapes the dynamics of society today by moving away from 
the classical definition of producing value. Entrepreneurship, an important building block of economic 
development, has also assumed the role of changing the living standards of individuals.  Therefore, 
entrepreneurship and the ideas of entrepreneurship are supported by the economic administrations in 
the last 15 years.  It is expected that an entrepreneur will have financial knowledge at a certain level 
since every entrepreneurial idea in economies is accepted as an investment project at the same time. 
On the other hand, generations are known to have different characteristics and therefore to change 
their preferences in the economy by making different decisions. A comprehensive financial literacy 
knowledge to be an entrepreneur of Y generation who play an active role in decision making in the 
economy is very important and necessary. In this study, entrepreneurship tendencies were examined 
by considering the financial literacy levels of Y generation in MUĞLA. In study, It has been found 
that the financial literacy has increased the entrepreneurial tendency and there are differences between 
entrepreneurship tendencies according to the low and high financial literacy levels of Y generation.  It 
is also another the result of the study that Y generation with neurotic and outward personality tend to 
be entrepreneurial tendency. 
 
Key word: Y Generation, Entrepreneurship, Financial Literacy, Financial Personality 

 
ÖZET 

 
Girişimcilik değer üretme gibi klasik tanımından uzaklaşarak bugün için toplumun dinamiklerini 
şekillendiren bir güç haline gelmiştir. Ekonomik kalkınmanın önemli bir yapı taşı olan girişimcilik, 
aynı zamanda bireylerin yaşam standartlarını değiştirme rolünü de üstlenmiştir. Bundan dolayı son 15 
yılda ekonomi yönetimleri tarafından girişimcilik ve girişimcilik fikirleri desteklenmektedir. 
Ekonomilerde her girişimcilik fikrinin aynı zamanda bir yatırım projesi olarak kabul edilmesinden 
dolayı bir girişimcinin belirli bir düzeyde finansal bilgiye sahip olması beklenmektedir. Öte yandan, 
kuşakların farklı özelliklere sahip olduğu ve dolayısıyla farklı kararlar alarak ekonomideki tercihleri 
değiştirdikleri de bilinmektedir. Ekonomide karar alma noktasında aktif rol oynayan Y kuşağının 
girişimci olmak için kapsamlı bir finansal okur-yazarlık bilgisi oldukça önemli ve gereklidir. Bu 
çalışmada, Muğla ilinde Y kuşağı bireylerinin finansal okuryazarlık düzeyleri dikkate alınarak 
girişimcilik eğilimleri incelenmiştir. Çalışmada finansal okuryazarlığın girişimcilik eğilimini artırdığı 
ve Y kuşağı bireylerinin düşük ve yüksek finansal okuryazarlık düzeylerine göre girişimcilik 
eğilimleri arasında farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Nevrotik ve dışa dönük kişiliğe sahip olan 
Y kuşağı bireylerinin yüksek oranda girişimcilik eğilimine sahip olduğu da çalışmada elde edilen bir 
diğer sonuçtur.   
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1. GİRİŞ 

 
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kuşak; yaklaşık olarak yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini 
oluşturan bireyler öbeği, nesil veya jenerasyon olarak tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr). Diğer bir 
ifadeyle benzer yaş aralığında bulunan, aynı dönemin olayları kendilerine etki etmiş insan topluluğu 
kuşağı ifade etmektedir (Keleş: 2011: 131). Kuşaklar içinde bulundukları şartlar nedeniyle farklı 
özelliklere sahiptirler. Bu özellikler ise kuşakların çalışma yaşamlarında, karakterlerinde ve sosyal 
hayatlarında önemli farklılaşmalara neden olmaktadır (Yüksekbilgili, 2015: 260). Günümüzde iş gücü 
açısından bakıldığında kuşakları dört grupta toplayabiliriz. Bunlar Baby Boomers Kuşağı, X Kuşağı, 
Y Kuşağı ve Z Kuşağıdır (Twenge vd., 2010: 1118). İş gücünün büyük çoğunluğunu oluşturan Y 
Kuşağının yaş aralığı hakkında farklı tespitler yapılmış olsa da genel kanı 1980-1999 yılları arasında 
doğanların Y Kuşağını oluşturduğu yönündedir (Yüksekbilgili, 2015: 260). Y kuşağının göze çarpan 
en büyük özelliği, bilgi teknolojisi ve okuryazarlığa olan yüksek yatkınlığıdır (Taşlıyan vd., 2014: 20).  
Finansal okuryazarlık, bireylerin para kullanımı ve yönetimi açısından değerlendirme yaparak etkin 
kararlar verme kabiliyetidir. Başka bir ifade ile kişilerin gelirlerini, birikimlerini ve yatırımlarını 
değerlendirmede akıllıca kararlar vererek bu doğrultuda bütçelerini yönetebilme kabiliyetine sahip 
olma durumunu ifade eder (http://www.fo-der.org). OECD’nin tanımına göre ise finansal 
okuryazarlık, bireylerin doğru finansal kararlar vermek ve nihayetinde ekonomik refahı sağlamak için 
gerekli farkındalık, bilgi, beceri, tutum ve davranışın bir birleşimidir (www.oecd.org). Bireylerin 
finansal okuryazarlık düzeyini ölçmek önemli bir olgu olmasına karşın insanların ekonomik bilgileri 
nasıl algıladıkları ve hangi doğrultuda karar verdiklerini araştırmak zordur (Lusardi ve Mitchell, 2011: 
2). Finansal okuryazarlık düzeyinin artırılması ile bireylerin finansal konularda daha iyi karar vermesi 
ve refah artışı sağlanması hedeflenmektedir (Huston, 2010: 296). Bireylerin finansal okuryazarlık 
seviyesini tespit etmek için gerçekleştirilen çalışmalar finansal bilgi seviyesini ölçmekle birlikte 
cinsiyet, eğitim, yaş gibi belirli demografik özelliklerin finansal okuryazarlık düzeyine bir etkisinin 
olup olmadığını tespit etmeye çalışmaktadır (Kılıç vd., 2015: 132). 
Girişimcilik kavramı literatürde uzun zamandır kullanılmaktadır. İş dünyasında ise ilk kez 18. yüzyıl 
başlarında ekonomist Richard Cantillon tarafından kullanılmıştır. Girişimcinin en temel ifade biçimi 
girişimi gerçekleştiren kişi olarak belirtilebilir. Girişim, bir iş için harekete geçmeyi ifade ederken, 
girişimci; bu durum içinde bulunan kişiyi açıklamada kullanılmaktadır (Marangoz, 2012: 1-2). 
Girişimciliğin ortaya çıkması ve geliştirilmesi için en etkili faktör eğitimdir. 1947 yılında Myles 
Mace’ın, ABD'de Harvard Business School'da ilk kez girişimciliği ders olarak tanıtmasının ardından 
girişimcilik dersi dünyanın birçok ülkesinde okullarda okutulmaya başlatılmış ve bu alanda bilimsel 
çalışmalara imza atılmıştır. Girişimcilik eğitimi ile amaç bireylerin kendilerindeki girişimcilik 
potansiyelinin farkına varmalarını sağlamaktır (Bozkurt ve Alparslan, 2013: 11-12). Girişimciliğin 
çıkış noktası olan girişimcilik eğilimi, kişilerin farklı kariyer imkânlarından başka çevresindeki 
potansiyel fırsatları değerlendirmesine olanak sağlayacak bir işletme kurma ve girişimi başlatma 
fikrini oluşturmaktadır. Bireylerin tutum ve inançları girişimcilik eğilimi üzerinde önemli bir faktör 
olarak değerlendirilmektedir. Girişimcilik hakkında pozitif bir tavır sahibi bireylerin bu doğrultuda 
elde edecekleri kazanımlar negatif tutuma sahip bireylere oranla daha yüksek olacaktır (Sezici ve 
Çelikkol, 2016: 421). Bununla beraber bireylerin sahip olduğu kişilik özelliklerinin de girişimcilik 
eğilimi üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. Diğer bir ifadeyle literatürde birçok çalışmada kişilik 
özelliklerinin girişimcilik tutumunu etkilediği ifade edilmektedir (Chen  vd, 1998; Barrick vd. 2001). 
Toplumda rahat ilişkiler kurabilen, girişken, sorumluluk sahibi bireylerin girişimcilik eğiliminin daha 
fazla olabileceği tartışılmaktadır. 
Girişimcilerin oluşturdukları ekonomik değer onları değerli kılan asıl etmendir. Gelişme başarısını 
gösteremeyen toplumların önemli sorunlarından biri, girişimci özelliklerine sahip kişilerin azlığı veya 
girişimci özelliğe sahip kişilerin yeterli desteği alamamasıdır. Bu toplumların ve ülkelerin gelişmesi 
girişimcilerin desteklenmesi ile mümkün kılınabilir (Durukan, 206: 29). Bu nedenle girişimcilik, genel 
olarak, ticari bir değer üretiminin yanında kültürel, teknolojik ve politik kazanımları da barındıran itici 
bir unsur olarak kabul edilmektedir (Sezici ve Çelikkol, 2016). Son yıllarda durgun ekonomilerin 
harekete geçmesinde ve toplumun yaşam standartlarının yükseltilmesinde sunduğu yararlar açısından 
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girişimcilik kavramı, yükselen bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır (Aytaç ve İlhan, 2007). Bununla 
birlikte, her girişimcilik fikrinin aynı zamanda bir yatırım projesi olarak kabul edilmesinden dolayı bir 
girişimcinin belirli bir düzeyde finansal bilgiye sahip olması beklenmektedir (Bayrakdaroğlu ve 
Bayrakdaroğlu, 2017). Öte yandan, kuşakların farklı özelliklere sahip olduğu dolayısıyla farklı kararlar 
alarak ekonomideki tercihleri değiştirdikleri de bilinmektedir. Ekonomide karar alma noktasında aktif 
rol oynayan Y kuşağının girişimci olmak için kapsamlı bir finansal okuryazarlık bilgisi oldukça 
önemli ve gereklidir. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı, Muğla ilinde Y kuşağı bireylerinin finansal 
okuryazarlık bilgileri dikkate alınarak girişimcilik eğilimlerini incelemektir. Her ne kadar çalışmanın 
temel motivasyonu bu olsa da Y kuşağı bireylerinin sahip oldukları finansal okuryazarlık düzeylerine 
(düşük ve yüksek) göre girişimcilik eğilimleri arasındaki farklılıklar da çalışmanın bir diğer amacını 
oluşturmaktadır. Buna ilaveten bu bireylerin taşıdığı temel kişilik özelliklerinin (dışa dönük olma, 
nevrotiklik, sorumluluk, dışa açıklık eğilimi vb) girişimcilik eğilimi üzerinde herhangi bir etkisi olup 
olmadığı da çalışmanın araştırma alanı içindedir. Bu açıdan çalışma literatürdeki diğer çalışmalardan 
ayrılmaktadır. Bu noktada veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilerek ulaşılan sonuçlar 
yorumlanmıştır.  
 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI  
 
Finansal okuryazarlık literatürü araştırıldığında finansal okuryazarlığın etkileri incelenirken farklı 
grupların bakış açıları ile ele alındığı görülmektedir. Bunlar; işletmeleri, öğrencileri, yatırımcıları, 
hane halklarını baz alan çalışmalar olabilmektedir. Bu bağlamda Atkinson ve Messy (2012) hane 
halkları, Alkaya ve Yağlı (2015) - Kılıç, Ata ve Seyrek (2015) - Bayram (2015) öğrencileri, Rooij, 
Lusardi ve Alessie (2011) yatırımcıları, finansal okuryazarlık bağlamında baz alan çalışmalar 
gerçekleştirmişlerdir. 
OECD tarafından kurulan INFE (International Network on Financial Education) farklı ülkelere ait 
katılımcıların bulunduğu, katılımcıların finansal okuryazarlık seviyelerini ölçen bir anket hazırlamıştır. 
Anketteki temel sorular, finansal bilgi, davranış ve tutumları kapsamaktadır. Bu çalışma sonucunda 
ankete dâhil 14 ülkeden katılımcıların verdikleri doğru cevaplar doğrultusunda finansal bilgi düzeyini 
tespit eden bir bilgi skoru oluşturulmuş ve katılımcıların yarısından azında yüksek finansal 
okuryazarlık seviyesi tespit edilirken katıldıkları ülkeler bazında yüksek finansal okuryazarlık düzeyi 
%70’i geçemediği tespit edilmiştir (Atkinson ve Messy, 2012: 6). 
Keleş (2013),  girişimcilik eğilimini kuşak farkına göre incelemiştir. Baby Boomers Kuşağı, X Kuşağı, 
Y Kuşaklarını kapsayan bu çalışmasında Y kuşağını kapsayan bireylerin diğer kuşaklara göre daha 
fazla yaratıcı olma eğiliminde oldukları bununla birlikte risk alabildikleri, yani diğer kuşaklar ile 
aralarında bu iki bileşen bakımından anlamlı farklılıkların olduğu sonucunu ortaya koymuştur. 
Ergün, Şahin ve Ergin (2014), Y kuşağını barındıran 275 işletme bölümü öğrencisinin finansal 
okuryazarlığı ve finansal okuryazarlığın demografik özellikler ile ilişkinin var olup olmadığını 
inceledikleri çalışmalarında öğrencilerin temel seviyede finansal okuryazar olduklarını ve araştırmaya 
konu olan demografik özellikler ile finansal okuryazarlık arasında bir ilişki olmadığını tespit 
etmişlerdir. 
Sezer ve Demir (2015), Türkiye’deki yatırımcıların finansal okuryazarlık ve bilişsel yetenek 
düzeylerinin saptanması ve bunların psikolojik önyargılar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 
yaptıkları çalışmalarında, yatırımcıların bilişsel yetenek ve finansal okuryazarlık düzeyleri Amerika, 
Almanya ve Hollanda’daki araştırmalara kıyasla oldukça düşük olduğu, yatırımcıların güçlü bir 
biçimde psikolojik yanılsamalara maruz kaldığı sonucuna ulaşmışlardır. Alkaya ve Yağlı (2015), 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF öğrencilerinin finansal okuryazarlık, finansal bilgi, 
davranış ve tutumunu araştırmışlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre finansal tutum ile finansal davranış 
arasında ilişki olduğunu ve öğrencilerin olumlu finansal davranış ve tutumlar sergilediklerini fakat 
öğrencilerin finansal bilgi açısından yeterli düzeyde olmadıklarını tespit etmişlerdir.  
Yardımcıoğlu ve Yörük (2016), çalışanların finansal farkındalık ile finansal okuryazarlık arasındaki 
ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında iki kavram arasında pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir. Buna göre 
çalışanların finansal farkındalıkları arttıkça finansal okuyuculuklarının da arttığı belirtilmiştir. Sezici 
ve Çelikkol (2016), girişimcilik tutumunun, finansal okuryazarlığın girişimcilik eğilimi üzerine etkisi 
ve algılanan sosyal desteğin bu ilişkiler üzerindeki aracı etkisini incelemişlerdir. Bu bağlamda 
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algılanan sosyal desteğin, hem girişimcilik tutumu hem de finansal okuryazarlığın girişimcilik eğilimi 
ile aralarında olan ilişkide aracılık etkisinin olduğunu ortaya çıkmışlardır. Kaderli, Gümüş ve 
Danışman (2016), çoğunluğu Baby Boomers Kuşağı olan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli 
üzerine, finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarında büyük 
çoğunluğun finansal okuryazarlık becerisinin yeterli olmadığı sonucuna varmışlardır. 
 
 
3. METODOLOJİ 
 
3.1. Araştırmanın Hipotezleri ve Model 
 
Araştırma, Y kuşağının sahip olduğu finansal okuryazarlık düzeyinin girişimcilik eğilimi üzerine 
motive edilmiştir. Bu bağlamda test edilmek istenen temel hipotezler aşağıdaki gibi kurulmuştur. 
H1: Y kuşağında finansal okuryazarlık girişimcilik eğilimini etkiler. 
H2: Y kuşağı finansal okuryazarlık düzeylerine göre girişimcilik eğilimi açısından fark vardır. 
H3: Y kuşağı finansal kişiliklerinin girişimcilik eğilimi üzerinde etkisi vardır. 
Bu temel hipotezlerin test edilebilmesi için ilk aşamada, öncelikle Y kuşağı bireylerinin sahip olduğu 
finansal okuryazarlığın girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı tespit 
edilmiştir. Finansal okuryazarlığı yüksek olan Y kuşağı bireylerinin girişimcilik eğiliminin yüksek 
olabileceği buna karşılık finansal okuryazarlığı düşün olan Y kuşağı bireylerinin girişimcilik 
eğilimlerinin düşük olabileceği beklenmektedir. Dolayısıyla Y kuşağı bireylerinin girişimcilik 
eğilimini finansal okuryazarlık düzeyinin açıklayabileceği beklenmektedir. Bu aşamada finansal 
okuryazarlığın girişimcilik eğilimini etkilediği durumda Y kuşağı bireylerin sahip olduğu finansal 
okuryazarlık düzeylerinin girişimciliğe bakış açıları arasında fark olup olmadığı da test edilmiştir. 
Finansal okuryazarlık düzeyleri farklı olan Y kuşağı bireylerinin girişimcilik eğilimlerinin de farklı 
olacağı beklenmektedir. Bu aşamada H1 ve H2 hipotezleri test edilmiştir.      
İkinci aşamada, Y kuşağı bireylerinin sahip oldukları finansal kişiliklerin girişimcilik eğilimi 
üzerindeki etkisi test edilmiştir. Beş Faktör Kişilik özellikleri kullanılarak Y kuşağı bireylerinin dışa 
dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, nevrotiklik ve deneyime açıklık gibi kişilik boyutları altında 
kategorize edilerek girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Böylece Y kuşağının 
girişimcilik eğilimi üzerinde finansal okuryazarlığın aracılık etkisi kişilik boyutlarıyla ortaya 
koyulmuştur. Bu aşamada H3 hipotezi test edilmiştir.  Bu anlamda hipotezler dikkate alınarak 
araştırmada kurgulanan model aşağıda Şekil 1’deki gibidir.  
 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

 
Araştırma modelinin iki aşamada oluşturulmasının temel nedeni öncelikle Y kuşağı bireylerinin 
girişimcilik eğilimlerinin finansal okuryazarlık faktöründen etkilenip etkilenmediğini ortaya koyarak 
düzeylere göre farklılıkları tespit etmektir. Buna ilaveten finansal kişilik boyutları ile girişimcilik 
eğilimi arasındaki ilişki ortaya konmuştur. 
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3.2. Veri Seti ve Metodoloji  
 
Araştırma kapsamında yer alan değişkenlere ait veri seti anket yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur.  
Kullanılan anket, demografik yapıya ilişkin kısım dahil üç bölümden ve toplamda 71 adet ifadeden 
oluşmaktadır. Demografik yapıyla ilişkin 7 adet soru yer alırken, ikinci bölümde Y kuşağı bireylerinin 
finansal okuryazarlık ve girişimcilik eğilimini ölçmek için hazırlanmış 19 ifadeye yer verilmiştir. 
Finansal okuryazarlık düzeyini ölçmek için kullanılan 10 ifade Atkinson ve Messy (2012) geliştirdiği 
ölçeklerden yararlanılmıştır. Girişimcilik eğilimini ölçen 9 adet ifadenin oluşturulmasında ise Yao vd. 
(2016) tarafından geliştirilen ölçekten yararlanılmıştır. Her iki ölçekteki ifadeler bire bir 
kullanılmamış, çalışmanın amaçları doğrultusunda adapte edilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise Y 
kuşağı bireylerinin finansal kişilik yapısı ilgili olarak 45 ifadeye yer verilmiştir. Ankette kullanılan 
tüm ifadeler 5’li likert ölçeği ile oluşturulmuştur. Beş faktör kişilik ölçeğinin uyarlanmasında Ulu 
(2007)’nun orijinalinden çevirdiği ölçek dikkate alınmıştır. Finansal okuryazarlık ve girişimcilik 
eğilimi ile ilgili olarak elde edilen likert sonuçlarına göre sürekli veri şeklinde olan ifadelerin ortalama 
değerleri alınarak bu değerler kesikli veri şekline dönüştürülmüştür. Diğer bir ifadeyle ortalama 
değerler kendi içinde düşük ve yüksek olmak koşuluyla iki düzeye indirgenerek kukla değişken 
kullanılmıştır. Girişimcilik eğilimi ilgili olarak aritmetik ortalama alınarak analizler sürekli veri 
formatında yapılmıştır.  
Anketler, finansal okuryazarlık seviyelerinin yüksek olabileceği düşünülen ve gelecek 10 yılda 
girişimcilik eğilimi olabileceği düşünülen iktisat öğrencilerine uygulanmıştır. Uygulamanın lisans 
öğrenimi gören öğrenciler düzeyinde yapılmasının temel nedeni ise öğrencilerin sahip oldukları 
okuryazarlık bilgileriyle daha yüksek oranda girişimcilik eğilimlerinin olabileceği düşüncesidir. Bu 
araştırma için yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak 163 adet anket elde edilmiştir. Aşağıda Tablo 
1’de analiz kapsamındaki katılımcılara ait tanımlayıcı istatistikleri verilmiştir.  
Araştırma kapsamında ankete katılan bireylerin %53,4’ü erkek iken %46,6’sı ise kadındır. Genel 
olarak bireylerin harcama düzeyleri düşüktür. Bireylerin sadece %7,4’ü yüksek harcama düzeyine 
sahip olduğu görülmektedir. Ankete katılanların ortalama olarak yaklaşık %40’ının girişimcilik 
eğitimi aldığı, buna karşılık yaklaşık %60’lık kısmının ise eğitim almadığı tespit edilmiştir. 
 

Tablo 1. Anket Katılımcılarına Ait Tanımlayıcı İstatistikler 
 

Cinsiyet Kadın Erkek  
n, 76 % 46,6 N, 87 % 53,4  

Ortalama Harcama Düzeyi Düşük Orta Yüksek 
n, 98 % 60,1 n, 53 % 32,5 n, 12 % 7,4 

Girişimcilik Eğitimi Var Yok  
n, 62 % 38,0 n, 100 % 62,0  

Ailede Girişimci Durumu Var Yok  
n, 67 % 41,1 n, 95 % 58,9  

Yaşanılan Yer Şehir Kırsal  
n, 152 % 93,3 n, 11 % 6,7  

Finansal Okuryazarlık Düzeyi 
(ölçülen)** 

Düşük Yüksek  
n, 93 % 56,7 n, 70 % 42,7  

Bireyin Algıladığı Finansal 
Okuryazarlık Düzeyi 

Düşük Orta  Yüksek  
n, 29 % 17,8 n, 112 % 68,7 n, 22 % 13,5 

Girişimcilik Deneyimi Var Yok  
n, 38 % 23,3 n, 125 % 76,7  

Girişimcilik Eğilimi** Düşük Yüksek  
n, 133 % 81,1 n, 30 % 18,3  

Finansal Kişilik Boyutları* 

Deneyimlere Açıklık Sorumluluk Dışa Dönüklük 
n, 29 % 17,7 n, 25 % 15,2 n, 112 % 68,3 
Uyumluluk  Nevrotiklik   
n, 44 % 26,8 n, 100 % 61,0  

*Katılımcıların aynı anda birden fazla kişilik boyutunu işaretlemişlerdir.  
*Sadece tanımlayıcı istatistik verirken kukla değişken kullanılmıştır. 
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Bireylerin büyük bir çoğunluğu ailesinde bir girişimcinin olmadığını ve şehirde yaşadıklarını 
belirtmişlerdir. Analizi gerçekleştirilen Y kuşağı bireylerin anketin finansal okuryazarlık düzeylerini 
ölçmeye yönelik sorulara verdikleri cevaplar dikkate alınarak yaklaşık %57’si düşük düzeyde yaklaşık 
%43’ünün de yüksek düzeyde bir finansal okuryazarlığa sahip olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık 
anket kapsamında katılımcılara kendilerinin sahip oldukları finansal okuryazarlık düzeylerini 
değerlendirmeleri istenmiş ve buna göre katılımcıların %70’i orta düzeyde, %13,5’i yüksek düzeyde 
ve %17,8’i de düşük düzeyde bir finansal okuryazarlığa sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Bu durum 
ölçülen finansal okur yazarlık düzeyi ile bireyin algıladığı finansal okur yazarlık düzeyinin birbirinden 
farklı olduğunu göstermektedir. Bu durum Y kuşağı bireylerinin kendi finansal okuryazarlık 
düzeylerinin tam olarak hangi düzeyde olduğunu doğru tespit edemediklerini ortaya koymaktadır. 
Araştırma kapsamındaki Y kuşağı bireylerinin girişimcilik deneyimine bakıldığında yaklaşık %80’inin 
böyle bir deneyime sahip olmadığı görülmüştür. Buna paralel olarak katılımcıların %81’inin 
girişimcilik eğilimi olmadığı ancak %20’sinin gelecek 10 yıl içerisinde böyle bir eğilimi olabileceği 
tespit edilmiştir.  
Anket katılımcılarının %68,5’inin işletme finansmanı konusunda fikir sahibi olmadığını 
belirtmişlerdir. Buna karşın %21,2’si ise kesinlikle fikir sahibi olduğunu ifade etmiştir. %53’lük bir 
oranla Y kuşağı bireylerinin işletmesi için en iyi finansal kararları finansal danışmanlık alarak 
verebilecekleri tespit edilmiştir. Cevap verenlerin sadece %3,1’inin kendi finansal bilgisinin yeterli 
olduğunu ve bundan dolayı başkalarına danışma ihtiyacı hissetmediklerini ifade etmişlerdir. Y kuşağı 
bireylerinin %68,2’sinin finansal bilgi düzeyin az olsa da bir iş kurma niyeti olduğu görülmüştür.  
Araştırmanın metodolojisi kapsamında öncelikle kullanılan ölçeğin güvenirliliğini belirlemek için 
Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında toplanan verilerin normal dağılıma 
uygunluğu parametrik olmayan bir test olan Kolmogorov-Simirnov testi ile sınanmıştır. Varyansların 
homojenliği için Levene testi kullanılmıştır. Y kuşağında finansal okuryazarlığın girişimcilik eğilimi 
üzerindeki etkisini ölçmek için kurulan denklem regresyon analizi ile ölçülmüştür. Girişimcilik eğilimi 
üzerinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı tek-yönlü varyans analizi yapılmıştır3. 
Anlamlı farklılığın nereden kaynaklandığını tespit edebilmek için varyansların eşitliğine göre Scheffe 
testi kullanılmıştır. Finansal kişilik boyutlarıyla girişimcilik eğilimi arasında bir ilişki olup olmadı ise 
Ki-kare analizi ile ölçülmüştür. Yapılan bütün analizler SPSS 17 paket programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
Araştırma kapsamında analizlere geçmeden önce bazı önkoşullar test edilmiştir. Bu kapsamda anketin 
güvenilirliğini Cronbach Alpha testi ile ölçülmüştür. Finansal okuryazarlık ölçeği katsayısı 0,74, 
girişimcilik eğilimi ölçeği için katsayı 0,94 ve finansal kişilik ölçeği için katsayı 0,85 olarak 
hesaplanmıştır. Bir bütün olarak anketin Cronbach Alpha katsayısı ise 0,89 olarak tespit edilmiştir. 
Elde edilen bu sonucun güvenilir olduğuna ve istatistiksel analizlerin yapılabileceğine karar verilmiştir 
(Hair et al., 2010:125).  
 
4.1. Regresyon Analizi  
Araştırmanın temel sorusu Y kuşağının girişimcilik eğilimi (GE) üzerinde finansal okuryazarlığın 
(FO) aracılık etkisinin olup olmadığı ile ilgili olarak test edilmek istenen alt hipotezler aşağıdaki gibi 
kurgulanmıştır.   
H0: Finansal okuryazarlığın, girişimcilik eğilimi üzerinde etkisi yoktur.  
H1: Finansal okuryazarlığın, girişimcilik eğilimi üzerinde etkisi vardır.  
Hipotezleri test etmek için basit doğrusal regresyon modeli aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.  

  
Oluşturulan regresyon modelinde bağımlı değişken olarak girişimcilik eğilimi, açıklayıcı değişken 
olan finansal okuryazarlık ile ilişkilendirilmiştir. Modelde  rassal hata terimini  ise bağımsız 
değişkenin katsayı parametresini ifade etmektedir. Regresyondan elde edilen sonuçlar Tablo 2’de 
verilmiştir.  

                                                
3 İki yönlü varyans analizi kullanılmamasının temel nedeni her bir açıklayıcı değişkenin bağımlı değişken olan girişimcilik eğilimi üzerindeki 
etkisini ölçmek içindir.  
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Tablo 2. FO Değişkenine Ait Regresyon Analizi Sonuçları 
Değişkenler Katsayı Std. Hata t-İstatistiği p Değeri  

Model:  
Sabit 2,178 0,399 5,460 0,000 
FO 0,296 0,101 2,943 0,004 
ANOVA F istatistiği 8,663 

ANOVA F istatistiği p değeri 0,004 
R2 (%) 5,1 

ANOVA testine ait F istatistiği ve buna ait p değeri (8,663;0,004) genel olarak regresyon modelinin 
bağımlı değişkeni açıklamada anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu açıdan Y kuşağının girişimcilik 
eğilimi üzerinde finansal okuryazarlığın etkisi olduğuna dair kurgulanan modelin anlamlı olduğu 
söylenebilir. Girişimcilik eğilimini açıklamada FO (0,296;0,004) değişkeni anlamlı çıkmıştır. 
Modeldeki FO düzeyindeki bir birimlik artış, girişimcilik eğiliminde 0,296 birimlik artışa neden 
olmaktadır. Sonuç olarak denilebilir ki, FO değişkeni girişimcilik eğilimini pozitif yönde 
etkilemektedir ve Y kuşağının finansal okuryazarlık düzeyi girişimcilik eğiliminin %5,1’ini 
açıklamaktadır. Bu sonuçlarla birlikte “finansal okuryazarlığın, girişimcilik eğilimi üzerinde etkisi 
yoktur” şeklinde kurulan hipotez reddedilerek finansal okuryazarlığın, girişimcilik eğilimi üzerinde 
etkisi olduğu belirlenmiştir.  
 
4.2. Tek yönlü ANOVA Analizi 
Araştırmanın bir diğer temel sorusu ise finansal okuryazarlık düzeylerine göre Y kuşağı bireylerin 
girişimcilik eğilimlerinde farklılıkların oluşup oluşmadığıdır. Bu noktada test edilmek istenen alt 
hipotezler aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.  

H0: Finansal okuryazarlık düzeylerine göre girişimcilik eğilimi açısından fark yoktur. 
H1: Finansal okuryazarlık düzeylerine göre girişimcilik eğilimi açısından fark vardır.  

Araştırma kapsamındaki analizlerin gerçekleştirilmesindeki ön şart olarak kabul edilen normallik4 ve 
varyansların homojenliği de test edilmiş ve her iki koşulunda sağlandığı görülmüştür5. Hipotezleri test 
etmek için tek-yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Araştırmaya katılan Y kuşağı bireylerinin 
okuryazarlık düzeyleri iki temel gruba ayrılmıştır. Dolayısıyla finansal okuryazarlık düzeyleri; düşük 
ve yüksek olarak belirlenmiştir. ANOVA analizi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. FO Değişkenine İlişkin ANOVA Analizi Sonuçları 
Bağımlı Değişken: GE Kareler Toplamı Sd Ort. Kare F istatistiği P değeri 

Gruplar Arası 3,278 2 1,639 2,854 0,061 
Grup İçi 91,887 160 0,574   
Toplam  95,166     
Homojenlik Testi     

Levene İstatistiği P değeri     
1,099 0,336     

Levene testi, grupların varyanslarının birbirinden farklı olduğunu test eder. Yapılan Levene testi 
sonucunda grup varyansları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p=0,336>0,05). 
Dolayısıyla ANOVA analizinin ön koşulu sağlanmış olmaktadır. ANOVA analizine ait F değeri 2,854 
iken bu değerin %10 anlam düzeyinde anlamlı (p=0,061) olduğu görülmektedir. Buna göre grup 
ortalamalarından bir tanesinin diğerlerinden anlamlı bir şekilde farklı olduğu tespit edilmiştir. Diğer 
bir ifadeyle, Y kuşağı bireylerinden FO düzeyi düşük ve yüksek olan grupların girişimcilik eğilimi 
açısından istatistiksel açıdan anlamlı farklıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla anlamlı farklılığın 
hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için post-hoc testleri yapılmıştır. Gruplardaki gözlem 
sayıları birbirine eşit olmadığından dolayı Scheffe testi kullanılmıştır.  Bu teste ait sonuçlar aşağıda 
Tablo 4’te verilmiştir.  
                                                
4Değişkenlerinin normallik varsayımının test edilmesinde katılımcı sayısı 50’den fazla olduğu için Kolmogorov-Simirnov testi kullanılarak 
ve çarpıklık ve basıklık katsayıları dikkate alınmıştır. Buna göre çarpıklık katsayıları FO için -0,452 ve GE için 0,269 iken basıklık 
katsayıları ise sırasıyla -1,000 ve -1,249’dur. Bu katsayıların -1,5 ve +1,5 arasında olması dağılımın normal dağılıma yakın olduğunu 
göstermektedir. (Tabachnick, Barbara G., and Fidell, Linda S., Using multivariate statistics, 6th ed.  Boston: Pearson, 2013; 
http://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=828; E.T.: 18.04.2017). Bu değerleri -2 ile +2 arasında kabul eden yazarlarda vardır 
(George, D., & Mallery, M., SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 2010).  
5 Homojenlik testi Levene testi ile yapılmış ve sonuçlar Anaova analizi içinde verilmiştir.  
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Tablo 4. FO Değişkenine İlişkin Post-Hoc Karşılaştırmalar Tablosu  

FO Düzeyi Ortalama (I) FO (J) FO Ortalamalar Arasındaki Fark 
(I-J) Standart Hata P değeri 

Düşük 1,6296 Düşük Yüksek -0,37037* 0,17168 0,082 
Yüksek 2,0000 Yüksek Düşük 0,37037* 0,17168 0,082 

*Ortalamalar arasındaki fark % 10 önem düzeyinde anlamlıdır.  
 
Tablo 4’ten de görüldüğü üzere Y kuşağı katılımcılarının FO düzelerine bakıldığında, FO düşük 
olanların GE bağımlı değişkeni ile ilgili ortalamaları 1,6296 ve FO düzeyleri yüksek olanların 
ortalama değeri 2,0000 olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte yüksek düzeyde FO seviyesine sahip 
olan Y kuşağı bireylerinin, düşük düzeyde FO seviyesine sahip olan Y kuşağı bireylerine göre 
girişimcilik eğilimi daha yüksektir. Aralarındaki ortalama farkı 0,037037’dir ve %10 önem 
düzeyinden anlamlıdır. Elde edilen bu sonuçlarla “Y kuşağı finansal okuryazarlık düzeylerine göre 
girişimcilik eğilimi açısından fark vardır” şeklinde kurulan hipotez kabul edilerek farklı finansal 
okuryazarlık düzeylerinin girişimcilik eğilimini etkilediği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar Halko vd. 
(2012) ve Sezici ve Çelikkol’un (2016) ulaştığı sonuçlarla uyum arz etmektedir. 
 
4.3. Ki-Kare Bağımsızlık Testi 
Araştırmanın ikinci aşamasında test edilen temel soru kişilik yapısının girişimcilik eğilimi üzerinde 
etkisi olup olmadığına yöneliktir. Bu noktada test edilmek istenen alt hipotezler aşağıdaki gibi 
oluşturulmuştur.  

H0: Y kuşağı finansal kişiliklerinin girişimcilik eğilimi üzerinde etkisi yoktur. 
H1: Y kuşağı finansal kişiliklerinin girişimcilik eğilimi üzerinde etkisi vardır.  

Hipotezleri test etmek için Ki-Kare bağımsızlık testi yapılmıştır. Buna göre Y kuşağı bireyleri dışa 
dönüklük (DB), uyumluluk (UB), sorumluluk (UB), nevrotiklik (NB) ve deneyime açıklık (DAB) gibi 
kişilik boyutları altında kategorize edilerek kontenjans tablosu oluşturularak girişimcilik eğilimi 
üzerindeki etkisi araştırılmıştır.  
Analiz aşamasına geçmeden önce her bir boyutla ilgili olarak katılımcıların hangi kişilik boyutunu 
taşıdığı tespit edilmiştir. Her bir boyuta ait sorulara verilen cevapların ortalamaları alınmıştır. 
Belirlenen eşik değere göre katılımcıda o boyutun olup olmadığına karar verilerek var veya yok 
şeklinde kukla değişken atanmıştır. Buna göre beklenen ve gözlenen frekanslar oluşturulmuştur. 
Değişkenler kategorik veri şeklindedir. Gruplar  bağımsızdır ve ayrıca beklenen değer 5’den büyütür. 
Dolayısıyla test için varsayımlar sağlanmaktadır. Elde edilen test sonuçları Tablo 5 Panel A’da ve 
Panel B’de verilmiştir. 
 

Tablo 5. Girişimcilik Eğilimi İle Finansal Kişilik Boyutuna İlişkin Analiz Sonuçları  
Panel-A: Çapraz Tablo Analizi Sonuçları 

 
FİNANSAL KİŞİLİK BOYUTU 

TOPLAM  DAB NB SB UB DB 

G
İR

İŞ
İM

C
İL

İ
K

 E
Ğ

İL
İM

İ 
(G

E
) 

YOK 
Sayı  55 27 53 45 30 210 
% GE içinde 26,2% 12,9% 25,2% 21,4% 14,3% 100,0% 
% FKB içinde 85,9% 51,9% 86,9% 81,8% 50,0% 71,9% 

VAR 
Sayı  9 25 8 10 30 82 
% GE içinde 11,0% 30,5% 9,8% 12,2% 36,6% 100,0% 
% FKB içinde 14,1% 48,1% 13,1% 18,2% 50,0% 28,1% 

TOPLAM  
Sayı  64 52 61 55 60 292 
% GE içinde 21,9% 17,8% 20,9% 18,8% 20,5% 100,0% 
% FKB içinde 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Panel-B: Ki-Kare Testi Sonuçları 

K
İ-

K
A

R
E 

T
E

ST
İ 

Pearson Ki-Kare Değeri 40,230 
Sd 4 

P değeri  0,000 
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Yapılan Ki-kare testi sonuçlarına göre (40,230;0,000) “Y kuşağı finansal kişiliklerinin girişimcilik 
eğilimi üzerinde etkisi yoktur” şeklindeki yokluk hipotezi reddedilerek, girişimcilik eğilimi ile finansal 
kişilik boyutu arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle girişimcilik eğilimi Y kuşağı 
bireylerinin finansal kişiliğine bağlıdır (Panel-B). Hangi finansal kişilik boyutunun girişimcilik eğilimi 
üzerinde daha etkin olduğuna bakıldığında nevrotik ve dışa dönük finansal kişilik boyutuna sahip olan 
Y kuşağı bireylerinin diğer boyutlara göre daha yüksek oranda girişimcilik eğilimine sahip olduğu 
görülmektedir. Durand vd (2006) yapmış oldukları araştırma sonucunda nevrotik ve dışa dönük 
kişilerin yüksek risk aldıkları, bu kişilerin ve yüksek risk alma eğiliminde olan kişilerin daha fazla 
alım-satım yaptıkları ortaya çıkmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar bu sonuçlarla örtüşmektedir. 
Benzer sonuçlar Costa ve McCrae (1992) tarafından da elde edilmiştir. DAB, SB ve UB kişilik 
boyutlarıyla girişimcilik eğilimi arasında Y kuşağı bireyleri açısından bir ilişki tespit edilememiştir.  
 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Bu çalışma iki aşamalı olarak; Y kuşağının finansal okuryazarlık seviyesinin ve finansal kişiliklerinin 
girişimcilik eğilimi üzerine etkisinin ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada Y 
kuşağı bireylerinin girişimcilik eğimlerinin finansal okuryazarlık ile ilişkisi olup olmadığı araştırılmış 
ve düzeylere göre ayrıldıkları noktalar belirlenmiştir. İkinci aşamada ise finansal kişilik boyutlarının, 
girişimcilik eğilimi ile ilişkisi tespit edilmiştir. Finansal kişiliklerin belirlenmesi için bireyler dışa 
dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, nevrotiklik ve deneyime açıklık olmak üzere beş boyutta 
incelenmiştir. Çalışma kapsamında yapılan anketler iktisat öğrencilerine uygulanmış olup ankete 
katılan kitlenin finansal okuryazarlık seviyelerinin yüksek olabileceği ve girişimciliğe eğilimli 
olabilecekleri tahmin edilmiştir. 
Yapılan istatistiksel analizler sonucunda öncelikle Y kuşağının girişimcilik eğilimi üzerine finansal 
okuryazarlığının etkisinin olup olmadığı test edilmiştir. Bunun sonucunda finansal okuryazarlık 
düzeyinin girişimcilik eğilimini pozitif yönde etkilediği ve Y kuşağının finansal okuryazarlık düzeyi 
girişimcilik eğiliminin %5,1'ini açıkladığı belirlenmiştir. Daha sonra finansal okuryazarlık düzeylerine 
göre Y kuşağının girişimcilik eğilimlerinde farklılıklar olup olmadığı test edilmiş ve farklı finansal 
okuryazarlık düzeylerinin girişimcilik eğilimini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  Diğer bir ifadeyle 
yüksek düzeyde finansal okuryazarlık seviyesine sahip olan Y kuşağı bireylerinin, düşük düzeyde 
finansal okuryazarlık seviyesine sahip olan Y kuşağı bireylerine göre girişimcilik eğilimi daha 
yüksektir. Son olarak Y kuşağının finansal kişiliklerinin girişimcilik eğilimi üzerine etkisi araştırılmış 
ve girişimcilik eğilimi ile finansal okuryazarlık arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda 
nevrotik ve dışa dönük finansal kişiliklere sahip Y kuşağı bireylerinin diğer kişilik boyutlarındaki 
bireylere göre daha fazla girişimcilik eğilimine sahip oldukları görülmüştür. 
Bu sonuçların yanında çalışmanın bazı kısıtları bulunmaktadır. Araştırmaya konu olan grup Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. Elde edilen bulguların farklı 
bölümlerde okuyan öğrenciler açısından geçerliğinin belirlenmesi için diğer bölümlerde okuyan 
öğrenciler ile yapılacak çalışmalar kıyaslama yapılabilmesi ve sonuçların test edilebilmesine yardımcı 
olacaktır. Yine benzer çalışmaların farklı bölgeler, farklı üniversiteler, farklı kuşaklar arasında 
yapılması bireylerin finansal okuryazarlık bilgileri dikkate alınarak girişimcilik eğimlerinin 
incelenmesi açısından faydalı olacağı beklenmektedir.  
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BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN Y KUŞAĞI 
ÜYELERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİN ÖLÇÜLMESİ 

 
THE MEASUREMENT OF ENTREPRENEURSHIP TRENDS BY 
MEMBERS OF GENERATION Y WORKERS IN THE BANKING 

SECTOR 
 

Yıldıray KIZGIN1 Onur TERZİ 2 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Entrepreneurs are people who risk takers in order to provide economic benefits by bringing 
together the factors of production. These people take very important roles in the development of the 
countries. It is not enough alone having sufficent capital sufficent in terms of entrepreneurship; it 
must also have personal attributes such as ambition, risk taking courage and determination. 
Banking is one of the most reliable sectors in terms of business continuity in Turkey after from 
being civil service. A research was carried out in terms of entrepreneurship, taking risks, and taking 
responsibility in order to measure the entrepreneurship behavior of the banking sector employees 
who have an institutional understanding in terms of business continuity. For this purpose, 
entrepreneurship levels of employees of generation Y in private banks has been tried to measured 
with the help of scale that developed in Turkey. This scale has 36 items and its reliability criterion 
Cronbach Alpha value is 0,90; and its validity value KMO is 0,79. 
The data obtained by the questionnaire applied to the sample group with is determined convenience 
sampling method was created a Binary Logistic Model that have two classes as “There is  
entrepreneurship tendency” and “There is no entrepreneurship tendency”. With the help of this 
model has been researched , the demographic and socio-economic factors, the working time of the 
sector, satisfaction with work. Furthermore, it has made some evaluations about entrepreneurship 
tendenies of generation Y employees within their age groups. 
 
Key word: Generation Y, Entrepreneurship, Entrepreneurship Tendency, Banking 
 

ÖZET 
 

Girişimciler ekonomik fayda sağlamak amacıyla üretim faktörlerini bir araya getirerek risk alan 
kişilerdir. Bu kişiler ülkelerin kalkınma ve gelişmesinde çok önemli roller üstlenirler. Yeterli 
sermayeye sahip olmak girişimcilik açısından tek başına yeterli olmadığı gibi; hırs, risk alma 
cesareti ve kararlılığı gibi kişisel özelliklerin de olması gereklidir. 
Türkiye’de devlet memurluğundan sonra iş devamlılığı açısından en güvenilir sektörlerden birisi de 
bankacılık sektörüdür. Girişimcilik yapmak, risk almak, sorumluluk almak gibi sonuçları açısından 
bakıldığında iş devamlılığı açısından kurumsal bir anlayışa sahip olan bankacılık sektörü 
çalışanlarının girişimcilik davranışlarının ölçümlenmesi amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Bu 
amaçla özel bankalarındaki Y kuşağı çalışanlarının girişimcilik düzeyleri, Türkiye’de 2009 yılında 
geliştirilen, güvenilirlik ölçütü Cronbach Alfa değeri 0,90 olan 36 maddelik bir ölçek yardımıyla 
ölçülmeye çalışılmıştır.  
Kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen örneklem birimine uygulanan anket çalışmasıyla elde 
edilen verilerle; “Girişimcilik eğilimi var” ve “Girişimcilik eğilimi yok” şeklinde iki sınıf 
oluşturularak bir Binary(İkili) Lojistik model kurulmuştur. Bu model yardımıyla demografik ve 
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sosyo-ekonomik faktörlerle beraber, sektördeki çalışma süresi, işten duyulan memnuniyet, kendi 
işini kurma isteğinin yanında; bankacılığa ait girişimci olmayı olumsuz etkileyebilecek 
değişkenlerin etkisinin varlığı araştırılırken; Y kuşağı çalışanlarının kendi yaş grupları içerisindeki 
girişimcilik eğilimleri hakkında bazı değerlendirmeler yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelime: Y Kuşağı, Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Bankacılık 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Girişimcilik kavramı, insanların hayatında çok uzun yıllardır önemli bir yere sahip olmuştur. 
Yaşanan yoğun nüfus artışları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik, teknolojik gelişmelerde 
yaşanan büyük gelişmeler başta olmak üzere birçok faktör girişimciliğin günümüzde daha fazla 
önem kazanmasına neden olmuştur. Girişimciler; bilgi ve iletişimin oluşturduğu yeni toplum 
düzeninde, hem kendileri için hem de yaşadıkları toplum için ekonomik ve sosyal değer yaratmanın 
yanında istihdam sağlayan ve ihtiyaç karşılayan kişiler olarak tanımlanabilir. 
Yaşanan teknolojik gelişmeler ülkelerin sosyal ve ekonomik yapılarını değiştirmiş ve girişimciliğin 
önemini artırmıştır. Girişimcilik artık fiziki güç olarak değil, zihinsel bir güç olarak kabul 
edilmektedir. Dolayısıyla bireye ve bireysel yeteneklere dayanan girişimcilik ön plana çıkmış ve 
insanların zihinsel ve entelektüel kabiliyeti önem kazanmıştır (Arslan, 2002).  
Yeni kurulan işletmelerin başarılı sonuçlar alması ile beraber, büyük işletmeler eski başarılarını 
devam ettirmekte zorlanmıştır. Bu durum girişimciliğin yeniden gözden geçirilmesine ve 
girişimcilik faaliyetlerinin artmasına neden olmuştur. Artan bu faaliyetler özellikle genç yaştaki 
bireylerin girişimciliği bir meslek olarak kabul etmesini sağlamıştır. Genç nüfusun gerçekleştirdiği 
başarılı girişimcilik örneklerinin artması ve teşvik edilmesi, girişimciliğin gelişmesini olumlu 
yönde etkileyecek ve destekleyecektir (Balaban ve Özdemir, 2008). 
Bu çalışmanın amacı, bankacılık sektöründe çalışan Y kuşağı üyelerinin girişimcilik eğilimine 
sahip olup olmadığını ortaya koymaktır. Bunun yanında banka çalışanlarını hangi faktörlerin 
girişimciliğe yönelttiği veya girişimcilikten uzaklaştırdığı da araştırılmıştır. Çalışmanın hem genç 
çalışanlar üzerinde hem de banka çalışanları üzerinde yapılmış olması, araştırmayı diğer 
çalışmalardan farklı kılmaktadır. 
 
 
2. GİRİŞİMCİLİK 
 
Girişimcilik, bireyin sahip olduğu kişilik özellikleri başta olmak üzere; sosyal, kültürel, ekonomik, 
psikolojik ve demografik unsurların yanında kişinin girişimcilik ruhunun ve motivasyonunun bir 
araya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır (İşcan ve Kaygın, 2011). Pek çok kaynakta farklı tanımlarla 
açıklanan girişimcilik kavramı Elif (1999)’e göre; bir mal veya hizmet üretmek amacıyla elindeki 
sermayeyi ortaya koyarak, amaçlarına ulaşmak için bir işletme kuran ve aynı zamanda bu 
işletmenin yöneticisi olan ya da işletmenin yönetimi için farklı uzmanlardan destek alan ve kar elde 
etmeyi amaçlayan kişi olarak tanımlanmaktadır.  
Girişimcilik kavramı bireysel anlamda incelendiğinde, her bireyin farklı özelliklere sahip olmakla 
beraber, ortak bazı özellikleri taşıdığını söylemek mümkündür. Müftüoğlu (2000), bir girişimcide 
bulunması gereken bazı özellikleri şu şekilde sıralamıştır: 
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 Yaratıcılık 
 Esneklik 
 Hayal gücü 
 İkna kabiliyeti 
 Sorun çözebilme yeteneği 
 Başarma arzusu ve inancı 
 Girişkenlik 
 Liderlik vasfı 

 Enerjiklik 
 Çalışkanlık 
 Yüksek risk alabilme 
 Değişim odaklı ve değişime kolay 

adapte olabilme 
 İletişim becerisi 
 İleri görüşlülük 

 
Hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda büyüme ve gelişme için önemli bir faktör olarak 
kabul edilen girişimcilik, günümüzde olduğu gibi gelecekte de potansiyel bir güç olacaktır. Bu 
sebeple özellikle gelişmekte olan ülkelerde, kişilerin girişimciliğe yöneliminin sağlanması, 
girişimcilik eğiliminin oluşturulması amaçlanmaktadır(Börü, 2006). Girişimcilik eğilimi, kişisel 
özellikler, aile, toplumsal çevre  ve eğitim gibi faktörlerin bir bileşimi olup, bireyin kendi işini icra 
etme konusundaki istek ve kararlılığını ifade etmektedir (Sarıtaş ve Duran, 2017).  
 
 
3. KUŞAK KAVRAMI VE KUŞAK TÜRLERİ 
 
Literatürde farklı tanımları yer alan kuşak kavramı, Türk Dil Kurumu tarafından “aşağı yukarı aynı 
yıllarda doğmuş olup aynı çağın koşullarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, yazgıları 
yaşamış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu” olarak tanımlanmıştır 
(www.tdk.gov.tr). Kuşak kavramı belirli bir yaş veya bir yaş dönemini ifade etmekle birlikte; 
bireylerin ortak kazanımlar, deneyimler yaşamasını ve benzer insanlarla benzer olayları aynı 
dönem içerisinde yaşaması anlamına da gelmektedir (Haydari, 2014). 
Aynı dönem içerisinde yaşamış ve yaşamakta olan dolayısıyla aynı kuşak üyesi olan kişilerin, 
benzer davranışsal özellikler göstereceği, tercihlerinin, zevklerinin ve birçok konudaki 
eğilimlerinin de birbirine yakın olacağı kabul edilmektedir Ancak kuşakları tanımlarken ve 
sınıflandırırken çok fazla genelleme yapmaktan ve kuşak üyelerini basmakalıp bir kategoriye 
sokmaktan kaçınmak gerekmektedir (Haydari, 2014). 
Yapılan literatür taramasında kuşakların sınıflandırılmasında, tarihsel farklılıklar olduğu 
görülmektedir. Bu sınıflandırmaların çeşitli olayların merkez alınarak yapılması ve her toplumda 
yaşanan gelişmelerin birbirinden farklı zamanlarda ortaya çıkması yatmaktadır. Bu çalışmada 
Lancaster & Stilmann (2002)’ın yaptığı kronolojik sıralama esas alınarak, çalışma yaşamında rol 
alan Sessiz Kuşak, Baby Boomers, X Kuşağı ve Y Kuşağı ile beraber kısa bir süre içerisinde iş 
hayatında yer bulacak olan Z kuşağı incelenecektir. 
 
3.1.Sessiz Kuşak 
 
1925-1945 yılları arasında doğan bireyleri kapsayan sessiz kuşak, farklı kaynaklarda savaş kuşağı, 
gelenekçiler, yetişkinler gibi isimlerle de ifade edilmektedir. İkinci Dünya Savaşı ve Büyük 
Ekonomik Buhran sessiz kuşak üyelerinin dünya çapında yaşadığı önemli olaylardır (Toruntay, 
2011). Sessiz kuşak döneminde Türkiye’de tek partili bir iktidar dönemi yaşanmaktaydı. 
Günümüzde 75-80 yaş aralığında olan bu kuşak üyelerinin neredeyse tamamı iş hayatından emekli 
olmuş durumdadır.  
Yaşadıkları savaşların ve büyük ekonomik krizlerin etkisinde büyüyen sessiz kuşak üyeleri, 
çalıştıkları kurumlara ve kurallara son derece sadakat gösterirler. Bu durum sessiz kuşağın en az iş 
değiştiren kuşak olmasını sağlamaktadır. Bu kuşak üyeleri işlerinde uzmanlaşmak için fedakar 
davranışlar gösterebilmektedir (Kyles, 2005). 
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3.2. Bebek Patlaması Kuşağı 
 
Bebek patlaması kuşağı, 1946-1964 yılları arasında doğan kişileri kapsayan bir kuşaktır. Kuşağın 
“Bebek Patlaması” ismini almasının en önemli sebebi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan yoğun nüfus patlamasıdır. Savaş sonrasında doğan bebek 
sayısındaki ciddi artışın doğal bir sonucu olarak bebek patlaması kuşağı, toplumu değiştiren ve 
yeniden şekillendiren kuşak olarak da tanımlanmaktadır (Levickaite, 2010).  
Büyük bir nüfusa sahip olan bebek patlaması kuşağı, hem küçüklük dönemindeki hem de daha 
sonraki dönemlerde ihtiyaçları ile birçok sektöre yön vermiş ve yeni sektörlerin ortaya çıkmasını da 
sağlamıştır. Ekonomik kriz sonrası daha rahat harcama yapabilen bu kuşak üyeleri, günlük yaşamı 
kolaylaştırıcı pek çok teknolojik gelişmeye doğrudan katkı sağlamıştır. Televizyon, radyo ve 
gramofon ile doğup, cep telefonu, elektronik eşyalar ve internet teknolojisi ile büyümüş olan bebek 
patlaması kuşağının üyeleri günümüzde ilerleyen yaşları sebebiyle iş hayatından çekilmeye 
başlamışlardır (www.kigem.com)  
Türkiye’de darbe yıllarına denk gelen bu dönem içerisinde büyüyen kişiler dünyadaki 
gelişmelerden uzak ve kendi içerisine kapanık olarak büyümüşlerdir. Ülkemizdeki bebek patlaması 
kuşağının büyüme yıllarında yapılan üretim halkın taleplerinin gerisinde kalmış, iş gücü açığı 
ortaya çıkmış ve kırsal bölgeden kentlere göç başlamıştır (Toruntay, 2011 ve Fındık, 2013). 
Mengi (2009) Bebek Patlaması Kuşağı’nın temel özelliklerini şu şekilde ifade etmektedir; 
“Baby Boomer’lar uyumludur, amaç odaklıdır, pozitif yaklaşımı benimser, özgürlükçüdür, dünyayı 
kendilerininmiş gibi benimserler, çatışmalardan kaçınmacıdır, kadın erkek rolünde gelenekçidir ve 
hizmet odaklıdır. Organizasyonun başarısında bireysel katkılara önem verir, hangi durumlarda 
bireysel katkıların daha önemli olduğunu fark eder, kişilerin organizasyona olan katkısını vurgular, 
çalışana başarı fırsatları oluşturmaya çalışır. En çok arzu ettikleri; sürekli büyüyen bir kariyer, tek 
bir işte çok parlak bir başarıya ulaşmak, büyüme ve gelişme arayışı, takım çalışması, para, statü, 
esnek çalışma saatleri. Grup kararlarına, işkolikliğe, iş ahlakına, anında ödül beklentisine, geri 
bildirim görüşlerine yatkındırlar.” 
 
3.3. X Kuşağı 
 
X Kuşağı 1965 ile 1979 yılları arasında doğan bireyleri kapsayan kuşaktır. Bebek Patlaması 
Kuşağı’nın gölgesinde büyüdükleri için bu kuşağın genel özelliklerini taşımaktadır (Fleischner, 
2006). 
Savaş sonrası ekonomilerin canlanması için uygulanan sosyal devlet politikaları ve refah 
çalışmaları devletlerin yüksek maliyetlerle karşılaşmasına neden olmuş ve sıkıntılı bir geçiş dönemi 
yaşanmıştır. Bu ortamda dünyaya gelen X Kuşağı, Baby Boomer’ların daha rahat bir hayat 
yaşamasının faturasını ödemek zorunda kalmıştır. Çalkantılı bir dönemde yaşamak zorunda kalan 
ve belirsizliklere mücadele eden X Kuşağı bu sebeplerden dolayı “kayıp kuşak” olarak da 
adlandırılmaktadır. Gelecek kaygısı yaşamaları, bu neslin işlerine daha sıkı sarılmasına, kariyer 
yapmalarına neden olmuş ve onları daha çok para kazanmaya yöneltmiştir (Altuntuğ, 2012). 
 
Türkiye’de X kuşağı üyeleri “Geçiş Dönemi Çocukları” olarak da adlandırılmaktadır. 1960’lı 
yılların ortalarında yani büyük çözülme döneminde ailelerde yaşanan sıkıntılar ve parçalanmalar, 
azalan evlilik ve doğum oranları, buna karşılık artan boşanmalar ve kurumlara karşı duyulan 
güvensizlik gibi önemli faktörler bu kuşağın üyelerinin bir geçiş sürecinde yaşamasına neden 
olmuştur (Senbir, 2004). Geçiş kuşağı olmanın yaratmış olduğu etkiyle kısıtlı imkanlarla büyümek 
zorunda kalan X Kuşağı, oldukça yaratıcı bir kişiliğe sahiptir. Karşılaştıkları sıkıntılara tek bir 
açıdan değil değişik açılardan bakmaktan ve yeni fikirler ortaya koymaktan hoşlanırlar. Çok 
çalışmanın değil, akılcı çalışmanın başarılı bir kariyere sahip olmayı sağlayacağını düşünürler. 
Benzer özellikler taşıdığı bebek patlaması kuşağı, başarılı bir iş hayatının uzun çalışma saatlerine 
bağlı olduğunu düşündüğü için kendilerine çok fazla zaman ayıramamaktaydı, X Kuşağı ise çok 
çalışma ile beraber kendilerine ayıracakları zaman ile başarının yakalanabileceğini düşünmektedir 
(Berkup, 2015). 
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3.4. Y Kuşağı 
1980 ile 1999 yılları arasında doğanları kapsayan Y Kuşağı farklı isimler ile adlandırılmaktadır. Y 
Kuşağı farklı kaynaklarda milenyum kuşağı, gelecek kuşak, dijital kuşak, patlama kopyası, (echo 
boomer), net kuşağı gibi tanımlar ile de ifade edilmektedir (Tolbize, 2008). 
Kuşak üyelerinin birçok karakteristik özelliği arasından en çok ön plana çıkan özelliği sorgulayıcı 
olmasıdır. Sorgulayıcı özelliğinin yanında, kendine oldukça güvenen Y kuşağı üyeleri, işbirlikçi ve 
bencil bir kuşak olarak bilinmektedir. Teknoloji ile sonradan tanışmayan ve doğduğu andan 
itibaren teknoloji ile yaşayan Y kuşağı için bilgisayar, internet ve cep telefonu vazgeçilmez 
araçlardır. Bebek patlaması ve X kuşağı ebeveynlerinden çok daha farklı bir ortamda dünyaya 
gelen ve büyüyen Y kuşağı üyeleri modern teknolojileri yoğun bir biçimde kullanmış ve tüketim 
dünyası içerisine düşmüştür (Terzi, 2017). 
Y Kuşağı iş ve kariyer anlamında kendisinden önceki kuşaklardan farklı bir düşünce içerisindedir. 
Y Kuşağı’nın sürekli değişim arzusu içinde olması çalıştığı kurum ile bir duygusal bağ kurmasını 
zorlaştırmaktadır. X Kuşağı ve Baby Boomer üyeleri, sosyal çevreleri ile iletişimlerinde daha net 
çizgiler çizmişken Y Kuşağı için bu ayrımlar daha azdır. Yani Y Kuşağı okul arkadaşı, iş arkadaşı 
veya çocukluk arkadaşı arasında çok net ayrım yapmayı tercih etmemektedir (www.webrazzi.com). 
İş hayatındaki sayıları günden güne artan Y Kuşağı’nın iş dünyasına bakış açısını şu şekilde 
özetleyebiliriz (Türk, 2013): 
*Genellikle bilişim ve finans sektörlerini tercih etmektedirler. 
*Rahat koşullarda çalışabilecekleri işlerde görev almak isterler. 
*En önemli iletişim alanları internet, tüm işlerini internet üzerinden yapma eğilimindedirler. 
*Daha az çalışarak daha fazla para kazanmayı beklerler. 
*Zekaları sayesinde, yaşanan krizlerden kurtulabileceklerini düşünürler. 
*En büyük hayalleri kendi işlerini kurmak. Sadece doğru zamanı ve fikri bulmaları gerektiğini 
düşünürler. 
Günümüz iş hayatında farklı yaşlardaki bireyler aynı çalışma ortamında yaşamakta ve bazı 
çatışmalar yaşanmaktadır. Yaşanan bu çatışmaların temel sebebi, kuşaklararası farklılık ve 
kuşakların birbirlerinden farklı iş anlayışlarına sahip olmalarıdır. Aktif olarak iş hayatında yer alan 
bebek patlaması kuşağı, X kuşağı ve Y kuşağı üyelerinin işe bakış açıları ve iş yapış şekilleri Tablo 
1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. İş Yaşamında Kuşaklararası Farklılıklar 
Baby Boomers X Kuşağı Y Kuşağı 

Çalışmak için yaşama 
anlayışı hakimdir. 

Yaşamak için çalışma anlayışı 
hakimdir. 

İş ve yaşam dengesinin sağlanması 
anlayışı hakimdir. 

Otoriteye ve kurallara 
saygılıdır. 

Otoriteye ve kurallara saygılıdır. Otoriteye karşı saldırgan bir tutuma 
sahiptir. 

İş yerine sadık, aynı yerde 
uzun süre çalışarak kariyerini 
ilerletme hedefine sahiptir. 

Genellikle iş yerine sadık olup, 
daha iyi bir fırsatla 
karşılaştığında iş değişikliğinden 
kaçınmaz 

Farklı arayışlar içinde olup, kısa 
zamanda çok sayıda iş değişikliği 
yapar. 

İşkoliktir. İş motivasyonu yüksektir. Eğlenerek çalışmayı sever. 

En önemli motivasyonu 
takdir ve terfidir. 

En önemli motivasyonu maddiyat 
ve kariyerinde ilerlemedir. 

En önemli motivasyonları farklılaşan 
iş tanımları ve iş yaşam dengesinin 
sağlanmasıdır. 

Yönetimsel yaklaşımı 
sorgulamaz. 

Yönetimsel yaklaşımla 
ilgilenmez. 

Şeffaf ve adaletli yönetimsel anlayışı 
önemser 

Çalışma saatlerine 
uyumludur. 

Çalışma saatlerine   uyumludur. Esnek çalışma saatlerini tercih eder. 

Süreçlere karşı sabırlı bir 
tutum içerisindedir. 

Süreçlere karşı sabırlı bir tutum 
içerisindedir. 

Sabırsızdırlar. 

Kanaatkardır. Rekabetçidir Yenilikçidir 
İş odaklı yaklaşıma   sahiptir.   Sonuç odaklı yaklaşıma sahiptir. Süreç odaklı yaklaşıma       sahiptir. 

Kaynak: www.abankkariyer.com 
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Birçok alanda Y kuşağı üyelerinin üzerinde durulmasının en büyük nedeni, bu kuşağın nüfusun 
büyük bir çoğunluğunu oluşturmasıdır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2013 yılı verilerine 
göre Y kuşağını oluşturan bireylerin sayısı 25 milyonu aşmış durumdadır (www.tuik.gov.tr).  
Toplam ülke nüfusunun yaklaşık %35’ini oluşturan bu kesim Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve 
sosyal alanları başta olmak üzere hemen her alana etki etmekte ve etmeye devam edecektir. 
 
3.5.  Z Kuşağı 
 
Z Kuşağı, 2000 yılından sonra dünyaya gelen bireylerin yer aldığı kuşaktır. Teknolojik bir 
dönemde doğdukları için, teknoloji ile iç içe yaşamaktadırlar. Büyük çoğunluğu X kuşağını 
oluşturan bireylerin çocuklarıdır ve ebeveynlerinden farklı olarak teknolojiyi sonradan öğrenmek 
zorunda kalmamışlardır. Teknolojinin içerisinde dünyaya gelen ve henüz çok küçük yaşlarda 
birçok teknolojik ürünü kullanabilen Z kuşağı, teknolojiye uyum sorunu yaşamamaktadır 
(www.kigem.com). 
En baskın özellikleri teknoloji kullanabilme yeteneği olan bu kuşak, dünyanın herhangi bir yerinde 
yaşayan kişiler ile çok kısa süre içerisinde iletişime geçebilmekte ve bilgi paylaşımında 
bulunabilmektedir. Teknoloji bağımlısı olarak da nitelendirilen Z kuşağı, sosyalleşme kavramını da 
internet ortamına taşımış durumdadır. Z kuşağı, sürekli çevrim içi olma isteğinde olan, oyun 
oynayan, paylaşım yapmaktan çekinmeyen ve aradığı bilgiye internet üzerinden ulaşan bir kuşaktır. 
Dikkat süreleri kısa olan ve zor odaklanıp zor konsantre olan Z kuşağı üyeleri, internet sayesinde 
aynı anda birden fazla konu ile ilgilenebilme yeteneğine sahip olmuşlardır (Berkup, 2015). 
2017 yılı itibariyle en büyük üyesi 17 yaşında olan bu kuşak üyeleri, aktif olarak iş hayatında yer 
almamaktadır. Yakın bir gelecekte iş hayatına atılmaya başlayacak olan bu kuşağın zevkleri, 
tercihleri ve hayata bakış açıları yeni çatışmaları beraberinde getirecektir. Bu büyük nüfusun, iş 
hayatına girmesi ile beraber firmaların iş yapılarını ve organizasyonlarını Z Kuşağı’na uygun bir 
biçimde değiştirmesi gerekecektir. Ayrıca üretilecek ürün ve sunulacak hizmetler açısından da Z 
Kuşağı oldukça belirleyici bir etkiye sahip olacaktır.  
 
 
4. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİN ÖLÇÜMLENMESİ 
 
4.1. Araştırmanın Yöntemi ve Metodolojisi 
 
Çalışma, Türkiye’de farklı bölgelerde yaşayan 17-37 yaş aralığındaki Y kuşağı banka çalışanlarının 
girişimcilik eğilimlerinin ölçülmesi amacıyla, internet üzerinden gerçekleştirilen anket çalışmasıyla 
elde edilen birincil düzey verilere dayalıdır. İnternet üzerinden 01.06.2017 – 30.07.2017 tarihleri 
arasında farklı sosyal medya grupları, banka şubeleri, forum sitelerine gönderilen anket katılım 
isteği 1000 olup, geri gelen anket sayısı 230 adettir. Eksik, hatalı ve kasıtlı yanlış cevaplanan 9 
anket analiz dışına alınarak 221 anket verisi değerlendirilmeye alınmıştır. Anket geri dönüş oranı 
219/1000= %21,9’ dur.  
Anket formu üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda;  demografik ve sosyo-ekonomik sorulara 
yer verilmiştir. Anketin ikinci kısmında ise; banka çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını 
kaybetme konusundaki girişimcilik kararlılıkları; işsiz kalabilme niyetleri ve girişimci olma 
konusundaki tecrübelerinin sorulduğu kısımda beş soru; anketin üçüncü bölümünde ise Yılmaz ve 
Sünbül (2009) tarafından geliştirilen 36 soruluk girişimcilik eğilimi ölçeği yer almaktadır. Bu 
ölçeğin seçenekleri; (1. Hiçbir zaman; 2. Nadiren; 3. Bazen; 4. Sık sık ve 5. Çok sık)  şeklinde 5’li 
Likert tipindedir. Söz konusu 36 maddelik ölçeğin içsel tutarlılık ölçüsü olarak alınan Cronbach 
Alpha değeri 0,90’dır.  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy değeri ise 0,961 
bulunmuştur. 
Araştırma bulgularının test edilmesi amacıyla ikili(binary) lojistik analizinden yararlanılmıştır. 36 
maddeden oluşan ölçeğin skorlarının değerlendirilmesi konusunda aşağıdaki tablo değerleri dikkate 
alınmış ancak girişimcilik skorlarının ordinal yapıda incelenmesi daha detaylı olacağından ikili 
sınıflandırma amacıyla girişimcilik skoru bakımından 124 ve üzeri skoru olanlar; “Girişimcilik 
eğilimi var”; diğer skorları ise “Girişimcilik eğilimi yok” şeklinde değerlendirilmiştir. Bu 
değerlendirmeye göre oluşturulan iki girişimcilik sınıfı bağımlı değişken olarak lojistik modelde 
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ele alınarak, bazı grupsal değişkenlerin etkisinin varlığı araştırılmıştır. Ayrıca tanımlayıcı bazı 
istatistikler verilerek söz konusu araştırma grubunun girişimcilik eğilimleri anlaşılmaya 
çalışılmıştır. 
 

Tablo 2. Girişimcilik Skorlarının Değerlendirilmesi 
 

Girişimcilik skoru Girişimcilik Düzeyi 
36 – 64 Çok düşük girişimcilik 
65 – 92 Düşük girişimcilik 
93 – 123 Orta düzeyde girişimcilik 
124 – 151 Yüksek girişimcilik 
152 – 280 Çok yüksek girişimcilik 

 
Kaynak: Yılmaz ve Sünbül (2009) 

 
Söz konusu girişimcilik eğilimi ölçümlenmesinde kullanılacak olan ölçek maddeleri şunlardır: G1: 
İşimde geçmiş performansımdan daha iyi olabilmek için daha çok çaba harcamaya çalışırım. G2: 
Görevimin son derece zor olduğu zamanlarda elimden gelenin en iyisini yaparım. G3: İstediğim 
şeyi elde ettiğim zaman bunun sebebinin genellikle kendi yeteneklerim olduğunu düşünürüm. G4: 
İşlerimde kendi kararlarım etkilidir. G5: Kendi işimi kurabilirim. G6: İşten zorunlu olarak 
ayrılırsam, işle ilgili kendime seçenekler oluşturabilirim. G7: Zor durumlarda seçenekler 
oluşturabilirim. G8: Farklı insanlarla dostluk kurabilirim. G9: Denemediklerimi denemekten 
çekinmem. G10: Kendimde farklı işler yapabilecek enerjiyi hissederim. G11: Arkadaşlarıma 
değişik iş projelerinden söz ederim. G12: Yeteneklerimi uygulayabilecek alanlar oluştururum. G13: 
Arkadaşlarımdan gelen bazı projelere katılmaktan çekinmem. G14: Hayatımı dış etkenlere 
bırakmam. G15:  Kararlarımla hayatımı şekillendirebileceğimi düşünüyorum. G16: Risk almaktan 
çekinmem. G17: Geleceği görerek ona dönük hazırlıklar yapabilirim. G18: Yeni bir şeyleri 
denememe imkan veren projeler üzerinde çalışmayı severim. G19: Eski fikirlere ve uygulamalara 
meydan okumayı ve daha iyilerini araştırmayı severim. G20: Yeni bir perspektiften bakamama 
imkan sağlayan proje ve işlerle uğraşırım. G21: Geçmişte başkaları tarafından kullanılmamış yeni 
yöntemlerle çalışmayı denerim. G22: Yeterli çabayla her türlü sorunu ortadan kaldırabiliriz. G23: 
Yaptığım planları yürütebileceğimden çoğunlukla eminimdir. G24: Yeni bir durum ve uygulamaya 
adapta olmakta sorun yaşamam. G25: Üzerinde çalıştığım bir konuda hata yapmaktan çekinmem. 
G26: Her işin bir riski vardır, işimde her türlü riski göze alabilirim. G27: Başarıyı sağlayacak 
uygun yöntem ve tekniklerin arayışı içerisindeyimdir. G28: Karşıma çıkan fırsatları 
değerlendirebilirim. G29: Elimdeki kaynakları bir araya getirerek verimliliğe dönüştürebilirim. 
G30: İşimde ve çalışmalarımda ortaya çıkan değişimlere açığımdır. G31: İşimi severek ve azimle 
yaparım. G32: İşimde yaratıcılık yönüm güçlüdür. G33: İşimi gerçekleştirirken herhangi bir ekip ya 
da kişiyle çalışabilirim. G34: Bir işte ya da uygulamada herhangi bir ekip ya da kişiyle 
çalışabilirim. G35: İş konusunda gelecekle ilgili etkili kararları alabilirim. G36: Farklı işlere 
yönelik motivasyonum ve eğilimlerim güçlüdür. 
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4.2. Araştırmanın Bulguları 
 

Tablo 3. Katılımcıların Demografik ve İş İle İlgili Bulguları 

 Sayı (%)  Sayı Yüzde(%) 
Cinsiyet   Medeni durum   
Kadın 81 36,7 Evli 105 47,5 
Erkek 140 63,3 Bekar 116 52,5 
Toplam 221 100,0 Toplam 221 100,0 
Eğitim Düzeyi   Sektördeki deneyim süresi   
Ön lisans 18 8,1 0-5 Yıl 172 77,8 
Lisans 161 72,9 5 ve üzeri 49 22,2 
Lisansüstü 42 19,0 Total 221 100,0 
Toplam 221 100,0 Pozisyonu   
Yaş   Alt düzey 46 20,8 
17 – 21  0  0 Orta düzey 119 53,8 
22-26 74 33,5 Üst düzey 56 25,3 
27-31 98 44,3 Toplam 221 100,0 
32-37 49 22,2 İşten duyulan memnuniyet   
Toplam 221 100,0 Evet 49 22,2 
Kendi işini kurma 
isteği 

  Hayır 172 77,8 

Evet 207 93,7 Toplam 221 100,0 
Hayır 14 6,3 Girişimcilik eğilimi 

durumu 
  

Total 221 100,0 Girişimcilik eğilimi yok 56 25,3 
   Girişimcilik eğilimi var 165 74,7 
   Toplam 221 100,0 

 
Araştırmaya katılan banka çalışanlarına ait demografik veriler ile beraber anketin ilk bölümünde yer 
alan sorulara verilen cevaplar Tablo 3’te verilmiştir. Tablo incelendiğinde, banka çalışanların 
%77,8’inin mevcut işinden memnun olmadığı ve katılımcılarının %93,7’sinin yeterli sermaye bulduğu 
takdirde kendi işini kurmak istediği sonuçları görülmektedir. Yapılan girişimcilik skor analizine 
bakıldığında 221 katılımcıdan 165’inin (%74,7) girişimcilik eğiliminin olduğu, 56’sının (%25,3) ise 
girişimcilik eğiliminin olmadığı görülmektedir. 
 

Tablo 4. Bankacılık İle İlgili Genel Sorulara Verilen Cevaplar 
 

Genel Bankacılık Soruları Katılıyorum Katılmıyorum Toplam 
Sayı % Sayı % Sayı % 

Girişimcilik için bankanın sunmuş olduğu sosyal 
haklardan vazgeçebilirim (erken emeklilik, emekli 
sandığı, özel sağlık sigortası, tatiller, banka fonu 
vb.) 

151 68,3 70 31,7 221 100 

Girişimci olmak için her ay sabit maaş almaktan 
vazgeçebilirim 

178 80,5 43 19,5 221 100 

Girişimcilik için bankanın bana sunduğu yan 
haklardan vazgeçebilirim. (Şirket arabası, servis, 
prim, aylık yemek kartı vb.) 

165 74,7 56 25,3 221 100 

Girişimci olmak için bankada çalıştığımdan daha 
fazla fiziksel ve zihinsel çalışabilirim 

184 83,3 37 16,7 221 100 

Girişimcilik için yeterli iş tecrübesine sahibim. 
 

112 50,7 109 49,3 221 100 
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Anketin ikinci bölümünde yer alan sorulara verilen cevapların dağılımı yukarıdaki tabloda 
görülmektedir. Burada dikkat çeken en önemli nokta çalışmaya katılan banka çalışanlarının 
%83,3’ünün girişimci olabilmek için mevcut işinden daha fazla çalışmayı göze alabilmesidir. Yine 
aynı şekilde çalışanların %80,5’i her ay sabit bir maaş almaktan vazgeçebileceğini belirtmiştir. 
 

Tablo 5. Girişimcilik eğilimine etki eden faktörler 

Girişimcilik 
değişkenleri 

H
iç

bi
r 

za
m

an
 

N
ad

ir
en

 

B
az

en
 

Sı
k 

sı
k 

Ç
ok

 sı
k 

 
Std.  
Sapma 

 
Ort. 

 
Sayı 

G1 0 14 21 140 46 0,74760 3,9864 221 
G2 5 9 28 119 60 0,90192 3,9864 221 
G3 9 0 54 98 60 0,89872 3,9231 221 
G4 0 35 42 109 35 0,92974 3,6516 221 
G5 7 14 63 105 32 0,91711 3,6380 221 
G6 0 28 49 95 49 0,94342 3,7466 221 
G7 0 21 49 109 42 0,86375 3,7783 221 
G8 0 10 39 77 95 0,84777 4,1765 221 
G9 0 12 63 104 42 0,76115 3,8416 221 
G10 0 17 74 91 39 0,83200 3,7014 221 
G11 0 42 84 88 11 0,80258 3,2715 221 
G12 0 24 70 116 7 0,75355 3,4615 221 
G13 0 42 77 102 0 0,76191 3,2715 221 
G14 0 14 70 98 39 0,82365 3,7330 221 
G15 7 9 28 138 39 0,84044 3,8914 221 
G16 4 38 91 49 39 1,04549 3,3529 221 
G17 7 29 63 80 42 1,03692 3,5566 221 
G18 11 10 37 138 25 0,86142 3,7330 221 
G19 15 17 47 110 32 0,95117 3,6380 221 
G20 0 32 38 140 11 0,75945 3,6697 221 
G21 0 33 80 87 21 0,89776 3,3665 221 
G22 0 42 28 112 39 0,97907 3,6697 221 
G23 0 20 43 123 35 0,77465 3,8100 221 
G24 0 19 42 114 46 0,80168 3,8914 221 
G25 0 25 91 56 49 0,96021 3,5430 221 
G26 7 36 90 50 38 0,98274 3,3529 221 
G27 0 19 44 136 22 0,74509 3,7783 221 
G28 0 11 58 125 28 0,76586 3,7149 221 
G29 0 21 42 137 21 0,68677 3,7647 221 
G30 0 12 44 147 18 0,70539 3,8281 221 
G31 0 18 31 147 25 1,00519 3,7014 221 
G32 8 13 70 71 59 0,87863 3,7964 221 
G33 0 22 62 80 57 0,95329 4,0181 221 
G34 0 21 35 84 81 0,87221 4,1448 221 
G35 0 14 28 91 88 0,95766 3,7647 221 
G36 0 21 63 72 65 0,89099 3,8597 221 
Genel        3,723  
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Lojistik Regresyon Analiz Sonuçları 
 
Girişimcilik eğilimi ile ilgili kurulacak lojistik regresyon modelindeki bağımlı değişken y,  
0-   Girişimcilik eğilimi yok, 

1- Girişimcilik eğilimi var, şeklinde kodlanırken;  
Girişimcilik eğilimine etkisi olabileceği düşünülen bağımsız değişkenler ise;  
Cinsiyet: 1=Kadın, 2=Erkek 
Yaş : 1=22 – 26,  2=27 – 31, 3=32 – 37 yaş, (17-21 yaş arası katılımcı bulunmadığından kodlamada 
dikkate alınmamıştır). 
Medeni durum: 1=Evli, 2= Bekar. 
Gelir : Sayısal değişken olarak alınmıştır. 
Eğitim durumu:  1=Ön lisans, 2=Lisans ve 3= Lisansüstü.  
Çalıştığı pozisyon: 1=Alt düzey 2=Orta düzey ve 3= Üst düzey. 
Sektördeki deneyim süresi: 1= 0 – 5 yıl, 2= 5 yıl ve üzeri. 
İşten duyulan memnuniyet: 1=Evet, 2= Hayır. 
Kendi işini kurma isteği: 1=Evet, 2= Hayır. 
Adım adım seçim (Enter), yöntemine göre Lojistik Regresyonda, hiçbir değişken yokken başlar, sonra 
her adımda bir değişken eklenir ya da çıkarılır. Eğer verilen adımda lojistik regresyon denklemine 
değişken eklenmiyor veya çıkarılmıyorsa işlem durur (Ürük, 2007). Bu yöntem ile elde edilen lojistik 
regresyon modelin sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

Tablo 6. Girişimcilik eğilimine ilişkin lojistik regresyon analizi sonuçları 
 

Değişkenler B Std. 
Hata 

Wald s.d Anlamlılık Exp(B) 

cinsiyet(1) 25,592 3139,618 ,000 1 0,993 130189274347,252 
Eğitim   1,557 2 0,459  
Eğitim(1) 22,968 7639,873 ,000 1 0,998 9441664952,359 
Eğitim(2) 1,946 1,559 1,557 1 0,212 6,998 
Gelir -0,001 0,001 3,498 1 0,041* 0,999 
Yaş   9,674 2 0,008  
Yaş(1) -20,898 10370,204 ,000 1 0,998 0,000 
Yaş(2) -23,183 10370,204 ,000 1 0,998 0,000 
Medeni(1) 1,466 0,621 5,571 1 0,018* 4,333 
Deneyim(1) 18,916 10370,204 ,000 1 0,999 164113420,863 
Pozisyon   3,480 2 0,176  
Pozisyon(1) -1,723 1,233 1,952 1 0,162 ,179 
Pozisyon(2) -,491 1,073 ,209 1 0,647 ,612 
Memnuniyet(1) -1,407 0,664 4,493 1 0,034* 0,245 
Sabit 4,089 2,081 3,863 1 0,049 59,710 

*:  %5 ve daha düşük hata payında anlamlıdır. 
 
Birden çok bağımsız değişkenin yer aldığı lojistik modeller, diğer çok değişkenli regresyon 
modellerine benzemekle birlikte bağımsız değişkenin türüne bağlı olarak katsayıların yorumlanması 
farklıdır.  Doğrusal regresyon analizinde bağımlı değişkenin değeri, lojistik regresyonda ise bağımlı 
değişkenin alabileceği değerlerden birinin gerçekleşme olasılığı kestirilir. Lojistik modeldeki etkiler 
Odds'a dayanır. X'in bir değerinde kestirilen Odds'un, diğer değerinde kestirilen Odds'a oranı olarak 
verilmektedir. Bu istatistik X=1 olan bireylerin X=0 olan bireylere nazaran bağımlı değişkenin kaç kat 
daha fazla 1 olarak görüldüğü sonucunu verir(Bircan, 2004).  
 
 
Modelde parametrelerin anlamlılıklarına bakıldığında, gelir, medeni durum ve memnuniyet 
değişkenlerinin Y kuşağı banka çalışanlarının girişimcilik eğilimleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip 
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olduğu; diğer değişkenlerin ise modelde %5 hata payında girişimcilik eğilimlerinde etkisi olmadığı 
söylenebilir. 
Odds (Exp(B)) oranlarına göre; modelde anlamlı olduğu daha önce belirtilen değişkenlerden medeni 
durum değişkeni evli çalışanların referans değer olarak verilen bekar çalışanlara göre girişimcilik olma 
olasılıklarının 4,333 kata daha fazla olduğu söylenebilir. Buna göre; evliliğin bireylerde daha yüksek 
yaşam standardı ve harcama ihtiyaçları doğurduğu için evli çalışanların girişimciliğe daha yatkın 
oldukları ifade edilebilir. Yine gelir değişkeninin Odds oranına bakıldığında, bir birim gelirdeki artışın 
girişimcilik eğilimini 0,999 kat daha azalttığı belirlenmiştir. Bu durumu gelirin yükselmesine bağlı 
olarak girişimcilikten beklenen ekonomik faydalara ihtiyaç duyulmaması şeklinde yorumlamak daha 
doğru olacaktır. Son olarak, işten duyulan memnuniyet ile ilgili değişkenin Odds oranına bakıldığında 
ise, işinden memnun çalışanların girişimcilik eğilimlerinin memnun olmayanlara göre 0,245 kat daha 
az olduğu söylenebilir. İşinden memnun olmayanların yeni iş aramak veya girişimcilik yapmak gibi 
seçeneklerini dikkate aldıkları sonucu çıkarılabilir. 
Modelin anlamlılığını test eden Omnibüs testi ile parametrelerin sıfırdan farklılığı sınanır. Omnibus 
testi sonucu aşağıdaki tabloda verilmiştir. Anlamlılık değerleri %1 den daha düşük olduğundan; 
Lojistik regresyon katsayıları aynı anda sıfıra eşit değildir, böylece, modelin %1 seviyesinde 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilir. 
 

Tablo 7. Omnibus testi sonuçları 
 

 Ki-kare Sd. Anlamlılık 
Step 1 Step 140,450 11 0,0001 

Block 140,450 11 0,0001 
Model 140,450 11 0,0001 

 
Lojistik regresyon modeli, herhangi bir tahmin tekniği ile tahmin edildikten sonra kurulan modelin 
uyum iyiliği test edilmelidir. Bağımlı değişkenin ne derece etkin olarak tanımlandığının bilinmesi 
gerekir. Bunun için modelin uyum iyiliğine (goodness-of-fit) bakılmalıdır. Lojistik modelin uyum 
iyiliğinin değerlendirilmesinde ki-kare dağılımına uygunluk gösteren Hosmer-Lemeshow(H-L) testi de 
kullanılabilir. Bağımlı değişkenin ne derece etkin olarak tanımlandığını gösteren modelin uyum iyiliği, 
ulaşılan sonuca göre bağımlı değişkenin etkin bir biçimde tanımlandığını ortaya koyar (Murat & 
Işığıçok, 2007). 
 

Tablo 8. Hosmer and Lemeshow Testi 
 

Step Ki-kare Sd. Anlamlılık 
1 38,674 8 0,652 

 
Söz konusu modelin uyum iyiliğini test etmek amacıyla kullanılan Hosmer-Lemeshow (H-L) testinde 
2 = 38,674, 8(d.f.), p=0,652 bulunmuştur. P değeri (0,652)>0,05 olduğundan, lojistik regresyon 
modeli genel olarak anlamlıdır. Uyum iyiliği açısından ayrıca sınıflandırma tablosuna bakmakta da 
yarar vardır. 
 

Tablo 9. Sınıflandırma tablosu 
 

 
 
 
Gözlenen 

Tahminlenen 
Girişimcilik eğilimi Doğru  

tahmin(%) Girişimcilik 
eğilimi yok 

Girişimcilik 
eğilimi var 

Girişimcilik 
eğilimi 

Girişimcilik 
eğilimi yok 

42 14 75 

Girişimcilik 
eğilimi var 

14 154 91,7 

Genel(%) 87,5 
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Tablo 9’a göre, kurulan lojistik model yardımıyla banka çalışanlarının girişimcilik eğilimleri 
göstermemeleri durumunu doğru tahmin etme oranı %75; girişimcilik eğilimlerini gösterme 
durumlarının tahmin etme oranı ise %91,7 olarak bulunmuştur. Modelin genel olarak doğru 
sınıflandırma yapma oranının %87,5 olduğu görülmektedir. 
 
4.3. Sonuç ve Değerlendirme 
 
Bu çalışmada toplanan birincil veriler yardımıyla Y kuşağı banka çalışanlarının girişimcilik eğilimleri 
anlaşılmaya çalışılmıştır. Elde edilen modele göre Y kuşağı banka çalışanlarının girişimcilik eğilimi 
gösterme oranının %74,7 olduğu, neredeyse her dört banka çalışanından üçünün girişimcilik 
eğiliminin var veya yüksek olduğu, sadece her dört banka çalışanından birinin bu eğilimi az veya hiç 
göstermediği anlaşılmıştır.   
Y kuşağı içerisinde yer alan banka çalışanlarının girişimci olmak için bankada çalıştığından daha fazla 
fiziksel ve zihinsel çaba göstermesi konusunda %83,3’lük kısmı çalışmaya razı olduklarını; %80,5’lik 
kısmının ise her ay sabit bir maaş almamayı göze alabileceklerini belirtmişlerdir. Bu oranlar, bu 
kesimin girişimci olma konusunda ne kadar istekli olduklarını anlamak bakımından çok önemlidir. 
Buna karşın yine banka çalışanlarının %68,3’lük kısmının banka sosyal haklarından girişimcilik 
yapmak adına vazgeçme eğiliminde olmaları bu kararlılığın önündeki bir engel olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ayrıca sektör çalışanlarının %77,8’lik bir kısmının işinden memnun olmadığı; yine bu 
çalışanların %93,7’sinin yeterli sermayeleri olması durumunda kendi işlerini kuracak kararlılıkta 
oldukları anlaşılmıştır.  
Sektör çalışma süreleri göz önüne alındığı zaman çalışanların girişimci olma isteklerini bitirmedikleri, 
halen yaptıkları işten yeterince tatmin olmadıkları ifade edilebilir. Başka bir ifadeyle, bankacılık 
sektöründe çalışan Y kuşağı üyeleri, kurumlarında uzun süre görev yapsalar dahi, girişimci olma 
konusundaki isteklerini ve heveslerini kaybetmemektedirler. 
Türkiye’de devlet memurluğundan sonra en güvenilir, kariyer imkânları sunan, kurumsallaşmanın üst 
düzeyde olduğu ve diğer sektörlere göre daha istikrarlı istihdam alanları sunan bankacılık sektörünün 
avantaj ve dezavantajlarına rağmen girişimcilik eğilimleri açısından yüksek potansiyele sahip bireyler 
barındırdıkları, yeterli fırsat ve imkanların bulunması durumunda girişimci olabilecekleri 
düşünülmektedir.  
Ortaya konulan tüm bu sonuçlara rağmen, şartlar, ekonomik fayda ve olanaklar ne kadar zor olursa 
olsun girişimcilik eğilimin kişisel boyutu hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekir. Yaklaşık %93,7’lik 
bir çalışan kesimin girişimci olmak için fırsat beklediği ve bankadaki ağır çalışma koşullarından daha 
fazla çalışmayı kabul etmelerine rağmen istifasını vererek girişimci olma konusunda gereken risk ve 
kararlılığı da yeterince gösteremedikleri bir gerçektir. 
İnternet üzerinden gönderilen ve değerlendirilen 221 anket verisi kullanılarak yürütülen çalışmanın 
veri sayısının artırılması ile çalışmadaki bulguların daha da güvenilir hale geleceği açıktır. Ayrıca 
örneklem seçiminin olasılıksız yöntem kullanılarak gerçekleştirilmesi çalışma sonuçlarının 
genellemesini engellemektedir. 
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1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI  
 
İşletmelerde verimliliğe etki eden başat faktör çalışanların motivasyonlarıdır. Özellikle hizmet 
sektörünün hızla büyüdüğü bir çağda yaşıyoruz. Sanayi üretiminin satış sonrası destek ve pazarlama 
gibi müşteri memnuniyetini etkileyecek bölümlerin öneminin artması nedeniyle verimlilik ve karlılık 
hizmet sektöründe olduğu gibi imalat sektöründe de bütünüyle insan kaynağına bağlıdır. Günümüz 
çalışma hayatına diğer kuşaklara oranla oldukça farklı özelliklere sahip ve yönetilmesi kolay olmayan, 
y kuşağı olarak isimlendirilen kitle girmeye başladı. Günümüz dünyasındaki iş gücünün önemli bir 
kısmını artık, 1981-2000 yılları arası doğanlardan oluşan Y kuşağı oluşturmaktadır. Bu kuşağın çok 
ifade edilen negatif özellikleri aidiyet duygusunun az iş motivasyonlarının düşük olmasıdır. Bazı iş 
profesyonelleri ile yapılan derinlikli görüşmelerde motive edilmelerinin güç olmadığı sadece farklı 
yöntemlerle olduğu ifade edilmektedir. Doğru motivasyon araçlarını kullandığınızda rahatlıkla motive 
edebileceğiniz ifade edilmektedir. Hızlı tüketim toplumu olmanın getirdiği önemli etkiler y kuşağının 
temel özelliklerinde belirleyici olmuştur. Kişilik özellikleri olarak bireyci ve yüksek özgüvenli 
oldukları ifade edilmektedir. Çalışmanın ana amacı y kuşağının temel özelliklerini ortaya koyarken iş 
hayatında sürekli nasıl motive edileceğinin yönetim bilimi ekseninde ortaya koymaktır. 
 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI  
 
Kuşaklar konusu sosyal bilimlerde birçok  disiplinini meşgul etmektedir. Bu çalışmada daha önce y 
kuşağına ilişkin yapılan çalışmaların ışığında y kuşağının iş motivasyonun nasıl sürdürülebilir şekilde 
gerçekleştirileceği tespit edilmeye çalışılmaktadır. İnan Acılıoğlu’na ait İş’te Y kuşağı isimli kitabında 
y kuşağının temel özelliklerini Türkiye üzerinden tespit etmeye çalışmıştır. Kuşaklar ile ilgili 
Türkiye’de yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde; yabancı literatüre benzer şekilde, kuşakların tarih 
aralıklarına ilişkin kesin bir sonuca varılamadığı anlaşılmaktadır. Ancak, genellikle çoğu araştırmacı X 
Kuşağı’nı ve Y Kuşağı’nı birbirinden ayırt etmek için 1980 yılını baz almayı tercih etmiştir. Bununla 
birlikte diğer çalışmalarda da 1980 yılına yakın bir tarih dikkate alınmıştır (Çağlar, 2015:8). Neil ve 
Howe daha sonraki çalışmalarında 1900’lü yıllardaki kuşakları dört kategoriye indirgeyerek, 
günümüzdeki araştırmaların kuşak sınıflandırmalarına referans olmuştur. Neil ve Howe tarafından, 
1900’lü yıllarda yaşamış olan kuşaklar doğum yılları itibariyle aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır; 
• Yönetimsel Sorunlar Kuşağı (Goverment Issues Generation): 1901-1924 yılları arasında doğanlar 
• Sessiz Kuşak (Silent): 1925-1942 yılları arasında doğanlar 
• Patlama Kuşağı (Boom): 1943-1960 yılları arasında doğanlar 
• X Kuşağı (X): 1961-1981 yılları arasında doğanlar 
• Milenyum Kuşağı (Millenials): 1982-2002 yılları arasında doğanlar ( Howe, 2000:327) 

                                                
1 Yrd. Doç. Dr., Ordu  Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, 
azizmuslu@gmail.com. 
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Yapılmış araştırmalardan Y kuşağının temel özelliklerini tespit edebilmekteyiz. Kuşaklar ile ilgili 
yapılan çalışmalar, özellikle Y Kuşağı’nın günümüze kadar incelenen tüm kuşaklar içerisinde “en iyi 
eğitim almış kuşak” olduğunu öne sürmektedir (Brown, 2009). Ernst & Young firması tarafından 2013 
yılında 1.215 kişi ile kuşaklar üzerine yapılan araştırma da Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalara 
paralel sonuçlar sunmaktadır. Araştırmada kuşakları tanımlayan karakteristik özellikler sorusunun 
yanıtlarına göre Y Kuşağı’nın “teknolojisi becerisi” %78 seviyelerinde iken, bu değer X Kuşağı için 
%18 olarak hesaplanmıştır. Aynı araştırmada “sosyal medya uyumu” ölçütünden Y Kuşağı %70’lik 
bir değer alırken, X Kuşağı %24’lük bir değere sahip olmuştur (Ernst & Young, 2013). Y Kuşağı’nın 
diğer kuşaklar gibi bazı önemli olaylara tanıklık ettiği ifade edilmektedir. Sovyetler Birliği’nin 
dağılması ise bu olayların başında gelmektedir. Ayrıca, Y Kuşağı üyelerinin teknoloji ile iç içe 
büyüdüğü, çok erken yaşlarda bilgisayar kullanmaya başladığı, 7/24 çevrimiçi olduğu ve iş hayatına 
başladığı dönemde beklentisinin yüksek olduğu belirtilmektedir (Murphy and Raines, 2013:13). 
Ülkemizde teknoloji kullanımının kuşaklar arasındaki farkını ölçmeye yönelik olarak 2012 yılında bir 
araştırma gerçekleştirilmiştir. İnternet üzerinden 333 kişinin katıldığı anketin sonuçlarına göre; 
katılımcıların %80’i interneti günde bir saatten fazla; %60’ı ise günde dört saatten fazla kullandığını 
belirtmiştir. Katılımcılar yaş skalasına göre; Y Kuşağı (18-30 arası yaş), X Kuşağı (31-43 arası yaş), 
Patlama Kuşağı (44-50 yaş arası) ve Patlama Kuşağı öncesi (57 yaş ve üzeri) olarak sınıflandırılmıştır. 
Çalışmanın bulguları; “bilgisayar kullanma” ve “bilgisayarla çalışma” öz yeterliliği açısından Y 
Kuşağı’nın diğer kuşaklardan daha üstün olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı araştırmada; “bilgisayar 
teknolojisi endişesi”, “bilgisayar sorunları endişesi” ve “teknopolitik stres” gibi sorunlar bakımından 
Y Kuşağı’nın en az kaygı yaşayan kuşak olduğu görülmektedir (Uslu, 2012:84). Yapılan tüm 
araştırmalar gösteriyor ki bilgi teknolojisini kullanım noktasında başarılı bir nesilden söz ediyoruz. 
Örgüt içi iletişimini geliştirme noktasında yöneticiler mutlaka sosyal medyayı işletmenin yönetiminde 
faal olarak kullanmak zorundalar.  Y kuşağı için yoğun baskıdan uzak bir iş ortamı ve özel hayatında 
esneklik tanınması önemlidir. İş odaklı olup beraberinde eğlenerek çalışma kültürü oluşturmak bu 
kuşak için oldukça önemlidir. Y kuşağına göre patron ve ekip oyuncusu dengesi kurulmalı ve 
kendilerine acemi gözüyle değil meslektaş gözüyle bakılmalıdır. Kendilerine iş yapma biçimlerine 
göre düzenli olarak geri bildirim verilmeli, eğer beklenen başarı yakalanmışsa onurlandırma, 
ödüllendirme yapılmalıdır (Önder, 2012). En önemli davranışsal sonuçlar içerisinde yer alan iş 
tatmini, motivasyon, bireylerin örgüt kararlarına katılması ve örgütte devam etme arzusu olumlu 
bağlılık etkisi yaratırken, iş değiştirme ve işe devamsızlık olumsuz etki yaratmaktadır (İnce ve Gül, 
2005, s.94). İşletmeler kurumlarında Y kuşağının motivasyonunu arttıracak politikaları 
uyguladıklarında karlılık ve verimlilik düzeylerini arttıracaklardır.  
 
 
3. TASARIM VE YÖNTEM  
 
Araştırmanın ana problemi doğrultusunda y kuşağının motivasyonun sağlanması sorununa çözüm 
aranmaktadır. Bu konuda yapılan birçok araştırma ve literatür mevcuttur. Bu araştırmalardan yola 
çıkarak tespit edilen ortak bulgular analiz edilerek sunulacaktır. Y kuşağının iş hayatındaki 
davranışları, beklentileri, amaçları ve hedefleri nasıl değişiklik göstermektedir. iş yaşamındaki 
davranış biçimleri hangi noktalarda diğer kuşaklardan farklılaşıyor ve bu farklılığın önemli nedenleri 
nelerdir. Günümüzde işletmeler Y kuşağının Beklentilerini nasıl karşılayabilir sorularının cevaplarını 
aramamaktadır. Teknolojiyi çok iyi kullanan kuşak mutlaka işletmelerde yatırım kapasitesi ve 
verimliliğe etki edecektir. Sonuca hızlı bir şekilde ulaşma istekleri proaktif olmalarının önünde bir 
engel teşkil etmektedir. Bu duruma karşın sonuç odaklı ve hızlı hareket etmektedirler. Bu çalışmada 
hazırlanan raporlar, İnsan kaynakları alanında ’ki yayınlarda uzman görüşleri ve literatür taraması ile 
Y kuşağının motivasyonun nasıl arttırılacağı İnsan kaynakları yönetimi perspektifinden 
incelenmektedir. Y neslinin yönetilmesinin zor olduğu noktasında hem fikir olmaktadırlar. İşletmeler 
açısından iş gücü devir oranının yüksek olacağı öngörülen Y kuşağı çalışanlara yatırım yapmak 
rasyonel gözükmemektedir. Ancak, işletmelerin en önemli sermayesi olan insan kaynağına yatırım 
yapmaları önemli bir ihtiyaçtır. Buradan hareketle hazırlanan bu çalışmada işletmelerin amaçlarına 
ulaşabilmeleri, etkin ve verimli olabilmeleri için Y kuşağının motivasyonunu artırmanın kalıcı yolları 
araştırılmaktadır. 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA  
 
Y kuşağı için sıralanan olumsuz özellikleri olumlu gösterilen özelliklerinden azdır. Özelikle aidiyet ve 
sadakat duygusu az, çok iş değiştirir özgürlüğüne düşkün, narsizim düzeyinde kendini beğenme, 
bireyci, sabırsız, iş yaşam dengesini  sağlıklı şekilde kuramayan, ilgi odağı olmak isteyen, gerçekçi 
olmayan yüksek hedefleri olan sorumluluk duygusu az olarak ifade edilmektedir. Bu karşın hızlı 
hareket edebilen, girişimci, birden fazla işi aynı anda yapabilen, olumsuz gelişmelerin nedenlerini 
sorgulayıp tartışabilen, yüksek özgüvenli, saygınlık ve statüye önem veren özelliklere sahiptir. Y 
kuşağının en büyük olumsuzluğu yokluğu hiç görmemesi nedeniyle fedakârlık yapmayı 
bilmemektedir. Y kuşağı çalışmayı bir amaç olarak görmemekte iş yerinin eğlenceli bir yer olmasını 
talep etmektedir. Mesailer ve ek çalışmalar maddi karşılığı ödense bile motivasyonunu ve zaten az 
olan örgüte bağlılığını azaltmaktadır. Bu nedenle tembel olarak görülmektedir. Hiyerarşiyi ve klasik 
yönetim anlayışını sevmemektedirler,  hızlı çalışma ortamı ve hızlı terfi beklemektedirler. Tüketim 
toplumunun her şeyi hazır sunmasının getirdiği etki, y kuşağının zorluklarla mücadele etme 
kabiliyetini düşürmektedir. Bu durum özellikle kriz dönemlerinde kurum için daha büyük sorunlara 
yol açmaktadır. Y kuşağı çalışanlar geleneksel mesai anlayışını benimsememektedir. İş 
performanslarının yapılan işin çıktılarıyla ölçülmesini istemektedirler. Bu durum, aidiyetsizlikten 
kaynaklanan sorumluluk almama eğilimleri ile çalışma hayatında bir ikilem yaratmaktadır. Bu 
noktada, örgüte bağlılığı düşük bir çalışanın esnek şekilde nasıl istihdam edilebileceği sorunsalı 
karşımıza çıkarmaktadır. Y kuşağının bütün bu özellikleri göz önüne alınarak bir çalışma düzeni ve 
yönetim biçimi oluşturarak motivasyonlarının arttırılması sağlayabilecektir. Y kuşağı çalışanlarının 
motivasyonuyla işletmenin inovasyon kapasitesi mutlaka artacaktır. Günümüzde, akıllı telefonlar ve 
aktif sosyal medya kullanımı iş gücü verimliliğini düşürmektedir. Bilhassa motor becerilere dayanan 
işlerde kazalara yol açabilmektedir. Dolayısıyla, sosyal medyayı çalışma hayatına doğru şekilde 
entegre etmek bir zorunluluk halini almıştır. İş ve yaşam dengesinin kurulmasında bir takım sorunlarla 
karşılaşılmaktadır. İş dünyasının en önemli sorunlarından biri bu yeni kuşak çalışanların iş 
motivasyonlarının düşük olmasıdır. Bu konuda geçici olarak çözümler bulunmakla birlikte doğru 
yönetim stratejisinin nasıl olması gerektiği tartışmalıdır.  
 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER  
 
Y kuşağı diğer kuşaklardan farklı olarak küresel dünyadaki diğer akranlarıyla aynı özellikleri gösteren 
bir kuşaktır. Bu noktada y kuşağının yönetim ve organizasyonu için oluşturulan reçete dünyanın her 
yerinde uygulanabilir. Takım çalışması ile paylaşma duyguları geliştirilerek iş motivasyonunun 
artması ve örgüte bağlılık sağlanabilecektir. Yöneticiler koçluk ve mentorluk yaparak y kuşağının 
gelecek vizyonlarının kurumla eş güdümlü olarak oluşturulmasının yolları aramalıdır. Y 
kuşağındakiler, fark yaratmaktan ve fark edilmekten hoşlanmakta, değişimi destekleyici davranışlar 
sergilemekte, çalıştıkları kurumdan her anlamda esneklik beklemektedirler. Kıyafetleri, çalışma 
saatleri, iş yapış biçimleri gibi pek çok tercihlerinde farklılıklar görülen Y kuşağıyla iletişim ve 
işbirliği sağlamak için en önemli nokta, takdir ve geribildirim olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan 
birçok araştırma, y kuşağının iş tutumları açısından örgüte bağlılık ve iş doyumlarının düşük olduğunu 
göstermektedir. Hayattan zevk almak için birinci öncelikleri yaşamak olan y kuşağı, aynı zamanda 
sabırsız olma özellikleri ile de öne çıkmaktadır. Y kuşağı çalışan ile kurulan sağlıklı bir iletişim ile 
kurumdan beklentileri tespit edildiğinde Y kuşağı çalışanının motivasyonu artacaktır. İç girişimciliği 
arttırmalı y kuşağının yenilikçilik kapasitesinden istifade edilmeli ve yeni fikirlere açık olunmalıdır. Y 
kuşağının iş tutumları göz önüne alınarak yönetim stratejileri belirlenmelidir. Y kuşağı için takdir 
önemlidir. Bireysel olarak gerçekleştirdiği başarılar takdir edilmelidir. Yetki genişletilmesi ile 
motivasyonu artan y kuşağı çalışanlar sonuç odaklı değerlendirilmelidir. Performans değerlendirme 
kriterleri işte geçirilen mesaiye göre değil çıktıya göre değerlendirilmelidir. Y kuşağının teknoloji ile 
büyüdüğü göz önünde bulundurularak kurum içi uygun dil oluşturulmalıdır. Sorgulayıcı olmaları 
kurum için olumlu bir şekilde yönlendirilebilir. Y kuşağı çalışanları şirket içi kuralları sorgulayan 
gerektiğinde o kuralları değiştirmek isteyen bir yapıya sahiptir. İş planlaması sosyal yaşamlarını 
engellemeyecek şekilde iş yaşam dengesi göz önüne alınarak oluşturulmalıdır. Esnek çalışma, takdir 
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edilme, eğitim fırsatları  iyi bir ücretten daha fazla tatmin etmektedir. Takdir ve doğru iletişim,  ile iş 
yeri hakkında olumlu bir algı geliştirilebilecektir. Sosyal medya üzerinden düzenli geri bildirim 
istemektedirler. Y Kuşağı için teknoloji ürünleri, seyahat, eğitim paketleri motivasyon araçları olarak 
kullanılabilir. Y kuşağının temel özellikleri, motivasyon teorileri ve uygulamaları göz önünde 
bulundurularak motivasyonu arttıran ödül sistemi kurulmalıdır. 
 
 
KAYNAKLAR 
 
ACILLIOĞU, İ. (2015), “İş’te Y Kuşağı” Elma Yayınevi.  
BROWN, S., (2009), v.d., “Generation Y in The Workplace”,  s. 7., 

http://bush.tamu.edu/research/capstones/mpsa/projects/2009/2009GenerationYintheWorkpla
ce.pdf, 12 Mayıs 2017. 

ERNST & Young, “Younger Managers Rise in the Ranks”, 2013, 
http://www.ey.com/US/en/Issues/Talent-management/Talent-Survey-Members-of-each-
generationperceived-characteristics, (Erişim Tarihi : 08 Şubat 2017) 

ÖNDER,D.G. (2012), “Kuşak Değişiminin Profesyonel Yaşama Etkisi”, 
http://www.dinamikler.org/2012/doc/2012/Dogan_Gunes_Onder.pdf, 22.08.2016 

HOWE, N., (2000), “Millennials Rising: The Next Great Generation”, New York, Vintage Books, 
s. 327. 

İNCE, M. ve Gül, H. (2005), “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”, Konya: Çizgi 
Kitabevi. 

MURPHY, S. A., Claire R.,(2007) Leading A Multigeneration a Workforce,  Washington, AARP.       
TOPGÜL, T.Ç.(2015),  “Y Nesli Üzerine Sosyolojik Bir Analiz”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü),  s. 8 
USLU, T., Rodoplu Şahin, D. , Çam, D., (2012) “Yaş ve Kuşak Farklılıklarına Göre İnternet ve 

Bilgi Teknolojileri Kullanımının Düzeyi, Yarattığı Tekno-Politik Stres ve Sonuçları”, Bilgi 
Ekonomisi ve Yönetim Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, s. 84-88. 

 
 
 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

485 
 

Y KUŞAĞININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAĞLAMINDA 
TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ DÜZEYLERİNDEKİ 

FARKLILIKLAR 
 

DIFFERENCES IN THE CONSUMER ETNOCENTRISM LEVELS IN 
THE CONTEXT OF THE DEMOGRAPHIC FACTORS OF 

GENERATION Y 
 

Nihat GÜLTEKİN1                                Baran ARSLAN2 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Factors such as globalization, technological developments, internet and social media circles related to 
the internet have increased the competition and put already important consumer demands, needs and 
expectations to an essential point. Consumer values are increasing day by day, and the concepts that 
guide consumer behavior such as consumer ethnocentrism are having increased importance every 
passing day due to such values. The concept of consumer ethnocentrism is related with the idea that 
consumers should believe in the perfection of their country's products. The purpose of this study is to 
determine whether the ethnocentrism levels of consumers who constitute the generation Y are different 
in the context of the demographic factors. The study was carried out with 384 generation Y individuals 
who live in Şanlıurfa. Factor analysis, reliability analysis, t-test and Anova test analyzes were made. 
As a result of the analyzes, it is concluded that demographic features of the consumers cause their 
ethnocentrism levels to differ. 
 
Keywords: Consumer ethnocentrism, CETSCALE, Generation Y. 

 
ÖZET 

 
Globalleşme, teknolojik gelişmeler, internet ve internetle ilgili sosyal medya mecraları gibi faktörler 
rekabeti arttırmış bu da zaten önemli olan tüketici istek, ihtiyaç ve beklentilerini olmazsa olmaz bir 
noktaya taşımıştır. Tüketici değeri her geçen gün daha da artarken, tüketici etnosentrizmi gibi tüketici 
davranışına yön veren kavramların da bu değere bağlı olarak önemi gün geçtikçe artmaktadır. Tüketici 
etnosentrizmi kavramı, tüketicilerin kendi ülkelerinin ürünlerinin mükemmelliğine inanmaları 
düşüncesi ile ilgilidir. Bu çalışmanın amacı, Y kuşağını oluşturan tüketicilerin demografik faktörler 
bağlamında etnosentrizm düzeylerinde farklılık olup olmadığını belirlemektir. Yapılan çalışma 
Şanlıurfa'da yaşayan 384 y kuşağına mensup bireye uygulandı. Faktör analizi, güvenilirlik analizi, t-
testi ve anova testi analizleri yapıldı. Yapılan analizler sonucunda tüketicilerin demografik 
özelliklerinin etnosentrizm düzeylerinde farklılığa neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Tüketici etnosentrizmi, CETSCALE, Y Kuşağı.  
 
 
1. GİRİŞ 
 
Küresel olarak yaşanan hızlı değişim ile birlikte tüketici istek ve ihtiyaçları da değişmiş, bu da 
beraberinde pazarlama anlayışını da kökten değiştirmiştir. Pazarlama anlayışı dönemlerinin değişimi 
ile birlikte tüketiciye verilen değerin de arttığı görülmektedir. Modern pazarlama anlayışı ile birlikte 
                                                
1 Doç.Dr., Harran Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, nihat@harran.edu.tr 
2 Yrd.Doç.Dr., Harran Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, barslan@harran.edu.tr 
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işletmeler başarısını tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının tatmin edip etmemesi ile ölçmeye 
başlamışlardır. İşletmelerin başarıyı elde etmeleri hiç kuşkusuz tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını ve 
beklentilerini bilmeleri ve tatmin düzeyinin yüksek tutulması ile mümkün olacaktır. Pazarlamada 
tüketici davranışlarının önem kazanması ile birlikte, tüketicilerin satın alma kararlarına etki eden tüm 
faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. 
Tüketici satın alma davranışlarına etki eden faktörlerden biri olan etnosentrizm, bireyin kendi 
kültürünü ve yaşam tarzını diğer bireylerinkinde kıyasla daha üstün bulma eğilimini ifade etmektedir. 
Uluslararası pazarlara girişte yabancı firmalar için engellerden biri de tüketici etnosentrizmi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Başk ülkelerde faaliyet göstermek isteyen firmalarının girecekleri ülke 
pazarlarındaki tüketici etnosentrizm düzeyini bilmeleri önem arz etmektedir. 
Bu çalışmada amaç, Şanlıurfa’da yaşayan Y kuşağına mensup bireylerin demografik faktörleri 
bağlamında etnosentrizm düzeylerinde farklılık olup olmadığını belirlemektir. 
 
 
2. LİTERATÜR 
 
2.1. Etnosentrizm Kavramı ve Tüketici Etnosentrizmi 
 
Yunancada ulus anlamına gelen “ethnos ve merkez anlamına gelen “kentron” kelimelerinden oluşan 
etnosentrizm, bireyin kendi kültürünü ve yaşam tarzını diğerlerinin kültürüne ve yaşam tarzına kıyasla 
daha üstün bulma eğilimidir (Sumner, 1906:13). Etnosentrik eğilimde olan bireyler diğer kültürleri 
kendi kültürleri bağlamında değerlendirmektedir. Marhall (1999) etnosentrizmi, bir şeyin başka 
toplumda yapılma biçiminin, kendi toplumunda yapılma biçiminden geri olduğunu varsayılması olarak 
ifade etmiştir. Freedman vd. (1967)’e göre, etnosentrizm eğiliminde olan bireyler mensup oldukları 
kültüre benzeyen kültürleri, az benzeyen ya da hiç benzemeyenlere göre daha iyi ve daha üstün kabul 
etmektedirler. 
Birçok disiplin tarafından araştırılan etnosentrizmin son zamanlara kadar tüketici davranışı ile olan 
ilgisine değinilmemiştir. Bu ilişkiyi yani etnosentrizm ve tüketici davranışı arasındaki ilişkiyi ortaya 
çıkaran ilk kişi olan Terence A. Shimp, bu ilişkiyi tüketici etnosentrizmi kavramı ile pazarlama 
literatürüne dahil etmiştir (Martinez vd., 2000:1355). 
Tüketici etnosentrizmin temelinde, tüketicilerin kendi ülke ürünlerinin daha mükemmel olduğuna dair 
düşünceleri oluşturmaktadır. Etnosentrizm eğilimi yüksek olan tüketiciler, yerli ürün alımını 
desteklemekte, yabancı ülke ürünlerin alımını sorgulamaktadır. Bu sorgulamanın nedenleri; ekonomik 
ve ahlakidir (Shimp, 1984:285). Ekonomik nedeni, yabancı ülke ürünü almanın yerli ekonomiye zarar 
vermesi ve işsizliğe neden olabilmesidir. Ahlaki nedeni ise, yabancı ülke ürünleri almanın milliyetçilik 
duygularına aykırı olduğunun düşünülmesidir. Tüketici etnosentrizmi, yabancı ülkelere ve bu ülkelerin 
ürettiği ürünlere yönelik olan tüketici tutum ve algılarını olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
2.2. Demografik Faktörler Bağlamında Tüketici Etnosentrizmi 
 
Yazında yapılan araştırmalar sonucunda, tüketicilerin demografik özelliklerinin etnosentrik eğilimleri 
üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir (Chao ve Rajendran, 1993:37). Good ve Huddleston (1995) 
Polonyalı tüketiciler üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda eğitim düzeyi ve gelir düzeyi ile 
etnosentrizm düzeyi arasında pozitif yönlü bir ilişki elde etmişlerdir. Ayrıca yaş arttıkça ve kadınlarda 
erkeklere oranla etnosentrizm daha güçlü hissedilmektedir. Haizhong (2003) yaptığı araştırmada, 
etnosentrizm düzeyinin yaş düzeyi arttıkça arttığı, gelir ve eğitim düzeyi ise arttıkça etnosentizm 
düzeyinin azaldığı sonucuna ulaşmışlardır. Giles (1971) yaptığı araştırma sonucunda devlet 
üniversitesinde okuyan öğrencilerin özel okullarda okuyan öğrencilere kıyasla daha fazla etnosentrik 
eğilim sergilediği bulgusunu elde etmiştir.  
Caruana (1996)’nın Maltalı tüketiciler üzerinde yapmış olduğu araştırmada, medeni durum ile 
etnosentrizm arasında bir ilişki bulamamıştır. Ayrıca yaş arttıkça etnosentrizm düzeyinin arttığı, 
eğitim düzeyi artıkça da etnosentrizm düzeyinin azaldığı elden edilen diğer bulgulardır. Shimp (1984) 
yaptığı çalışmada düşük gelire sahip, düşük eğitime sahip ve alt sosyal sınıfa mensup tüketicilerin 
etnosentrizm düzeyinin yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Javalgi vd. (2005)’in yaptıkları 
araştırmada gelir ve eğitim durumun tüketici etnosentrizm düzeyi üzerinde bir etkisi bulunmadığı 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

487 
 

sonucu elde edilmiştir. Ancak aynı araştırmada yaş ve cinsiyetin tüketici etnosentrizmi üzerinde 
önemli etkisi olduğu bulgusu elde edilmiştir. 
 
2.3. Y Kuşağı (1980-1999) 
 
Birçok araştırmacı bu kuşak içerisinde yer alan bireylerin doğum yılı aralığını 1980-2001 olarak 
belirlemiştir. Arsenault (2004)  1981-2000 yılları arasında doğanları ve  Kyles (2005)’e göre 1980-
1990 yılları arasında doğanlar Y kuşağı olarak ifade etmişlerdir. Bu çalışmada ise 1980-1999 yılları 
arasındaki sınıflandırma dikkate alınmıştır. 
Dijital dünyanın etkisiyle büyüyen ilk kuşak olup, Y kuşağına mensup bireylerin üçte ikisi beş 
yaşından önce bilgisayar ile tanışmıştır (Zemke vd., 2013:121). Kendinden önceki kuşaklardan üstün 
olan yönü teknolojiye olan yatkınlıkları ve teknolojiyi yaşamlarındaki çoğu şeyin simgesi haline 
getirmeleridir. Y kuşağı kendinden önceki kuşaklar ile karşılaştırıldığında daha az televizyon izlerler. 
Müzik, spor, alışveriş gibi aktiviteler ile daha az ilgilenmektedirler. Hedeflerini net bir şekilde 
belirleyen ve beklentilerini yüksek tutan bu kuşağın temek değerleri iyimserlik, vatandaşlık görevi, 
başarılı olmak, kendine güven, ahlak ve farklı olmak gibi kelimelerle açıklanmıştır (Alch, 2000:42-
43). 
 
 
3. ARAŞTIRMA METEDOLOJİSİ 
 
3.1. Araştırmanın Amacı 
 
Bu çalışmanın amacı, Y kuşağındaki bireylerin demografik faktörleri bağlamında etnosentrizm 
düzeylerinde farklılık olup olmadığını belirlemektir. 
 
3.2. Örnekleme Süreci 
 
Araştırmanın ana kütlesini Y kuşağındaki bireyler oluşturmaktadır. Örnek kütlesini ise zaman ve 
maliyet kısıtları nedeniyle ve kolay ulaşılabilir olmaları nedeniyle Şanlıurfa’da yaşayan Y kuşağındaki 
bireyler oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli olan veriler kolayda örnekleme metodu kullanılarak 
yüz yüze anket yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Anketler 01.05.2017  ile 01.06.2017 tarihleri 
arasında yapılmıştır. 
 
3.3. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı 
 
Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, etnosentrizm düzeyini ölçmek için  Shimp 
ve Sharma (1987) tarafınfan geliştirilen 17 maddelik ölçek yer almaktadır. İkinci bölümde, 
katılımcıların cinsiyeti, medeni durumu, toplam geliri ve eğitim durumu gibi 4 demografik soruya yer 
verilmiştir. Anket formu Y kuşağı olarak ifade edilen 1980-1999 yılları arasında doğmuş 384 kişiye 
uygulandı. 
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3.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ŞEKİL 1. Araştırmanın Modeli 
 
 
Araştırmanın modeli ve amacı doğrultusunda geliştirilen hipotezler şu şekildedir: 
H1: Y Kuşağına mensup bireylerin etnosentrizm düzeyi cinsiyet faktörü bağlamında farklılık gösterir. 
H2: Y Kuşağına mensup bireylerin etnosentrizm düzeyi medeni durum faktörü bağlamında farklılık 
gösterir. 
H3: Y Kuşağına mensup bireylerin etnosentrizm düzeyi toplam gelir düzeyi faktörü bağlamında 
farklılık gösterir. 
H4: Y Kuşağına mensup bireylerin etnosentrizm düzeyi eğitim düzeyi faktörü bağlamında farklılık 
gösterir. 
 
3.5. Verilerin Analizi 
 
Araştırma amacı doğrultusunda oluşturulan anket Y kuşağında yer alan 384 kişiye uygulanmıştır. 
Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler, SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada 
etnosentrizim ölçeğinin tek boyutluluk özelliğini araştırmak amacıyla Faktör Analizinden 
yararlanılmıştır.  Güvenilirliğin belirlenmesi için Cronbach Alpha Testinden yararlanılmıştır. 
Etnosentrizm düzeyi  açısından cinsiyet ve medeni durum grupları arasında farklılığın olup olmadığını 
belirlemek amacıyla T-testi yapılmıştır. Etnosentrizm düzeyi  açısından gelir durumu ve eğitim 
durumu grupları arasında bir farklılığın bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla Anova Testinden 
yararlanılmıştır. 
 
3.6. Araştırmanın Bulguları 
 

Tablo 1.  Araştırmaya Katılan Bireylerin Demografik Özellikleri  
 Sıklık Yüzdelik  Sıklık Yüzdelik 

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 
Toplam 

 
177 
207 
384 

 
46,1 
53,9 
100 

Eğitim Durumu 
İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Önlisans 
Lisans 
Lisansüstü 
Toplam 

 
39 
14 
205 
49 
35 
42 
384 

 
10,2 
3,6 

53,4 
12,8 
9,1 

10,9 
100 

Medeni Durum 
Evli 
Bekâr 
Toplam 

 
67 
317 
384 

          
        17,4 
        82,6 
        100 
 

 Aylık Gelir 
1000 TL ve altı 
1001-2000 TL 
2001-3000 TL 
3001-4000 TL 
4001-5000 TL 
5001 TL ve üstü 
Toplam 

 
170 
79 
32 
32 
33 
38 
384 

 
44,3 
20,6 
8,3 
8,3 
8,6 
9,9 
100 

Etnosentrizm 
Düzeyi 

Demografik 
Faktörler 
Cinsiyet 

Medeni Durum 
Toplam Gelir 
Eğitim Düzeyi 
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Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri incelenecek olursa, katılımcıların 177’si  
(%46,1) kadın, 207’si (%53,9) erkek bireylerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin eğitim 
durumunun yüksek olduğu görülmektedir. En büyük grubu lise düzeyinde eğitimi olan bireyler 
oluşturmaktadır (%66,4). Gelir grupları içerisinde en büyük payı 1000 TL ve altı gelire sahip olanlar 
oluşturmaktadır (%60,9). Ankete katılanlar medeni durum açısından değerlendirildiğinde 67’sinin 
(%17,4) evli, 317’sinin (%82,6) bekar olduğu görülmektedir.  
 
3.7. Araştırmanın Güvenirliliği ve Faktör Analizi 
 
Etnosentrizm düzeyi ile ilgili olan veri setinin faktör analizine uygunluğunu test eden KMO değeri 
(0,891) faktör analizi yapılabilmesi için uygun ve mükemmel bir değerdir. Yine aynı amaca hizmet 
eden Bartlett testi significance = 0,00) olduğundan ve p<0.05 olması koşulunu sağladığından verilerin 
faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir. Y kuşağındaki bireylerin etnosentrizm düzeyini 
ölçmek amacıyla uygulanan faktör analizi sonucunda, kullanılan ölçekteki ifadelerin üç boyut altında 
toplandığı görülmektedir.  
 

Tablo 2.  Etnosentrizm Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi ve Güvenirlilik Analizi 
 Faktör 

Yükleri 
Açıklanan 
Varyans  

% 

Cronbach’s 
Alfa 

 
YERLİ ÜRÜN TERCİHİ    
Sadece kendi ülkemizde elde edemediğimiz ürünleri 
yabancı ülkelerden satın almalıyız. 

,734   

Uzun dönemde bana maliyeti olabilir ama yerli ürünleri 
desteklemeyi tercih ederim.) 

,717   

İthal mallar yerine her zaman yerli malı ürünler satın 
alınmalıdır. 

,691 47,310 ,897 

Sadece "Türkiye'de olmayan ürünler" ithal edilmelidir. ,701   
Türk ticaretine zarar verip, işsizliğe yol açtığı için Türk 
halkı yabancı ürünleri satın almamalıdır. 

,627   

Türkiye'de üretilen ürünler her zaman benim için ön sırada 
yer alır.) 

,584   

Diğer ülkelerin bizden daha zengin olmasına izin vermek 
yerine Türkiye'de üretilmiş ürünleri satın almalıyız. 

,560   

MİLLİYETÇİLİK    
Yabancıların ürünlerini bizim pazarımıza sokmalarına izin 
verilmemelidir. 

,671   

Gerçek bir Türkiye vatandaşı her zaman yerli malı ürünler 
satın almalıdır. 

,817   

Yabancı ürünlerin satın alınması yakışıksız bir davranıştır. ,792 11,138 ,861 
Yerli ürünlerin satın alınması Türkiye'deki işsizlik 
probleminin ortadan kalmasına yardımcı olur 

,621   

Her zaman en iyisi yerli mallarını satın almaktır ,718   
Yabancı ülkelerde üretilmiş ürünleri satın alan tüketiciler, 
kendi ülke vatandaşının iş kayıplarından sorumludur. 

,633   

Yabancı ürünler satın almak doğru değildir, çünkü 
vatandaşlarımızı işinden eder 

,612   

İTHALAT KISITLAMALARI    
Gerekli olmadığı sürece diğer ülkelerle ticaret veya ürün 
satın alımı minimum düzeyde yapılmalıdır 

,748   

Yabancı ürünlerin ithaline sınırlamalar getirilmelidir ,661 7,175         ,721 
Yabancı ürünlere, Türkiye'ye girişlerinin azaltılması için 
yüksek vergiler konmalıdır. 

,654   
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3.8. Hipotezlerin Test Edilmesi 
 

Tablo 3.  Cinsiyete Göre Etnosentrizm Düzeylerine Yönelik  t-Testi Sonuçları 

 N Mean T Sig. 

Kadın 177 3,3676 

1,097 ,707 

Erkek 207 3,2674 
  

 
Y kuşağına mensup bireylerin cinsiyetlerine göre etnosentrizm düzeylerinde fark olup olmadığını 
ölçmek için bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. Cinsiyete göre yapılan t-testi analizi sonucunda p= 
,707  > ,05 olmasından dolayı katılımcıların cinsiyetleri açısından etnosentrizm düzeylerinde bir 
farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. H1 hipotezi reddedildi. 
 

Tablo 4.  Medeni Duruma Göre Etnosentrizm Düzeylerine Yönelik  t-Testi Sonuçları 

 N Mean T Sig. 

Evli 67 3,3608 

,478 ,534 

Bekar 317 3,3036 
  

 
Y kuşağına mensup bireylerin medeni durumlarına göre etnosentrizm düzeylerinde fark olup 
olmadığını ölçmek için bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. Medeni duruma göre yapılan t-testi analizi 
sonucunda p= ,534 > ,05 olmasından dolayı katılımcıların medeni durumları açısından etnosentrizm 
düzeylerinde bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. H2 hipotezi reddedildi. 

 
Tablo 5. Toplam Gelir Durumuna Göre Etnosentrizm Düzeylerine Yönelik  Anova Testi Sonuçları 

 
 Toplam Gelir Kareler 

Toplamı df 
 

Kareler 
Ortalaması  

F Sig. 

Gruplar Arası 3,735 5 ,747 ,943 ,453 
Gruplar İçi 299,611 378 ,793   
Total 303,346 383    

 
Y kuşağına mensup bireylerin toplam gelir  durumlarına göre etnosentrizm düzeylerinde fark olup 
olmadığını ölçmek için Anova Testi yapılmıştır. Toplam gelir durumuna göre yapılan Anova Testi 
sonucunda ulaşılan değer p=,453 > 0,05 olmasından dolayı katılımcıların toplam gelir durumu 
bağlamında, etnosentrizm düzeylerinde bir  farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. H3 hipotezi 
reddedildi. 
 

Tablo 6. Eğitim Düzeyine Göre Etnosentrizm Düzeylerine Yönelik  Anova Testi Sonuçları 
 

 Toplam Gelir Kareler 
Toplamı df 

 
Kareler 

Ortalaması  
F Sig. 

Gruplar Arası 6,474 5 1,295 1,649 ,146 
Gruplar İçi 296,872 378 ,785   
Total 303,346 383    
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Y kuşağına mensup bireylerin eğitim düzeylerine göre etnosentrizm düzeylerinde fark olup olmadığını 
ölçmek için Anova Testi yapılmıştır. Eğitim düzeyine göre yapılan Anova Testi sonucunda ulaşılan 
değer p=,146 > 0,05 olmasından dolayı katılımcıların eğitim düzeyi bağlamında, etnosentrizm 
düzeylerinde bir  farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. H4 hipotezi reddedildi. 
 
 
4. SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Etnosentrizm, insanların ait oldukları grupları diğer gruplardan daha üstün görme durumu olarak 
tanımlanmaktadır. Tüketici etnosentrizmi, tüketicilerin yabancı ülke ürünleri yerine kendi ülke 
ürünlerini kullanmayı tercih etmeleri olarak tanımlanmaktadır. Tüketicilerin etnosentrizm düzeyini 
etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu çalışmada bu faktörlerden tüketicilerin demografik 
özelliklerinin etnosentrizm düzeylerinde farklılıp oluşturup oluşturmadığı araştırılmıştır. Araştırmaya 
Şanlıurfa’da yaşayan ve Y kuşağına mensup 384 kişi gönüllü olarak katılmıştır.  
Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda katılımcıların cinsiyetleri açısından etnosentrizm 
düzeylerinde farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuç literatürdeki bazı araştırma 
sonuçları ile paralellik göstermektedir (Good&Huddleston, 1995; Caruana& Magri, 1996; 
Gülmez&Yılmaz, 2009). Ayrıca katılımcıların medeni durumları açısından etnosentrizm düzeylerinde 
farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuç Caruana&Magri (1996)’nın çalışmasını 
desteklemektedir. Yapılan analiz sonucunda katılımcıların eğitim düzeyi açısından etnosentrizm 
düzeylerinde farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuç literatürdeki bazı çalışmaları 
destekler niteliktedir (Han, 1988; Balabanis vd. 2001; Saffu&Walker, 2005; Nguyen&Barrett, 2008; 
Gülmez&Yılmaz, 2009).Tüketicilerin toplam gelirleri bakımından etnosentrizm düzeylerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Elde edilen sonuç yazındaki bazı çalışmalar ile 
paralellik göstermektedir (Han, 1988; Good&Huddleston, 1995; Caruana&Magri, 1996; Witkowski 
1998; Nguyen vd., 2008). 
Bu çalışmanın kısıtları çalışmada anket yönteminin kullanılmış olması, örneklemin Y kuşağına 
mensup bireyleri kapsaması ve çalışmanın Şanlıurfa ilinde yapılmasıdır. İleriki çalışmalarda farklı 
yöntemler ile farklı örneklem üzerinde ve farklı illerde yapılması sonuçların genelleştirilebilmesi 
açısından önem arz etmektedir. 
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İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA SİGORTALIYA 
SAĞLANAN YARDIMLAR 

 
ASSISTANCE TO INSURANCE IN THE BUSINESS PUBLIC AND 

PROFESSIONAL PATIENT 
 

Özgür OĞUZ1 
 
 
 

ÖZET 
 

İş kazaları ve meslek hastalıklarının kökeninde yatan birçok sebep bulunmakta olup söz konusu 
sebeplerin başında ülkelerin gelişmişlik düzeyleri gelmektedir. Zira bu risklerin temelinde ekonomik 
düzey ve eğitim düzeyi oldukça önemli bir paydaya sahiptir. Bu çerçevede bakıldığında ülkelerin 
gelişmişlik düzeyleri ile iş kazası ve meslek hastalıklarının meydana gelme olasılığı arasında doğrudan 
bir bağlantı bulunmaktadır. Bu risklerin meydana gelmesini artıran bir diğer önemli etken de ne yazık 
ki denetim yetersizliğidir. Tüm bu etkenler söz konusu risklerin oluşmasında yadsınamaz bir paya 
sahiptir ancak söz konusu çalışmamızda bu risklerin nedenlerine değil sonuçlarına yer verilecektir. 
Zira iş kazası ve meslek hastalığı halinde büyük mağduriyete uğrayan sigortalıya söz konusu bu 
mağduriyetinin giderilebilmesi için bazı imkanlar sunulmuş olup bu imkanlar söz konusu çalışmada 
değerlendirilecek ve imkanların yararlanma şartları üzerinde durulacaktır. Söz konusu imkanlardan 
ağırlıklı olarak parasal yardımlar üzerinde durulacak sağlık yardımlarına çalışma kapsamında 
olmadığından kısaca değinilecektir. Ayrıca söz konusu risklerin sigortalıya mal olacağı 
mağduriyetlerin giderilmesi açısından sigortalıya sağlanacak yardımlar yanında sigortalının ölümü 
halinde hak sahiplerine yapılacak olan yardımlar da genel hatlarıyla açıklanacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: İş kazası, Meslek hastalığı, Sigortalı, Sigortalıya Sağlanan Yardımlar 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İş kazaları ve meslek hastalıkları işçilerin iş hayatındaki çalışma koşulları ve çalışma sürelerine bağlı 
olarak artış gösteren ve günümüzde kaçınılmaz olarak hemen hemen her iş kolunda görülen risklerdir. 
İşçilerin iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yönelik olarak korunmasını sağlamak ve bu gibi 
hallerde onlara bazı güvencelerin teminini sağlamak amacıyla sosyal sigortalara ilişkin kanuni 
düzenlemeler yapılmıştır. Zira makinenin gelişmesiyle toplumlarda meydana gelen ilerleme ve refahın 
bedelini işçiler ödemeye başlamış ve bu durum sosyal adalet düşüncesine ve sosyal devlet düşüncesine 
aykırılığa neden olmuştur (Güzel vd., 2016: 321). Bakıldığında iş kazaları ve meslek hastalıkları 
işletmedeki üretim koşullarından doğal olarak da işverenin sağlamış olduğu şartlardan 
kaynaklanmaktadır. Bazı hallerde ise üretim koşulları ne kadar iyi olursa olsun yine de iş kazası ve 
meslek hastalığı meydana gelebilecektir. Öyle ki iş kazaları ve meslek hastalıkları riski neredeyse 
trafik kazaları kadar sık görülen bir risk haline gelmiş ve ülkelerin ciddi anlamda sorun yaşadığı 
başlıca problemler arasında yer almıştır. İşte bu nedenle neredeyse kaçınılmaz bir son olan iş kazası ve 
meslek hastalığının sonucuna da işverenin katlanması gerekmekte devletin de bu konuda işçiye her 
türlü yardım ve olanağı sunması gerekmektedir. Aksi takdirde işçiler bakımından hem iş kazası ve 
meslek hastalığının sonuçlarına ilişkin külfete hem de kötü iş koşullarına ilişkin külfete katlanmak 
mecburiyetinde kalınmış olacak, bu durum da işçiler için çifte mağduriyete sebebiyet verecektir.  
İş kazası ve meslek hastalığının sonuçlarına karşı çalışan işçinin korunması düşüncesi ve bu riskin 
sosyal güvenlik kapsamına alınması gereği olarak günümüze kadar birçok kanuni düzenleme yapılmış 

                                                
1 Yard. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, ooguz1@anadolu.edu.tr 
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ve bu düzenlemeler devamlı geliştirilmeye çalışılmıştır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası dünyada 
ilk kurulan sigorta kollarından olup bu durum sorunun toplumsal önem ve boyutundan 
kaynaklanmaktadır. Ülkemizde ise yürürlükteki 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu önceki 506 sayılı kanundaki ilkelere bağlı kalarak bu konuda yeniden düzenleme 
yapmıştır. Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
önlenmesine ilişkin ilkelere de yer vermiş bulunmaktadır. 
 
 
2. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALİNDE SİGORTALIYA VE HAK 
SAHİPLERİNE SAĞLANAN YARDIMLAR 
 
İş kazası ve meslek hastalığı halinde yapılacak yardımlar sigortalıya ve hak sahiplerine olmak üzere 
ayrı başlık altında incelemeye alınacak, söz konusu yardımların kapsamı ve yardımlardan yararlanma 
şartları üzerinde durulacaktır. 506 sayılı kanun gibi 5510 sayılı kanun da iş kazası ve meslek 
hastalıklarına aynı hukuksal sonucu bağlamış ve sigortalıya ve sigortalının hak sahiplerine yapılacak 
yardımları aynı esasla düzenlemiştir (Güzel vd., 2016: 360).  Bu sebeple iş kazası ve meslek hastalığı 
sonucu yapılacak yardımlarda özdeşlik söz konusu olup her iki risk ayrı ayrı değerlendirilmeyecek 
yalnızca yardım yapılan kişiler bakımından bir ayrıma gidilecektir. 
 
2.1. Sigortalıya Yapılacak Yardımlar 
 
İş kazaları ve meslek hastalıkları işçinin gelirinin azalmasına, tamamen kesilmesine sebep olabileceği 
gibi işsiz kalma tehlikesine de neden olabilmektedir. Ayrıca maluliyet ve ölüm riskleri de iş kazası ve 
meslek hastalığı sonucu gerçekleşen ağır sonuçlardan birisidir. İşte tüm bu durumlarda yaşanan 
manevi acı ve kayıpların yanı sıra bir de maddi kayıplar bulunmakta olup bu kayıpların bir şekilde 
telafi edilmesi gerekmektedir (Kılıç, 2011: 91). Zaten mağduriyete uğrayan işçiye bu mağduriyetin 
giderilmesi için bazı yardımların yapılması gerekmekte olup bu yardımlar sağlık yardımları ve parasal 
yardımlardır. 
 
2.1.1. Sağlık Yardımları 
 
5510 sayılı kanunda, iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda sigortalıya veya hak sahiplerine 
yapılacak olan parasal yardımlar düzenlenmiş olup bu risklerle karşılaşan sigortalılara yapılacak sağlık 
yardımları ise kanun içinde yer alan Genel Sağlık Sigortası kapsamı içinde md. 63 ve devamı 
maddelerinde düzenlenmiştir2. Bu sebeple söz konusu çalışmamızda genel olarak parasal yardımlar 
incelenecek sağlık yardımlarına ise kısaca değinilecektir. 
Sağlık yardımları en genel anlamda iş kazası ya da meslek hastalığına bağlı olarak bedeni ve ruhi 
bakımdan en iyi olma halinden çıkan hastalanan, yaralanan ya da sakatlanan sigortalının sağlığını 
kazanması için gerekli olan her türlü yardımdır. İş kazası ve meslek hastalığı sonucunda sigortalıya 
ihtiyaç duyacağı tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hallerinin 
ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla kurumca bazı sağlık sağlanmakta olup 
bunlar; acil sağlık hizmetleri, teşhis ve tedavi hizmetleri, tedavi için gerekli ilaç araç ve gereçlerin 
sağlanması ve son olarak sigortalının tedavi için bir başka yere gönderilmesidir. İş kazası ve meslek 
hastalığında sağlanan söz konusu bu sağlık yardımları sigortalı iyileşinceye kadar devam etmektedir 
(Arıcı, 2015: 324-325). 
 
 
 
 

                                                
2506 sayılı kanun kapsamında iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalıya doğrudan 
yapılacak yardımlar sağlık yardımları ve parasal yardımlar biçiminde iki ana başlıkta toplanmıştır. İlk başlıkta, 
kurumca sağlanan sağlık, mal ve hizmetler yer almaktayken parasal yardımlar ise geçici iş göremezlik ödeneği, 
sürekli tam veya kısmi iş göremezlik geliri ve yol giderleri biçiminde düzenlenmişti. Aktaran: Güzel, A./Okur, 
A. R./Caniklioğlu, N. (2016),s. 360 vd. 
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2.1.2. Parasal Yardımlar 
 
Sosyal güvenliğin temel amaçlarından birisi sosyal risklerle karşılaşan sigortalılara ekonomik güvence 
sağlamaktır. İş kazası ve meslek hastalığı risk nedeniyle belirli süre çalışamayan sigortalının maddi 
olarak kayba uğrayacağı kuşkusuz olup sağlanan sağlık yardımlarının yanında maddi yani parasal 
yardımların da sağlanması gerekmektedir. Zira sigortalının ne kadar süre iş göremez halde kalacağı 
belli olmayıp bu süre zarfında sigortalıya bazı imkanların sunulması zaruridir. Yapılacak parasal 
yardımlar ücret kaybını önlemek ve sigortalıya belirli bir ekonomik güvence sağlamak amacını 
taşımaktadır. Ayrıca bu parasal yardımlardan yararlanmak için diğer sigorta kollarının aksine herhangi 
bir zaman dilimi için sigorta primi ödeme şartı da bulunmamaktadır (Korkusuz, 2007: 157). Bu 
yardımlardan yararlanmanın ön koşulu sigortalının geçici veya sürekli olarak iş göremez hale gelmesi 
olup bu iki duruma göre farklı iki ödenek bulunmaktadır. 
 
2.1.2.1. Geçici İş Göremezlik Ödeneği 
 
İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla çalışma gücünün geçici olarak kaybedilmesi durumunda 
çalışılamayan her gün için,  kurumca yetki tanınan hekim veya sağlık kurullarından alınan istirahat 
raporlarına istinaden ödenen tutara geçici iş göremezlik ödeneği denmektedir (Elma, 2015: 190). İş 
kazası ve meslek hastalığı sonucu geçici bir süreyle iş göremez hale geldiği için geliri kesilen 
sigortalının kazanç kaybı geçici iş göremezlik ödeneği verilmek suretiyle telafi edilmektedir 
(Canikoğlu, 2006: 66). Bu ödenek 5510 sayılı kanunun 18.maddesinde geçici iş göremezliğin 
kaynaklandığı sosyal riske göre ödeneğin koşulları ve şartları düzenlenmiştir. Ancak madde metninden 
de anlaşılacağı üzere iş kazası ve meslek hastalığı sonucu bu ödeneğe hak kazanmak için sigortalı 
olmaktan başka bir şart aranmayacaktır3. Söz konusu bu durumun sebebi ise sosyal sigortaların 
koruyucu özelliğinden kaynaklanmakta olup özel sigorta türlerindeki gibi sigorta edimleri ve prim 
arasında bir dengenin bulunması gerekmemektedir (Saraç, 2005: 23). Bu ödenek geçici iş göremez 
hale gelen sigortalıya bu halinin başladığı ilk günden itibaren ve bu hali sona erinceye kadar her gün 
için verilmektedir.  
Yine 5510 sayılı kanun uyarınca bağımsız çalışan sigortalılar da artık geçici iş göremezlik 
ödeneğinden yararlanabilecektir. 1479 sayılı kanun kapsamında bağımsız çalışanlar açısından bu 
ödeneğin öngörülmemiş olması karşısında 5510 sayılı kanunda bu yönde bir düzenleme getirilmesi 
son derece isabetli ve büyük bir yeniliği içermektedir (Alper, 2005: 114). Ancak bağımsız çalışanların 
iş kazası ve meslek hastalığı sonucu geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmeleri için genel 
sağlık sigortası da dahil kuruma hiçbir borcu bulunmaması koşuluna bağlanmıştır (Güzel, 2016: 363). 
Bu durum kanımızca yerinde ve hakkaniyetli bir düzenleme olmamış ve sigortalılar açısından böylesi 
önemli bir risk karşısında adaletsizliğe yol açmıştır. 
Geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı ve hesaplanmasına ilişkin kurallar kanunun 17.maddesi ve 
devamında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı 
sigortalının günlük kazancı esas alınarak belirlenmektedir. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı halinde 
verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalının yatarak tedavisinde kanunun 17.maddesine göre 
hesaplanacak günlük kazancın yarısı, ayakta tedavide ise üçte ikisidir. Bu durum hem 5510 sayılı 
kanunun 18/3 maddesinde hem de Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 40.maddesinde kapsamlı 
olarak düzenlenmiştir. Geçici iş göremezlik ödeneğinin sigortalının günlük kazancından hareketle 
ödeneceği kanunun 18.maddesinin üçüncü fıkrasında açıkça ifade edilmiştir. İşte buradaki günlük 
kazanç ise kanunun 80.maddesi kapsamında düzenlenen prime esas kazançtan hareketle 
belirlenecektir. Primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının, bir ay için prime esas 
tutulan kazancının otuzda biridir.Bu hususa ilişkin ayrıntılı düzenlemeler gerek kanunun 
17.maddesinde gerekse de 80.maddesinde kapsamlı bir şekilde yer almaktadır. 
Geçici iş göremezlik ödeneğinin verilme süresi ve biçimi ise yine kanunda ve yönetmelikte 
düzenlenmiştir. Daha öncede ifade edildiği üzere ödenek sigortalıya belirli bir süreye bağlı olmaksızın 
                                                
3Tarım ve orman işlerinde süreksiz olarak çalışanlar ve Ek m.9 kapsamında bir ay içinde 10 günden az ev 
hizmetlerinde çalışan sigortalılara, iş kazasının olduğu tarihten en az 10 gün önce tescil edilmiş olmaları, 
sigortalılıklarının sona ermemiş olması, prim ve prime ilişkin herhangi bir borcunun bulunmaması koşuluyla bu 
kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.(5510 sayılı 
kanun Ek m.5/5,9/3) 
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sağlık durumuna göre tedavi ve istirahatın devam ettiği sürece iş göremezliğin başladığı ilk günden 
itibaren ödenmektedir. Geçici iş göremezliğin ödeme zamanı ve ödeneğe ilişkin diğer usul ve esaslar 
ise yönetmelikle düzenlenme altına alınmıştır (Güzel vd., 2016: 397-398). 
Bu ödenekle ilgili olarak değinilmesi gereken bir başka husus ise geçici iş göremezlik ödeneklerinin 
birleşmesine ilişkindir. 5510 sayılı kanunun m. 18/5 hükmü gereğince “Bir sigortalıda iş kazası, 
meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneklerinden 
en yükseği verilir.”  Görüleceği üzere böyle bir durumda ödeneklerden en yükseği ödenecektir. 
Son olarak geçici iş göremezlik ödeneğinin kesilmesi ve azalması halleri üzerinde durmak 
gerekmektedir. 5510 sayılı kanunun 22.maddesi gereğince sigortalının kendisinden kaynaklanan 
sebeplerden dolayı iş kazasına ve meslek hastalığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması 
veya iş göremezliğinin artması hallerinde geçici veya sürekli iş göremezlik ödeneğinin Kurumca 
eksiltilmesi söz konusu olabilmektedir. Ödeneğin eksiltilmesini gerektirecek haller ve eksiltme 
miktarları 22.maddede ayrıntısıyla belirtilmiştir. Buna göre “Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul 
edilebilir bir mazereti olanlar hariç, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık 
nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya 
iş göremezlik oranının artmasına, malûl kalmasına neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya 
artan iş göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadarı kurumca eksiltilirken, ceza sorumluluğu 
olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya 
hastalanan sigortalının kusur derecesi esas alınarak üçte birine kadarı Kurumca eksiltilmektedir. Kastî 
bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya Kurumun yazılı 
bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, yarısı tutarında ödeme 
yapılmaktadır. Görüleceği üzere sigortalının kusuru arttıkça ödenek eksiltilmektedir. Ancak dikkat 
edilirse kasti durumda bile sigortalıya ödenek verilmekte olduğu görülecektir. Son olarak maddenin d 
bendi ödemenin yapılmayacağına ilişkin hali düzenlemektedir. Buna göre “Tedavi gördüğü hekimden, 
tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalışan sigortalıya geçici iş 
göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren 96 ncı 
madde hükümlerine göre geri alınır.” 
 
2.1.2.2. Sürekli İş Göremezlik Geliri 
 
Bilindiği üzere bir iş kazası veya meslek hastalığı meydana geldiğinde olayın sigortalı üzerindeki 
etkisi bakımından üç ihtimal ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki yukarıda anlattığımız geçici iş 
göremezlik hali, ikincisi kalıcı iş göremezlik hali sonuncu ihtimal ise ölümdür (Sözer, 2013: 324). 
Çalışmanın bu kısmında ikinci ihtimal olan kalıcı iş göremezlik hali ve bunun sonucunda ödenen 
sürekli iş göremezlik ödeneği incelenecektir.  
Sürekli iş göremezlik, sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engeller 
sebebiyle, mesleğinde hiç çalışamayacak ölçüde kazanma gücünü tümden yitirmiş olmasını ya da 
mesleğinde çalışmasını sürdürebilmekle birlikte kazanma gücünün en az yüzde on azalmış bulunması 
halidir (Çenberci, 1985: 146).  İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalının 
sağlığına kavuşabilmesi içi gerekli olan tıbbi yardımlar sağlanıp tedavi süresince geçici iş göremezlik 
ödeneği verildikten sonra tedavi sonucu sigortalı, ya tümüyle yeniden çalışma gücünü kazanacak ya da 
sigortalı kanunun belirlediği yüzde 10 oranından az olmayacak biçimde meslekte kazanma gücünü 
yitirmiş olacaktır. İşte bu durumun kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık 
kurulları tarafından verilen raporlara istinaden sigortalıya bağlanan gelire ise sürekli iş göremezlik 
geliri denmektedir (Güzel vd., 2016: 369).  
Gerek sürekli iş göremezlik haline ilişkin tanımda gerekse de sürekli iş göremezlik ödeneğine ilişkin 
tanımda “meslekte kazanma gücü” kavramı geçmektedir. Sigortalının mesleği, iş kazasının meydana 
geldiği veya meslek hastalığının başladığı tarihte kanunun 4.maddesinin 1.fıkrasının a ve b bentleri 
kapsamında çalışmakta olanların yapmakta olduğu iştir (Topaloğlu ve Çınkı, 2014: 160). Buradan 
anlaşılacağı üzere başka bir meslekte kazanma gücüne sahip olması sürekli iş göremezlik durumunu 
etkilememekte yapmakta olduğu mesleğinde kazanma gücünü kaybetmesi yeterli sayılmaktadır. Söz 
konusu bu gelir sigortalı iyileşinceye kadar ödenmektedir ve bunun için kuruma belirli bir süre ve 
miktar prim ödemiş olmak gerekmemektedir. Yine sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişi eğer 
sağlık durumu elverişliyse tekrar çalışmaya devam edebilir (Bilgili, 2008: 617).  
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Sürekli iş göremezlik hali kendi içerisinde ikiye ayrılmakta olup, sigortalı meslekte kazanma gücünü 
tümüyle yani %100 oranında kaybetmişse “sürekli tam iş göremezlik”, % 10’dan %100’e kadar olan 
bir oranda kaybetmişse “sürekli kısmi iş göremezlik” hali söz konusudur. Bu ayrım özellikle sürekli iş 
göremezlik gelirinin hesaplanmasında önem arz etmektedir. 
5510 sayılı kanunun 19.maddesinin 3.fıkrasında sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, 17.maddeye 
göre hesaplanan aylık kazancının % 70’i oranında gelir bağlanacağı ve sigortalı başka birinin sürekli 
bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranının % 100 olarak uygulanacağı belirtilmiştir. Görüleceği 
üzere sürekli tam iş göremezlik geliri hesaplanırken sigortalının aylık kazancı esas alınacak olup aylık 
kazanç, günlük kazancın otuz katıdır. Günlük kazanç ise geçici iş göremezlik ödeneğinde esas alınan 
ve daha önce açıklamış bulunduğumuz kazançtır.  
Sürekli kısmi iş göremezlik geliri ise sürekli tam iş göremezlik gelirinden hareketle hesaplanmakta 
olup % 70 oranının iş göremezlik derecesi oranına tekabül eden miktarı kadar ödeme yapılmaktadır. 
Ancak burada da sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı % 100 
olacaktır.  
Görüleceği üzere sigortalı iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %10’dan 
daha az kaybetmişse sürekli iş göremezlik geliri bağlanmayacaktır. Bu durumun sebebi ufak tefek iş 
göremezlik olayları sebebiyle kurumu gelir bağlama yükümlülüğünden kurtarmaktır. Bununla birlikte 
değişik işverenler yanında çalışan sigortalının değişik işverenler yanında ve değişik zamanlarda 
uğradığı iş kazalarının her birinde % 10’un altında iş göremezliğe uğraması halinde toplam iş 
göremezlik oranı %10’un üzerine çıkmaktaysa bu sigortalıya gelir bağlanması ve işverenlerin de kendi 
kusurları oranında bağlanan gelirin peşin sermaye değerine katılmaları gerektiğine Yargıtayca 
hükmedilmiştir4. 
Sürekli iş göremezlik gelirinin ödenme süresi ve koşulları kanunda ve Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliği’nde kapsamlı olarak düzenlenmiştir. Kanunun 19.maddesine göre sürekli iş göremezlik 
geliri daha önce sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği bağlanmış ise, bu ödeneğin sona erdiği 
tarihten itibaren; geçici iş göremezlik tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girilmişse, 
buna ait sağlık kurulu raporu tarihini izleyen ay başından itibaren başlayacak olup bu gelir sigortalıya 
her ay peşin olarak ödenecektir. Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için sigortalının 
çalıştığı işten ayrılması, işyerini kapatması veya devretmesi şartı aranmamaktadır. Bu husus 
yönetmeliğin 41.maddesinin üçüncü fıkrasında açıkça belirtilmiştir. 
Yine burada değinilmesi gereken bir başka husus ise bağımsız çalışanların sürekli iş göremezlik 
gelirinin bağlanabilmesine ilişkindir. 5510 sayılı kanun uyarınca bağımsız çalışan sigortalılar da genel 
sağlık sigortası da dahi prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması koşuluyla sürekli iş 
göremezlik geliri alma hakkına sahiptir. Bu husus da gerek kanunun m.19/4 hükmünde gerekse de 
yönetmeliğin 41/4 hükmünde düzenleme altına alınmıştır. Daha önce geçici iş göremezlik ödeneğinde 
de ifade ettiğimiz üzere sigortalılar açısından böylesi önemli ve ağır bir risk karşısında bu şekilde bir 
ayrıma gidilmesi kanımızca isabetli olmadığı gibi hakkaniyetli de değildir. Ancak Anayasa 
Mahkemesi bu hükmün Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemini reddetmiştir5. 
Sürekli iş göremezlik geliri ile ilgili değinilmesi gereken bir başka husus ise sürekli iş göremezlik 
gelirinin diğer aylık ve gelirlerle birleşmesi halidir. 5510 sayılı kanunun 54.maddesine göre malullük, 
yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak 
kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahiplerine bu aylık ve gelirlerden yüksek 

                                                
4 Yarg.10 HD., 03.10.2000, E.5889, K.5884(Kararın Alındığı Eser:Tuncay, C./Ekmekçi, Ö. (2016),s.399) 
5 AYM, 15.12.2006, E. 2006/111, K. 2006/112,  RG, 30.12.2006, 26392 (5. Mük). Anayasa Mahkemesi, 
Yasa’nın 18. maddesinin ikinci fıkrasındaki ret gerekçesi 19. maddenin dördüncü fırkası için de geçerli 
olduğundan iptal isteminin reddi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Buna karşılık karara karşı yazılan azlık oyunda, 
isabetli olarak “Yasa’nın 4/a ve 4/c bendi kapsamına girenler yönünden prim borcuna değinilmezken iptali 
istenen 19. maddenin dördüncü fıkrasında sürekli iş göremezlik geliri nedeniyle 4/b kapsamına girenler için prim 
ve her türlü borçların ödenmiş olmasının aranmasında Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine, 60. 
maddesindeki Sosyal Güvenlik hakkına uyarlık yoktur. Prim borçlarının tahsiline ilişkin hukuki yöntemlerin 
varlığı yanında, primlerin tahsili sağlıkla ilgili konuların önüne geçmemeli, gelirlerden prim borçlarının 
düşülmesi yolunda çözümler düzenlenmelidir” görüşü ileri sürülmüştür. (Kararın alındığı eser, Caniklioğlu, N. 
(2007), Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri, Yeni 
Düzenlemeler Çerçevesinde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Semineri, Ankara,s.77) 
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olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin 
tümü, malullük ve yaşlılık aylığının ise yarısı bağlanmaktadır. 
Sürekli iş göremezlik geliri bağlandıktan sonra sigortalı iş göremezlik derecesinde meydana gelen 
değişikliklerin tespitiyle gelirinin değişik yapılmasını isteyebilecektir. Zira sürekli iş göremezlik geliri 
geçici iş göremezlik ödeneği gibi kısa ve tedavi sürecini kapsayan bir süreç olmayı oldukça uzun bir 
süreci kapsayan bir gelir türüdür. Bu sebeple sigortalı iş göremezlik derecesinde bir artma olduğunda 
veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç duruma geldiğinde bu durumu ileri sürerek gelirinde 
değişiklik yapılmasını isteyebileceği gibi, Kurum da sigortalıyı her daim kontrol muayenesine tabi 
tutabilecektir. Sürekli iş göremezlik derecesinin tespitine ilişkin olarak 10.06.2011 tarihinde 2011/49 
sayılı ve çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı tespit işlemleri konulu Genelge 
çıkarılmış bulunmaktadır (Tuncay ve Ekmekçi, 2016: 399). 
Son olarak sürekli iş göremezlik gelirinin hiç verilmemesi yahut gelirden indirim yapılması gereken 
haller üzerinde durulması gerekmektedir.  İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan 
sigortalının tedavisini yapan hekim tarafından bildirilen önlemlere ve yapılan önerilere uymaması tıpkı 
geçici iş göremezlik ödeneğindeki gibi sürekli iş göremezlik gelirini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Zira burada da sigortalının iş kazası meslek hastalığı nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere 
uymaması sebebiyle tedavi süresi uzarsa, iş göremezlik oranı artarsa yahut da malul kalmasına sebep 
olursa uzayan tedavi süresi ve artan iş göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadar kurumca 
eksiltilecektir. Bu husus kanun 22.maddesinde ve yönetmeliğin 44.maddesinde hüküm altına 
alınmıştır. Yine sigortalının ağır kusur ve kasti hareketi sonucuiş kazası ve meslek hastalığı riskleri 
gerçekleşmişse, sürekli iş göremezlik geliri tıpkı geçici iş göremezlik ödeneğinde olduğu gibi kusur 
derecesine göre indirim yapılmak suretiyle kurumca ödenecektir.  
 
2.2. Sigortalının Ölümü Halinde Hak Sahiplerine Yapılacak Yardımlar 
 
Sosyal Sigortalar Hukuku’nda kapsama alınması gereken sosyal tehlikelerden biri de aileyi 
geçindirenin ölümüdür. Böyle bir durumda ölüm, geride kalanlar bakımından gelirin kaybı anlamına 
gelmektedir (Dilik, 1991: 91). Bu nedenle, sosyal sigorta sisteminde sadece sigortalıya değil, 
sigortalının ölümü halinde geride kalan hak sahiplerine de yardım yapılır.Ölüm geliri adı verilen bu 
ödeme, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu yahut da sürekli iş göremezlik geliri almaktayken ölen 
sigortalının hak sahiplerine yapılan parasal ödemedir (Tuncay ve Ekmekçi, 2016: 400). 
Sigortalının bir iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölmesi halinde, hak sahiplerine, iş kazası ve 
meslek hastalığı sigorta kolundan bir gelir bağlanır. Bu gelirin en önemli yanını, sigortalı bakımından 
herhangi bir sigortalılık süresi ya da prim ödeme gün sayısı öngörülmemesi oluşturur. Yani sigortalı, 
işe girdiği gün iş kazası nedeniyle ölse, Kanunda belirlenen koşullara sahip olan geride kalanlara, 
başkaca koşula bakılmaksızın gelir bağlanır (Canikoğlu, 2007: 82). 5510 sayılı Kanunda da, bir iş 
kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanacağı belirtilmiş 
(m.16/I, c), bunun için belirli bir süre prim ödemiş olma ya da sigortalılık süresi aranmamıştır. 
Kanunda ölen sigortalının hak sahipleri olan eş, çocuk, ana ve babasına yapılacak parasal yardımlar; 
cenaze ödeneği, hak sahiplerine gelir bağlanması, kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi olarak 
düzenlenmiş olup aynı zamanda bu ödeneklerin miktar ve koşulları da gösterilmiştir. Ayrıca söz 
konusu bu hak sahipleri, kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümler çerçevesinde sağlık 
yardımlarından da yararlanacaktır (Güzel vd., 2016: 376). 
 
2.2.1. Cenaze Giderlerinin Ödenmesi 
 
5510 sayılı kanunun 37/3 hükmü gereğince “İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş 
göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 
360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine 
Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği 
ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da 
yoksa kardeşlerine verilir.”   
Ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hak kazanılan geçici iş göremezlik ödenekleri, iş kazası 
ve meslek hastalığı ve ölüm sigortasından hak kazanılan cenaze ödenekleri hak kazanılan tarihten 
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itibaren 5 yıl içinde istenilmezse kazanılmış olan hak kaybedilecektir. Cenaze ödenekleri ve ölüm 
toptan ödemesi için hakkın doğduğu tarih ölüm tarihidir (Yüksel, 2012: 117-120). 
 
2.2.2. Eş ve Çocuklara Gelir Bağlanması 
 
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu sağlanan haklardan biri de daha önce de ifade edildiği üzere bu 
riskler sonucunda ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanmasıdır. Bu gelirin bağlanabilmesi için 
sigortalının belirli bir süre çalışmış ve prim ödemiş olması gerekli değildir. Ancak bağımsız çalışanlar 
açısından burada da aynı esas belirlenmiş ve bağımsız çalışanların hak sahiplerine ölüm sebebiyle gelir 
bağlanabilmesi bağımsız çalışanın genel sağlık sigortası dahil, prim ve prime ilişkin hiçbir borcunun 
bulunmaması koşuluna bağlanmıştır. Bu durum kanunun 20.maddesinin dördüncü fıkrasında hüküm 
altına alınmıştır. 
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine 17.madde esas alınarak 
hesaplanan aylık kazancın % 70’i kanunun 55.maddesi hükümlerine göre güncellenerek 34.madde 
hükümlerine göre gelir olarak bağlanacaktır. Yine iş kazası ve meslek hastalığı sonucu kendisine gelir 
bağlanan ve bu geliri almaktayken ölen sigortalının hak sahiplerine de gelir bağlanacaktır. Bu durum 
kanunun 20.maddesinde düzenlenmiş olup buna göre;  
Eğer sigortalı yüzde 50 ve daha fazla oranda meslekte kazanma gücü kaybı dolayısıyla gelir almakta 
iken ölmüş ise, ölümün iş kazası ve meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın m.20/1 
hükmüne göre aylık (tam aylık) bağlanacaktır. Eğer sigortalı yüzde 50 oranının altında meslekte 
kazanma gücü kaybı dolayısıyla gelir almaktayken ölmüşse, ölümün iş kazası ve meslek hastalığına 
bağlı olması halinde yine 20/1 hükümlerine göre tam aylık bağlanacak ancak ölüm sebebi iş kazası ve 
meslek hastalığına bağlı bir sebeple gerçekleşmemişse kendisine verilmekte olan aylık (kısmi aylık) 
bağlanacaktır. 5510 sayılı kanunun 20.maddesinde yer alan söz konusu bu düzenleme 506 sayılı kanun 
hükümlerine göre yeni bir düzenlemedir (Alper, 2016: 264). 
Hak sahiplerine aylık bağlanma şartları ve oranları kanunun 34.maddesinde düzenlenmiştir. Buna 
göre; İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının dul eşine6 gelirin % 50’si aylık olarak 
bağlanacaktır. Ancak aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise bu kanun kapsamında veya 
yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık 
bağlanmamış olması halinde aylık bağlama oranı % 75 olacaktır. (m.34/1-a) 
Çocuklar bakımından ise gelir oranları şöyledir; Çocuklar 5510 sayılı kanun kapsamında veya yabancı 
bir ülke mevzuatına göre çalışmıyor veya kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık almıyorlar ise, 
18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını 
doldurmayanların veya, Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip 
malûl olduğu anlaşılanların veya, yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan 
boşanan veya dul kalan kızlarının, her birine % 25 oranında aylık bağlanır. Yine çocuklardan 
sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları 
arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber 
ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her 
birine % 50 oranında aylık bağlanır. Ayrıca toplamda hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı 
hiçbir zaman sigortalıya bağlanacak aylığın tutarını geçmeyecektir. 5510 sayılı kanunda gerek eş 
bakımından gerekse de çocuklar bakımından bağlanacak olan aylık ve tutarları 34.maddede 
ayrıntısıyla belirtilmiştir.  
Ayrıca sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde, iş kazaları ve meslek 
hastalıkları sigortasından gelire hak kazanan eş ve çocuklar ölüm sigortasından da aylığa hak 
kazanabilecektir. Kanunda bu olasılıklar da dikkate alınarak 54.maddede bu olasılıklarda hangi 
aylıktan ne oranda ödeme yapılacağına ilişkin kapsamlı düzenlemeler yer almaktadır (Güzel vd., 2016: 
382). 
 
 
 
 

                                                
6 Dul eş, ölen sigortalı erkekse karısı, kadın ise kocasıdır. Ancak dul eş sigortalı ölmeden önce sigortalıyla aralarında resmi evlilik bağı 
kurulmuş olan eştir. Eşlerin dini nikahla evlenmiş olması ya da evli çiftler gibi birlikte yaşamaları hak sahibi olma niteliğini 
kazandırmayacaktır. 
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2.2.3. Evlenme Ödeneği 
 
5510 sayılı kanunun ilk halinde eş ve çocuklar için tanınan evlenme ödeneği, 5754 sayılı kanunla 
yapılan değişiklikle yalnızca kız çocuklarına münhasır olarak değiştirilmiş ve 506 sayılı kanun 
dönemindeki uygulamaya geri dönülmüştür (Alper, 2016: 268). Kanunun 37.maddesi gereğince 
“Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve 
talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus 
olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının 
kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, iki yıllık sürenin sonuna 
kadar gelir veya aylık bağlanmayacaktır. Ancak bu durumda olanların 60. maddenin birinci fıkrasının 
(f) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacağı hususu yine 5754 sayılı kanunla yapılan 
değişikliklerden biridir.  
Ayrıca evlenme ödeneği bir defaya mahsus olmak üzere verildiğinden, evlenme ödeneğini aldıktan 
sonra boşanma ya da dul kalma gibi nedenlerle yeniden ölüm ve gelir aylığı bağlanan kız çocuklarının 
sonraki evliliklerinde evlenme ödeneği ödenmeyecektir (Tuncay ve Ekmekçi, 2016: 406-407). 
 
2.2.4. Sigortalının Ana ve Babasına Gelir Bağlanması  
 
Sigortalının iş kazası ve meslek hastalığına uğramsı sonucu ölümü halinde kanunun 34.maddesinde 
belirlenen koşulların gerçekleşmesiyle sigortalının anne ve babasına da gelir bağlanabilecektir. Söz 
konusu bu koşullara göre öncelikle; hak sahibi eş ve çocuklardan artan bir hissenin bulunması (65 
yaşın üstünde olması halinde artan hisse koşulu aranmayacaktır) gerekmekte ayrıca anne ve babanın 
ölüm gelirinden yararlanabilmesi için, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari 
ücretin net tutarından daha az olması gerekmekte olup son olarak diğer çocuklarından hak kazanılan 
gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir veya aylık bağlanmamış olması gerekmektedir.   
Söz konusu bu koşulların gerçekleşmesi halinde ana ve babaya gelirin %25’i oranında her birine % 
12,5 şeklinde, ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın 
yukarıda yer alan diğer şartlarla toplam % 25 oranında gelir bağlanacaktır. Ayrıca sigortalının ölüm 
geliri bağlanmasında artan hissenin bulunması koşulu sigortalının ölüm tarihiyle sınırlı tutulmamış, 
daha sonra durum değişikliği nedeniyle artan hissenin ortaya çıkması halinde ana ve babaya gelir 
bağlanacaktır (Tuncay ve Ekmekçi, 2016: 406-407). 
Yukarıda genel olarak hak sahiplerinin sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümü halinde 
alabileceği aylıklar, aylığa hak kazanma şartları ve aylık oranları üzerinde inceleme yapılmış olup son 
olarak söz konusu bu aylıkların genelinin başlangıcı, kesilmesi ve yeniden aylık bağlanması hususları 
üzerinde durmak gerekmektedir. Kanunun 35.maddesi hükmüne göre ölüm sigortasından sigortalının 
hak sahiplerine bağlanacak aylıklar;  Sigortalının ölüm tarihini, hak sahibi olma niteliğinin ölüm 
tarihinden sonra kazanılması halinde, bu niteliğin kazanıldığı tarihi,  takip eden ay başından itibaren 
başlatılır. Hak sahiplerine bağlanan aylıklar 34’üncü maddede belirtilen şartların ortadan kalktığı tarihi 
takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir. Ayrıca aylığın kesilmesine yol açan sebebin 
ortadan kalkması halinde, 34 üncü maddede belirtilen şartlar saklı kalmak kaydıyla, müracaat tarihini 
takip eden ay başından itibaren yeniden aylık bağlanacaktır.  
 
 
3. SONUÇ 
 
İş kazaları ve meslek hastalıkları günümüzde küresel boyutta temel sorunların başını oluşturmaktadır. 
Bu durumun kökenini ise güvenlik kültürümüzün zayıflığı ile toplum olarak eğitim ve denetime önem 
vermeyişimiz oluşturmaktadır. İş kazası ve meslek hastalığının artık neredeyse kaçınılmaz son haline 
geldiği bu aşamada bu risklerin sonuçları açısından olumlu ve gerekli adımların atılması gerekmekte 
olup 5510 sayılı kanunla bu adımlar oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu kanun kapsamında söz konusu bu 
risklere maruz kalan sigortalıya ve onun hak sahiplerine çeşitli imkanlar sunularak bu risklerin 
olumsuz sonuçları olabildiğince bertaraf edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu imkanlar Sosyal Güvenlik 
Kurumunca karşılanan sağlık ve parasal yardımlar olup bu yardımlarla bir nebzede olsa bu risklerin 
ağır sonuçları giderilmeye çalışılmaktadır. Kurum tarafından sağlanan bu imkanlar sosyal devlet 
olmanın gereği olup aynı zamanda bireylerin Anayasa ile güvence altına alınan sosyal güvenlik 
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haklarının teminatıdır. Söz konusu bu çalışmada iş kazası ve meslek hastalığına uğrayan sigortalıya 
sağlanacak olan yardımlar genel hatlarıyla açıklanmış olup hakların yeterliliği ve kapsamı üzerinde de 
incelemede bulunulmuştur. Bağımlı çalışan sigortalılar açısından son derece yerinde ve hakkaniyetli 
düzenlemeler içeren bu kanun, ne yazık ki bağımsız çalışan sigortalılar için aynı güvenceyi ve 
hakkaniyeti sağlayamamaktadır. Bu konu hakkındaki eleştirimize zaten çalışma içinde yer verilmiş 
olduğundan sonuç kısmında bu hususu yalnızca vurgulayarak çalışmayı sona erdirmek yerinde 
olacaktır. 
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TÜRKİYE’DE KIRSAL ALAN YÖNETİMİNE İSTİHDAM VE 
GİRİŞİMCİLİK AÇISINDAN BAKIŞ 

 
A VIEW OF RURAL ADMINISTRATION IN TURKEY FROM 

EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP PERSPECTIVE 
 

Eylem SAYIN1 
 
 
 

ABSTRACT 
 

There are different approaches of land, important production factor, which has different descriptions as 
well as rural area. Apart from urban land, rural area which is used to describe forested land or low 
density land that agricultural and/or breeding activities take place is a contradictive and notional term. 
This condition is not because of the insignificance of the function, but of being an economical and 
natural value that has vital role in people’s lives. Today global change and transformation causes 
constant and rapidly growing migration from rural to urban, the importance of the rural area increases. 
In developed countries while the rural areas keep the importance as a source, level of consciousness to 
protect these areas is high. Although the rural areas in developing countries like Turkey has 
importance as being progress instrument, generally it is perceived as underdeveloped areas. However, 
rural area is an important component of the nature whereas human is a simple member, is an important 
value both ethically and economically. These areas and the protection of their values can be possible 
with balanced politics of administration which provide entrepreneurship, employment and natural 
resources survivability therefore by making rural areas progress instrument and protecting rural 
population. 

 
Key words: Rural entrepreneurship and employment, sustainable progress, agricultural credit 
cooperatives, ecotourism and natural sources. 

 
ÖZET 

 
Farklı tanımlamalara sahip önemli bir üretim faktörü olan toprak gibi kırsal alan için de farklı 
yaklaşımlar vardır. Kent toprağı dışında, düşük yoğunluklu, tarım ve/veya hayvancılık faaliyetlerinin 
yürütüldüğü ya da ormanlık alanları anlatmak için kullanılan kırsal alan; tartışmalı ve göreceli bir 
kavramdır. Bu durum kavramın önemsizliğinden değil; insanlar için hayati role sahip ekonomik ve 
doğal bir değer olduğundandır. Küresel boyutta değişim ve dönüşümlerin sürekli ve hızlı kırdan kente 
göçe neden olduğu günümüzde; kırsal alanın önemi artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kırsal alanlar; 
yararlanılan kaynak olarak önemini sürdürürken, koruma bilinçlilik düzeyi büyüktür. Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkelerde ise kırsal alanlar; kalkınma aracı potansiyeli nedeniyle büyük önem 
taşımasına karşın; genellikle geri kalmış alanlar olarak algılanmaktadır. Halbuki, insanın sade bir üyesi 
olduğu doğanın önemli bir bileşeni olan kırsal alanlar; hem etik, hem de ekonomik bakımdan önemli 
bir değerdir. Bu alanlar ve içerdikleri değerlerin muhafazası ise; idarenin girişimcilik, istihdam ve 
doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağladığı dengeli politikalarla kırsal alanı birer kalkınma aracı 
haline getirmesi ve kırsal nüfusun korunmasıyla mümkündür.  
 
Anahtar kelimeler: Kırsal girişimcilik ve istihdam, sürdürülebilir kalkınma, tarım kredi 
kooperatifleri, ekoturizm ve doğal kaynaklar. 
 
 

                                                
1 Doktora Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD & Ankara Üniversitesi, Sosyal 
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1. GİRİŞ 
 
Gelişmekte olan ülkelerin genel yaklaşımı; kırsal alanı ve kırsal alan üzerinde yapılan ekonomik ve 
sosyal faaliyetlerin önemini yok sayarak, sanayileşmeye geçilen bir kalkınmanın söz konusu 
olabileceği yönündedir. Bu görüşün tam bir yanılgı olduğunu gelişmiş sanayi ülkelerinin kırsal alan 
politikalarından çıkarabiliriz. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD ve Avrupa ülkelerinde 
izlenen politikalar neticesinde tarımsal üretim hacminin büyük miktarlarda ihracat yapabilecek 
düzeyde arttığını görmekteyiz. Her ne kadar söz konusu gelişmiş ülkelerde tarımsal işleyiş 1980 
sonrası şirketleşmeye gitmişse de tarımın ekonomi içerisinde oranı büyümeye devam etmektedir 
(Özkaya, Günaydın, Bozoğlu, Olhan&Sayın, 2010). Gelişmiş ülkelerdeki kırsal nüfusun daralmasına 
karşın, kırsal faaliyetlerin ekonomi içerisindeki payının büyümesi söz konusudur. Bunu en iyi 
gözlemleyebileceğimiz ülke Hollanda olacaktır. Yüzölçümü Konya kadar olan bir ülke küresel alanda 
rekabet edebilecek düzeyde tarımsal üretim yapabilmektedir. Neoliberal politikalar ekseninde 
küçülmeye giden Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise; hem kırsal üretim, hem de kırsal nüfus 
hızla artan oranda düşmektedir. Kırdan kente bir nevi zorunlu göç eden kırsal alan yerleşikleri hem 
kentlerin taşıma kapasitesini zorlamakta, hem de terk ettikleri kırsal alanların nitelik ve nicelik 
bakımından zarar görmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda kıymetli bir ekonomik fırsat atıl bir 
durumda kalmaktadır. Bu atıl kaynağı ekonomiye dahil edebilmede idarenin rolü büyüktür.  
Bu çalışma kapsamında Türkiye’de kırsal alan yönetiminde yaklaşımın kırsal değerler, kırsal üretim 
ve kırsal nüfus üzerinde etkisinin ne olduğu genel olarak değerlendirildikten sonra, kırsal alan 
potansiyelinin bir fırsata ne şekilde dönüştürülebileceği, Türkiye’nin özgün koşullarına göre 
incelenecektir. İncelemede elde edilen tespitler çerçevesinde, çözümde kullanılacak araçlar ile kırsal 
alan potansiyelinin ekonomi ve sosyal ne tür faydalar yaratabileceği tartışılacaktır.  
 
 
2. KIRSAL ALAN, KIRSAL KALKINMA VE KIRSAL YÖNETİM 
 
Kırsallık ve kırsal alana ilişkin birçok farklı yaklaşım vardır. Bunun temelinde rekabetçi, eşitsiz 
ilişkiler silsilesi yaratan mülkiyet kavramı ve bu kavramın varlık nedeni olan toprağa dayalı ilişkiler 
kadar, biyotik unsurların yani hayatın varoluşunun temeline ait büyük bir özsel değer içermesi de 
yatar.(Sayın ve Çobanoğlu, 2017). Aynı zamanda kırsal alan ve kentsel alan arasındaki geçişlerin 
kesin ve keskin olmayışı, kırsal faaliyetlerin kentte yada kentte yürütülen faaliyetlerin kırda 
yapılabilir/yapılıyor olması da kırsal alanın sınırlarını ve tanımını güçleştiren bir faktördür. Benzer 
şekilde Türkiye özelinde yapılan yasal düzenlemeler de kırsal alan nedir? nerede başlar ve nerede 
biteri söylemeyi güçleştirmektedir. 6360 sayılı kanun 30 ilde il mülki sınırını kent toprağı haline 
getirdiği için, kırsal alan Türkiye açısından daha da tartışmalı ve göreceli bir nitelik kazanmıştır. Bunu 
TUİK’in 2015 yılında yayınladığı verilerle doğrulamak mümkündür.(Şekil 1) 
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Şekil 1. Nüfus, yıllık nüfus artış hızı, il, ilçe, belde/köy sayısı ve nüfus yoğunluğu, 2012-2014 

Kaynak: İstatistiklerle Türkiye (Turkey in Statistics 2014) 
 
 

Gerek güncel yasal düzenlemeler, gerekse OECD gibi uluslararası örgütlerin her ülkenin özgün 
koşullarına uyum göstermeyen tanımlamalarını bir kenara bıraktığımızda kırsal alana ilişkin en makul 
tanıma erişiriz. “Birçok farklı tanımlamanın mümkün olduğu kırsal alan; nüfusun 20.000’nin altında 
ve düşük yoğunlukta olduğu, ekonomik faaliyetlerin genellikle tarım ve hayvancılık üzerinden 
yürütüldüğü, mülkiyet ve sosyal ilişkilerin yürütülen ekonomik faaliyetlere göre şekillendiği, kentsel 
toprakların dışında kalan alanlardır.”(Sayın ve Çobanoğlu, 2017) 
Ülkemizde son yasal düzenlemelerin ardından oranı %8’lere kadar gerileyen kır nüfusu, genellikle 
kentsel ve ekonomik servislerden büyük oranda yoksun, yoksul bir hayat sunan topraklarda 
yaşamaktadır (Şekil 2). 
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Şekil 2. İl/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve cinsiyet oranları 2012-2014 

Kaynak: İstatistiklerle Türkiye(Turkey in Statistics 2014) 
 
Halbuki; “Kırsal alanlar en temelde yaşama ve yararlanma bölgeleridir.”(Başıbüyük, 2004). Bu bilinç 
gelişmiş ülkelerde sağlanmış ve kırsal alan yararlanılan kaynak olarak ekonomik değerini sürdürürken, 
koruma bilinci de toplumsal olarak benimsenmiştir. Tarıma dayalı bir kalkınmayı sağladıktan sonra 
sanayileşmeye devam eden gelişmiş ülkeler, kırsal alandan vazgeçmeden kırsal alandan elde ettikleri 
artı değeri kaynak transferi olarak kullanmaktadırlar. Bu hem günümüzün geometrik nüfus artışı 
karşısında aritmetik artan gıdanın stratejik avantajını, hem de dışa bağımlılığı önleyen bir stratejiyi 
birlikte sunmaktadır. Ülkenin kendi özgün koşullarına bağlı olmakla birlikte kırsal kalkınmanın 
sürdürülebilirliği; kaynakların Kant’ın ahlak felsefesine vurgu yapan adil paylaşım, minnet ve adalet 
ilkelerinde bulunan etik kaygılar çerçevesinde yerinde ve yeterince kullanımı(Akkoyunlu-Ertan, 2014) 
, birim maliyetlerin düşürülmesi, daha az işgücü ile üretim hacminin sürekli artırılması gibi faktörlere 
bağlı görünmektedir. 
Kırsal kalkınmanın sağlanması ve bunun sürdürülebilirliği konusunda bir diğer önemli husus da, kırsal 
alanın sağlıklı ve sistematik bir şekilde yönetilmesidir. Kırsal kalkınma kırsal alanlarda ekonomik 
gelişimi sağlayabilecek teoriler, kırsal kalkınma politikaları ve bunların uygulanmasını sağlayan 
araçlar ile ilgilidir. Kırsal kalkınma için temel bir altlık oluşturmak mümkün olsa da, uygulanacak 
ülkenin ve/veya bölgenin demografik, sosyolojik, ekinsel, ekonomik, coğrafîk, jeolojik, ekolojik vb 
özellikleri dikkate alınarak disiplinlerarası planlama ve yönetim anlayışı benimsenmelidir.(Başıbüyük, 
2004) 
 
2.1. Toplumsal Kalkınma Temelli Kırsal Kalkınma için Dinamikler ve Öneriler 
 
“Tarım bir ülkeye işgücü, ürün ve piyasa, sermaye ve döviz açılarından katkı sağladığı gibi devlet 
bütçesine de denge getirebilmesi bakımından önemlidir.”(Ataseven,) Ancak kırsal kalkınma hedefinin 
sadece makro ve mikro ekonomik çerçevede kısıtlanması, kırsal alan ve yerleşikleri için efektif çözüm 
üretme konusunda yetersiz ve gerçekçi olmayan bir yaklaşım sunacaktır. Bunun yerine toplumun da 
parçası olmaya gönüllü olacağı toplumsal kalkınma temelli bir yaklaşımın benimsenmesi başarının ve 
palyatif olmayan çözümlerin anahtarı olabilecektir. ““Toplum Kalkınması” yerel toplulukların 
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toplumsal, ekonomik, kültürel durumlarını iyileştirmek üzere giriştikleri gönüllü çabaların devletin her 
türlü olanaklarıyla desteklenmesi ilkesine dayanan yerel kalkınma süreci, daha doğrusu yöntemidir. 
Her türlü yanılmayı önleme amacıyla, toplum kalkınmasının ulusal kalkınma ya da tüm olarak 
toplumun kalkınmasıyla eşit anlamda kullanılmadığını hemen belirtmek isteriz. Toplum kalkınması her 
ne kadar ulusal kalkınma ereklerine yönelen, onu hızlandırmayı amaçlayan bir kalkınma çabası 
olmakla birlikte gerçekte ana toplumu oluşturan kırsal ya da kentsel toplulukların kalkınmasına 
yönelmiştir.” (Geray, 1978). Ancak buradaki toplumsal kalkınma anlayışındaki halkın gönüllü katılımı 
devletle paydaş olacağı bir çözümlemeyi içermelidir. Ne devlet eksenli halkın tabi olduğu, ne de halk 
eksenli devletin tabi olduğu yaklaşımlar gerçekçi ve çözüm odaklı olmayacaktır. Devletin ekonomik 
ve teknik bilgisini içeren olanakları ile desteklenecek halkın üretimsel gücü büyük bir sinerji yaratma 
potansiyeli taşımaktadır. Bu aynı zamanda kırsal yerleşiklerin kaderini değiştirme çabasını 
doğuracağından sürekli dillendirilen yerelleşme hedefine de gerçekçi ve temellendirilmiş ilerleme 
sağlanabilecektir. 
 
2.2. Kırsal Kalkınma Dinamikleri, Sorunları ve Çözüm Araçları 
 
Kırsal alanda toplumsal kalkınma anlayışının benimseneceği bir çözümlemede yerel unsurlar ön plana 
çıkacağı için kırsal yerleşikler sistemin itici gücü olacaktır. Merkezi idarenin kentsel bakış açısıyla 
direktif niteliğindeki analiz ve çözümleri sorunun çözümünden ziyade derinleşmesine yol açmıştır. En 
iyi sorun tespitini sorunu yaşayanlar yapacağından, kalkınmanın paydaşı haline getirilecek kırsal alan 
yerleşikleri kalkınmanın sağlanması ve kırsal alandaki sorunların çözümünde en önemli role sahip 
olacaktır. Burada devletin rolü; sorun tespitinin ardından yerel unsurların eylemliliğini sağlayacak 
tedbirleri alması ile ekonomik ve teknik desteği kesintisiz sağlamak yönünde irade koyması olmalıdır. 
Bu destekler yörenin gereklerine göre değişebilir esnek nitelikte olmalıdır. Çünkü farklı değişkenler 
farklı işleyişler getirebileceğinden tek tip bir anlayış başarı şansını düşürebilecektir. Ancak; bilgi ve 
bilinci artırıcı, girişimciliği teşvik eden, istihdam yönlü politikalar temel ve her kırsal alan için 
değişmez bir öneme sahiptir. Ayrıca; idarenin girdi tedariki ve girdi maliyetlerinde sübvansiyon 
sağlaması, destek alımları yapması, tarımsal sanayide etkinliğini artırması ve tarım kredi 
kooperatiflerini işlevsel kılması ile çiftçilerin bilgi ve beceri düzeylerini artırıcı eğitimler düzenlemesi 
girişimciliğin teşviki açısından önemli fayda sağlayabilecektir. Aynı zamanda idarenin ekoturizm gibi 
sektörler arası işbirliğini içeren uygulamaları desteklemesi de girişimciliği artırabilecektir. 
Girişimciliğin artması üretimi, istihdamı ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi de olumlu yönde 
etkileyecektir. İdarenin düzenleyici ve denetleyici rolü de doğal kaynakların sürdürülebilirliğini 
olanaklı kılacaktır. 
 
2.2.1. Bilgi ve Bilinci Artıran Eğitimler 
 
Kırsal kalkınmanın temel girdisi insandır. İnsan bilgisi ve emeğini ortaya koyarak yaptığı üretimde 
ekonomik bir artı değer üretir. Yaptığı üretimin verimliliği ise bilgi ve bilinç düzeyi ile orantılıdır. 
Bilgi ve bilinç düzeyi arttıkça kırsal kalkınmanın bileşenleri efektif kullanılacağından ekonomik 
anlamda ürün verimliliği, çeşitliliği ve sağlıklı pazarlama kanalları da sağlanacaktır. Ayrıca; bu süreç 
üretimdeki geleneksel ürün çeşitlemesinin dışında aromatik, tıbbi, endüstriyel bitki üretimi gibi yeni 
ürün üretim alanlarına da yönelteceğinden tarımsal üretim ve istihdam açısından olumlu etki 
oluşturabilecektir. Bu bilgi ve bilince dayanan çeşitlenme tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık 
gibi kırsal alan kavramına giren birçok alanda ekolojik, turistik, cinsiyetsiz istihdam ve girişim 
potansiyeli oluşturacaktır. 
Sınırı bakış açısına dayalı olan, daha da genişletilebilecek ve kırsal alanı ivme yaratacak konuma 
taşıyabilecek potansiyelin harekete geçirilebilmesi için;  

 Örgün, planlı ve programlı eğitimler 
 Yaygın eğitimler 
 Uzaktan eğitimler düzenlenmelidir. (https://www.kirsalcevre.org.tr) 
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2.2.2. Girişimcilik ve İstihdamı Teşvik Eden Politikalar 
 
Talep edilen bir ürünü bulan, üreten temin eden ve/veya geliştiren kişiyi tarif etmekte kullanılan 
girişimci; arz etme sürecinde emek ve/veya sermayesi için belli bir riske katlanmak durumundadır. Bu 
riske katlanma hali elde edilecek sonuç cazip olduğu sürece söz konusu olabilecektir. Bu cazibe de 
genellikle idarenin sağladığı/sağlayabileceği olanaklarla güçlenir. Hele ki fırsat girişimciliği yerine 
yaratıcı girişimcilik teşvik edilmek isteniyorsa, devlet erkinin teşvik edici politikalar üretmesi yerinde 
olacaktır.(Saraçoğlu ve Duran, 2009) 
Bu noktada eğitim unsuru en önemli unsur olarak belirginleşmektedir. Örgün, yaygın veya uzaktan 
eğitim yoluyla bilgi ve bilinç düzeyi artırılan potansiyel girişimcinin, girişimde bulunma cesareti 
artacaktır. Bu eğilimler idare tarafından sağlanan ayni veya nakdi, tam veya kısmi teşviklerle 
desteklendiği takdirde riskler paylaşılmış olacağından girişimde bulunma oranı yükselecektir. 
Özellikle yerel halka vergi avantajları, teşvik primleri, destekleme alımları gibi desteklerin artan oranlı 
sağlanması olumlu etkiler yaratabilecektir. Bu doğrultuda istihdam olanakları da paralel olarak 
gelişecektir. Ayrıca bu teşvik sürecinin özellikle toplumsal üretimde yer alma veya payını almada 
pasif kalan kadınlar üzerinden işletilmesi toplumsal uzlaşı da sağlayabilecek niteliktedir. 
Ancak; teşvik edilen girişimcinin ürettiği değerlerin ham, yarı mamul yada mamul madde olarak 
pazarlanması da bir diğer önemli konudur. Üretilen değerin ekonomik döngüye katılabilmesi, girişim 
ve istihdamın devamlı olabilmesi için sağlıklı pazarlama kanallarının kurulması da gereklidir. Örneğin 
ürünlerin seri ve sağlıklı sevk edilmesi için ulaşım olanaklarının idare tarafından iyileştirilmesi 
önemlidir. Aynı zamanda üretime katılan yerel girişimcinin örgütlenmesi pazarlama, fiyat belirleme 
gibi konularda büyük avantaj sağladığından örgütlenmeye yönelik politikalar üretilmelidir. 
 
2.2.3. Örgütlenme 
 
Girişimcinin sorunlarını tespit ederek çözmede en önemli unsurlardan biri örgütlenmedir. Ağırlıkla 
girdi maliyetleri ve teşvikler konusunda bilgi eksiği olan, ürettiğini pazarlayamayan, pazarlama 
güçlüğü çeken, pazarladıkları için de fiyat belirlemede zorluk çeken girişimci; nesnel bir çözümü 
kooperatif dışı veya kooperatif bünyesindeki örgütlenmelerde bulabilecektir. “Türkiye’de kooperatifler 
dışındaki örgütlenmeler; üretici örgütleri, baskı grupları, ekonomik ve sosyal amaçlı kuruluşlar 
olarak sayılabilir. Bu kuruluşlar Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Üretici Dernekleri, Kalkınma 
Vakıfları, Üretici İhracatçı Birlikler olarak gruplanabilir. Kooperatifler ise; küçük üreticilerin girdi 
ve kredi gereksinimlerinin karşılanması, üretilen ürünlerin değerlendirilerek en uygun fiyatta 
satılmasının sağlanması, üretici ve tüketici arasında pazarlama zinciri kurarak aracı karlarının 
ortaklara geçmesini ve ortakların her türlü tüketim maddelerinin ucuz ve kaliteli olarak karşılamasını 
amaçlar.” (https://www.kirsalcevre.org.tr). Ayrıca; Anayasamız’ın 171.maddesi “devlet, milli 
ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını 
amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almalıdır.” demektedir. Ancak 
uygulamada birtakım eksiklikler söz konusudur. Görünüşte devlet kooperatifler veya kooperatif dışı 
örgütlemeleri desteklemektedir. Ancak; güncel hayatta uygulamada zafiyet oluşmakta ve çözüm yasal 
söylemde kalmaktadır. Bu biraz devlet ile kooperatif ilişkilerinin net olmamasından kaynaklanıyor 
denebilir. Hem uygulamada hem de algıda özerk olmayan bir örgütlenme anlayışı üretici ile olması 
gereken düzeyde ilişki kurulmasını önlemektedir. Aynı zamanda hem kooperatifçilik hem de tarımsal 
üretim ile ilgili yasaların olması ve yasal ikiliklerin oluşması kooperatifçiliğin işlevselliğini 
törpülemektedir. Bir diğer husus da kooperatifler arası işbirliğinin kurulamamış olmasıdır. Her 
kooperatif sorunlarla tek başına mücadele ettiğinde çözüm üretme ve başarılı olma şansı ortadan 
kalkmaktadır. Bir de bu esnada yaşanan finansal sorunlar kooperatifleri iyice açmaza sokmaktadır. 
Kooperatifleri destekleyecek bir finans kurumu elzemdir. Bunu yerine getirebilecek olan Ziraat 
Bankası özelleştirildiği için bu açığı kapayacak bir başka oluşum var edilmediği sürece kooperatifçilik 
vasfını yerine getiremeyecektir(Rehber,). 
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3. SONUÇLAR 
 
Günümüzün belki de en stratejik alanlarından biri gıda üretimidir. Bunun doğruluğunu gelişmiş sanayi 
toplumlarının azalan kırsal nüfuslarına karşın, artırdıkları üretim ve ekonomideki payından 
anlayabiliriz. Küresel boyutta tarımsal endüstrileşmenin bir göstergesi olan zirai ilaç, tohum 
şirketlerinin belli ülkelerde odaklanması da, tarım üzerinden stratejik kazanımların söz konusu 
olabileceğini göstermektedir. Hem bir ülkenin gıda güvenliği, hem de ekonomik bir rezerv olarak 
kırsal alan ve içerdiği özsel değerleri koruyarak değerlendirebilmek için kırsal alan yerleşiklerinin 
kırdan kente göç etmelerine gerek kalmayacak ekonomik ve sosyal tedbirlerin alınması gereklidir. 
Ancak bu direktif mahiyetinde değil; yerelleşmenin sağlandığı yerel halkın bir paydaş olarak kalkınma 
planlarına dahil edildiği toplumsal kalkınma ile mümkün olur. Paydaşlıkta gönüllülük esastır. Halkın 
yürütülmesinde, dahil olmada gönüllü olmadığı bir kalkınmanın başarılı olma şansı yoktur. Zaten yerel 
yerleşikler bu plana dahil olmadığı sürece kalkınma gerçekleşemeyeceği için; doymadıkları 
topraklardan kentlere göç edeceklerdir. Kentlerde tek vasıfları çiftçilik olan bu vatandaşlar, kente 
adapte olamayarak sosyal sorunu hem kendileri, hem de toplumun geneli için derinleştirecekleridir. 
Bunu önlemek için toplumsal kalkınmanın sağlanması bir zorunluluktur. Kırsal alanda toplumsal 
kalkınma için de; eğitim, örgütlenme gerekleri sağlanmalıdır. Eğitim ve örgütlenme sağlıklı bir şekilde 
kurgulandıktan sonra diğer ek tedbirlerle girişimcilik ve buna dayalı istihdam başarılı bir şekilde 
gerçekleşecektir. 
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ABSTRACT 
 

Rapid developments in information technologies have brought significant innovations and changes in 
many areas and changed the business world. Firms benefit from the knowledge and experience of 
qualified specialists in the short term in accordance with their needs instead of employing long-term 
experts in specialized jobs. This new work is in the form of "freelance" and "freelancer" in the 
literature. Today freelance platforms have been created that bring together employers and qualified 
professionals from all over the world in a virtual environment. 
Freelancer sector is among the fastest growing markets in the world. Today freelance platforms have 
been created that bring together employers and qualified professionals from all over the world in a 
virtual environment. Today freelance platforms have been created that bring together employers and 
qualified professionals from all over the world in a virtual environment. The freelance workforce in 
U.S. has reached 55 million in 2016 and currently represents 35% of the workforce. The freelance 
workforce earned an estimated $1 trillion this past year, representing a significant share of the U.S. 
economy. This new work that is spreading rapidly all over the world is very important for us to take 
our place in the big international market. This work is based on expertise, skill and experience. That is 
why we should give priority to providing qualified employees who are trained in the country to do 
business globally and to provide the necessary support in this regard, both with training and political 
and legal regulations. This study reveals the situation in the world and our country by giving 
information about freelance study and freelancer. It also addresses the other freelance business types 
and shows why we should be involved in “freelance market”. 

 
Keywords: Freelancer, Freelance, Business opportunities, Global Business Market, Expert Hire, 
Qualified Job 

 
ÖZET 

Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler pek çok alana önemli yenilik ve değişimler getirmiş ve iş 
dünyasını da değiştirmiştir. Firmalar uzmanlık gerektiren işlerde uzun süreli uzmanlar çalıştırmak 
yerine ihtiyaçları doğrultusunda ve kısa süreli olarak nitelikli uzmanların bilgi ve tecrübelerinden 
faydalanmaktadırlar.  Bu yeni çalışma şekli literatüre “freelance”  yani serbest çalışma bu işi yapan 
kişi de “freelancer” yani serbest ya da bağımsız çalışan olarak geçmiştir. Freelancer sektörü dünyada 
en hızlı büyüyen pazarlar arasında yer almaktadır.  Bu gün tüm dünyadan işveren ve nitelikli 
profesyonelleri sanal ortamda bir araya getiren freelance platformları oluşmuştur. 2016 yılı itibariyle 
Amerika’da 55 milyon freelancer çalışan iş yapmaktadır. Bu rakam ülkenin toplam iş gücünün 
%35’ine karşılık gelmekte ve bu nitelikli bağımsız iş gücünün Amerikan ekonomisine katkısı ise 1 
tirilyon doları geçmektedir. Tüm dünyada hızla yaygınlaşan bu yeni çalışma şekline adapte olarak 
uluslararası oluşan büyük pazarda bizimde yerimizi almamız çok önemlidir.  Bu çalışma şekli, 
uzmanlık bilgisi ve beceriye dayanmaktadır. Bu yüzden ülke olarak yetiştirdiğimiz nitelikli çalışanları 
dünya çapında iş yapabilmeleri için yönlendirmek ve bu konuda gereken desteği hem eğitimler hem de 
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politik ve yasal düzenlemeler ile sağlamak önceliğimiz olmalıdır. Bu çalışma, freelance çalışma ve 
freelancer hakkında bilgi vererek dünyada ve ülkemizdeki durumu ortaya koymaktadır. Ayrıca diğer 
freelance iş türlerine de değinerek neden bu yeni çalışma şekline dâhil olmamız gerektiğini ortaya 
koymaktadır.  
 
Anahtar Kelime: Serbest çalışma, bağımsız çalışan, İş fırsatları, Küresel iş pazarı, Uzman 
kiralama, Nitelikli iş 

 
 

1. GİRİŞ  
 
Freelancer sektörü dünyada en hızlı büyüyen pazarlar arasında yer alıyor. Freelancer iş gücü bundan 
yalnızca 10 yıl önce 30 milyon kişiyle sınırlıyken şu anda 55 milyon çalışandan oluşuyor, bu kısa 
zaman diliminde iş gücü neredeyse ikiye katlanmıştır ve şu anda ABD’de iş gücünün yaklaşık %35’ini 
temsil etmektedir. Küresel anlamda freelancer çalışanlar geçtiğimiz yıl ABD ekonomisinin önemli bir 
bölümünü oluşturdu ve 1 trilyon dolarlık kazanç sağladı. Ayrıca freelancer sektörü dünya üzerinde her 
geçen gün büyümesini sürdüren önemli bir pazardır (http://coin-turk.com; www.blocklancer.net). Bu 
çalışma dünyada hızla büyüyen bu pazarı ve bu pazarın aktörlerini araştırmaktadır. Bu bağlamda 
ortaya çıkan “freelance” çalışma ve “freelancer” kavramlarının neler olduğu üzerinde de durulmuş bu 
çalışma şekli ve çalışan türünün ortaya çıkışı hakkında bilgi verilmiştir. Her ne kadar “freelancer” 
terimi dilimizde serbest çalışan olarak karşılık bulsa da tam olarak içeriğini yansıtmamaktadır. Bu 
yüzden bu çalışma boyunca pek çok yerde “freelancer” teriminin kullanılması uygun görülmüştür.  
 
1.2. Freelance Çalışmanın Tarihsel Gelişimi 
 
Dünyada “Freelance” yani “serbest çalışma” olarak adlandırılan sınırsız kariyer perspektifleri doksanlı 
yılların başlarında başladı ve sınırların ötesinde tek kişilik iş fırsatları olarak ortaya çıktı (DeFillippi 
& Arthur, 1994, 1996; Arthur & Rousseau, 1996).  Doksanların ortalarında bilişim sektöründeki 
hızlı gelişmeler birçok alan gibi işletmelere de yenilikler getirdi. İşletmelerin ihtiyacı olan nitelikli 
işgücü ile bu işgücünü karşılayabilecek sınır ötesi nitelikli işçiler arasında kuvvetli bağlar oluşturdu. 
1990'ların ortalarında, Arthur ve arkadaşları (1995) ve Quinn (1992) akıllı girişim ile sınırsız kariyer 
kavramı arasındaki kuvvetli bağlara dikkat çekti. 
Marler ve diğerleri 2002 yılında, zeki girişimlerin oluşturulması için sınırsız kariyer ilkeleri üzerine 
inşa edilmiş zeki kariyerlere ihtiyaç vardır tezini ortaya koydular. Bu yeni bir çalışma şeklini ve 
sınırları olmayan yeni bir işçi türünü ortaya çıkardı. Bu yeni iş türünü geleneksel iş türünden ayıran en 
belirgin özellik, geçici iş için istenen nitelikler ve onları karşılayabileceklerin yüksek beceri ve tecrübe 
sahibi olmalarıydı. Bu şekilde ifade edilen portföy kariyeri belki de modern sınırsız kariyerin en uç ve 
en saf şeklidir. Bu yeni iş ve kariyer türü eğitim programları veya diğer örgütsel destek biçimleri gibi 
herhangi bir örgütsel kariyer yönetim faaliyetine bağlı değildir. Bu “özgür” dünyada, yalnızca bireysel 
tercihler ve pazar fırsatları kişinin kariyer yolunu ve kariyer başarısını belirler. Charles Handy 
kendileri için bir sınırsız dünya oluşturarak çalışanlara “Freelance employees” (sınırsız işçiler) adını 
vermiştir. 
Bağımsız yükleniciler olarak da bilinen serbest çalışanlar yani “Freelancers” tek bir işverenle uzun 
süreli bir sözleşme taahhüdü olmaksızın kendi başlarına çalışan bireylerdir. Bir serbest çalışan 
genellikle işi tamamlamak için kullanılan belirli prosedürleri takip etmek yerine, çalışmanın sadece 
nihai sonucunu denetleme yetkisine sahip olan işveren/müşteri ile kısa vadeli sözleşmeler yaparak 
hizmet verir ve iş gereksinimlerini tamamlar. Bağımsız yükleniciler tarafından tutulan iş 
pozisyonlarına örnek vermek gerekirse; çoğunlukla bilişim alanında olmak üzere doktorluktan 
aşçılığa, çiftlik işçiliğinden muhasebe işlerine kadar hemen hemen her alandan örnekler verilebilir. 
Serbest meslek istihdamı, esnek çalışma düzenlemeleri, bağımsızlık, çeşitlilik ve bazı vergi kesintileri 
dâhil olmak üzere bireylere bir takım avantajlar sunabilmektedir. Bununla birlikte, işle ilgili işlemlerde 
risk almak, serbest meslek vergisi ödemek ve sağlık sigortası, sakatlık ve emeklilik kapsamı için 
kişisel sorumluluk almak gibi bazı durumlarda buna dâhil edilebilir. 
Şu anda akademik araştırmacılar, gazetecilik (Baines, 1999) , televizyon ve radyo (Dex, Willis, 
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Paterson, & Sheppard, 2000; Saundry, Stuart, & Antcliff, 2007), film, yayıncılık, halkla ilişkiler, 
yöneticiler ve sanatçılar gibi medya mesleklerinde kendi hesabına çalışan işçiler için genellikle 
“freelance” terimini kullanmaktadırlar. Özellikle bilişim teknolojileri (S. Barley & Kunda, 2004; S. 
R. Barley & Kunda, 2006) alanında sanal ortamda iş alıp iş vererek kendi adına çalışanlar farklı 
olarak tanımlanma eğilimindedirler. Çoğu araştırma farklı alanların farklı meselelerine odaklanmış 
olsa da, idari, mesleki, bilimsel ve teknik mesleklerde kendi hesabına çalışan işçilerin serbest çalışan 
işgücünün bir parçası olarak ele alınması gerekir. 
Teknolojinin ilerlemesiyle Freelancer oluşumu büyük ölçüde değişmiştir. Artık sanal ortamda iş 
pazarları kurup buralarda işe uygun işçileri seçme olanakları ortaya çıkmıştır. Yapılan işin her 
aşaması, işin niteliği, yapan kişinin durumu dâhil her türlü aşama bu ortamlarda takip edilerek kontrol 
edilebilmektedir. Örgütler istedikleri zaman dünyanın her yerinden yüksek vasıflı profesyonellerle 
geçici sözleşmeler yaparak hizmet alabilmekte ve bu sayede maliyet avantajı sağlayabilmektedirler. 
Ayrıca bu çalışma şeklinde örgütlerin serbest çalışanlara karşı diğer çalışanlarında olduğu gibi düzenli 
maaş, tıbbi bakım, kariyer gelişimi, emeklilik vb. sorumlulukları da yoktur. 
Freelancer, işleri gerçekleştirmek için yeni teknolojiyi kullanan, çok yetenekli, profesyonel ve 
büyümekte olan bir işgücüdür. Onlar küçük ofislerinden veya evlerinden çalışmayı severler, rutin işleri 
ve gereksiz toplantılardan hoşlanmazlar, birden fazla müşteriyle proje üzerinde çalışmak ister; kalıcı 
ve uzun vadeli istihdama inanmazlar. Birçok küçük işletme, kısa vadeli projelerde sürekli çalışacak 
nitelikli çalışan kiralayacak kaynaklara sahip değildir. Bu yüzden yüksek seviyeli teknik alanlarda 
uzmanlık sağlamak yerine bağımsız yüklenici hizmetleri satın almayı tercih ederler. Bu durum,  küçük 
işletme sahibinin yanı sıra bağımsız yüklenicinin de çıkarına olmaktadır. Küçük işletme sahibi dikkatli 
bir şekilde kendi işine uygun freelancer seçebilir. Bu durumda işletmenin insan kaynakları birimi 
freelancer seçme, işi atama, işi bitirme ve sözleşmeyi sona erdirmesi konusunda çalışır.  
Girişimci ve freelancer  (serbest çalışan) arasındaki farkı da ortaya koymak gerekir. Girişimci ve 
serbest çalışan iki farklı kişidir.  Girişimcinin birinin hizmetini veya ürününü kullandığını, bir iş 
kurduğunu, iş zekâsını kullandığını söyleyebiliriz. Freelancer ise mesleki hizmetlerini veya 
becerilerini bir pazarda ortaya koyan kişidir. Buradan pazarın ürünlerinin freelancer’ların hizmetleri 
olduğu anlaşılır. Girişimci istediği işi ortaya koyar,  freelancer ise bu işi üslenirken, vergi, muhasebe, 
pazarlama ve kişisel gelişimin sorumluluğunda olan mesleği yerine getirmek için kendi becerilerini 
kullanır.  
Yine de girişimcilik ve serbest çalışmanın ayırt edilmesinde bulanıklık olduğu görülmektedir. Ancak 
bu ikisi aslında farklıdır. Bu farkın bireysel profesyonel veya serbest çalışanların girişimci veya küçük 
işletme sahipleriyle karıştırılması nedeniyle göz ardı edildiği görülmektedir. Küçük işletmelerin 
ihtiyaçlarını ele alırken, çoğu tartışma geleneksel operasyonlarının merkezini oluşturur ve serbest 
çalışanlar ve serbest meslek hizmeti sağlayıcıları yok sayılır veya unutulur. Freelancer istihdam 
edilebilirliği ve serbest piyasada iş piyasası yapısına ilişkin sonuçların ve bunun sonucunda ortaya 
çıkan işveren işçi ilişkilerinin araştırılması bu yüzden çok önemlidir. İnceleme ve sonuçlar, 
araştırmacılara ve politika yapıcılara gelecekte freelancer ve girişimcilere en uygun öneri ve 
politikaları sunmak için bir kapı aralamak için çalışmaları gerektiğini göstermektedir (Kazi et al., 
2014) 
 
 
2. FREELANCER GİRİŞİMCİLERİ 
 
Birçok freelancer kendilerini girişimci olarak düşünür. Freelancer (serbest çalışan) kendi işyerinde 
başkasının işleri için yalnız çalışan kişi olarak tanımlanabilir. Herhangi bir kurum veya kuruluşla bağlı 
olmadan serbest çalışmaktır (Kitching & Smallbone, 2012). Freelancer genelde kısa süreli işler için, 
iş başına veya görev başına para kazanan bir kişidir. Bir freelancer (serbest çalışan), bir firmanın 
çalışanı değildir ve bu nedenle, belirli bir proje tamamlanıncaya kadar sözleşmeye bağlı olarak çalışan 
kişidir (Süß & Becker, 2013). Serbest çalışma, işçinin kendi hesabına çalıştığı bir iş tezini ifade eder. 
Serbest çalışan bir işçi kendisi için çalışır ve geçici işlerde bir veya daha fazla işverenle birlikte proje 
yürütebilir. Freelancer bir çeşit bağımsız yüklenici ve danışmandır (Stephen & Lisa, 2005). 
Bir Freelancer in özellikleri: 

 Yüksek seviyeli iş talepleri üzerine uzmanlık veya beceri  
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 Başarılı işlerin kanıtları ve birkaç yıllık tecrübe 
 Bağımsız çalışmayı seven, kendini yetiştirmiş bir çalışan 
 Güçlü bir pazarlama vizyonu ve stratejisi olan 
 Birden çok iş yapabilme yeteneği, büro, fatura ve muhasebe prosedürlerini kullanma becerisi 
 Güçlü bir iletişim ağı 
 Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri 
 Yaratıcı, yenilikçi problem çözme yeteneği 
 Bilişim teknolojilerini iyi derecede kullanabilme özelliği 

 

 
Resim 1.  freelancer çalışma 

 
Freelance girişimcisi küçük bir işletmeye sahiptir, iş fikrini kullanır, kişilerin becerilerini alır 
başkalarından iş alır ve bu işi yapabilecek kişilerin becerilerini kullanır; Kar için bir pazar 
segmentinde satış yapar. Buradaki girişimci bu çalışma şeklinin temelini oluşturur. Girişimci işverenin 
isteklerini ve bu işi yapacak kişilerin yeteneklerini bir araya getirerek ekonomik inovasyonu ve iş 
formasyonlarını yönlendirir.  
Freelancer ve girişimci arasındaki farkı anlamak için mobilya tasarım işini örneğini inceleyelim. İlk 
önce bir mobilya  tasarımcısı tasarım işinde kendi yeteneklerini belli bir süreliğine kiralattığında bu bir 
“freelancer” dır.  İkici olarak tasarımcı kendi yaptığı işleri en yüksek teklif verene satabilir. Aslında 
tasarımcı bir ürün satmaktadır. Ama burada tasarımcı bir freelancer olarak kabul edilecektir çünkü: 

1. Satılan ürün/tasarım yalnızca tasarımcının kişisel bilgilerine dayanır 
2. Burada tasarımcı tek başına, herhangi bir işverenden veya çalışandan bağımsız olarak çalışır 
3. Tasarımcı tasarımlarını oluşturmaya ve gerçek mobilya yapılmaya başlar başlamaz, tasarımcı 

bu mobilyaları kendi başına oluşturduğu sürece o hala freelancer’dır. 
4. Tasarımcı mobilyanın yapı faaliyetlerini (örneğin bir marangoza) yaptırmaya karar verdiğinde, 

tamamen kendi bilgisi, becerileri ve becerilerine dayanan bir ürün sattığı için tasarımcıyı yine 
freelancer olarak görebiliriz.  

Ancak tasarımcı kendi faaliyetlerine artık dış kaynak kullanmamakla birlikte çalışanları ile mobilyalar 
yaratmaya başlarsa tasarımcı serbest çalışmayı bırakır ve bir işverene dönüşür. Bu yüzden Freelancer 
çalışanların ve “girişimcilerin melezi” olduğu düşünülür.  Bir yandan da, büyük şirketler tarafından 
kişisel yeteneklerinden dolayı işe alındıklarından işçi olarak düşünülebilir. Öte yandan da onlar 
girişimcidir çünkü herhangi bir örgütsel garanti veya destek almadan kendi riski ve karları için 
çalışırlar (A. Van den Born & Van Witteloostuijn, 2013). Freelancer kendi bilgi beceri ve 
yeteneklerini satmakla karakterize edilir (J. Van den Born, 2009). Bu özellik freelancer’ları diğer 
girişimcilerin pek çoğundan ayırt etmektedir. Söz konusu tanımları kullanmamıza rağmen hala bu 
kavramlar arasında karmaşa devam etmektedir (Kazi et al., 2014). Bu konu üzerine daha çok 
araştırılarak çalışılması gerektiği açıktır.  
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3. DÜNYADA FREELANCE PLATFORMLARI 
 
www.upwork.com 
 
Upwork Pro, freelance platforlarına iş gönderen pek çok işverenin bir numaralı şikâyeti olan aşırı ve 
niteliksiz cevap sinyalini ortadan kaldıran bir özelliğe sahiptir. Gönderdiğiniz iş için gelen pek çok 
talep içinden Upwork pro yetenek acentesi gibi çalışarak işiniz için denetlenmiş bir profesyonel 
freelancer seçmenize yardımcı olur. Upwork, freelancer ücret komisyonlarını işin toplam fiyatına bağlı 
olarak değişebilen bir ücret skalası üzerinden belirlemektedir şöyle ki; freelancer bir müşteriye 
nekadar çok iş yaparsa komisyon oranı o kadar az olur. İlk bakışta Upwork'in fiyatlandırması, serbest 
çalışanların 500 doların altındaki işlerde fazla komisyon ücretlerini karşılayabilmek için fiyatları 
yükseltmiş olması size iş için belirlenen fiyatı fazla görmenize sebep olabilir. Ancak bu durum serbest 
çalışanları aynı müşteriden tekrar iş alması ve bu müşteri ile daha sıkı çalışması için teşvik eder. 
Ayrıca çok tecrübesiz, az yetenekli serbest çalışanların bazılarını eleyerek daha az düşük kaliteli 
tekliflerin müşteri için sıralanmasına sağlar. 
 
www.freelancer.com 
 
Üç platformun tamamı birbirine çok benzer olduğundan, serbest çalışanlar için en iyi strateji, mümkün 
olduğunca her üç web sitesine de profillerini yerleştirerek iş tekliflerini sunmaktır.  İşverenler için, 
frelance çalışan web siteleri arasında geçiş yapmak pek fayda sağlamaz, çünkü en iyi teklifler Upwork 
ve Freelancer.com'da kolaylıkla bulunabilir. Bununla birlikte, Freelancer.com'un diğer freelance web 
sitelerinin sahip olmadığı bir özelliği vardır. Yarışma modu, bu mod sayesinde örneğin bir işveren 
şirketi için logo tasarımı işi için yarışma ilanına çıkabilir ve pek çok freelancer’ın tasarımları ile 
katıldığı bu yarışta müşteri beğendiğini satın alarak süreci bitirir. Bu kullanışlı bir özelliktir çünkü 
hem iş çabucak bitmiş olur hem de müşteri farklı tasarımcıların kendi şirketini nasıl yorumladığını 
görme fırsatı bulur. Birden fazla müsabaka yaparsanız, en iyi serbest çalışanların baskıya nasıl tepki 
verdiklerini ve ilk taslaklarında ne tür bir çalışma ürettikleri konusunda daha iyi bir fikir 
edinebilirsiniz. 
 
www.guru.com 
 
Freelancer olarak seçeneklerini genişletmek isteyenler burada yer verdiğimiz tüm serbest web 
sitelerinden yararlanmaları oldukça mantıklıdır. Tek bir siteyle çaşılan sadık işverenlere ulaşabilmenin 
yolu budur.  Bu yüzden her freelance sitesini olabildiğince sık kontrol etmek mantıklı olacaktır. 
Elbette her freelance sitesinde frelancerlar için iyi değerlendirmelerin oluşturulması uzun sürebilir, 
ancak sonuç olarak daha fazla çalışma seçeneği bulunacaktır.  İşverenler için Guru, diğer freelance 
web sitelerine göre hiçbir avantaj sunmuyor. Bununla birlikte, bazı işverenlerin kişisel tercihleri 
Guru.com olabilir veya sadece guru.com aracılığıyla çalışan belirli bir freelancer’lar olabilir. Bu 
yüzden bu siteyi de takip etmek faydalı olacaktır. 
Dünyada en popüler olan web siteleri ve bu sitelere ait bilgiler Tablo 1 de verilmiştir 
(http://fitsmallbusiness.com). 
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Tablo 1. Dünyada en iyi freelance web siteleri ve bu sitelerin karşılaştırması 
ÖZELLİKLER UPWORK FREELANCER GURU 

Pazar büyüklüğü 10 milyon kullanıcı ve 
4 milyon serbest çalışan 

Toplam 19 milyon 
kullanıcı 1.5 milyon üye 

işverenler için İşlem 
ücretleri 

Ücret 
+ 

%2.75 işlem ücreti 

Sabit fiyat projeleri: 
%3 + güncellemeler 

(acil, özellikli, özel vb.) 
Tam zamanlı reklam 

199$ 
Yarışmalar: 

Ücretsiz + güncellemeler 

% 2.45 Kredi kartı 
işleme ücreti 

 
Çek, e-çek veya havale 

ile ücretsiz 

Serbest çalışanlar için 
İşlem ücretleri 

(freelancer) 

İlk 500 $ için % 20 
501-10.000$  % 10 
10,000 $ üzeri %5 
Upwork Pro: aylık 

149$+faturanın%10'u 

Saatlik sabit fiyat 
yarışmalar: 

%10+güncellemeler 

Üyelik oranına bağlı 
değişken ücretler  
%4.95 -% 8.95 

Serbest çalışanlar için 
üyelik ücreti Aylık 10$ 

Ayda 0.99$- 49.95$ 
arası yıllık olarak fatura 

edilir 
Aylık 39.95$ 

Kullanım kolaylığı Kolay Kolay Kolay 

Anlaşmazlık 
durumunda çözüm 

Saatlik projelerde yalnız 
saatlik yaptığınız işler 
için itiraz edebilirsiniz 

işin kalitesine itiraz 
edemezsiniz. 

 
Sabit Fiyat Projelerinde 
ise geri ödemeler için 

anlaşmazlık 
açabilirsiniz. 

Hem saatlik hem de 
sabit fiyat projelerde işi 
kademelere böldüyseniz 
(milestone ödemeleri) 
ancak bir tanesi için 

anlaşmazlık 
açabilirsiniz. 

 
Yarışmalar: Müşteri 

kazananı seçtikten sonra, 
yarışmalarda geri ödeme 

yapılamaz. 

Müşteriler, sadece 
güvenli ödeme 

yaptıysalar anlaşmazlık 
açabilirler. 

Müşteri hizmeti 24/5 telefon, 7/24 chat 
ve e-mail 7/24 chat ve e-mail 9-6 saat telefon, e-posta 

var, sohbet yok 
Online değerlendirme İyi İyi Orta 

 
3.1. Freelance Platformlarda İş Kategorileri 
Dünyaca ünlü freelance platformlarında freelancer’ların yeteneklerine göre kategorilere ayrılmış işler 
bulunmaktadır. Örnek olarak sürekli bir iş sirkülasyonunun gözlendiği freelancer.com sitesinden 
alınmış iş kategorileri ve bu kategorilerdeki mevcut iş sayıları 05/08/2017 tarihi itibariyle aşağıda 
sunulmuştur.  
 

Tablo 2. freelancer.com’da çalışanların yeteneklerine göre iş kategorileri ve mevcut iş sayıları 
 

İş kategorileri İş sayıları 
Websites, IT & Software (web siteleri, bilişim teknolojileri ve yazılım) 64337 

Mobile Phones & Computing (Mobil telefonlar ve Bilgi İşlem) 9574 
Writing & Content (Yazım ve İçerik) 20278 

Design, Media & Architecture (Tasarım, medya ve mimari) 52757 
Data Entry & Admin (Veri girişi ve yönetim) 9103 

Engineering & Science (Mühendislik ve Bilim) 4634 
Product Sourcing & Manufacturing (Ürün tedarik ve imalat) 1099 

Sales & Marketing (Satış ve Pazarlama) 13855 
Business, Accounting, Human Resources & Legal (İş, Muhasebe, İnsan Kaynakları ve Hukuk) 3294 

Translation & Languages (Çeviri ve Dil) 2784 
Local Jobs & Services (Yer işler ve Hizmetler) 1165 

Other (Diğer) 1417 
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4. TÜRKİYE’ DE FREELANCE  
 
Ülkemizde yeni yeni yayılmaya başlayan serbest çalışma yani “freelance” çalışma şekli her geçen gün 
hızla büyümeye devam ediyor. Aşağıda Türkiye’de hizmet veren bazı freelance siteleri sunulmuştur 
(https://grifikirler.com; http://www.hurriyet.com.). 
 
www. projekurdu.com 
 
Türkiye’de iş ilanlarının en fazla verildiği sitelerden biridir. Oldukça fazla yeni iş ilanı girişi ile iyi bir 
Türk freelance sitesi olduğunu söylenebilir. Web geliştirme, yazılım/teknoloji, tasarım, yazı çeviri gibi 
farklı alanlarda yapılacak projesi olan işverenlerle bu işin uzmanlarını bir araya getirmektedir. 14 
binden fazla uzmanın kayıtlı olduğu platformda yaklaşık 7.800’ün üzerinde proje bulunuyor. Serbest 
çalışanların bugüne kadar projelerden elde ettiği toplam gelir 146 bin TL. Dünya geneli ve ülke bazlı 
web sitelerinin trafik yoğunluklarına göre sıralamalarını yapan Alexa’ya göre projekurdu.com’un 
Türkiye Sıralaması: 4058’ dir (http://coin-turk.com). 
 
www.uzmankirala.com 
 
Türkiye’de bu alanda ki en eski platformlardan biri olmasına rağmen henüz istenen başarıyı 
yakalayamamıştır. Web tasarım ve geliştirme, SEO, mobil uygulama geliştirme, özgün içerik üretme 
gibi 162 farklı alandaki uzmanları bir araya getiren ve buna yönelik projeleri kabul eden bir 
platformdur. Kayıtlı uzman sayısı 45.000’in üzerindedir. Şu sitede 23.000’in üzerinde proje ilanı 
bulunmaktadır. Bugüne kadar girilen projelerin bütçe toplamı ise yaklaşık 288 milyon TL. 
Uzmankirala.com’ un Alexa Türkiye Sıralaması: 759’ dur (https://www.blocklancer.net/). 
 
www.eleman.net 
 
Çoğunlukla tam zamanlı iş ilanları yayınlayan sitedir. Freelance çalışma şeklinin yaygınlaşmasıyla 
birlikte freelance iş ilanlarına da yer vermeye başlamıştır. eleman.net’ in Alexa Türkiye Sıralaması: 
123’ dür (http://coin-turk.com).  

 
www.icerikbulutu.com 
 
Sadece metin yazarlarına iş imkânı sunmaktadır. Bu sitede iş ilanlarını işveren sitenin kendisidir.  İş 
ilanlarına verdiği yüksek ücretlerle de metin yazarlarının dikkatini çekmektedir. 45 ayrı uzmanlık 
kategorisinde 3.000’in üzerinde uzman yazar bulunmaktadır. Yazarların ürettiği içerikler daha sonra 
editörler tarafından da kontrol edilmektedir. Örneğin, bir e-ticaret şirketi satışa koyacağı bir ürünün 
içeriğini bu platformdaki yazarlardan talep edebilmektedir. Her gün düzenli içerik üreten bir yazar, 
ayda 1.000-1.500 TL civarında gelir elde edebilir. Bu sitenin Alexa Türkiye sıralaması: 2177’ dir 
(https://www.blocklancer.net/).  
 
www.bionluk.com 
 
Video-animasyon, grafik-tasarım, ses-müzik, yazılım, yazı-çeviri, internet reklamcılığı gibi 
kategorilerde projelere ulaşılabilmektedir. Platform aynı zamanda freelancer’ların kendi ürettiği işleri 
satmalarına da olanak vermektedir (https://www.blocklancer.net/).  

 
www.sahibinden.com 
 
Türkiye’nin en büyük sıfır ve ikinci el ürün satış konsepti ile tanıdığımız sitede artık freelance iş 
ilanlarını da görmeniz mümkündür. Bu sitenin Alexa Türkiye sıralaması:10’dur 
(https://grifikirler.com).  
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4.1. Freelance Gelir Vergisi Ve Hukuki Dayanakları 
 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65. maddesinde serbest meslek faaliyeti ile ilgili olarak “Serbest 
meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve 
ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve 
hesabına yapılmasıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu maddeye göre freelance çalışma da serbest 
meslek faaliyeti içerisinde değerlendirilmektedir (http://www.mevzuat.gov.tr/). 
Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinde arızi kazançlar sayılmış olup, arızi olarak yapılan serbest 
meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılatlar toplamının 2016 yılı itibariyle 24.000 TL’si gelir 
vergisinden muaf tutulmuştur (https://intvd.gib.gov.tr ).  
Vergi Usul Kanunu’nun 236’ncı maddesi uyarınca, serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine 
ilişkin her türlü tahsilatı için serbest meslek makbuzu tanzim etmek mecburiyetindedir. Ancak 
yukarıda da bahsettiğimiz üzere, arızi olarak serbest meslek faaliyetinde bulunanlara yapılan ödemeler, 
hizmeti alan kişi tarafından düzenlenecek gider pusulası ile belgelendirilebilir 
(http://hukukdestegi.com ).  
Serbest meslek faaliyetlerinin mutat meslek olarak icra edilmesi halinde  icra edenlerin  serbest meslek 
makbuzu, arızi olarak icra edilmesi halinde  ise gider pusulası düzenlenmesi, her iki halde de yapılan 
ödemelerden Gelir Vergisi Kanunu’na göre serbest meslek makbuzu tanziminde %20, gider pusulası 
tanziminde ise %10 oranında stopaj ödenmesi gerekmektedir (http://hukukdestegi.com). Freelance 
çalışanların yaptıkları işle ilgili sözleşme yapması, hukuki olarak haklarını koruyabilmesi açısından 
çok önemlidir. Sözleşme yapılmamış işlerde freelancer işin verildiğini ispatlayabilirse alacağı miktarın 
belirli bir bölümünü hukuki yollardan tahsil edebilir (http://arsiv.dha.com.tr ). 
 
 
5. DİĞER FREELANCE İŞ TÜRLERİ 
 
5.1. Freelance-Dropshipping  
 
Klasik yöntemle e-ticaret yapan bir firma, ürün satışını yaptıktan sonra ürünü kendi deposundan 
paketlemesini yaparak kargo firmasına teslim ederek satışı gerçekleştirir. Dropshipping ise tam Türkçe 
karşılığı olmamakla birlikte başkasının malını kendi karını üzerine koyarak satma anlamına gelir.  
Dropshipping yönteminde ürün satışı gerçekleştirdiğiniz zaman ürünü sizin adınıza; ürünü satın 
aldığınız firma kargolama ve paketleme yapmaktadır. Sizin ürünü depolamanıza gerek yoktur. Ürünü 
satın aldığınız firmanın deposundan direk gönderim sağlanmaktadır.  
Örneğin; Ayakkabı satan bir E-ticaret firması olun. Ayakkabı üretimi yapan ya da ayakkabı satışı 
yapan bir firmanın ürünlerini online olarak satmak istiyorsunuz. Online alışveriş yapan müşterilere 
hizmet vermek istiyorsunuz. Tedarik sağlayan firmadan stok, model adet v.b bilgileri aldınız ve web 
sitenize ürün girişi sağladınız. Müşteriniz ürün satın aldı. Siz müşteri bilgileri, adresi, hangi üründen 
kaç adet aldı, beden ve renk bilgisi gibi bilgileri tedarikçi firmanıza iletiyorsunuz. Çoğunlukla sizin 
vermeniz gereken bilgiler bir yazılım aracılığıyla otomatik olarak tedarikçi firmaya sizin adınıza 
iletilmektedir.  Tedarikçi firmanız sizin verdiğiniz bu bilgiler doğrultusunda ürünün paketlemesini 
yapıp, ürünü sizin adınıza müşterinize yollar. Kısaca dropshipping sisteminin çalışma şekli bu şekilde 
anlatılabilir.  
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Resim 2. Dropshipping sistemin çalışma şekli 

Dropshipping’in avantajları 
1. Depo ve depo elemanı maliyeti yoktur. 
2. Stok maliyeti ortadan kalkar. 
3. Daha küçük metrekarelerde iş yapabilme imkanından dolayı genel maliyetler düşüktür. 
4. Ürünlerin stoklanmasından oluşan atıl stok veya bekleyen stok gibi kavramlarla karşılaşılmaz. 
5. Herhangi bir kargo firması ile anlaşma yapılmasına gerek yoktur. 
6. E-ticarete yeni başlayanlar için maliyetler daha düşük olduğundan dolayı tercih sebebidir. 
7. Ürünler satın alınmadan ürün satışı yapılabilir. 
8. Test edebilmek adına, ürünü web sitesine koyulabilir ve satılıp satılmadığını görülebilir. 

Bunun için ürünü satın almaya gerek yoktur. 
 
5.2. Freelance-Dijital Ürün Şatışı 
 
Klasik yöntemde bir ürün üretilip e-ticaret sitesi aracılığıyla satılır. İkincisini satmak için tekrar 
üretmek gerekir.  Ancak dijital sanatsal ürünler bir defa üretilip defalarca sanal ortamlarda 
satılabilmektedir. Tasarımcılar tarafında çeşitli bilgisayar programları (Photoshop, Adobe Illustrator 
vs.) ile hazırlanan ürünler yalnızca bir web elemanı olarak değil bir dekorasyon unsuru olarak da 
kullanılabilmektedir. Bu tür ürünler mesela Art-com üzerinden çerçevelenmiş ve duvara asılmaya 
hazır şekilde de satılabilmektedir. Bunun için eserler dijital formatta Art-com'a koyulabilir. Art-com 
gibi siteler tasarımcı adına bu eserlerin baskısını yaparak müşterinin istediği şekilde çerçeveleyip ve 
paketlenip alıcıya gönderilmesi dâhil tüm hizmetleri sağlamaktadır. Freelance olarak bu işi yapan 
tasarımcıya düşen tek şey dijital sanat eserinizi yaratıp siteye yüklemektir.   
Etsy.com gibi siteler her gün on binlerce fiziksel ve dijital ürünü pazarlanmasına aracılık etmektedir. 
Bu ve buna benzer sitelerde freelancer’lar kendilerine ait dükkânlar açarak tasarlamış oldukları dijital 
ürünleri (özel kartlar, düğün davetiye, kart visit, duvar kağıdı, desen tasarımı vb.) sanal ortamda 
müşterilere sunarak satmaktadır. Bu ürünler çoğu kez müşterilerin özel talepleri doğrultusunda kişiye 
özel tasarlanmaktadır. Aynı ürün binlerce kez kargosuz stoksuz olarak satılmaktadır. Dünyada bu tür 
binlerce freelancer çalışan mevcut olmasına rağmen ülkemizde bu şekilde çalışan kişi sayısı oldukça 
azdır.  
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Resim 3. Etsy.com sitesinden örnek dükkân sayfası 

 
Resim 4. Freelancer olarak çalışan ve dijital ürünler satan dükkân örneği 

 
 
5.3. Freelance- e Ticarette Broker  
 
Broker, kendi hesabına ödenecek belli bir komisyon karşılığında taraf olduğu kişi veya kurumlar 
hesabına çalışarak alım ve satım işlemlerine aracılık eden kişilere verilen isimdir.  Broker, alıcı ve 
satıcıyı bir araya getirerek ve tarafları anlaştırarak alışverişi hızlandırır.  
Alibaba.com gibi sitelerde binlerce ürün satılmaktadır. Klasik yöntemde satıcı elindeki ürünleri bu 
siteye koyup sattığı ürünleri alıcıya ulaşmasını sağlamaktadır. Bu tür ticarette daha çok satıcılar 
görünmektedir. Ancak uluslararası ihracat ve ithalatta satıcıların yanında alıcılarda vardır. 
Alibaba.com da alıcı kendi ihtiyaçlarını listeleyerek siteye koyar. Satıcı da elindeki ürünü ve şartları 
siteye koyar. Broker ise alıcıyla satıcıyı asgari şartlarda bir araya getirerek kendisinin aracılığı ile 
anlaşmalarını sağlar. Alış veriş prosedürleri tamamlayıp kendi komisyonunu alır. Çoğunlukla satıcı da 
alıcı da birbirlerini tanımaz. Bu yüzden güven problem vardır. Bu yüzden bu işi güvenle yapmak için 
bütün prosedürleri bilen bir aracıya ihtiyaç duyarlar. Bu aracı dış ticaret konusunda uzman deneyim ve 
bilgiye sahip olan ve freelancer olarak çalışan broker’dır. Çoğunlukla elektronik ortamlarda yazılıma 
dayalı olarak çalışan ve kar oranı da oldukça yüksek olan bu girişimcilik şekli ülkemizde yok denecek 
kadar azdır. 
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6. SONUÇLAR 
 
Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler pek çok alana önemli yenilikler ve değişimler getirirken 
elbette iş dünyasını da değiştirmektedir. Firmalar uzmanlık gerektiren işlerde uzun süreli uzmanlar 
çalıştırmak yerine ihtiyaçları doğrultusunda ve kısa süreli nitelikli uzmanların bilgi ve tecrübelerini 
kiralamaktadır. Bu şekilde firmalar dünyanın en yetenekli ve alan uzmanları ile geçici iş sözleşmeleri 
yaparak çalışabilmekte bu şekilde ciddi maliyet avantajları sağlayabilmektedir. İşte bu şekilde uzman 
kişilerle çalışma şekli “freelance” dilimize “serbest çalışma” olarak geçmiştir. Bu işi yapan bağımsız 
çalışan profesyonellere ise “freelancer” yani “serbest çalışan” denilmektedir. Ancak serbest çalışma ve 
serbest çalışan tanımları tam olarak bugün gerçekleşmekte olan “freelance” çalışma şeklini ve  
“freelancer”ı tam olarak açıklayamamaktadır.  Bu yüzden bu çalışma içinde bu kavramlar orijinal 
şekliyle kullanılmaya çalışılmıştır.  
Birçok freelancer kendilerini girişimci olarak düşünür. Ancak girişimci ve freelancer arasında bazı 
farklar olsa da birbirleriyle olan yakın ilişkilerinden dolayı kesin bir şey söylemek güçtür. Bu yüzden 
freelancer’lar “melez girişimciler” olarak da adlandırılabilmektedir. Tüm dünyadaki frelancer sayısını 
tam olarak verebilmek mümkün değildir. Ancak bazı ülkelerden alınan rakamlar bir araya 
getirildiğinde (Amerika: 53 milyon, İngiltere: 1.4 milyon, Avrupa: 8.9 milyon) toplam yaklaşık 64 
milyondan fazla çalışan olduğu söylenebilir.  Freelancer çalışan kişilerin ekonomiye katkılarını yine 
birkaç ülke üzerinden vermeye çalışırsak (Amerika:715 milyar dolar, İngiltere: 24.65 milyar dolar) 
toplamda 740 milyar dolardan fazladır. Bu rakamlar 2013 yılı baz alınarak hesap edilmiştir 
(https://benrmatthews.com). Oysa 2016 yılında yalnızca Amerika’da freelancer sayısı 55 milyona 
çıkmış ve bu ülkenin toplam işgücünün %35’ini oluşturmaktadır. Bu çalışanların Amerika 
ekonomisine katkısı ise 1 trilyon doları geçmiştir (https://www.upwork.com ).  
Tüm bu rakamlar freelance çalışma şeklinin ve freelancer’ların dünya ekonomisi üzerinde çok ciddi 
katkıları olduğunu açık ve net olarak ortaya koymaktadır. Ülke olarak bizimde bu hızla büyüyen 
pazardan pay almak ve kazanç sağlamak için ciddi çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Ülkemizde 
freelance çalışma şekli sunan siteler iç piyasaya hitap etmekte olup istenilen ölçüde çalışmamaktadır. 
Ancak önemli olan bu işin küresel anlamda yapılmasıdır. Bunu yapabilmek için dünyaca ünlü 
freelance platformlar gibi bir platformu ülke olarak oluşturabilmek çok önemlidir. Bunun yanında bu 
çalışma şekli uzman bilgi ve beceriye dayanmaktadır. Bu yüzden ülke olarak yetiştirdiğimiz nitelikli 
çalışanları dünya çapında iş yapabilmeleri için yönlendirmek ve bu konuda gereken desteği hem 
eğitimler hem de politik ve yasal düzenlemeler ile sağlamak öncelikli olmalıdır. Bu konuda çok ciddi 
eksiklikler vardır. Bunun için başta ülke yönetimi olarak üniversiteler ve girişimcilik merkezleri ile 
ortak çalışma yapılmalıdır.  
Freelancer olarak çalışmak isteyenler desteklenmeli, toplum bu konuda bilinçlendirilmelidir. Bu 
sayede bilgi ve beceri paraya dönüştükçe kişiler kendi işlerinin patronu olacak, dünya çapında iş yapan 
bireysel girişimcilerin artışı ile ülke ekonomisi için önemli bir gelir kalemi oluşacak ve işsizlik, 
sınavlar, atama bekleme gibi pek çok olumsuzluk ortadan yavaş yavaş kalkacaktır. Biz 
akademisyenlere düşen görev bu yeni çalışma şekli konusunda daha çok araştırmak yenilikleri takip 
etmek ve ülke olarak bunu nasıl başarabileceğimizi ortaya koyacak bir yol haritası oluşturmaya 
çalışmaktır.  
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1. GİRİŞ  
 
Türkiye ekonomisi Cumhuriyetin kuruluş yıllarından günümüze imalat sanayiinde bazı önemli 
başarılar göstermesine karşın, geleneksel bazı sektörler dışında kendi teknolojisini üreten bir yapıya 
kavuşamamıştır. Bu duruma sebep kuşkusuz özellikle 1980’li yıllardan sonraki dışa açılma 
politikalarıdır. Öyle ki 1980’li yıllardan sonra Türk imalat sanayinin üretim yapısının düşük katma 
değerli ürünlerde çakılı kaldığı görülmektedir. İmalat sanayindeki söz konusu yapının analiz 
yöntemlerinden birisi de imalat sanayindeki üretim, girişim ve istihdam yapılarının teknolojik 
düzeylere göre analizidir.  
Bu çalışmada da Türk imalat sanayinin girişim ve istihdam yapısı teknolojik düzeylere göre analiz 
edilecek, 2023 hedeflerinin sıklıkla dile getirildiği ve söz konusu tarihe altı yıl gibi kısa bir sürenin 
kaldığı günümüzde, bu hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği ile ilgili bir öngörü ortaya 
koyulacaktır. 
 
 
2. TEORİK ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI 
 
İktisat literatüründe teknoloji ile ilgili farklı yaklaşımlar olmakla birlikte, klasik iktisadi görüşü temel 
tartışmaların dışında tutacak olursak3, Neo – klasik ve Schumpeterci (Evrimci) Teori olmak üzere iki 
görüşün temel tartışmaları oluşturduğu görülmektedir (Avcı vd., 2016: 52). 
Neo – klasik iktisadi görüşte, üreticilerin üretim teknolojisinin özelliklerine bağlı olarak üretim 
faktörlerini nihai çıktıya dönüştürdüğü; çıktının büyüme oranı faktör kullanımındaki genişleme ile 
üretim teknolojisindeki gelişmeye bağlı olduğu vurgulanmaktadır. Nitekim Solow (1971) de, Neo – 
klasik iktisatta teknolojinin bir üretim faktörü olarak kabul edildiğini, teknolojik değişimin ise üretim 
fonksiyonundaki yukarı doğru kaymalar olarak görüldüğünü belirtmektedir (Kocabaş, 2010: 8). Neo – 
klasik iktisatçılar teknolojiyi üretim fonksiyonundaki yukarı yönlü kaymalar olarak tanımlamakta ve 
teknolojiyi firmalar açısından bir kamusal mal niteliğinde görmektedir. Buna göre teknolojik yapı 
firmadan firmaya değişmemektedir ve teknolojiyi elde etmek için firma içinde bir çaba da gerekmez, 
yani teknoloji dışsaldır.  

                                                
1 Arş. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, soneruysal@mu.edu.tr 
2 Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, filizcls@mu.edu.tr 
3 Klasik iktisadi ekolün en önemli temsilcilerinden D. Ricardo ve K. Marx, teknolojiyi emek başına çıktı düzeylerinde meydana gelen 
değişmelerle açıklamaktadır. Her iki iktisatçı da teknolojik gelişmeyi birim çıktı başına daha az işgücü, daha çok makine kullanımı olarak 
görmektedir (Akyüz, 1980: 77). 
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Neo – klasik kuram iktisatta baskın olmasına karşın, teknoloji ve yenilik konularında yetersiz kalmış 
ve özellikle 1980’lerden sonra bu üstünlüğünü Schumpeterci/Evrimci Yaklaşıma bırakmıştır. Bu 
yaklaşım, Schumpeter (1911, 1942)’nin çalışmalarından yola çıkarak teknolojik yeniliği uzun vadede 
ekonomik gelişmenin motoru olarak değerlendirmektedir. Bu yaklaşımın Neo – klasik yaklaşımdan 
temel farkı, teknolojik yenilik ve öğrenme süreçlerini ön plana çıkarmasıdır (Tosunoğlu, 2005: 151). 
Nitekim Soyak (1995), Schumpeterci/Evrimci Kuramın, Neo-klasik kuramın teknoloji konusunda 
yanıtsız bıraktığı firmalararası teknolojik farklılıkları açıklamaya yönelik olarak geliştirilen bir 
yaklaşım olduğunu ve bu yaklaşımda teknolojik gelişme sürecinin mikroekonomik doğasına yapılan 
vurgunun ön plana çıktığını belirtmektedir (Avcı vd., 2016: 53). Yani teknoloji firmaların kendi içsel 
süreçlerinde üretilmektedir, bu nedenle teknolojik yapı firmadan firmaya değişmektedir ve ekonomik 
gelişmenin motoru da firmaların teknolojik yenilik konusunda göstereceği performanslar olmaktadır. 
Bu nedenle ülkelerin ekonomik performansları üretim yapılarının teknolojik düzeyi ile yakından 
ilişkilidir.  
Türk imalat sanayinin teknolojik yapısı ile ilgili literatüre bakıldığında, çalışmaların genellikle 
teknoloji yoğunluğuna göre zaman içinde ortaya çıkan üretim- katma değer, ihracat, girişim ve 
istihdam yapılarının analizine yönelik olduğu görülmektedir. Saygılı (2003), 1990 – 1997 yılları 
arasında Türk imalat sanayinin üretim, katma değer ve yatırımlarının teknolojik yapısının düşük ve 
orta – düşük teknoloji yoğunluğunda toplandığını belirtmektedir. Yazar aynı zamanda Türkiye’nin 
yüksek teknolojili ihracatının OECD ortalamasının çok altında olduğunu da belirtmektedir. 
Küçükkiremitçi (2014), Güney Kore ve Türkiye ekonomileri için yaptığı karşılaştırmalı analizde hem 
genel olarak hemen hemen tüm sektörlerde, hem de orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi 
sektörlerinde Güney Kore’nin katma değer oranlarının Türkiye’dekine göre daha düşük olduğunu 
belirtmektedir. Buna karşın ilgili sektörlerin tamamı için daha az ithal ara girdi bağımlılığına sahip 
olan Güney Kore'de, nihai ürünün katma değer oranı düşük olsa dahi katma değer zincirinin önemli 
kısmı ülke içinde kalmakta ve bu durum tedarikçi sektörlerin gelişimini desteklemektedir. Eşiyok 
(2014), Türkiye – AB arasındaki dış ticaretin yapısını 2008 – 2013 yılları arası dönem için 
incelemiştir. Buna göre Türkiye’nin AB’ye ihraç ettiği ürünler çoğunlukla düşük ve orta – düşük 
teknoloji yoğunluğunda toplanmakta; yüksek teknoloji yoğunluğu marjinal kalmaktadır. Türkiye’nin 
AB’den ithal ettiği ürünler ise daha çok orta – yüksek teknoloji yoğunluğunda toplanmaktadır. Tablo 
1’e bakıldığında bu durumun Türkiye’nin ara malı ithalatına olan bağımlılığı noktasında önemli 
ipuçları verdiği söylenebilir. Avcı vd. (2016), 2003 – 2014 yılları arası dönem için yaptıkları 
çalışmada Türk imalat sanayinin teknolojik yapısının üretim, katma değer, ihracat, girişim ve istihdam 
bazında düşük ve orta düşük teknoloji yoğunluğunda toplandığını belirtmektedir. Çalışmanın bundan 
sonraki kısmında Türk imalat sanayinin girişim, istihdam ve nihayetinde üretim yapısı teknolojik 
açıdan analiz edilmektedir. 
 
 
3. VERİ VE KAPSAM 
 
Çalışmada TÜİK’in “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri” verileri kullanılmıştır. TÜİK’ten elde 
edilen veriler EUROSTAT’ın ISIC REV.2 sınıflandırması baz alınarak teknoloji düzeylerine göre 
düşük, orta – düşük, orta – yüksek ve yüksek olmak üzere dörtlü sınıflamaya tabi tutulmuştur. Veri 
setinin yapısı gereği söz konusu sınıflama için 2003 yılına kadar gidilebilmiştir. Bu nedenle 
tarafımızca hesaplanan veriler 2003 yılı ile en güncel verilerin yer aldığı 2015 yıllı arasını 
kapsamaktadır. Aşağıdaki Tablo 1’de EUROSTAT ISIC REV.2 sınıflamasına ilişkin bilgilere yer 
verilmektedir. 
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Tablo 1. EUROSTAT ISIC REV.2 Sınıflandırması 
Sınıflandırma 

Kodu 
Ürün (Mal veya Hizmet) Kapsamı 

DÜŞÜK TEKNOLOJİ YOĞUNLUĞU 
10 Gıda ürünleri 
11 İçecekler 
12 Tütün ürünleri 
13 Tekstil Ürünleri 
14 Giyim Eşyaları 
15 Deri ve ilgili ürünler 
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri 
17 Kâğıt ve kâğıt ürünleri 
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 
31 Mobilya imalatı 
32 Diğer imalatlar 

ORTA – DÜŞÜK TEKNOLOJİ YOĞUNLUĞU 
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri 
22 Kauçuk ve plastik ürünleri 
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünleri 
24 Ana metal sanayi 
25 Fabrikasyon metal ürünleri 
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 

ORTA – YÜKSEK TEKNOLOJİ YOĞUNLUĞU 
20 Kimyasallar ve kimyasal ürünler 
27 Elektrikli teçhizat imalatı 
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar 
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) 
30 Diğer ulaşım araçları 

YÜKSEK TEKNOLOJİ YOĞUNLUĞU 
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemeler 
26 Bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünler 

Kaynak: EUROSTAT (http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-
EN.PDF/dd5443f5-b886-40e4-920d-9df03590ff91?version=1.0) 
 
Çalışmanın bundan sonraki kısmında Türk imalat sanayinin girişim sayısının, istihdamının ve 
üretiminin yapısı teknolojik açıdan düşük, orta – düşük, orta – yüksek ve yüksek teknolojili olmak 
üzere dörtlü sınıflamaya tabi tutularak analiz edilmiştir. Söz konusu analiz çalışmanın önceki 
kısımlarında da belirtildiği üzere Tablo 1’de yer alan sınıflamaya göre yapılmıştır.  
 
 
4. TÜRK İMALAT SANAYİ İSTİHDAMININ VE GİRİŞİMİNİN TEKNOLOJİK YAPISI 
 
Türk İmalat Sanayi’ndeki her yeni girişimin teknolojik yapısı incelendiğinde önemli yapısal bir 
değişimin söz konusu olmadığı görülmektedir. 2003 yılında Türk İmalat Sanayine yapılan her 100 
yeni girişimin yaklaşık olarak 67’si düşük, 25’i orta – düşük teknoloji seviyesindedir. On üç yıllık 
süreç içerisinde bu rakamlarda önemli bir değişiklik olmamıştır. Öyle ki 2015 yılı itibariyle her 100 
yeni girişimin 59’u düşük, 31’i orta – düşük teknoloji seviyesindedir. Buna göre düşük ve orta – düşük 
teknolojik yoğunluğunu düşük teknolojik yoğunluk olarak düşünecek olursak 2003 – 2015 yılları 
arasında girişim bazında düşük teknoloji yoğunluğunun %90 - %92 bandında seyrettiği görülmektedir. 
Bu durum teknolojik yapıdaki küçük çaplı kaymaların düşük ve orta – düşük teknoloji grupları ile 
yüksek ve orta – yüksek teknoloji grupları arasında olduğunu göstermektedir. Söz konusu veriler 
Türkiye ekonomisinin sürekli olarak düşük teknoloji yoğunluğu sarmalındaki girişim faaliyetlerine 
sahip olduğunu göstermektedir. Öyle ki yüksek teknoloji yoğunluğu girişim bazında %0,2 - %0,4 
seviyelerinde seyretmektedir. Bu durum, Türkiye’nin var olan üretim yapısını değiştirecek, üretim 
yapısına katma değer açısından ivme kazandırabilecek orta – yüksek ve yüksek teknolojili girişimlerin 
bir türlü gerçekleşemediğini göstermektedir. 
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Grafik 1. Türk İmalat Sanayi’ndeki Girişimlerin Teknoloji Düzeyleri (%) 

 
Kaynak: EUROSTAT’ın ISIC REV.2 sınıflandırması baz alınarak TÜİK verilerinden hareketle yazarlar 

tarafından hazırlanmıştır. 
İstihdamın teknolojik yapısına bakıldığında da girişim verilerine benzer bir durumun söz konusu 
olduğu görülmektedir. Düşük ve orta – düşük teknoloji yoğunluğu 2003 yılında yaklaşık olarak %82 
seviyesinde iken 2015 yılı itibariyle bu oran %80 civarındadır. Yani yaklaşık olarak her 100 yeni 
istihdamın 80’i düşük teknoloji seviyesine yapılmaktadır. Girişim verilerinde olduğu gibi oransal 
kaymaların düşük ve orta – düşük ile yüksek ve orta – yüksek teknoloji yoğunluğu arasında olduğu 
görülmektedir. İstihdam verilerindeki bu durumun, girişim verilerinin bir yansıması olduğu 
görülmektedir. Türkiye ekonomisinde her 100 yeni girişimin yaklaşık olarak 90’ının düşük teknoloji 
yoğunluğuna sahip olmasının nihai bir sonucu, istihdam bazında da düşük teknoloji yoğunluğunun ön 
plana çıkmış olmasıdır.  
 
 

Grafik 2. Türk İmalat Sanayi’ndeki İstihdamların Teknoloji Düzeyleri (%) 

 
Kaynak: EUROSTAT’ın ISIC REV.2 sınıflandırması baz alınarak TÜİK verilerinden hareketle yazarlar 

tarafından hazırlanmıştır. 
Girişim ve istihdam bazında veriler bu şekildeyken, yine bunların doğal bir yansıması olarak üretim de 
benzer bir yapıda olduğu görülmektedir. Öyle ki istihdam ve girişimcilik verilerinde olduğu gibi 
üretimde de düşük teknoloji yoğunluğu yüksek teknoloji yoğunluğuna göre çok yüksek seviyelerdedir. 
Üstelik girişim ve istihdamdan farklı olarak üretim bazında düşük teknoloji yoğunluğun seviyesi 
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artmış, oransal kaymalar yüksek teknoloji yoğunluğundan düşük teknolojik yoğunluğa doğru 
olmuştur. 2003 yılı itibariyle düşük ve orta – düşük teknoloji yoğunluğunun üretimdeki payı %61 
seviyesinde iken 2015 yılı itibariyle bu oran %72 seviyesinde yükselmiştir. 2003 yılında %39 olan orta 
– yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluğunun 2015 yılı itibariyle yaklaşık olarak %28 seviyesine 
gerilediği görülmektedir. Bu durum aynı zamanda üzerinde önemle durulması gereken bir noktadır. 
Girişim ve istihdam bazında da düşük teknoloji yoğunluğu baskın olmasına rağmen, yüksek teknoloji 
yoğunluğundan düşük teknoloji yoğunluğuna belirgin bir kayma söz konusu değildir. Ancak üretim 
verilerine bakıldığında yüksek teknoloji yoğunluğundan düşük teknoloji yoğunluğuna kayma olduğu 
görülmektedir.  
 

Grafik 3. Türk İmalat Sanayi Üretiminin Teknoloji Düzeyleri (%) 

 
Kaynak: EUROSTAT’ın ISIC REV.2 sınıflandırması baz alınarak TÜİK verilerinden hareketle yazarlar 

tarafından hazırlanmıştır. 
 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Girişimcilik, ülke ekonomilerine yeni yatırım alanları oluşturma, mevcut yatırım alanlarını daha 
verimli kullanma ve ekonomilerin sahip olduğu potansiyel üretim kaynaklarını bu yeni yatırım 
alanlarına yönlendirme konularında önemli bir işleve sahiptir. Bu bağlamda Türkiye ekonomisi için 
2023 hedeflerinin gerçekleşebilme potansiyeli açısından girişimcilik ve buna bağlı olarak istihdam 
faaliyetlerinin teknolojik yapısının analizi önemli bir yere sahiptir. Öyle ki kaynaklarını yüksek 
teknolojili yatırım alanlarına yönlendiremeyen ve işgücü kaynağını yoğun olarak ülke ekonomisine 
düşük katma değer getirecek alanlarda kullanan ekonomilerin dünyanın sayılı ekonomileri arasına 
girmesi mümkün değildir. Türkiye ekonomisi için de son on üç yıllık sürece bakıldığında hem 
istihdam, hem girişim, hem de üretim bazında teknoloji seviyesinin düşük teknoloji yoğunluğunda 
toplandığı ve bu yapıda önemli bir değişikliğin de olmadığı görülmektedir. Türkiye’nin mevcut yapısı 
ve geçmiş performansına bakıldığında 2023 hedeflerini tutturması mümkün görünmemektedir. 
Türkiye’nin son on üç yılda gerçekleştiremediği atılımları neredeyse bunun yarı zamanı olan yedi 
gerçekleştirebilmesi için üniversite – sanayi işbirliğini sağlayacak adımları atması, bu adımları atarken 
akademi dünyasının çalışma koşullarını iyileştirerek beyin göçünü engellemesi, gerek yurt içi kaynaklı 
yatırım gerekse doğrudan yabancı yatırım konusunda seçici bir devlet politikası uygulamalı, Ar – Ge 
harcamalarını artırmalı ve bu harcamaların verimliliğini takip etmeli, bu konuda ortak bir bilinç 
oluşturacak eğitim sistemini geniş çaplı kabul görecek şekilde hayata geçirmelidir. 
 
 
 
 
 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

526 
 

KAYNAKLAR 
 
AVCI, M., Uysal, S. ve Taşcığlu, R. (2016), “Türk İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı Üzerine 

Bir Değerlendirme”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
Cilt 17, Sayı 36, http://www.sobbiad.mu.edu.tr/index.php/asd/article/viewFile/582/551 
(Erişim Tarihi: 12.04.2017). 

EŞİYOK, B., A. (2014), “Türkiye – AB arasında Dış Ticaretin Teknolojik Yapısı, Rekabet Gücü 
ve Endüstri – İçi Ticaret: Ampirik Bir Değerlendirme”, Ankara Avrupa Çalışmaları 
Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 91 – 124.  

KOCABAŞ, G. (2010), “Teknolojinin İşgücü ve Üretim Üzerine Etkileri: Türkiye’de İmalat 
,Sanayinin İncelemesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 
Tezi. 

KÜÇÜKKİREMİTÇİ, O. (2014), “Yüksek Katma Değerli, Yüksek Teknolojili Sanayi”, 10. Kobi 
Zirvesi, 
http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/AF18E11F-
3D29-4417-95DA-
FE1ACD1DDB4D.pdf;jsessionid=0A7B5ED5434F121086649C936F6A03E2 (Erişim 
Tarihi: 04.04.2017). 

SAYGILI, Ş. (2003),  “Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki 
Konumu”, DPT Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı, 
http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wpcontent/uploads/2014/04/Dr.Seref_Saygili_Bilgi_Ekono
misine_Gecis.pdf (Erişim Tarihi: 10.04.2017). 

SCHUMPETER, J., A., (1911), “The Theory of Economic Development”, New Brunswick: 
Transaction Publishers. 

SCHUMPETER, J., A. (1942), “Capitalism, Socialism and Democracy”, New York: Harper 
Torchbooks. 

SOLOW, R. (1971), “Technical Change and the Aggregate Production Function”, The Economics 
of Technological Change, ed. Nathan Rosenberg, Harmondsworth: Penguin Books. 

SOYAK, A. (1995), “Teknolojik Gelişme: Neoklasik ve Evrimci Kuramlar Açısından Bir 
Değerlendirme”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 6 (15), 93 – 107 

TOSUNOĞLU, T. (2005), “Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme”, Anadolu Üniversitesi Yayınları 
No:1567, Girişimcilik, Ed. Yavuz Odabaşı, Eskişehir. 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

527 
 

TÜRKİYEDE İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE OLASI ÇÖZÜM 
YOLLARINDAN GİRİŞİMCİLİK 

 
ENTREPRENEURSHIP AS ONE OF THE POSSİBLE SOLUTİONS TO 

COMBAT WITH UNEMPLOYMENT IN TURKEY 
 

Gülşen SARI GERŞİL1 
 
 
 

ABSTRACT 
 
The changes and transformations that take place in working life within the framework of neo-liberal 
policies continue at a great pace. Globally, all countries are facing the problem of unemployment. 
Countries attach great importance to active employment policies as well as economic growth, which is 
recognized as the most important means of combating with the unemployment. In order to increase 
employment and combat unemployment; both developed and developing countries endeavor to 
balance labor supply and demand in labor markets, especially in vocational training.        
Active employment policies in recent years include entrepreneurship, which stands out as an 
alternative policy in solving unemployment. Entrepreneurship is considered to be a very effective 
method in the context of the creation of new employment areas in the fight against unemployment. In 
our country, in institutions such as especially KOSGEB (Small and Medium Scale Enterprises Support 
and Development Administration), ISGEM (Business Development Centers and so on, effective 
implementation of entrepreneurship) has been adopted as a state policy.       
In this study, the conceptual dimensions of the role of entrepreneurship will be examined and the 
social dimensions of entrepreneurship and the effects on the labor market will be tried to be 
determined. Having a heterogeneous structure of the labor market is thought to increase the 
effectiveness of entrepreneurship and to transform it into a sustainable employment. In this frame, for 
combating with the unemployment; the effects of the entrepreneurship on which the idea of 
independent work and creativity are put forth will be determined and the defects and the solutions to 
these problems will be discussed. 
 
Key word: Labor Markets, Unemployment, Employment, Entrepreneurship  

 
ÖZET  

 
Neo-Liberal politikalar çerçevesinde çalışma hayatında yaşanan değişim ve dönüşümler büyük bir 
hızla sürmektedir. Küresel anlamda tüm ülkeler işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Ülkeler 
işsizlikle mücadelenin en önemli araçlarından kabul edilen ekonomik büyümenin yanı sıra aktif 
istihdam politikalarına büyük önem vermektedirler. Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler 
istihdamı arttırmak ve işsizlikle mücadele etmek amacıyla; mesleki eğitim başta olmak üzere işgücü 
piyasalarında, emek arz ve talebi dengelemek için çaba harcamaktadırlar.                         Son 
yıllarda aktif istihdam politikaları arasında, işsizliğin çözümünde alternatif bir politika olarak dikkat 
çeken girişimcilik yer almaktadır. Girişimcilik işsizlikle mücadelede yeni istihdam alanlarının 
yaratılması bağlamında oldukça etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde başta 
KOSKEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme ve Geliştirme İdaresi Başkanlığı) olmak 
üzere İŞGEM (İş Geliştirme Merkezleri) vb. girişimciliğin etkin olarak uygulanması devlet politikası 
olarak benimsenmiştir.                               Bu 
çalışmada, girişimcilik olgusuna yüklenen rolün kavramsal boyutlarının ele alınarak girişimciliğin 
gerek sosyal boyutları gerekse işgücü piyasalarına etkileri belirlenmeye çalışılacaktır. İşgücü 
piyasalarının heterojen bir yapıya sahip olması, girişimciliğin etkinliğini arttıracak ve sürdürülebilir bir 
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istihdama dönüştürülmesine yol açacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede, işsizlikle mücadelede; 
bağımsız çalışma ve yaratıcılık fikrinin ortaya konulduğu girişimciliğin etkileri belirlenerek, bu 
konuda aksaklıkların neler olduğu ve bunlara yönelik çözümler tartışılacaktır.  
 
Anahtar Kelime: İşgücü Piyasası, İşsizlik, İstihdam, Girişimcilik  
 
 
1. GİRİŞ  
 
Türkiye endüstrileşme süreciyle birlikte her dönem yüksek işsizlik sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. 
1980’lerle birlikte tüm dünyada ortaya çıkan küreselleşme, neo-liberal politikalar ve teknolojik 
gelişmeler işsizlik sorununun artarak devam etmesinde rol oynamıştır.  İşsizlik oranlarındaki artış 
1990’larda dünya ölçeğinden oldukça yüksektir. 2001 dünya ekonomik krizi ile birlikte işsizliğin 
boyutları artarak kronik bir hal almıştır. Ekonomik büyümenin sağlanmasına rağmen, istihdam artışı 
beklenen oranlara ulaşamamıştır. Bu duruma ek olarak ortaya çıkan; hızlı nüfus artışı, eğitim 
politikalarının yetersizliği, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık vb. nedenler işsizlik sorununu daha da 
kronik hale dönüştürmüştür (Ay,2012:322).            
İşgücü piyasaları açısından istihdam ve işsizlik birbirini tamamlayan iki önemli olgudur. Dar anlamda 
İstihdam, emek unsurunun üretim sürecine dâhil olmasıdır. Geniş anlamda istihdam ise,  tüm üretim 
faktörlerinin üretim sürecine katılmasıdır. Çalışanlar açısından, herhangi bir işte ücret, maaş vb. 
karşılığı işgücünün o işverenin işine tahsis edilmesi, işverenler açısından ise bir bedel karşılığı çalışana 
çalışma imkânı sağlanması istihdam olgusuna işaret etmektedir (Ülgener, 1980: 73). Gerek istihdam 
gerekse işsizlik birbirinden ayrı ele alınamaz ve çözülemez. İstihdam, devletin uygulamış olduğu aktif 
istihdam politikaları ile ulaşılmak istenen hedefi, işsizlik ise, mücadeleyi gerektiren sorunu 
oluşturmaktadır (Ay, 2012:323).               
İşsizlik ulusal sınırları aşarak uluslararasılaşmıştır. Sermayenin ve işgücünün ulusal sınırları aşması, 
tüm ülkeleri bu sorunla yüzleşmek zorunda bırakmıştır. Elbette işsizliğin nedenlerini tespit etmek 
çözümü açısından çok önemlidir. Bu bağlamda, çalışmada öncelikle işsizlik ve istihdamın kavramsal 
boyutları ve nedenleri incelenerek sorunun çözümüne yönelik Dünyada ve Türkiye’de uygulanan 
istihdam politikaları ele alınarak girişimciliğin işsizlik sorunu açısından analizi yapılacaktır. 
 
 
2. İŞSİZLİK VE İSTİHDAM KAVRAMLARI 
 
Türkiye’de istihdam ve işsizlik sorunu; hızlı nüfus artışı, iç ve dış göçler, yetersiz gelir düzeyi, 
teknolojik gelişmeler, bölgeler arası gelişme farklılıkları, yatırım politikalarındaki olumsuzluklar, 
eğitim politikasındaki sorunlar vb. nedenlerden kaynaklanmaktadır. İşsizlik; çoklu disiplinler arası 
işbirliği ile çözülebilecek bir sorundur. Bu bağlamda sadece işsizleri değil; çalışan kesimlerin yanı sıra 
toplumsal düzenin sağlanması açısından sosyo-ekonomik bir olgu olarak işbirliğini gerektirmektedir. 
İşsizlik sadece ekonomik bir değer kaybı değil aynı zamanda önemli bir toplumsal sorundur 
(Karabulut, 2007:20).              
İşsizlik, üretimin temel unsurlarından biri olan işgücünün, endüstrileşme sürecinden günümüze kadar 
gerek ekonomik gerekse sosyal politikalar çerçevesinde korunmak istenmesine rağmen ekonomik 
açıdan olumsuzluk içeren, gerek bireysel gerekse toplumsal sorunları içinde barındırmaktadır. Çok 
genel bir tanımlamayla işsizlik; çalışma çağındaki nüfusun (15-65 yaş arası) çalışmak isteyip de iş 
bulamamasıdır.                  
İşsizliğin ulusal bazda tanımlanmasında, araştırmalarda kullanılan resmi rakamları belirlemesi 
bakımından Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)’nün açıklaması esas alınmaktadır. DİE’ye göre işsizlik; 
“Çalışma çağındaki nüfus = işgücü + işgücüne dahil olmayanlar, İşgücü = istihdam edilenler + 
işsizler” biçiminde tanımlanmıştır (DİE, 1999: 11). İşsizliğin uluslararası standart tanımı ise, üç 
kritere dayanmaktadır. DİE’nin de onayladığı bu kriterler; işi olmama, iş başı yapmaya hazır olma ve 
iş arıyor olma olarak sıralanabilir. Bu yaklaşım çerçevesinde bir kişinin işsiz sayılması bu üç kriterin 
birlikte var olması şartına bağlı olmaktadır (Köstekli, 1999: 8). ILO (Uluslararası Çalışma 
Örgütü)’nun Ulusal İstatistik Ofisi tarafından işsizliğin ölçülmesi ve çerçevesi ile ilgili olarak 
belirlediği ölçütler uluslararası karşılaştırmalarda kullanılmaktadır. ILO’nun ölçütlerine göre, aktif 
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işgücüne dahil olan, bir iş yapmaya uygun; aktif olarak iş arayanlar ve işi olmayanlar işsiz olarak 
kabul edilmektedir (Bozdağlıoğlu, 2008: 47). İşsizliğin kavramsal boyutlarının yanı sıra, Türkiye’de 
işsizliğin boyutları istatistiksel verilerle değerlendirilecek olursa, bu bağlamda grafik 1 ülkemizde 
işsizlik oranlarını vermektedir. 
 

 

 
 
Türkiye’de geniş tanımlı işsizlik oranı Mart 2016’da % 18,5 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlikte gerçek 
durumu ise, tarım dışı işsizlik verileri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, 
tarım dışı işsizlik oranları %11,9 ile standart işsizlik oranının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. 
Kadın işsizlik oranları ise, her durumda oldukça yüksektir. Kadınların düşük istihdamı kadın işsiz 
oranını da arttırmaktadır. Mart 2016’da % 11,8 olarak gerçekleşen kadın işsizlik oranı ortalama 
işsizlik oranının bir hayli üzerinde görülmektedir. Tarım dışı kadın işsizlik oranı % 15,4 iken, tarım 
dışı genç kadın işsizlik oranı % 22,9 ile en yüksek işsizlik türünü oluşturmaktadır.  
Yüksek öğrenime sahip kadın işsiz oranı ise % 13,4’tür. Genç işsizliği açısından veriler 
değerlendirildiğinde, 2014 Mart ayı itibariyle % 16,7 olan genç işsizliği Mart 2016’da % 17 olarak 
oldukça yüksektir. Tarım dışı genç işsizlik oranı ise, % 19,1 ile oldukça düşündürücü boyutlardadır. 
Yüksek öğrenimli işgücünde işsizlik Mart 2014 itibariyle % 8,7 iken, Mart 2016’da % 9,7’ye 
yükselmiştir. 
 
 
3. GİRİŞİMCİLİĞİN TARİHSEL VE KAVRAMSAL BOYUTU 
 
Köken olarak Latince’de “intare” kökünden gelen girişimci kavramı, İngilizce’de “enter (giriş)” ve 
“pre(ilk)” kelime köklerinden gelmekte ve “entrepreneur” yani ilk girişen, başlayan anlamına 
gelmektedir (Korkmaz, 2000). Girişimci kavramı ilk olarak Fransızcada görülmüştür. Girişimcilik 
kavramının tarihsel kökenini incelendiğinde kavramın Fransızca “entreprendre” kelimesinden geldiği 
ve “bir şey yapmak” anlamını taşıdığı görülmektedir. Ortaçağ’da kelime, “aktif olan, iş yapan” 
anlamında kullanılmıştır. Kavram, Arapçada ise, “müteşebbis” kökünden türetilen “teşebbese” 
kelimesinden türetilmiştir. Türkçede de “gir” kökünden türetilen “gir-iş-me” fiiline dönüşmüştür 
(Güner, 2010:10). Anlam olarak araştırmacı, maceracı, hükümet alt yapı bağlantılarını kuran kişi, 
mimar ve tarım ile uğraşan insanlar için kullanılmıştır. Daha sonra endüstri alanında, risk alan veya 
riski hesaba katabilen sermayedarlar için kullanılmış ve böylece anlamı genişlemiştir (Shimazaki, 
1992).  
Girişimci; ilk kez 18. Yüzyılın başında Fransız ekonomist Richard Cantillon tarafından “henüz 
belirginleşmemiş bir bedelle satılmak üzere üretim girdilerini ve hizmetlerini bugünden satın alan ve 
üreten kişi” olarak tanımlanmıştır (Çelik ve Akgemci, 2007:15).        
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Kavram olarak girişimcilik, ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, 
müteşebbis anlamına gelmektedir (http://tdk.gov.tr/,2013). Ekonomik Terimler Ansiklopedik 
Sözlüğüne göre ise girişimci, “emek, sermaye ve doğayı bir araya getirerek üretim sürecini bir üretim 
faktörü olarak tasarlayan, örgütleyen ve onun tüm riskini üstlenen kişi” olarak tanımlanmaktadır. 
Girişimci; yenilik yapan, finansman bularak bir işi planlayan, organizasyonu sağlayan ve onları 
bulduğunda gerekli olan riski alarak bir iş kuran kişi olarak tanımlanabilir (TÜSİAD, 1987, 2002: 33). 
Girişimcilik kavramına çok farklı tanımları bulunmaktadır. Çünkü girişimciliğin sürekli değişen bir 
olgudur. Bu bağlamda girişimcilik; “değer yaratmak için, kâr amacı güden yeni bir işletme kurma veya 
büyütme ve yeni bir mal veya hizmet yaratma sürecidir” (Bird, 1989). Yine farklı bir tanıma göre 
girişimcilik; “bir fırsat algılama ve o fırsatı ele geçirmek için bir organizasyon yaratma faaliyetidir” 
(Mueller ve Thomas, 2001).  
Tanımlardan da anlaşılacağı üzere girişimcilik kavramı yenilik ve yaratıcılığı içererek, risk 
üstlenilmesi gereken bir olgudur. Günümüzün modern işletmecilik anlayışına göre hareket eden 
işletme yöneticileri girişimcilik kavramını, yenilik, esneklik, dinamiklik, risk alma, yaratıcılık ve 
gelişim odaklı olma gibi kavramlarla açıklamaktadır (Kutanis ve Hancı, 2004). 
 Girişimcilik doğuştan mıdır, yoksa sonradan mı oluşur?” tartışmaları yapılırken insanın girişimci 
olarak doğmadığı; var olan potansiyelin kültürel, sosyolojik, psikolojik, sosyo-psikolojik, politik ve 
ekonomik çevre faktörleri ile bireylere kazandırıldığı inancı yaygınlaşmıştır. Sosyal ve ekonomik 
değerler üretebilmek, işletmeler ortaya çıkarabilmek ve gelişim kaydederek, hem bireysel hem de 
toplumsal fayda sağlayabilmek adına iyi bir eğitime ihtiyacı olduğu belirlenmiştir (Çetinkaya Bozkurt, 
2011:1).  
Endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte girişimcilik, ulusal ve uluslararası anlamda 
gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin üzerinde yoğunlaştığı bir konu haline gelmiştir.. 
Girişimcilik sektörel bazda işletmelerin önem verdiği bir yönü ile ekonomik diğer yönüyle toplumsal 
açıdan katkı sağlayan bir olgu haline gelmiştir. (Börü, 2006). Girişimci yaratıcılık ve yeniliklerin 
yayın hale gelmesini hızlandırmakta ve yeni endüstrilerin doğmasının yolunu açmaktadır. Endüstri 4.0 
gibi yeni teknolojilere geçen işletmelerde verimliliğin sağlanması ve sektörlerin büyümesini 
hızlandıran etkileri nedeniyle ekonomik büyümeye de katkı sağlamaktadır. Bu yönleriyle girişimci 
ekonomik yapılarda düzenleyici etkileri ve istihdam yaratmanın yanısıra üretimin arttırılmasında kilit 
bir faktördür. (Çetinkaya Bozkurt, 2011: 11) 
Sosyal ve ekonomik faktörlerin dışında girişimciliği etkileyen unsurlar aile, eğitim ve kültürdür. Bazı 
araştırmacılar, insan sermayesinin ekonomik kalkınmanın sağlanmasında ve girişimciliğin 
gelişmesinde önemine vurgu yaparken bazı araştırmacılar ise, sosyal sermaye kavramının etkisine 
dikkat çekmektedirler (Cansız, 2013:2,7). 
 
 
4. GİRİŞİMCİLİK VE İSTİHDAM İLİŞKİSİ 
 
Belirlenmiş bir referans dönemi (zaman dilimi) içerisinde belirli bir yaş üzerindeki nüfus, işgücü 
açısından üç temel gruba ayrılmaktadır; istihdam edilenler, işsizler ve işgücüne dahil olmayanlar 
(Şekil 1). 
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İstihdam, işgücünün çalışanlar kısmını dikkate almakta ve üretim sürecinin bir sonucudur. İnsanların 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; üretimim unsurları olan emek, sermaye ve doğal kaynakları bir 
araya getirmek suretiyle mal ve hizmet üretmeyi amaçlayan girişimci, emeği de bir faktör olarak 
değerlendirmekte, işgücünün emeğinden yararlanarak karşılığında ortaya çıkan ürünün değerinden 
belli bir pay vermektedir. İşgücü piyasasında emeğini arz eden ve cari istihdam koşulları içinde iş 
bulup çalışanlar toplamı istihdam seviyesini oluşturmaktadır (Özdemir, vd., 2006).İstihdam, bir 
ekonomide belli bir dönemde üretim unsurlarının söz konusu teknolojik düzey açısından ne ölçüde 
kullanıldığıdır (Karakayalı, 1995). Bir ekonomik kavram olarak istihdam üretim faktörlerinin gelir 
sağlamak amacıyla çalışması ya da çalıştırılması olarak veya bir ekonomide belli bir dönemde tüm 
üretim faktörlerinin emek, sermaye, doğal kaynaklar, girişimci tarafından kullanılmaktadır (Köklü, 
1976). 
Türkiye’de planlı kalkınma dönemiyle birlikte işsizlik yapısal ve sürekli bir nitelik kazanmıştır. Bunun 
başlıca nedeni, işsizlik sorununun ekonomik büyümenin bir türevi olarak görülmesidir. Bu durumda, 
işsizlik beklenildiği gibi ekonomik büyüme ile çözümlenememiş çükü ekonomik büyüme yeteri kadar 
sağlanamamıştır. İşgücünün tarımdan sanayi ve hizmet sektörüne kayması benimsenmiş ancak tarım 
dışı sektörlerde istihdam düzeyi arttırılamamıştır. İşsizlik sorununa köklü çözümler üretmek yerine 
istihdama yönelik özel projeler, bireylerin girişimciliğine ve yurt dışına işgücü göndermeye dayalı 
politikalarla çözüm bulunmaya çalışılmıştır. (Ersel, 1999: 79). İşsizlik politikalarının diğer bir özelliği 
ise, enflasyona karşı izlenecek politikalarla özdeşleştirilerek işsizlik ile enflasyon arasında bir tercihin 
her zaman öngörülmesidir. Türkiye, sanayileşme sürecinin başladığı 1963 yılından günümüze kadar 
enflasyon göze alınmak suretiyle istihdam yaratma politikası izlemiştir (Kılınçaslan vd.,2011:7). 
19 Mayıs 2003 tarih ve 2003/398/EC sayılı Avrupa Birliği (AB) Konsey Kararı ile yürürlüğe giren 
Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan, “Avrupa Küçük İşletmeler Şartı ve İşletme ve 
Girişimcilik İçin Çok Yıllı Programı ile uyumlu bir ulusal KOBİ stratejisinin geliştirilmesi ve 
uygulanması” hükmü çerçevesinde, Türkiye’nin ilk KSEP (KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı)’i 
hazırlanmıştır. 
KOBİ’lerin ekonomiye katkılarının ana sektör gruplarına göre incelenmesine imkân veren çalışma, 
YSHİ (Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri)’dir. KOBİ’ler tarafından oluşturulan katma değer, 
istihdam ve ihracatın ana sektör gruplarına göre dağılımı Grafik 2’de yer almaktadır. 
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OECD ise genel olarak girişimciliğin çerçevesini belirleyen unsurları girişimcilik ekosistemi olarak 
tanımlamakta olup bunları; (1) düzenleyici çerçeve, (2) pazar koşulları, (3) finansa erişim, (4) bilginin 
oluşumu ve yayılımı, (5) girişimcilik kabiliyetleri ve (6) kültür şeklinde altı eksen altında 
gruplandırmıştır ( Şekil 2). 

 
 

 
Ekonomik yönüyle, girişimcilerin kullandığı bilgi teknolojileri hem sermayenin nispi maliyetini hem 
de bilginin maliyetini değiştirir. Bilgi teknolojileri geleneksel emek ve sermayenin yerine ikame 
edilebilecek bir üretim faktörü olarak görülebilir. Bilgi teknolojilerinin maliyeti düştüğünde geleneksel 
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olarak yükselen bir maliyet olan emeğin ikamesi olacaktır. (Laudon, 2007: 92). Bir taraftan yeni 
istihdam alanları yaratırken, diğer taraftan maliyetleri düşürerek rekabet imkanını artırmaktadır. 
Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) Projesi 1999 yılında 10 ülkeyle başlamış bugün projenin 
kapsadığı ülke sayısı 70’e çıkmıştır. GEM Projesi’nin üç amacı olduğu ifade edilmektedir:  

 Ülkeler arasındaki girişimcilik faaliyetleri farklarının ölçülmesi; 
 Girişimciliğe yol açan unsurların belirlenmesi ve  
 Ülke düzeyinde girişimcilik faaliyetlerini güçlendirecek politikaların önerilmesi (Global 

Entrepreneurship Monitor, 2011).  
Revize GEM Modeli aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. GEM Model’inde Girişimciliğin üç ana 
unsuru olan “Tutum”, “Eylem” ve “Tutku”, sosyal, kültürel ve politik ortam tarafından belirlenen 
“Temel Gereklilikler”, “Verimlilik Arttırıcılar” ile “Yenilikçilik ve Girişimcilik” tarafından 
şekillenmektedir. 
 

 
GEM yaklaşımı girişimcilik politikaları açısından oldukça önemlidir. GEM, resmi 
istatistiklerle ulaşılamayacak ancak girişimcilik tartışılırken mutlaka dikkate alınması gereken 
kilit noktalarda bilgi derlemektedir. GEM’in erken evre girişimci faaliyetler hakkındaki 
bulguları da girişimcilik politikalarının tartışılması açısından oldukça önemlidir. GEM 2011 
raporunda takdim edilmiş yüksek ve düşük beklentili girişimci ile kurumsal girişimci 
tipolojileri de oldukça önem taşımaktadır. 
Üretim sürecinde, bilgi teknolojilerini yoğun kullanan girişimciler (e–girişimciler) ürün & 
hizmet sundukları bölgelerin ihtiyaçlarını dikkate almak suretiyle talebi karşılamanın yanı sıra 
yerel anlamda yeni istihdam alanları da yaratmaktadırlar. Bu süreçte girişimciler, yerel 
ekonomi çerçevesinde yeni iş alanları, yaratıcılık, ekonomik & politik yararlar sağlama 
anlamında önemli bir etkiye sahiptirler. Bu bağlamda, ÇUŞ(Çok Uluslu Şirket)’lar 
bulundukları yerlerde pazara hizmet vermek suretiyle istihdam ve yeni iş alanları 
sağlayabilirler. Bu yönüyle, bilgi teknolojileri donanımlı yeni girişimci modeli (e–girişimci) 
ile yerel ekonomileri küresel ekonomiye bağlanmakta, yeni işler yaratılabilmektedir (Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu, 2014).  
Girişimci; çalışkan, hatta çalışmayı kutsayan, başarma, savaşma ve galip gelme hisleriyle 
dolu, güç peşinde koşan, bu nitelikleriyle Batı medeniyetinin idolüdür. Coğrafi keşiflerden 
Rönesans'a, bilimsel ve teknolojik keşiflerden emperyalizme kadar "Batıyı Batı yapan tüm 
gelişmelerin özünde bu teşebbüs (girişim) ruhu ve gücü vardır. Dünyanın bir numaralı 
ekonomisinin temeli, kendi işini kurmak, şifadan zengin olmak" biçiminde özetlenebilir. Bu 
anlayış, Batı ekonomilerini rekabette zorlayan gelişmekte olan ülkelerde de giderek geniş 
kesimler tarafından benimsenmiş, Doğu Blok’unun çözülmesinde ve çökmesinde, sosyalist, 
komünist görüşlerin gerilemesinde, Çin'in dünya ekonomisiyle entegrasyonun da önemli rol 
oynamıştır. Girişimcilik bu yönüyle kapitalizmin de temelidir. Girişimciliğin önemi, 
muhafazakâr ve neo-liberal görüşlerin yayılmasına (özellikle "bireyin" öne çıkarılmasına) 
paralel olarak artmıştır (Özdemir vd.,2006:29-30). 
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5. TÜRKİYEDE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI 
 
Türkiye 1960’lı yıllarla birlikte, en önemli politika alanları arasında girişimciliğin ve sanayi 
sektörünün geliştirilmesi yer almıştır. İzleyen 1970’li ve 1980’li yıllarda benimsenen sanayileşme 
stratejileri ve uygulanan ekonomi politikalarında önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. 1980 yılına kadar 
ithal ikamesi politikası uygulanmış; 1980 yılından sonra ise, ihracata dönük sanayileşmenin 
uygulamaya konulmasıyla, serbest piyasa ekonomisinin ilke ve esaslarının geliştirilmesi yönünde 
önemli adımlar atılmıştır. 
Küreselleşme süreciyle birlikte işgücü piyasalarında yaşanan değişim ve dönüşüm tüm dünyada 
ülkeleri işsizlik sorunuyla yüzleşmek zorunda bırakmıştır. İşsizliğin ortaya çıkardığı toplumsal ve 
ekonomik sorunlarla mücadele eden ülkeler istihdam yaratmanın yollarını bulmak için yoğun çaba 
harcamaktadırlar. Bu bağlamda, ülkeler aktif istihdam politikalarına önem vererek doğrudan iş 
yaratma, eğitim, işgücü piyasasında işgücü arz ve talebini eşleştirme gibi önlemlerle işsizlikle 
mücadele etme istihdam yaratma yollarına yaygın olarak başvurmaktadırlar. 
Türkiye’de işsizlik oranlarının yaklaşık % 12’lere yükselmesi genç işsizlik oranlarının ise % 19’ların 
üzerinde seyretmesi (Grafik 1) oldukça düşündürücüdür. Genç işsizliği, gerek ülkeler açısından 
gerekse ülkemiz açısından çözümü zorunlu olan sorunların başında yer almaktadır. İşsizliğin 
önlenememesi, ülkeler açısından toplumsal sorunların yanı sıra beşeri sermaye kaybı gibi telafisi zor 
sorunlara da yol açacaktır. Bu bağlamda sorunların çözümü açısından ekonomik büyüme yeterli 
olmayacaktır. Daha öncede değinildiği üzere neo-liberal politikalar nedeniyle tüm dünya, “istihdamsız 
büyüme” olarak ifade edilen ekonomik büyümenin istihdama katkı sağlamadığı bir döneme girmiştir. 
Bu bağlamda ülkeler özellikle genç işsizliği ile mücadelede etkin politikalar üretmek zorundadırlar. Bu 
bağlamda, ülkeler ulusal politikalarında; eğitim politikalarına ve aktif işgücü piyasası politikalarına 
önem vermeleri gerekmektedir (Erdayı, 2009:135). 
Bu çerçevede uluslararası işbirliği kapsamında, 2001 yılında BM, ILO ve Dünya Bankası himayesinde 
uluslararası düzeyde kurulan Gençlik İstihdam Ağı (YEN) ve bu bağlamda BM Genel Kurulu 
tarafından alınan tavsiye kararları, ülkeler açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye, 2001 yılında 
YEN’in dokuz öncü ülkesinden birisi olmayı gönüllü olarak kabul etmiştir. Bu doğrultuda 2006 
yılında YEN’e dâhil olan Türkiye, genç istihdamı konusunda ulusal istihdam stratejisi oluşturma ve 
ulusal eylem planı hazırlama yükümlülüğü altına girmiştir (ILO, 2006b:8).  
Yukarıda da belirtildiği üzere genç istihdamına yönelik çalışmalarda eğitim ve öğretim ön plandadır. 
YEN’e yönelik düzenlenen BM Genel Kurulu toplantılarında, alınan tavsiye kararlarının odak 
noktasını oluşturan ve tüm dünyada genel kabul gören görüş, gençlere daha iyi ve daha fazla iş 
imkânlarının sağlanmasında eğitim ve öğretimin kilit rol oynadığıdır. BM’nin genç istihdamına ilişkin 
2001 ve 2005 yıllarındaki Genel Kurul toplantılarında,  tüm ulusların genç istihdamına yönelik ulusal 
hareket planları oluştururken dikkat etmeleri gereken, eğitim ve öğretim programları ile iç içe geçmiş 
dört öncelikli tavsiye kararı kabul edilmiştir. Ulusal düzenlemeler açısından yol gösterici nitelik 
taşıyan söz konusu öncelikler, istihdam edilebilirlik, fırsat eşitliği, girişimcilik ve istihdam yaratmadır 
(ILO, 2001:5-7; 2005: 6–11). 
Gençlerin kendi işlerini kurarak bağımsız çalışmalarını yaygınlaştırmak amacıyla girişimcilik 
faaliyetlerine ağırlık verilmesi, YEN (Gençlik İstihdam Ağı) tarafından özellikle üzerinde durulan 
konuların başında gelmektedir. Girişimciliğin desteklenmesi, sınırlı olan iş fırsatlarının arttırılması ve 
genç işsizliği ile mücadelede oldukça büyük önem taşımaktadır.(Gündoğan, 2001: 61). Girişimciliğin 
geliştirilmesi anlamında öncelikli yapılması öngörülen, girişimi engel olan yasal ve kurumsal 
düzenlemelerin esnekleştirilerek yeni iş kuranların cesaretlendirilmesidir. Girişimcilerin desteklenmesi 
dolaylı olarak kayıtdışı sektörün sınırlandırılmasına katkı sağlayacaktır.  
İkincisi, girişimciliğin hükümetler tarafından teşvik edilmesi ve sağlanan kredi imkânları ile 
desteklenmesidir. Gençlere verilen mikro kredilerin girişimciliğe olumlu yansıması kaçınılmazdır. Bu 
teşvikler ve mikro kredi kolaylıkları gençlerin cesaretini artırarak kendi küçük işlerini kurmak 
suretiyle kendi kendilerine istihdamına olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda kurulan söz konusu 
işletmelerden daha geniş istihdam sağlama beklentisi bulunmaktadır (Biçerli, 2007: 494–495).  
Üçüncü olarak, girişimcilik becerileri ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmek suretiyle 
gençlerin başarılarının arttırılmasıdır. Bu hizmetler, finansal danışmanlıktan tutunda, kredi alınmasına 
yardım edilmesi, üretim ve yönetim teknikleri, insan kaynakları eğitimi, ekonomik gelişmeler, yasalar 
ve vergi yapısı hakkındaki eğitimler vb.(Biçerli, 2007: 496).  
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Genç istihdamına yönelik uluslararası kuruluşların çalışmalarında özellikle girişimcilik vurgusu dikkat 
çekmektedir. Aynı zamanda girişimcilik, istihdam sağlamanın yanı sıra tüm dünyada önemli ölçüde 
büyüyen kayıt dışı sektörün sınırlandırılarak ekonomik büyümede etkili olan küçük işletmelerin 
artışını sağlamaktır. Bu çerçevede girişimcilik, gerek ekonomik büyümeye gerekse gençlere istihdam 
sağlanması açasından bir araç olarak görülmektedir.  
Bir ülkede, girişimcilik yetenek ve kabiliyetleri yüksek girişimcilerin bulunması, o ülkenin girişimcilik 
performansını olumlu yönde etkileyen unsurlar arasındadır. Girişimcilik başarılarının ise eğitim, 
öğretim ve iş geliştirme hizmetleriyle arttığı düşünülmektedir. OECD tarafından 1997 yılında 
başlatılmış olan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) kapsamında 70’i aşkın ülkede 
15 yaşındaki öğrencilerin yetenek ve bilgileri test edilmektedir. PISA 2009 sonuç listesinde toplam 65 
ülke/ekonomi bulunmaktadır. PISA öğrencilerin “okuma”, “matematik” ve “fen” bilgi ve yeteneklerini 
test etmekte olup, Türkiye anılan üç eksenin hiçbirinde ilk 40 ülke arasında yer almamaktadır. 
Aşağıdaki Tablo PISA 2009 puan ve sıralamalarını özetlemekte ve PISA 2009 sonuçlarını Küresel 
Rekabetçilik Endeksi (2012/2013) ve GEDI 2012 sıralamalarıyla mukayese etmektedir(Tablo 1). 

 
 

 

 
Kaynak: (OECD 2009), (Acs ve Szerb 2011), (World Economic Forum 2012 

 
Bu çerçevede, girişimcilik; aktif istihdam politikaları arasında istihdam yaratmak açısından oldukça 
önemli bir yere sahiptir. Girişimcilik tüm dünyada yoğun rekabettin yaşandığı günümüzde, teknolojik 
gelişmeler ve inovasyonun etkin kullanımı ile yeni istihdam olanaklarının sağlanmasında önemli bir 
yere sahiptir. Girişimcilik arttıkça paralel olarak istihdam olanakları da artmaktadır. 
Girişimcilik, işgücü piyasasında dışlanmayı önlemenin ve yoksulluğun üstesinden gelmenin alternatif 
bir yolu olarak da giderek artmaktadır. Türkiye’de de özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik krizler, 
savaşlar ve göçlerin etkisiyle girişimcilik büyük önem kazanmıştır. İstihdam sorunlarının çözümünde 
girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli politikalar geliştirilmeye 
çalışılmaktadır. Bu çerçevede, girişimciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması bir devlet politikası 
olarak görülmektedir. Türkiye’de girişimcilik başta; KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) olmak üzere, İŞGEM (İş Geliştirme Merkezleri)’in yanı 
sıra, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm kurumlar tarafından etkin olarak 
yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalar içinde de 2010 yılından itibaren uygulamaya 
konulan Yeni Girişimcilik Destek Programı göze çarpmaktadır (İslamoğlu, 2014: 27). 
Girişimciler, büyük işletme veya küçük ve orta boy işletme (KOBİ) kurmayı tercih etmektedirler. 
Türkiye’de bulunan girişimcilerin çalışan sayısına göre yüzde 99,9’u KOBİ özelliği göstermektedir. 
KOBİ’ler YSHİ (TÜİK, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri) sonuçlarına göre, Türkiye’de (Grafik 
3); 
• KOBİ’lerin toplam mal ve hizmet satın alışları içerisindeki payı, %65,5’tir.  
• KOBİ’lerin cirodaki payı, %63,3’tür.  
• KOBİ’lerin üretim değerindeki payı, %56,2’dir.  
• KOBİ’lerin çalışanlar sayısı içerisindeki payı,%75,8’dir.  
• KOBİ’lerin ücretli çalışanlar sayısı içerisindeki payı, %69,7’dir. 
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Sektörel açıdan ise KOBİ’lerin %35,2 yani üçte birinden fazlası Ticaret sektöründe faaliyet 
göstermişken, bu sektörü %12,5 ile Sanayi ve % 0,9 Tarım sektörü takip etmiştir. % 51,4 oranında 
diğer sektörlerdir  (KOSKEB, 2014:30). 
 

 

 
 
KSEP(KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018)’in 2014 Temmuz-Aralık dönemine ait konsolide 
edilen KSEP 21 “Sonuç Raporu”na göre;  Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik çalışmaları bir çatı 
altında toplanmak suretiyle stratejiler oluşturulması ve bu stratejilerin uygulanmasını sağlamak 
amacıyla, ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan Girişimcilik Konseyi kurulmuştur. Konsey 
çalışmaları çerçevesinde, 2015-2018 dönemini kapsayan Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem 
Planı hazırlanarak girişimcilik kültürünü yayılmasını sağlayarak girişimcilerin bir iş planına dayalı 
olarak kuracakları işletmelerin başarı düzeylerini artırmaya yönelik Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitim’leri (UGE) düzenlenmiştir.  
Özellikle teknoloji odaklı girişimciliği özendirici tedbirler artırılmıştır. Yeni girişimcilerin iş kurma 
dönemindeki kararsızlıklarını ortadan kaldırmak üzere İş Geliştirme Merkezleri’nde (İŞGEM) iş yeri 
mekânı teminini de içeren başlangıç dönemi destekleri verilmiştir. AB Bölgesel Rekabet Edebilirlik 
Operasyonel Programı kapsamında BSTB ve KOSGEB tarafından yürütülmekte olan “Seçili 
Yörelerde Yeni İŞGEM Kurulması ve Türkiye’deki İŞGEM’ler Arasında Bir Ağ Oluşturulması 
gerçekleştirilmiştir.  
26 Kalkınma Ajansı ve 88 KOSGEB Müdürlüğü aracılığıyla KOBİ’lere yönelik hizmet ağı 
yaygınlaştırılmış; bölge, sektör ve ölçek detayında spesifik müdahale alanları belirlenerek, proje esaslı 
destek programları uygulanması için Kalkınma Ajansları ile KOSGEB arasında işbirlikleri yapılmıştır. 
Bu şekilde bölge ve sektör özelindeki sorunlara, destek ve teşvikler aracılığıyla çözüm üretilmesine 
yönelik imkânlar artırılmıştır (KOSKEB, 2014:21-22). 
Bütün bu açıklamalar çerçevesinde ülkemizde girişimcilik çok yönlü desteklenmekte ve önem 
verilmektedir. Hiç kuşkusuz tüm bu çalışmaların sonuçlarının yakın orta ve uzun vadede istihdama 
olumlu yansıyacağı düşünülmektedir. 
 
 
6. DÜNYADA GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI 
 
Dünya’da büyük bir hızla işletmelerin küçüldüğü, esnek ve hızlı hareket etme kabiliyetine sahip 
işletmelere doğru bir kayış gözlenmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli şirketler bu anlamda çok daha fazla 
yatırımcı ve girişimci olarak doğrudan ekonomiye katılmasında etkin rol oynamaktadır. Bu bağlamda, 
şüphesiz en rasyonel olan bilişim sektöründe yenilikler ve katma değerler ortaya çıkaracak nesiller 
yetiştirebilmektir. Sonuç olarak girişimcilik çok daha önem kazanacaktır.  Bu durum yeni istihdam 
alanlarının yaratılması anlamına gelmektedir (Orhan, 2010:36).  
Dünyada başarılı girişimcilik uygulamalarına örnek verilecek olursa; girişimcilik uygulamalarında 
Danimarka’nın dünyada en üst sıralarda yer almasının birçok nedeni bulunmaktadır. Girişimcilik 
politikaları açısından değerlendirildiğinde Danimarka’nın en büyük başarısının girişimci dostu bir 
düzenleyici çerçeve oluşturmasıdır. Danimarka’nın uzun bir süredir diğer ülkelerden daha iyi yaptığı 
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diğer uygulamalar da düzenleyici etki analizleri ile izleme ve değerlendirme sistemleridir. 
Danimarka’da düzenleyici etki analizleri yapılmakla kalmayıp, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri 
çerçevesinde takip edilmektedir. 
Danimarka’da Girişimcilik performansı ise, akıllı göstergeler kullanılarak düzenli olarak izlenmekte 
ve değerlendirilmektedir. Bu tür sistemlerin varlığı ve düzenli olarak uygulanması sonucunda 
Danimarka’da diğer birçok ülkenin takip edemediği girişimcilik unsurlarını takip etmek mümkün 
olmuştur. Örneğin, son dönemde Danimarka İşletme Bakanlığı tarafından yapılan bir inceleme 
sonucunda Danimarka’da küresel oyuncu olarak nitelendirilebilecek birçok şirketin etrafında küçük ve 
rekabetçi işletmelerin oluştuğu ancak bunun tek istisnasının Lego olduğu gözlemlenmiştir. Bu bulgu 
çerçevesinde yapılan analizler büyük işletmelerin eko-sistemlerine yatırım yapmaları durumunda 
girişimciliği geliştirdikleri aksi takdirde girişimciliğin ve rekabetçiliğin ciddi şekilde artmadığı 
gözlemlemiştir (Hoffman, 2012). Dolayısıyla; Danimarka örneğinin en ilgi çekici yanı, girişimcilik 
performansının takibi ve düzenleyici çerçevenin geliştirilmesiyle ilgili oluşturulmuş olan sistematik 
yapının çok ciddi ve somut faydalar getirdiğidir (Danish Enterprise and Construction Authority, 2010). 
Yine bir başka başarılı girişimcilik uygulamalarının söz konusu olduğu ülke İsrail’dir. İsrail 
girişimcilik (özellikle de ileri teknoloji girişimciliği) konusunda girişimcilik konusunda oldukça 
önemli başarılara sahiptir. İsrail’in girişimcilik performansının belirleyici unsurları arasında (1) 
yüksek teknolojili işletmelerin kurulmasına ve büyümesine olanak sağlayan işletme politikası, (2) 
işletme politikasını destekleyen bir Ar-Ge politikası; (3) Yahudi Diasporası’nın İsrail’e göçü ile ülkeye 
gelen eğitimli işgücü ve (4) İsrail’in jeopolitik konumu ve tarihinin oluşturduğu kültür ve kafa yapısı 
yer almaktadır. Programın getirdiği önemli bir teşvik ise kamunun çıkış şartlarıdır. Program, fon kuran 
firmalara 5 yıl sonra kamunun payını, anapara ve faizi ödemek suretiyle, alma hakkı tanımıştır. Bu da 
iyi bir şekilde yönetilen fonlar için kurucu firmalara ciddi bir mali kazanımın önünü açmıştır. 
YOZMA Programı sadece İsrail’de girişim sermayesi sektörünün oluşmasını sağlamakla kalmamış, 
10’larca ileri teknoloji girişimciliğinin küresel deneyimlerden de faydalanılarak finanse edilmesini 
sağlamıştır. 1990’lı yılların başında hayata geçirilen YOZMA Programı sonucunda İsrail şu anda 
Dünya’da kişi başına düşen girişim sermayesi açısından birinci sıradadır. Tüm dünyada ülkelere esin 
kaynağı olmaktadır. Ancak İsrail’in sağladığı başarıya ulaşmaları zor görünmektedir. İsrail’in bu 
konuda sağladığı başarının YOZMA sistematiğini geliştirmeye ek olarak, stratejik bir tercihe 
dayandığını da unutmamak gerekir ( FORA, vd., 2008). 
Ocak 2011’de ABD Başkanı B. Obama “Startup America” programını resmen başlatmıştır. Program 
girişimci-odaklı politikalar olarak ifade edilen beş alandan oluşmaktadır:  
(1) Yeni işletmelerin büyümesini sağlamak için sermayeye erişimin önünün açılması; (2) 
Girişimcilerin yönderlere bağlanması ve eğitilmesi; (3) Engellerin azaltılması ve kamunun girişimci 
için çalışması; (4) Yeni teknolojiler için “Laboratuardan Pazara” yenilikçiliğin hızlandırılması ve (5) 
Sağlık, Temiz Enerji, Eğitim gibi sektörlerde pazar fırsatlarının oluşturulması.  
“Startup America” programını özetlenecek olursa; yeni işletmelerin büyümesini sağlamak için 
sermayeye erişimin önünün açılması alanı kapsamında “Etki Yatırımı” ve “Erken Evre Yenilikçilik” 
programlarının başlatılmasıdır. Bu programlar çerçevesinde Amerikan Küçük İşletmeler İdaresi (SBA) 
üzerinden 5 yıllık dönem için her bir programa 1’er Milyar Dolar tahsis edilmiştir. SBA tarafından 
yapılan tahsisler özel sektör fonlarıyla eşleştirilerek kullanılmaktadır. Ayrıca yine aynı Alan 
kapsamında Sn. Obama JOBS (Jumpstart Our Business Startups) Kanunu’nu imzalamıştır. Kanun’da 
ufak halka arzlar, kitle finansmanı vb. araçlarla girişimcilerin mali kaynaklara erişimini arttırıcı 
önlemler yer almaktadır. 
Girişimcilerin yönderlere bağlanması ve eğitilmesi alanı kapsamında enerji konusunda çalışan 
hızlandırıcılar ABD Enerji Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Yine aynı Alan kapsamında 
“Mühendislere Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Öğretilmesi Ulusal Merkezi” açılmıştır. (The White 
House, 2011). 
OECD tarafından GEM kapsamında ülkelerin girişimcilik kabiliyetlerini ölçmek için kullanılan 
göstergelerin neredeyse tamamı vekil gösterge niteliğindedir. GEM 2008 Raporu kapsamında iş kurma 
eğitimi almış kişilerle ilgili 38 ülkeyi içine alan bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada, 18-64 yaş 
arasında okulda ve/veya okul dışında iş kurma eğitimi almış olan kişilerin, bu yaş grubundaki toplam 
nüfusa oranı tespit edilmeye çalışmıştır. Aşağıdaki Tablo 2’den de görüleceği üzere, ülkelerin alınan iş 
kurma eğitimlerine ilişkin verileri incelendiğinde Finlandiya’nın ilk sırada yer aldığı ve Danimarka 
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için de bir rol modeli olduğu görülmektedir (FORA, 2011). Toplam 38 ülke arasında Türkiye ne yazık 
ki, en sonda yer almaktadır. 
 

 

 
Kaynak: GEM 2008 http://www.gemconsortium.org/ 

 
Yine bir başka araştırma ise Dünya Bankası İş Yapma Raporu (2012), ülkelerin girişimcilik seviyesini 
ölçmek amacıyla, çalışma çağındaki (15-64) her 1000 kişi başına kurulan limited şirket sayısını 
kullanmaktadır. Türkiye’de bu oran 2007-2011 yılları arasında 0,84 ile 1,08 arasında değişmiş olup 
2010 yılında 0,96 olarak hesaplanmıştır. Bu oran aynı yıl için gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında 
Fransa’da 3,14, Almanya’da 1,35, İspanya’da 2,42 ve İngiltere’de 9,24 rakamları görülmektedir. Bu 
durum girişimcilik yeteneklerinin ve girişimci sayısının artırılması ihtiyacını ortaya koymaktadır 
(World Bank, 2011). 
 
 
7. SONUÇ 
 
Endüstride baş döndürücü bir hız kananan teknoljik gelişmeler beraberinde bazı çalışma alanlarının 
ortadan kalkmasına bazı yeni çalışma alanlarının ortaya çıkmasına yol açmış ve farklı çalışma 
biçimlerinin ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. Küreselleşme süreciyle birlikte endüstri 4.0 gibi 
teknolojik gelişmeler gerek yapılan işlerin niteliğinde gerekse işgücünün niteliğinde önemli yapısal 
değişimlere yol açmıştır. Söz konusu yeni teknolojiler işgücünde belli nitelikleri gerektirirken, bilişim 
teknolojilerinin ortaya çıkardığı iş alanlarında çok daha üst düzeyde nitelikli işgücü ihtiyacı 
doğurmuştur. Ayrıca yeni teknolojilerin nitelikli işgücü yerine mikro elektronik kontrolü getirmesi, 
üretimde parçaları bütünleme işini kolaylaştırdığı için bir yandan da nitelikli işgücüne olan 
gereksinimi azaltmıştır.(Şen, 2006).                              Tüm 
dünyada artan işsizliğin söz konusu değişim ve dönüşümler nedeniyle daha da artacağının sinyalleri 
ILO tarafında küresel işsizlikte önümüzdeki iki yıl içinde fazladan 1 milyonluk bir artış daha 
olabileceği uyarısıyla verilmiştir. Teknolojik gelişimle ilgili uzun vadeli eğilimleri ve buna eşlik eden 
yapısal değişimler ekonomik büyümenin doğal yapısını etkilemektedir. ILO, çalışma yaşamının 
geleceğini, girişimcilik açısından etkilerini, söz konusu yapısal değişikliklerin iş miktarı ve kalitesi 
üzerindeki etkileri üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.     Bir ülkenin 
AR-GE yatırımlarının geri dönüşümünde girişimciler itici bir güç olarak etkilidirler. Bu bağlamda 
üniversitelerin yapmış oldukları araştırmalardan elde edilen bilgi ve veriler hızlı ve etkin bir şekilde 
ticari ürünlere dönüştürülmektedir (DNAEC, 2006). Girişimci içinde bulunduğu çevresel koşulları iyi 
değerlendirdiği takdirde, bu koşulların kendisine sunduğu fırsat ya da riskleri diğer insanlardan çok 
daha hızlı görmektedirler. Bu hızlı algılama sonucunda fırsat/risk analizini etkin biçimde 
gerçekleştirerek, yerinde riskler alıp, çözümler üretmektedir.( Orhan, 2010:33) Ülkelerin,  
küreselleşmenin işgücü ve istihdama yönelik olumsuz etkilerinin girişimcilik vasıtasıyla azaltılmasına 
ilişkin çabaları dikkat çekicidir. Küresel düzeyde tek pazar anlayışının hâkimiyeti, devletlerin tek 
başlarına karar alma yetilerini etkisiz kılmakta, ortaya çıkan yeni ekonomik sistem bunu imkânsız hale 
dönüştürmektedir. 
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1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 
 
Ülkelerin en büyük sorunlarından biri işsizliktir. Genel olarak işsiz, çalışma istek ve 
iradesinde olduğu halde iş aramasına rağmen iş bulamamış kişi olarak tanımlanmaktadır. 
Günümüz toplumlarının en büyük sorunlarından biri olan işsizlik belli başlı ülkelerin sorunu 
olmaktan çıkıp küresel sorun haline dönüşmüş ve küresel işsizlik olarak anılmaya 
başlanmıştır. Küresel işsizlik rakamları içerisinde genç işsizlik rakamları ise endişe verici 
orandadır. Genç nüfus potansiyelinden etkin şekilde yararlanamamak ekonomik ve toplumsal 
alanda ciddi maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Bu durum şüphesiz, genç işsizliği ile 
mücadelenin birçok ülkenin politik öncelikleri arasında ilk sıralarda yer almasında önemli rol 
oynamaktadır.  
Bu çalışmanın amacı, bir genç işsiz olarak bizlerin gözlemlediği, genç işsizliğinin ortaya 
çıkmasında etkili olan faktörler arasında sebep sonuç ilişkisi kurarak çözüm önerileri 
içerisinde girişimciliğin yeri ve önemi irdelenmiş, genç işsizlerin genç işsizliği ile mücadelede 
temel beklentileri belirtilmiştir. 
 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 
 
Araştırma konusu ile ilgili öncelikli olarak yerli ve yabancı literatür taranmış, kavramsal analiz 
yapılmıştır. Veri elde etme amacıyla araştırma süresince geleneksel kütüphane kaynakları yanında 
internette web kaynaklarından da yararlanılmıştır. Bu kapsamda çalışma konusu ile ilgili daha önce 
yayımlanan uluslararası ve ulusal kitaplar, hakemli dergiler, google akademikte elektronik ortamda 
yayımlanan makaleler, lisansüstü düzeyde yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarından 
yararlanılmıştır. Konu ile ilgili uzman akademisyen ve bilirkişilerin, ilgili kamu kurumu yöneticileri 
ve sektör paydaşlarının görüş ve düşüncelerinden nitelikli görüşme yapılarak yararlanılmış ve veri elde 
edilmiştir. 
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3. TASARIM VE YÖNTEM 
 
Çalışmaya ilişkin veriler, TUİK, Devlet Personel Başkanlığı, İŞ-KUR, SSK, Maliye Bakanlığı 
yöneticileri ve uzmanları ile yüzyüze görüşme yapılarak elde edilmiştir. Bunun yanında genç işsiz 
olarak önemli bir rakamsal veri olarak karşımıza çıkan KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlanan 
genç işsizlerle nitelikli görüşme yapılmıştır. Sendika temsilcileriyle elektronik posta, yüzyüze nitelikli 
görüşme ve telefon görüşmesi yöntemi ile hazırlanan nitelikli görüşme sorularının yanıtlanması 
şeklinde görüşme yapılmış ve veri elde edilmiştir. Temelde alan araştırması niteliğinden hareketle 
bazen elde edilen verilerin karşılaştırmalı analizi de yapılmıştır. 
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Bu çalışmada genç işsizlik verilerinin 2012-2016 yılları arasını kapsadığı beş yıllık bir sürece ilişkin 
veriler elde edilmiştir. Bu veriler doğrultusunda Avrupa ülkelerinin bazılarında genç işsizlik 
oranlarının giderek düşüşe geçtiği, bazılarının ise bu konuda henüz istikrarı sağlayamadığı, dönem 
dönem ise uluslar arası ekonomik krizlere bağlı işsizlik oranlarının bazen arttığı bazen de azaldığı 
gözlemlenmiştir. Türkiye’de ise bu durumun biraz daha kritik seviyede olduğu karşımıza çıkmaktadır. 
Dönemsel olarak ele alınan bu süreçte genç işsizlik oranlarının artma eğiliminde olduğu sonucuna 
varılmıştır. Genç işsizliğe neden olan faktörler farklı alt başlıklarda özetlenmiştir. Bunlar; 
İktisadi açıdan son yıllarda yaşanan ekonomik büyümelerin asgari ücretlere tam olarak 
yansımaması, işverenlerin artan genç işgücü nedeniyle ucuz işgücünü tercih ettiği 
gözlemlenmiştir. Bu durumda gençlerin iş piyasasına girmede düşük ücrete bağlı bazı 
kararsızlıklar yaşamasına ve iş piyasası içerisinde istikrarlı bir şekilde çalışmalarına engel 
olmaktadır. Kamu ve özel sektör yatırımlarının ve istihdam politikalarının argümanlarına 
baktığımızda gençlerimize yeni iş imkânları oluşturacak şekilde ilerlediğini söyleyebilmek 
çok güçtür. Meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve lisans mezunu gençlerin, mezuniyet 
sonrası ücret beklentilerinin yüksek olması, kariyer hayatlarına iyi bir pozisyondan başlama 
isteklerine karşın yeterli deneyime sahip olmadıklarından işveren tarafından "tecrübe" şartının 
aranıyor olması yeni mezunların genç işsiz olarak kalmalarına bir neden olarak 
gözlemlenmiştir. Tüm bu nedenler eğitimli genç işsizlerin sayısını her geçen gün yükselttiği 
gibi genç işsizlik oranını da yukarılara çekmektedir. Uygulanan olumlu çalışmaların bir 
kısmının genç işsizlik konusunda pozitif etki yarattığı gözlemlenmiştir. Örneğin zorunlu staj 
uygulaması olan meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve lisans programı mezunu gençlerin 
işverenlerle staj dönemi olumlu diyalogları ve kısa süreli de olsa deneyim kazanımları genç 
işsizliğin azalmasına pozitif katkısının olduğunu göstermiştir. 
 
 
5. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR 
 
Girişimcilik faktörü ekonomide yenilik faktörünün oluşmasında önemli rol oynar. Girişimciliğin bu 
yenilikçi yönü ile hem büyüme hızlanmakta, hem de verimlilik ve yeni iş imkanı sayısı artmakta, 
işsizlik sorununda azalmasında önemli bir paya sahiptir. İlk kez iş hayatına adım atmak isteyen 
gençler üzerinde "ya başarılı olamazsam" psikolojik baskısı var olup bu olumsuz psikoloji girişimcilik 
ile giderilebilir. Türkiye'de bu konuda İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) kurulmuş, kendi işini 
kurmak isteyenler için KOSGEB tarafından, Girişimcilik Destek Programı oluşturulmuştur. Bu 
uygulamaların olumlu katkısı olmuştur. Genç işsizliğin azaltılması için kamunun önemli fonksiyonu 
vardır. Başta uygun yatırım ortamını sağlamalı, büyüme için özel sektörün önünün açılmasına ön ayak 
olmalı ve yeterli iş olup olmadığını analiz etmelidir. Bu tür işlemlerin yapılabilmesi için var olan 
engellerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bilgi ve iletişim teknoloji sektörlerine yatırımlar 
yapılması sağlanmalıdır. Ar-Ge faaliyetlerine önemli yatırımlar yapılmalı, teşvik ve öncelik 
tanınmalıdır.  Nano teknoloji gibi yeni gelişmelere yatırım yapılmalı ve teşvik edilmelidir. İstihdam 
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politikaları oluşturulmalı, bugünü düşünerekten değil geleceği ele alarak ulusal istihdam planlaması 
yapılmalıdır. Talep fazlası mezun veren eğitim programları tekrar gözden geçirilmelidir. Her yıl artan 
üniversite kontenjanlarını da dikkate aldığımızda mevcut işsizlik minimize edilmemişken genç 
işsizliği her yıl giderek artmaya devam etmektedir. Bu nokta da yapılması gereken üniversite 
kontenjanlarının mevcut işsizlerin eritileceği zamana kadar azaltılması ve bu bölümleri teşvik edici 
uygulamalara son verilmelidir. Genç işsizlik önünde en büyük sosyolojik sorun arz ve talep makasının 
yüksek olmasıdır. Yeni mezun olan genç işsizler asgari ücret düzeyini beğenmiyor ve kabul etmiyor. 
Kendileri için belirlemiş oldukları hayat standardı beklentisi çok yüksek. İşverenlerin genç işsizden 
beklentisi ise tecrübe, verim, bilgi ve beceri düzeylerinin yüksek olmasıdır. Bu ikilem devam ettiği 
sürece genç işsizlik oranı düşmeyecektir. Dolayısıyla yeni mezun gençler kendisini yetiştirme ve 
geliştirmeye razı olmalı, işverenlerimiz de gençleri sektöre adapte etmede istekli olmalıdır. Bireylerin 
hayatlarında en önemli ihtiyaç geçim kaynağı olduğundan istihdamın olmaması bireyin psikolojik, 
sosyolojik ve ekonomik sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Bu nedenle gençlere korkusuzca iş 
hayatına atılabilmeleri için onlara bilinçli bir beşeri ve finansal sermaye hizmetleri verilerek ayakta 
durmalarını ve girişimciliğini arttırma sağlanmalıdır.  
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1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 
 
Denizcilik, dünya ekonomisinde en önemli sektörlerden biridir. Küresel ekonomiler için hayati öneme 
sahip olan denizcilik sektörü, ulusal ekonomiler için en belirleyici özelliğe sahiptir. Türkiye’nin bir 
deniz ülkesi ve denizcilik sektörünün de stratejik bir öneme sahip olduğu kabul edilirse, deniz 
işletmeciliği alanında girişimciliğe daha çok önem vermemiz gerekliliği ortadadır. Bugün, ne yazık ki 
farklı ülkelerin ulusal ekonomileri için denizden sağladığı katma değeri Türkiye olarak başarabilmiş 
değiliz. Bunun temel nedeni, “denizcilik sektöründe olması gereken girişimcilik ruhunun yetersiz 
olmasıdır. Denizde kıyısı olup denizcilik eğitim merkezi, denizcilik lisesi, denizcilik meslek yüksek 
okulu ve denizcilik fakültesi olmayan bir coğrafyada denizcilik alanında girişim ruhunun olması 
düşünülemez. Eğitim, girişim ve yatırım, domino etkisi olan argümanlardır. Denizcilik eğitimi 
olmayan bir yerde “deniz işletmeciliği girişimciliği”nin olması da mümkün değildir.  
Bu çalışmanın amacı deniz işletmeciliği alanında yeterli girişim ruhunun olmaması önündeki temel 
sorunun denizcilik eğitimine bağlı olduğunu genelde Türkiye örneğinde özelde ise Muğla ili 
örnekleminde irdelemektir. Çalışmada deniz işletmeciliği girişimciliği konusunda denizcilik eğitimin 
gerekliliği ve önemini vurgulamak, yatırımcı ve uygulayıcılar için öneri ve tekliflerde bulunmak temel 
amaç olarak belirlenmiştir. 
 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 
 
Araştırma konusu ile ilgili öncelikli olarak yerli ve yabancı literatür taranmış, kavramsal analiz 
yapılmıştır. Veri elde etme amacıyla araştırma süresince geleneksel kütüphane kaynakları yanında 
internette web kaynaklarından da yararlanılmıştır. Bu kapsamda çalışma konusu ile ilgili daha önce 
yayımlanan uluslararası ve ulusal kitaplar, hakemli dergiler, google akademikte elektronik ortamda 
yayımlanan makaleler, lisansüstü düzeyde yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarından 
yararlanılmıştır. Konu ile ilgili uzman akademisyen ve bilirkişilerin, ilgili kamu kurumu yöneticileri 
ve sektör paydaşlarının görüş ve düşüncelerinden nitelikli görüşme yapılarak yararlanılmış ve veri elde 
edilmiştir. 
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3. TASARIM VE YÖNTEM 
 
Muğla ili ve ilçelerinden Bodrum, Köyceğiz ve Marmaris’de denizcilik alanı olan üç Anadolu Lisesi, 
denizcilikle ilgili yan dal şeklinde eğitim veren Fethiye ve Marmaris’de iki Teknik Anadolu Lisesi 
bünyesinde gemi yapımı bölümü ve Bodrumda bir adet Denizcilik Meslek Yüksek Okulu yöneticileri, 
uzmanları ve öğrencileriyle yüzyüze görüşme yapılmıştır. Bunun yanında Muğla ili ve ilçelerindeki 
Deniz Ticaret Odası ve Liman Başkanlığı ile elektronik posta, yüzyüze nitelikli görüşme ve telefon 
görüşmesi yöntemi ile hazırlanan nitelikli görüşme sorularının yanıtlanması şeklinde görüşme 
yapılmıştır. Temelde alan araştırması niteliğinden hareketle bazen elde edilen verilerin karşılaştırmalı 
analizi de yapılmıştır. 
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Çalışmaya ilişkin veriler, denizcilik eğitimi veren lise, mesleki eğitim, önlisans ve lisansüstü eğitim 
kurumları eğitim müfredatları incelenerek, internet kaynakları ve akademik çalışmalardan elde 
edilmiştir. Bunun yanında genel olarak Dünyada ve Türkiye’deki denizcilik alanındaki mesleki ve 
teknik eğitim, özelde ise Muğla ilinin denizcilik eğitim potansiyeli ve mevcut yapı tartışılarak analiz 
edilmiştir. Sonuç olarak genelde Türkiye’deki uygulama açısından denizcilik eğitim kurumları ders 
müfredatları ile sektörün beklentileri arasında uyarlılık gözlemlenmemiştir. Bu durum beraberinde 
denizcilik alanındaki girişim düşüncesini olumsuz etkilemektedir.  
 
 
5. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR 
 
8333 km. lik kıyı şeridine sahip ülkemizde denizcilik sektörü; tersaneleri, limanlar ve kıyı tesisleri, 
deniz altı varlıkları, deniz turizmi ve canlı kaynakları ile döviz girdisi sağlayan, gemi inşa ve yan 
sanayini harekete geçiren, yatçılık ile turizm sektörünü, balıkçılık ile gıda sektörünü destekleyen, 
ekonominin dışa açılma ve dünya ekonomisiyle bütünleşmesine katkıda bulunan ülkemiz 
ekonomisinin temel sektörlerinden biridir. 
Bilim ve teknolojideki hızlı değişim sürecine uyarlı olacak şekilde denizcilik sektörünün işgücü 
talebini karşılayacak eğitim kurumlarının açılması, müfredatlarının tekrar güncellenmesi zorunludur. 
Aksi halde “denizci devlet ülküsü” söylemi bir vecize olmaktan öteye gitmeyecektir. Atatürk, denizci 
devlet olma ülküsü konusunda “ … denizciliği, Türk’ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az 
zamanda başarmalıyız” ifadesini kullanıyor. Bu nedenle öncelikle atılması gereken adım millette bu 
bilincin oluşturulması, geliştirilmesi ve korunmasıdır.  
Denizci devlet olma hedefine ulaşılabilecek en kolay, ancak en uzun zaman gerektiren stratejik hedef, 
halkta topyekün denizcilik bilincinin oluşturulması, denizcilik eğitiminin toplumun her kademesine 
yaygın hale getirilmesidir. En uzun deniz kıyısı şeridine sahip Muğla ili deniz ve kıyı turizmi, 
kurvaziyer turizmi, yat işletmeciliği, mavi yolculuk vb. gibi alanlarda girişimcilik göstermemektedir. 
Fethiye bölgesinde açılacak bir denizcilik okulunun Türk Denizciliğinin kalkınmasına, ülkedeki 
hizmet kalitesini arttıracağına ve bir istihdam sahası yaratacağı muhakkaktır. 
Denizde kıyısı olup denizcilik eğitim merkezi, denizcilik lisesi, denizcilik meslek yüksek okulu ve 
denizcilik fakültesi olmayan bir coğrafyada denizcilik alanında girişim ruhunun olması düşünülemez. 
Dolayısıyla bu konuda önemli denizcilik potansiyeline sahip Fethiye Bölgesi Denizcilik Eğitim 
Merkezi olarak seçilmeli, denizcilik ihtisas eğitim merkezleri kurulmalı, denizcilik lisesi, denizcilik 
meslek yüksekokulu ve Denizcilik Fakültesi kurulmalıdır. Aksi halde deniz işletmeciliği alanında 
girişim ruhunun oluşması ve gelişmesi düşünülemez. 
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ÖZ YETERLİK ALGISI İLE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ 
İLİŞKİSİ: İŞLETME ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 
 

RELATION OF SELF-EFFICACY PERCEPTION AND THE TENDENCY 
FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: A RESEARCH ON THE 

STUDENTS IN DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
 

        Ece ARMAĞAN1                               Özden GÜRSOY 2  
 

 
ABSTRACT  

 
The main purpose of this study is to analyze the effect of socio-demographic characteristics and self-
efficacy perception on social entrepreneurship tendencies for students, as candidates for social 
entrepreneurship, attending the department of business administration. The universe of the study is 
composed of students attending to the Department of Business Administration of Adnan Menderes 
University, Nazilli Faculty of Economics and Administrative Sciences registered to the summer school 
of 2017-2018 school term. 350 students selected with convenience sampling method were surveyed 
face to face. Hypothesis tests were conducted on the data collected from the research in line with the 
purpose of the study. For measuring the tendency for social entrepreneurship, Nga and 
Shamuganathan’s (2010) “Social Entrepreneurship Tendencies Scale” with 33 expressions was used. 
For measuring the self-efficacy, “General Perceived Self Efficacy Scale - GSE”, developed by 
Schwarzer and Jeruselam (1979), as amended in 1981 into 10 articles and finalized in 1981 was 
utilized. Within the context of this research, the effect of students’ socio-demographic characteristics 
and self-efficacy perception on social entrepreneurship was analyzed. In this regard, a statistically 
meaningful relationship was identified between self-efficacy perception and social entrepreneurship 
tendencies. 
 
Key Words: Entrepreneurship, Social Entrepreneurship, Self-Efficacy Perception, Students of 
Department of Business Administration. 
Jel Codes: L26, L31 
 
                                                    ÖZET 

 
Bu araştırmanın temel amacı, sosyal girişimci kimliğine aday olan işletme bölümü öğrencilerinin 
sosyo-demografik özelliklerinin ve öz yeterlik algılarının sosyal girişimcilik eğilimleri üzerine olan 
etkilerinin incelenmesidir. Araştırmanın ana kütlesi Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi 2017-2018 eğitim öğretim yılı yaz okulunda kayıtlı İşletme Bölümü 
öğrencileridir. Kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen 350 öğrenciye yüz yüze anket uygulanmıştır. 
Araştırmadan toplanan verilerle çalışmanın amacına yönelik hipotez testleri yapılmıştır. Sosyal 
girişimcilik eğiliminin ölçülmesinde Nga ve Shamuganathan’ın (2010) 33 ifadeli “Sosyal Girişimcilik 
Eğilimi Ölçeği (Social Entrepreneurship Tendencies Scale)” kullanılmıştır. Öz yeterliğin ölçümünde 
ise Schwarzer ve Jeruselam (1979) tarafından geliştirilmiş, 1981 yılında yapılan düzeltmelerle 10 
maddeye indirilen ve 1995 yılında son haline getirilen “Genel Öz Yeterlik Ölçeği (General Perceived 
Self-Efficacy Scale-GSE)” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, öğrencilerin sosyo-demografik 
özellikleri ve öz yeterlik algısının sosyal girişimcilik eğilimi boyutları üzerindeki etkilerine yer 
verilmiştir. Bu bağlamda öz yeterlik algısı ile sosyal girişimcilik eğilimi arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı düzeyde ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 
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2 Özden Gürsoy, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, 
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Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, Öz Yeterlik Algısı, İşletme Bölümü 
Öğrencileri. 
Jel Kodları: L26, L31 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ekonomik gelişme için gerekli üretim faktörleri; doğal kaynaklar, sermaye, işgücü ve girişimciliktir. 
Günümüzde bu faktörlerden girişimcilik giderek öne çıkmakta ve yeni açılımlar yaratmaktadır. Bu 
çalışmada ele alınan ve son dönemde giderek önem kazanan sosyal girişimcilik Surie (2017) 
tarafından "kâr amacı gütmeyen, ticaret veya devlet sektörlerinde veya dışında gerçekleşebilecek, 
yenilikçi, toplumsal değer yaratan bir faaliyet" olarak tanımlanmıştır.  
Literatürde sosyal girişimcilik eğilimi üzerinde etkili olduğu düşünülen bazı değişkenler; sosyo-
demografik özellikler, öz yeterlik, başarma güdüsü, dönüştürücü liderlik, iç girişimcilik ve 
yenilikçiliktir. Sosyal girişimcilik üzerinde etkisi olduğu düşünülen en önemli kavramlardan birinin öz 
yeterlik olduğu görülmektedir. Bu bağlamda çalışmada da sosyo-demografik özelliklerin yanı sıra öz 
yeterlik eğilimi etkisi incelenmiştir. Öz yeterlik, girişimci kimliğine sahip olma isteğini etkileyen ve 
ortaya çıkaran çok önemli bir unsurdur. Güler’e (2008) gore, öz yeterliğin yüksek oluşu, sosyal 
girişimcilik üzerinde anlamlı ve pozitif yönüyle etkilidir. Öz yeterliği ileri seviyede olanlar, 
girişimcilik yolunda karşılarına çıkan zorluklarla baş etme durumunda ısrarcı olurlar ve bu konuda 
sürdürülebilir mücadeleci bir tavır sergilerler. 
Bu çalışmanın örnekleminin ana kütlesini oluşturan yaz okulundaki işletme bölümü öğrencilerinin 
farklı üniversitelerden gelmiş olması da araştırmaya nitelik açısından zenginlik katmıştır. Çalışmanın 
amacı, öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ve öz yeterlik algılarının sosyal girişimcilik 
eğilimleriyle olan ilişkisini belirlemektir. Araştırma bulguları incelendiğinde işletme bölümü 
öğrencilerinin öz yeterlik algıları ile sosyal girişimciliğin faktörleri arasında olumlu yönde bir ilişkinin 
var olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın literatür kısmında girişimcilik, sosyal girişimcilik ve sosyal 
girişimciliğin boyutları ile öz yeterlik kavramlarından bahsedilmiştir. Uygulama kısmında ise öz 
yeterlik algısının, sosyal girişimcilik boyutlarına yönelik etkisini ilişkilendirmek amacıyla anket 
çalışmasıyla toplanmış veriler baz alınarak faktör analizi yapılmış olup, hipotezler test edilmiştir. 
 
 
2. GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 
 
2.1. Girişimcilik 
 
Bir girişimci, kendi işyerini yaratmaya çalışan ve potansiyel olarak başkaları için işyeri yaratan bir 
kişidir (Markussen ve Røed, 2017). Girişimcilik, ekonomi, psikoloji, sosyoloji ve stratejik yönetim 
alanlarına yayılmış çok boyutlu bir disiplindir. Girişimci, motivasyonun, toplumsal etkileşimin, teknik 
yeterliliğin ve kişinin duygusal şevkinin harmanlanmasını temsil eder. Girişimciliğin tanımı son 
derece geniştir. Genel olarak, girişimciliğin gelişen tanımı, kısıtlı kaynaklar karşısında yenilikçi 
süreçler kullanarak fırsatlar ve / veya çevresel katalizörleri harekete geçiren bireyleri içerir (Nga ve 
Shamuganathan, 2010). Girişimcilik, bir ülkenin ekonomik büyümesini ilerletmek ve küreselleşmenin 
gittikçe artan eğilimlerinde rekabet gücünü sürdürmek için önemli ekonomik kalkınma stratejilerinden 
biri olarak kabul edilmektedir (Shamsudin vd. 2017). Yine girişimcilik, uygulanabilir bir iş yaratma 
çabaları aracılığıyla “yeni girişi "ya da bir kişinin kendi hesabında çalışmak için mesleki tercihini ifade 
etmektedir (Estrin vd. 2016). 
Girişimcilik, girişimci sermaye stokunu oluşturan finansal, sosyal ve beşerî sermayeyi gerektirir. 
İnsanlar girişim sermayesi stoklarında farklılık gösterdiğinden, girişimci olarak başarıya ulaşma ve 
başarıya ulaşma ihtimali bireyler arasında değişir. Beşerî sermayenin bir parçası olarak, kişilik 
özellikleri bireylerin üretkenliğini ve dolayısıyla girişimcilik yeteneklerini etkiler. Kişilik özellikleri, 
motivasyon yoluyla bireylerin girişimci niyetlerini ve başarılarını daha da etkileyebilir (Viinikainena 
vd. 2017). Bazı çalışanlar, girişimciliğin üç nedenden dolayı yüksek kaliteli bir iş maçı olduğunu 
düşünmektedir. Birincisi, girişimcilerin bağımsızlığa değer verdikleri yönünde baskın bir eğilim 
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vardır. İkincisi, girişimciler, stratejik sıralama nedeniyle girişimciliğe geçiş öncesinde yüksek ciro 
oranlarına sahiptirler: bireyler, girişimci olma nihai hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak 
çeşitli beceri seti geliştirmek için kendi kendilerine farklı işler seçerler. Son olarak, firmalar arasında 
dolaşmak, beşerî sermayenin yeni bir düzeye yerleştirilmesini gerektirir. Çalışanların becerilerinin 
devredilebilirliği, firma kurucuları olmaları, kurulmuş bir firmaya bağlı olmalarına oranla olduğundan 
daha sağlam olacaktır (Faillaa vd. 2017). 
Girişimcilik, bir sektörün, ekonominin veya hatta bir ülkenin kalitesine ve umutlarına katkıda bulunur. 
Girişimcilerin rolü, değer yaratmaya, servet ve iş yaratmaya yarayan yeni ekonomik faaliyetler 
yaratmada çok önemlidir. Firma girişimciliği, son on yıllar boyunca artan bir dikkat gösterilerek 
gelişen bir çalışma alanıdır. Girişimcilik, büyük ve istikrarlı kuruluşlarda, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerde mevcuttur. Bu nedenle, girişimcilik işletme formu, kuruluşlar, franchising, satın alma 
uygulamaları ve fırsat tanıma dâhilinde girişimci uygulamaları kapsar. Girişimcilik, günümüz 
koşullarındaki rekabetin küreselleşme etkilerine yol açması için teşvik edici bir yoldur (Wu ve 
Huarng, 2015). Girişimci bir döngüde genellikle şu aşamalardan bahsedilir: Fırsat tanımlama ve 
değerlendirme, kaynak toplama, devreye alma ve büyüme. Fırsatların belirlenmesi, değerlendirilmesi 
ve başlatılması aşamalarında yaratıcılık ve yenilikçilik kritiktir; örnek olarak, liderlik, güven ve yeni 
kaynakları yönetme becerisi gibi diğer özellikler son dönemlerde çok önemlidir (Karim, 2016).  
Girişimciler hayatın her köşesinde yer alırlar. Girişimci kişi, kendi firmasının sahibi olabileceğinin 
yanında aynı zamanda sosyal bir oluşumdur. Bu yüzden girişimcilik dendiğinde akla tek gelen alan 
ticari anlamda olmamalıdır. Girişimcilik eylemleri sonucunda meydana gelen girişimler, yani 
işletmeler, dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları gibi bazı kuruluşlar, toplumsal gelişmenin ve 
ilerlemenin de yapı taşını oluşturmaktadır. Artık serbest ekonomilerde girişimcilere ve girişimlere aşırı 
derecede büyük önem verilmektedir. Son yıllarda özellikli bir çalışma alanı haline gelen “sosyal 
girişimcilik” de bu girişimcilik türlerinden biridir. Literatürde farklı girişimcilik kavramlarına da 
rastlanılmaya başlanmıştır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: (Özdevecioğlu ve Cingöz, 2009): 

 Kadın girişimciliği 
 Akademik girişimcilik  
 İç girişimcilik  
 Sanat girişimciliği 
 Sosyal girişimcilik  

 
2.2. Sosyal Girişimcilik 
 
Sosyal girişimcilik oldukça yeni ve karmaşık olgudur. Çeşitli yazarlar, sosyal girişimciliğin farklı 
tanımlarını sunarlar. Bileşenler arasında, sosyal adalet, toplumsal değer, yaşanabilir sosyo-ekonomik 
yapılar, yeni bir denge kurma, yenilikçilik, girişimcilik becerileri, pazardaki boşlukları kullanma, 
toplumsal sorunları çözme gibi bir değişimin temsilcisi olarak kabul edilen sosyal girişimcinin 
özelliklerinden bahsedilebilir (Sekliuckiene ve Kisielius, 2015). Sosyal girişimciler, girişimcilerin bir 
türüdür, teorik açıdan romandır ancak girişimcilik öykülerinde son zamanlarda pratikte de görülmeye 
başlanmıştır (Rahdari vd. 2016). 
Sosyal girişimciler, toplumun en acil sosyal sorunlarına yenilikçi çözümler sunan bireylerdir. 
Toplumsal boyut aynı zamanda topluma fayda sağlamayı ve toplumsal değişimi gerçekleştirmek için 
geniş kapsamlı özel işletme bilgilerini kullanmayı da amaçlar (Curry, 2016). Sosyal girişimciliğin 
hükümet veya kâr amacı gütmeyen kuruluşların iş ilkelerini kullanmaları gerektirdiği ileri 
sürülmektedir. 
Sosyal girişimcilik, eski ekonomik yollarla iş yürütmek ve yaratıcı süreçler vasıtasıyla sosyal, 
ekonomik, çevresel yenilik, değişim ve evrime izin veren yeni kaynaklar kombinasyonlarını 
geliştirirken geleneksel kültürel unsurlara saygı gösterme sürecidir. Bu bağlamda sosyal girişimciler, 
büyük sosyal konuları ele alan ve geniş çaplı değişim için yeni fikirler sunan hırslı ve ısrarlı kişilerdir 
(Awaysheh ve Bonfiglio, 2017).  
Sosyal girişimciler geleneksel kar amacı güden girişimcilere birçok açıdan benzemektedirler. Örneğin, 
yeni girişimler yaratma ve işletmeleri, sosyo-ekonomik gelişmeye olan katkıları, fırsatları görme, 
belirleme ve takip etmeleri, müşteri ihtiyaç ve taleplerini tatmin etmeleri, yenilikçi ve kararlı olmaları 
bu iki tip girişimcinin ortak özellikleri olarak sayılabilir (Güler, 2011; Kimbu ve Ngoasong, 2016). 
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Ticari ve sosyal girişimci arasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır (Reyhanoğlu ve Akın, 2012): 
 Sosyal girişimci toplumsal eylemlere katılmış ve bu konuda duyarlılığı yüksek kişiler olup, 

ticari girişimciler ise ticari işlerle meşgul olan, kendi başına iş yapabilme eğilimi olan 
kişilerdir. 

 Ticari girişimciler kar amacı güderek kişisel çıkarlarını korurlar, sosyal girişimciler ise 
toplumsal faydaya önem vererek kamusal çıkara önem verirler. 

 Sosyal girişimci, toplumsal faydanın sağlanması yolunda sürdürülebilir, yenilikçi faaliyetler 
içerisindedir, ticari girişimci ise kar elde etmek için çok risk alır ve daha yenilikçi bir tavır 
sergilemek zorundadır. 

 Ticari girişimciler, kar sağlayan yatırımların, sosyal girişimciler ise toplumsal değerin 
arttırılmasını hedefleyen toplumsal yatırımların peşindedirler. 

Literatürde karşımıza sosyal girişimcilik boyutlarıyla ilgili değişik yazarların değişik boyutlarına 
rastlanmaktadır. Gerçekleştirilen bir faaliyetin hangi tür gruba girdiğini ayrıştırabilmek için farklı 
boyutları incelemek yararlı olacaktır (Akkan ve Süygün, 2016). Araştırmada Nga ve 
Shamuganatha’nın (2010) 33 ifadeli “Sosyal Girişimcilik Eğilimi Ölçeği”nden yararlanıldığı için 
ölçeği kapsayan sosyal vizyon, sürdürülebilirlik, toplumsal ağlar, inovasyon ve finansal getiriden 
oluşan 5 boyut açıklanmıştır. 

 Sosyal vizyon: Sosyal girişimci, temel bir insani gereksinimi karşılamak için güçlü bir 
yükümlülük ve kader duygusunu kapsayan çekici bir sosyal vizyon tarafından yönlendirilir. 
Sosyal vizyon, işletme yönetiminin toplumsal değişimin bir ajanı olarak uzatılması hedefiyle 
mevcut ötesi fırsatları görme kabiliyetini artırır (Nga ve Shamuganatha, 2010). 

 Sürdürülebilrlik: Toplumsal dönüşümler genellikle bir anda gerçekleşmeyip belirli bir süreç 
dahilinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle kendisine toplumsal dönüşümü hedef olarak almış 
sosyal girişimciler bu hedefe ulaşmak adına sürdürülebilir faaliyetler içerisine girmek 
zorundadırlar (Şeker, 2012). Sosyal girişimciler ellerindeki kıt kaynaklara bağlı kalmadan yeni 
kaynaklara ulaşarak ve bu yolda mücadele ederek yarattıkları toplumsal faydanın 
sürdürülebilir olma özelliğine ulaşabilirler (Akkan ve Süygün, 2016). 

 Toplumsal Ağlar: Sosyal ağlar genellikle bilgi ve kaynakları elde etmek için kişisel ilişkilerin 
veya kişisel bağların kullanımını açıklamak için kullanılır. Girişimcilerin sosyal ağları sadece 
rekabet ortamı hakkında kaynaklar elde etmenin bir aracı değil, aynı zamanda örgüt 
misyonunu icra ettikleri özel araçlardır. Girişimciler arasındaki etkili ağlar yeni girişimlerin 
başarısına da yardımcı olur. Girişimci ekiplerin sosyal ağları, girişimci gerçek ekiplerin ekip 
üyeleri arasında ve şirketlerinin dışındaki iletişim kurduğu çevreleriyle olan iyi ilişkilerinin 
sistemlerini oluşturmaktadır. Ağlar, dış ortamın ve devletin durumu hakkında önemli bilgi 
kaynakları sağlarlar (Chen ve Wang, 2008). 

 İnovasyon: Sosyal inovasyon; toplumsal sorunların çözümü açısından geliştirilen ve 
uygulama şansı bulan yeni yaklaşımları, uygulamaları, yapılanmaları (örgütlenmeleri), 
iş modelleri ve/veya süreçlerini ifade edici olarak kullanılmaktadır (Koç, 2010). Sosyal 
girişimciler, bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorunların çözümüne, gerçekleştirdikleri 
toplumsal yenileşme (sosyal inovasyon) projeleri ile katkı yapma iddiasında olan bireylerdir. 
Sosyal girişimcilerin gerçekleştirdikleri her proje, yalnızca ele alınan sorunun çözümüne katkı 
yapmaz, aynı zamanda o sorunun ortaya çıkmasına neden olan tutum, algı, davranış ve 
yöntemleri de değiştirir (sosyal inovasyon merkezi, 2017). 

 Finansal getiri: Finansal perspektif, girişimcilerin fırsatları yakalamaları ve kıt kaynakların 
ekonomik getiri elde etmesi için rekabet etmeleri gerektiğini savunan talep yönlü görüşünden 
kaynaklanmaktadır. Ekonomik perspektif, hissedar önceliği bakış açısını desteklemektedir, bu 
şekilde girişimcinin müvekkili temsilcisi olarak rolü finansal refahın maksimizasyonu ile 
sınırlıdır (Nga ve Shamuganatha, 2010). Sosyal girişimcilerin amacı toplumsal fayda 
sağlamak olsa da faaliyetlerin devamlılığı ve farklılıkların yaratılabilmesi için finansal 
desteğin de olması kaçınılmazdır (Akkan ve Süygün, 2016). 

 
2.3. Öz Yeterlik 
 
Araştırmalara göre öz yeterlik, insanların hissetme, düşünme ve davranma biçiminde bir fark yaratır. 
Duygu bakımından düşük öz yeterlik duygusu depresyon, kaygı ve çaresizlik ile ilişkilendirilir. Bu 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

551 
 

gibi bireylerin benlik saygısı düşüktür ve başarıları ve kişisel gelişimleri hakkında kötümser 
düşünceleri vardır. (Schwarzer, 1999). Düşünme açısından güçlü bir yetki alanı, karar verme kalitesi 
ve akademik başarı kalitesi de dâhil olmak üzere çeşitli ortamlarda bilişsel süreçleri ve performansı 
kolaylaştırır. Öz yeterlik, eylem hazırlama üzerinde etkili olur, çünkü kendine özgü bilişler 
motivasyon sürecinde önemli bir bileşen oluşturur. (Scholz vd. 2002). 
Öz yeterlik, genellikle göreve özel veya alan adına özgü olarak anlaşılır. Bununla birlikte, bazı 
araştırmacılar, çeşitli stresli durumlarla etkili bir şekilde başa çıkabilmek için kişisel yeterliliğin geniş 
ve istikrarlı bir anlamda kullanıldığı genelleştirilmiş kendini özümseme duygusunu kavramsallaştırmış 
oldular (Luszczynska vd. 2005). Öz yeterlik yapısı, sosyal-bilişsel kuramın temel bir yönünü temsil 
eder. Sonuç beklentileri kişinin eyleminin olası sonuçlarının algılanışına atıfta bulunurken, algılanan 
öz yeterlik, kişisel eylem kontrolü veya temsilciliğidir. İstenilen bir etkiye sahip olabileceğine inanan 
bir kişi daha aktif ve kendi kendine kararlaşmış bir yaşam süreci oluşturabilir (Schwarzer ve Renner, 
2000). Öz yeterlik beklentileri, davranış değişikliği için en güçlü belirleyicilerdir çünkü öz yeterlik 
beklentileri, bir davranışı gerçekleştirmek için ilk kararı, harcanan çabayı ve sıkıntı karşısında ısrar 
etmeyi belirler (Sherer ve Maddux, 1982). 
Genel öz yeterlik, kişinin başa çıkma kabiliyetinde geniş bir yelpazede talep eden ya da zor durumlarla 
ilgili küresel bir güven anlamına gelir ve oldukça stresli olan durumlarla etkili biçimde baş etmede 
geniş ve kararlı bir güvenliği yansıtır (Rimm ve Jeruselam, 1999). Öz yeterliğin gelişme sürecinde 
tecrübe, zorluklara göğüs germe ve edinilen bilgi gibi kavramların rolü büyük önem taşımaktadır 
(Akkan ve Süygün, 2016). Öz yeterlik, bir bireyin motivasyonu, bilişsel kaynakları ve hayatlarındaki 
olayları genel kontrol etmek için gerekli olan hareket tarzlarını harekete geçirme yeteneği hakkında 
kavramsallaştırılmıştır (Hampton, 2000). Akkan ve Süygün’nün (2016) çalışmasına bakıldığında 
bireylerin özyeterlik algısının, sosyal girişimciliğin yalnızca finansal getiri boyutuna etki ettiği ortaya 
çıkmıştır. Markman vd.’nin (2002) yapmış olduğu çalışmada bireylerin yıllık gelirleriyle öz yeterlik 
algısı arasında ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Yıllık geliri yüksek olanların öz yeterlik algısının 
daha fazla olduğu belirlenmiştir (finansal getiri boyutu). Akmaliah ve Pihie’nin (2009) üniversite 
öğrencilerine yapmış olduğu çalışmanın bulgularına göre, girişimciliğe pozitif yaklaşanların 
girişimcilik niyeti ve öz yeterlik algısının negatif düşünenlere göre daha yüksek olduğu sonucu ortaya 
çıkmıştır. Reyhanoğlu ve Akın’ın (2012) çalışmasında ise Girişimcilik Öz Yeterlik Ölçeği ile Sosyal 
Girişimcilik Ölçeği arasında görülen ilişkilerin pozitif yönde çok zayıf, zayıf ve orta düzeyde 
ilişkilerin istatistikî olarak anlamlı çıkmıştır. Çolakoğlu ve Çolakoğlu’nun (2016) çalışmasına 
bakıldığı zaman girişimcilik eğitiminin ve öz yeterlik algısının, girişimcilik potansiyeli arasında pozitif 
yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. 
 
 
3. UYGULAMA 
 
3.1. Araştırmanın Yöntemi 
 
Öz yeterlik algısı ve sosyal girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine yapılan bu 
çalışmada yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma örnekleminin belirlenmesinde, maliyet ve 
zaman kısıtlarından kolayda örnekleme yöntemi seçilmiş olup, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2017-2018 eğitim öğretim yılı yaz okulunda kayıtlı İşletme 
Bölümü öğrencilerine anket çalışması uygulanmıştır. Ana kütle sayısının bilinmediği durumlarda 
kullanılan örneklem büyüklüğü tesbitine göre örneklem sayısı minimum 384’tür (Altunışık vd., 2007). 
Yaz okulunda öğrencilere ulaşılabilme konusunda bir devamlılık sağlanamadığı için 350 adet 
öğrenciye uygulama yapılabilmiştir. Sosyal girişimcilik eğiliminin ölçülmesinde Nga ve 
Shamuganathan’ın (2010) 33 ifadeli SGÖ (Social Entrepreneurship Tendencies Scale) kullanılmıştır. 
Nga ve Shamuganathan'ın (2010) ölçeğinin seçilmesinin nedeni, daha uygulanabilir olduğunun 
düşünülmesi ve söz konusu ölçeğin Reyhanoğlu ve Akın (2010) tarafından Türkiye’de denenmiş ve 
güvenilir (Cronbach Alfa=0,69-0,84) bulunmuş olmasıdır (Akkan ve Süygün, 2016). Nga ve 
Shamuganathan'ın (2010) çalışması , sosyal girişimcilik konusunda bir ön araştırma oluşturduğundan, 
Cronbach Alfa değeri 0,60 ve üzeri güvenilir olarak değerlendirilmiştir. Öz yeterliğin ölçümünde ise 
Schwarzer ve Jeruselam (1979) tarafından geliştirilmiş, 1981 yılında yapılan düzeltmelerle 10 
maddeye indirilen ve 1995 yılında son haline getirilen “Genel Öz Yeterlik Ölçeği” (General Perceived 
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Self-Efficacy Scale-GSE) kullanılmıştır. Ölçeğin orijinal versiyonu 4’lü Likert olarak hazırlanmış, 
ancak bazı araştırmalarda (Tayfur, 2006) 5’li Likert olarak kullanılmıştır. Ölçekte “Yeni bir durumla 
karşılaştığımda ne yapmam gerektiğini bilirim” gibi 10 ifade yer almakta ve katılımcılara bu ifadelere 
ne oranda katıldıkları sorulmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puanlar, kişinin karşılaşabileceği birçok 
farklı durumda, zorlukların üstesinden gelebilme konusunda kendisine güvendiği şeklinde 
yorumlanmaktadır. Tayfur (2006) tarafından yapılan araştırmada ölçeğin iç tutarlılığı 0,88 olarak tespit 
edilmiş, bu araştırma sonucunda ise ölçeğin iç tutarlılık değeri 0,89 olarak bulunmuştur (Meydan, 
2011). 
Anketin ilk bölümünde öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine yönelik sorular, ikinci bölümünde 
ise öğrencilerin öz yeterlik algısını ölçmeye yönelik ifadeler vardır. Üçüncü bölümde ise öğrencilerin 
sosyal girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yarayan ifadelere yer verilmiştir. Son iki bölümde 
değerlendirme yapılırken 5’li Likert Ölçeği’nden yararlanılmıştır ve istatistiksel analizlerde SPSS 20 
paket programı kullanılmıştır. 
 
3.2. Güvenilirlik (Reliability) Analizi 
 
Tablo 1’de tüm soruların ve her iki ölçeğe ait olan ifadelerin analizi sonuçları yer almaktadır. Ölçeğin 
genel güvenilirliği α = 0,928 olarak bulunmuştur.  
 

Tablo 1. Güvenilirlik Analizi 
 
Değişkenler 

 
Katılımcı sayısı 

 
Soru Sayısı 

Cronbach’s Alfa 

Sosyal girişimcilik eğilimi 
Öz yeterlik algısı 
Tüm ölçek 

350 
350 
350 

33 
10 
43 
 

0,923 
0,843 
0,928 

 
 
Tablo 1’de tüm soruların ve her iki ölçeğe ait olan ifadelerin analizi sonuçları yer almaktadır. Alfa 
katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenilirliği şu şekilde yorumlanmaktadır: 0,00 < α < 0,40 ise ölçek 
güvenilir değildir, yeniden düzenlenmelidir. 0,40 < α < 0,60 ise ölçeğin güvenilirliği düşüktür, yeniden 
düzenlenmeli veya modifiye edilmelidir. 0,60 < α < 0,80 ise oldukça güvenilirdir. 0,80 < α < 1,00 ise 
ölçek yüksek düzeyde güvenilir bir ölçektir (onlineistatistik, 2017). Altunışık vd. (2007), alfa 
değerinin 0 ile 1 arasında değerler alabileceğini ve kabul edilebilinecek olan değerin 0,70 olması 
gerektiğini belirtmişlerdir.  
Bu çalışmada kullanılan sosyal girişimcilik eğilimi ölçeğinin güvenilirliği α = 0,923, öz yeterlik 
algısının güvenilirliği α = 0,843, tüm ölçeğin güvenilirliği ise α = 0,928 olarak bulunmuştur. 
Cronbach’s alfa değerlerinin 0,80’den yüksek olması çalışmanın yüksek derecede güvenilir olduğunu 
göstermektedir. 
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3.3. Sosyo-Demografik Özellikler 
Tablo 2. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

 Sayı %  Sayı % 
Cinsiyet   Çalışmak istenen 

sektör 
  

Kız 188 53,7 Kamu sektörü 151 43,1 
Erkek 162 46,3 Özel sektör 122 34,9 
Yaş   Kendi işini kurmak 77 22,0 
18-22 244 69,7 Hane halkı geliri   

23-27 104 29,7 0-999 11 3,1 
28-32 2 0,6 1000-1999 90 25,7 
Medeni Durum   2000-2999 95 27,1 
Bekâr 346 98,9 3000-3999 64 18,3 
Evli 4 1,1 4000-4999 36 10,3 
Sınıfı   5000 ve üzeri 54 15,4 
1. sınıf 40 11,4 İşletme bölümünü 

tercih etme sebebi 
  

2.sınıf 51 14,6 Kendi isteği 193 55,1 
3.sınıf 119 34,0 Tesadüfen 141 40,3 
4.sınıf 140 40,0 Aile baskısı 16 4,6 
Annenin eğitimi   Kendine ait iş fikri   
İlköğretim-lise 324 92,6 Var 193 55,1 
Ön lisans-lisans 19 5,4 Yok 156 44,6 
Lisansüstü 7 2,0 Sivil toplum örgütünde 

çalışıp çalışmadığı 
  

Babanın eğitimi   Evet 45 12,9 
İlköğretim-lise 283 80,9 Hayır  305 87,1 
Ön lisans-lisans 56 16,0 Gelecekte sivil toplum 

örgütünde çalışma 
isteği  

  

Lisansüstü 11 3,1 Evet 219 62,6 
Girişimci anne veya 
baba 

  Hayır 129 36,9 

Var 123 35,1 Girişimci akraba   

Yok 227 64,9 Var 240 68,6 

   Yok 109 31,1 

 
Tablo 2’ye bakıldığı zaman örneklemin %53,7’sini kızlar, % 46,3’ü erkekler oluşturduğu 
görülmektedir. Öğrencilerin öğrenim gördüğü sınıf derecelerine bakıldığı zaman, 1.sınıfta okuyan 
öğrencilerin %11,4’ünü, 2.sınıfların %14’nü, 3. sınıfta okuyan öğrencilerin % 34’ünü, 4.sınıfta okuyan 
öğrenciler katılımcıların % 40’nı oluşturduğu görülmektedir. Anne ve babanın eğitim durumu 
incelendiğinde çoğunluğunun ilköğretim-lise mezunu olan ebeveynlerden meydana geldiği tespit 
edilmiştir. Öğrencilerin mezun olunca çalışmak istedikleri sektör grupları incelendiğinde, %43,1’nin 
kamu sektöründe, %34,9’nun özel sektörde, %22’nin ise kendi işini kurmak istedikleri tespit 
edilmiştir. Mezun olunca öğrencilerin yaşayacağı aile ve çevre baskısından ötürü risk alma eğilimleri 
düşmektedir. Kamu sektöründe çalışmanın kendileri için daha sağlam ve daha az riskli olduğunu 
düşündükleri için bu oranın yüksek çıkması muhtemeldir. Hanehalkı gelirine ait bulgular 
incelendiğinde, gelir aralığı  0-999 TL. olan öğrencilerin %3,1, gelir aralığı 1000-1999 TL. olan 
öğrencilerin %25,7, gelir aralığı 2000-2999 Tl. olan öğrencilerin %27,1, gelir aralığı 3000-3999 TL. 
olan öğrencilerin %18,3, gelir aralığı 4000-4999 TL. olan öğrencilerin %10,3 ve gelir aralığı 5000 TL. 
ve üzeri olan öğrencilerin % 15,4’nü oluşturduğu saptanmıştır. İşletme bölümünü tercih edenlerin 
%55,1’inin kendi isteğiyle bu bölümü okudukları, %40,3’nün tesadüfen, %4,6’sının aile baskısıyla 
geldiği görülmektedir. Kendi isteğiyle işletme bölümünü okuyanların kendi kararlarlarını tek başlarına 
aldıklarından ötürü özgüvenlerinin ve risk alma eğilimlerinin yüksek olduğu sonucuna varılabilir. 
Gelecekte sivil toplum örgütünde çalışma isteği olanlar öğrencilerin %62,6’sını, çalışma isteği 
olmayanlar ise  %36,9’nu oluşturmaktadırlar. 
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3.4. Faktör Analizi 
 

Tablo 3. Sosyal Girişimcilik Eğilimi Ölçeğine Ait Faktör Analizi Sonuçları 

Faktör Adı Önermeler Faktör Yükü Faktör Açıklayıcılığı 
(%) 

Cronbach’s 
Alpha  

 
Sü

rd
ür

ül
eb

ili
rl

ik
 

 

Sosyal girişimci etiksel çözümleri teşvik 
etmelidir. ,77 

16,94 ,857 

Sosyal girişimci ekonomik, toplumsal ve 
çevresel kaygılara yönelik bir dengeyi teşvik 
eder. 

,76 

Sosyal girişimci sosyal misyon ve sosyal 
değer arasındaki dengeyi teşvik eder. ,72 

Sosyal girişimci duygusal destek için 
karşılıklı destek sağlayabilmelidir. ,64 

Sosyal girişimci bilgi paylaşımını teşvik 
etmelidir. 

,58 

Sosyal girişimci işletmenin güvenini 
arttırabilmelidir. ,57 

Sosyal girişimci uzun vadeli toplumsal bir 
ihtiyacı iyileştirebilmelidir. ,55 

 
So

sy
al

 V
iz

yo
n 

 

Sosyal girişimci toplumsal bir vizyona güçlü 
bir şekilde bağlı olmalıdır. ,77 

14,50 ,825 

Sosyal girişimci toplumsal konulara 
odaklanmış bir duruş sergileyebilmelidir. ,71 

Sosyal girişimci toplumsal bir ihtiyacı açık 
bir şeklide tanımlayabilmelidir. ,64 

Sosyal girişimcinin diğer toplumsal olmayan 
konuları takip etmek için kolayca dikkati 
dağılmamalıdır. 

,63 

Sosyal girişimci toplumsal bir ihtiyacı 
savunmak için güçlü motivasyona sahip 
olmalıdır. 

,56 

Sosyal girişimci net bir toplumsal vizyon 
yaratabilmelidir. ,50 

Sosyal girişimci toplumsal bir ihtiyacı 
karşılama konusunda azimli olmalıdır. ,48 

 
Fi

na
ns

al
 G

et
ir

i 
 

Sosyal girişimci finansal varlığını en üst 
düzeye çıkarmalıdır. ,82 

14,35 ,842 

Sosyal girişimci mallarını ve hizmetleri kar 
sağlamak için satmalıdır. ,81 

Sosyal girişimcinin varlığının temel sebebi 
kar elde etmek olmalıdır. ,77 

Sosyal girişimci yatırımcılarının zenginliğini 
en üst düzeye çıkarmalıdır. ,76 

Sosyal girişimci karları sayesinde varlığını 
sürdürebilmelidir. ,69 

Sosyal girişimcinin kar elde etmesi 
toplumsal bir amaca ulaşması için bir araçtır. 

,57 

 
İn

ov
as

yo
n 

 

Sosyal girişimci pragmatik olmalıdır. ,68 

9,80 ,716 

Sosyal girişimci toplumsal fırsatları 
tanımlamada insiyatif sahibi (proaktif) birey 
olmalıdır. 

,66 

Sosyal girişimci yeniliklere açık birey 
olmalıdır. ,60 

Sosyal girişimci mallar ve hizmetler 
vasıtasıyla toplumsal değer yaratabilmelidir. ,52 

TOPLAM 55,59  
Cronbach Alpha Değeri (24 değişken için) ,886 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Yeterliliği (24 değişken için) ,890 
Bartlett Küresellik Testi Ki-kare 3704,113 

 
İşletme bölümü öğrencilerinin sosyal girişimcilik algılarını ölçmek amacıyla uygulanan anket 
çalışmasında kullanılan Nga ve Shamuganathan’ın (2010) “Sosyal Girişimcilik Eğilimi Ölçeği (Social 
Entrepreneurship Tendencies Scale) orijinalinde 33 ifadeden oluşmuştur.  
Faktör yoğunluğu 0,40 olarak baz alınmıştır (Akkan ve Süygün, 2016). SG7 ifadesinin faktör 
yoğunluğu 0,40’ın altında kaldığı için; SG15, SG16, SG19, SG20, SG23, SG24, SG31, SG32 no’lu 
ifadeler birden çok faktör altında toplandıkları için analizden çıkarılarak, veriler tekrar faktör analizine 
tabi tutulmuştur. Tablo 3’de görüldüğü üzere yapılan son analizde geriye kalan 24 ifade dört faktör 
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altında toplanmıştır. Araştırmanın geçerliliğin belirlenmesi amacıyla yapılan Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) örnekleme yeterliliği istatistiği 0,89 olarak bulunmuş olup faktör analizini gerçekleştirmek bu 
değerin yeterli bir seviyede olduğunu söylemek mümkündür. Bartlett Küresellik testine göre 
anlamlılık 0,000 olduğundan değişkenler arasında faktör analizi yapmaya yeterli düzeyde bir ilişki 
bulunduğu ortaya çıkmıştır. Dört faktörün toplam varyansın %55,59’nu açıkladığı görülmektedir.  
Çalışmanın orijinalinde beş faktör tespit edilmiş olup (sosyal vizyon, sürdürülebilirlik, toplumsal 
ağlar, inovasyon ve finansal getiri) olup gerçekleştirilen bu çalışmada Tablo 3’de görüldüğü gibi 4 
faktör ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirlik ve toplumsal ağlar boyutunda yer alan ifadelerin tek bir 
boyutta toplandığı saptanmıştır. Sosyal girişimcilik faaliyetlerinin kısa bir süre içerisinde topluma 
yarar olarak geriye dönüşüm sağlaması mümkün değildir ve bu durumun gerçekleşmesi için belli bir 
zamanın geçmesi gerekmektedir. Sosyal girişimcilerin sınırlı kaynaklarla yetinmeyip yeniliklere açık 
olmaları ve daimi olarak bu konumu korumaları gerekmektedir. Üretken faaliyetler içerisinde 
bulunulduğu sürece kalıcılık kaçınılmaz olacaktır. 
Kırılmaz (2012)’a göre sosyal girişimcilik alanında başarılı olan girişimciler, değişimi hızlandırmak ve 
misyonlarını elde edebilmek için toplum içerisindeki sosyal ağlarını kullanmak zorundadırlar. Daha 
büyük kitlelere ulaşmak için kaynakların etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi ve sürdürülebilir 
olması gerekmektedir. Anket sorularının Türkçe’ye çevrilmesi esnasında sosyal girişimci öznesinin 
eklenmesi hususunda  anket sorularının doğru algılanması açısından uzman pazarlamacıların da 
görüşlerinin alınması uygun görülmüştür. Nga ve Shamuganathan’ın (2010) ölçeğini baz alan Akkan 
ve Süygün’nün (2016) yapmış olduğu çalışmada dört faktör toplanmış olup sosyal ağlar faktörüne 
rastlanılmamıştır. Bu ölçekten yararlanan diğer bir çalışma olan Reyhanoğlu ve Akın (2012)’ da ise 
sürdürülebilirlik faktörü ortaya çıkmamış olan ifadeler Toplumun İhtiyacını Görme ve Toplumsal 
Denge olarak farklı boyutlarda isimlendirilmiştir (Tablo 3).  
 
3.5. T Testi ve One-Way Anova Testi 
 
Araştırmanın bu bölümünde öğrencilerin çeşitli sosyo-demografik özelliklerine göre sosyal 
girişimcilik ve öz yeterlik algılarının farklılaşıp farklılaşmadıklarına dair hipotezleri test etmek 
amacıyla t testleri ve anova testleri yapılmıştır. 
H1: Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile sosyal girişimcilik eğilimleri arasında fark vardır. 
H11: Cinsiyet ile öğrencilerin sosyal girişimcilik algıları arasında fark vardır. 
H12: Girişimci anne veya babaya sahip olmak ile öğrencilerin sosyal girişimcilik algıları arasında fark vardır. 
H13: Girişimci akrabaya sahip olmak ile öğrencilerin sosyal girişimcilik algıları arasında fark vardır. 
H14: Kendilerine ait  iş fikri ile öğrencilerin sosyal girişimcilik algıları  arasında fark vardır. 
H15: Daha önceden bir sivil toplum örgütünde çalışma ile öğrencilerin sosyal girişimcilik algıları arasında fark  vardır.            
H16: Gelecekte bir sivil toplum örgütünde çalışma isteği ile öğrencilerin sosyal girişimcilik algıları arasında fark vardır. 
H2: Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile öz yeterlik algıları arasında fark vardır. 
 H21: Cinsiyet ile öğrencilerin öz yeterlik algıları arasında fark vardır. 
 H22: Girişimci anne veya babaya sahip olmak ile öğrencilerin öz yeterlik algıları arasında fark vardır. 
 H23: Girişimci akrabaya sahip olmak ile öğrencilerin öz yeterlik algıları arasında fark vardır. 
 H24: Kendilerine ait  iş fikri ile öğrencilerin öz yeterlik algıları arasında fark vardır. 
 H25: Daha önceden bir sivil toplum örgütünde çalışmak ile öğrencilerin öz yeterlik algıları arasında fark vardır. 
 H26: Gelecekte bir sivil toplum örgütünde çalışma isteği ile öğrencilerin öz yeterlik algıları arasında fark vardır. 
 

Tablo 4. Sosyal Girişimcilik Boyutlarının ve Özyeterliliğin Demografik  
Özellikler Açısından t-Testi Tablosu 

 Cinsiyet Girişimci 
anne veya 

baba 

Girişimci 
akraba 

Bireye ait iş 
fikri 

STÖ çalışma 
tecrübesi 

Gelecekte 
STÖ’de 

çalışma isteği 

 sig. sig. sig. sig. sig. sig. 
Sürdürülebilirlik 0,68 0,631 0,684 0,166 0,217   0,006* 
Sosyal vizyon 0,306 0,675 0,961 0,079 0,218 0,057 
Finansal getiri 0,998 0,153 0,438 0,025 0,296   0,009* 
İnovasyon 0,568 0,386 0,866 0,814 0,151   0,013* 
Öz yeterlik   0,019* 0,280 0,248 0,425 0,924 0,751 

 
Sosyal girişimcilik boyutları ve öz yeterlik değişkeni için bağımsız t-testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
t –testi sonuçları Tablo 4’de gösterilmektedir. Öz yeterlik ile cinsiyet (0,019<0,050) arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur. Ortalamalara bakıldığı zaman erkeklerin öz yeterlik algısı (4,179), kadınların 
(4,016) öz yeterlik algısına göre daha yüksektir (H21 hipotezi kabul edilmiştir). Öz yeterlik değişkeni 
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girişimci olma isteğine yardımcı olan önemli bir faktördür. Kadın girişimcilerin yavaş yavaş artmaya 
başladığı toplumumuzda erkek egemenliğinin daha fazla olmasından ötürü bu farklılık ortaya çıkmıştır 
ve kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanmaya başlamasıyla öz yeterlik algısının zamanla 
artacağının yorumu yapılabilir. Gelecekte bir sivil toplum örgütünde çalışma isteği ile sosyal 
girişimcilik eğilimi boyutlarından sürdürülebilirlik (0,006<0,050), finansal getiri (0,009<0,050) &  
inovasyon  (0,013<0,050) faktörleri açısından anlamlı bir fark bulunmuştur ve H16 hipotezi bu 
faktörler açısından kabul edilmiştir. H16  hipotezinde sosyal vizyon  (0,057>0,050) faktörü anlamlı bir 
fark yaratmamaktadır. Gelecekte bir sivil toplum örgütünde çalışmaya olumlu bakanların sosyal 
girişimcilik eğilimleri konusunda daha ilgili bir tavra sahip olduğu söylenebilir. 
 H17: Öğrencinin okuduğu sınıf ile sosyal girişimcilik algıları arasında fark vardır. 
 H18: Annenin eğitim durumu ile öğrencilerin sosyal girişimcilik algıları arasında fark vardır. 
 H19: Babanın eğitim durumu ile öğrencilerin sosyal girişimcilik arasında fark vardır. 
 H110:Hanehalkı geliri ile öğrencilerin sosyal girişimcilik algıları arasında fark vardır. 
 H111:Mezun olunduğunda çalışılmak istenen sektör ile öğrencilerin sosyal girişimcilik algıları arasında fark vardır. 
 H112:İşletme bölümünü tercih etme sebebi ile öğrencilerin sosyal girişimcilik algıları arasında fark vardır. 
 H27: Öğrencinin okuduğu sınıf ile öğrencilerin öz yeterlik algıları arasında fark vardır. 
 H28: Annenin eğitim durumu ile öğrencilerin öz yeterlik algıları arasında fark vardır. 
 H29: Babanın eğitim durumu ile öğrencilerin öz yeterlik arasında fark vardır. 
 H210:Hanehalkı geliri ile öğrencilerin öz yeterlik algıları arasında fark vardır. 
 H211:Mezun olunduğunda çalışılmak istenen sektör ile öğrencilerin öz yeterlik algıları arasında fark vardır. 
 H212:İşletme bölümünü tercih etme sebebi ile öğrencilerin öz yeterlik algıları arasında fark vardır. 
 

Tablo 5. Sosyal Girişimcilik Boyutlarının ve Özyeterliliğin Demografik 
Özellikler Açısından Anova Testi Tablosu 

 Yaş Öğrenim 
gördüğü 

sınıf 

Annenin 
eğitim 

durumu 

Babanın 
eğitim 

durumu 

Hane halkı 
geliri 

Mezun 
olunca 

çalışılmak 
istenen 
sektör 

İşletme 
bölümünü 
tercih etme 

sebebi 

 sig. sig. sig. sig. sig. sig. sig. 
Sürdürülebilirlik 0,196   0,006*   0,005*   0,004*  0,003* 0,810 0,237 
Sosyal vizyon 0,319 0,162 0,180 0,071 0,251 0,175   0,047* 
Finansal getiri 0,203 0,385 0,068 0,920 0,773 0,264 0,404 
İnovasyon 0,334 0,129 0,252   0,002* 0,986 0,505 0,774 
Öz yeterlik 0,124 0,729 0,054 0,779 0,572   0,017*   0,003* 

 
Tablo 5’de One-way Anova Testi uygulanmış olup ilişkileri değerlendirmedeki farklılıkların yönünü 
tespit etmek için Tukey testi yapılmıştır. Öğrenim görülen sınıf ile sürdürülebilirlik (0,006<0,050) 
boyutu arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ve H17 hipotezinin sadece bu faktör açısından kabul 
edildiği söylenebilir. Annenin eğitim durumu (0,005<0,050) ve babanın eğitim durumu  (0,004<0,050) 
ile sürdürülebilirlik boyutu arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Her iki ebeveynde de 
eğitim durumu ilköğretim-lise olan ebeveynlerin sürdürülebilirlik boyutu algısı, eğitim durumu ön 
lisans-lisans ve lisansüstü olan ebeveynlere oranla daha yüksek olduğu söylenebilir. Babanın eğitim 
durumu ile inovasyon boyutu arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (0,002<0,050). 
Ebeveynlerin eğitim durumu kriterlerine bakıldığı zaman, H18 hipotezinin sadece sürdürülebilirlik 
boyutu açısından desteklendiği, H19 hipotezinin ise sürdürülebilirlik ve inovasyon boyutları açısından 
desteklendiği görülmektedir. Hane halkı geliriyle sürdürülebilirlik  (0,003<0,050) boyutu arasında 
anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Anket sorusunda 6 gruba ayrılmış olan gelir kalemleri, analiz 
yapılırken 3 gruba indirgenmiştir. Orta gelir grubuna sahip olanların sürdürülebilirlik boyutu algısının 
düşük ve yüksek gelir grubuna sahip olanlara nazaran daha hassas olduğu belirlenmiştir. H110 
hipotezinin sürdürülebilirlik boyutu açısından kabul edildiği söylenebilir. Özellikle sürdürülebilirlik 
boyutunun öğrenim görülen sınıfı, anne & babanın eğitim durumu ve hane halkı ile anlamlı bir 
farklılık içerisinde bulunması dikkat çekicidir. 
Öz yeterlik algısıyla mezun olunca çalışılmak istenen sektör (0,017<0,050) ve işletme bölümünü tercih 
etme sebebi (0,003<0,050) arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu duruma göre H211 ve H212 
kabul edilmiştir. Kendi işini kurmak isteyen öğrencilerin öz yeterlik algılarının, kamu sektöründe 
çalışmak isteyen öğrencilere göre öz yeterlik algısı daha yüksektir. Literatürdeki tanımlamalara 
bakıldığında, öz yeterliğin girişimci olma kriterini önemli derece etkileyen bir unsur olduğu ve algısı 
yüksek olanların daha mücadeleci olduğu yorumu yapılabilir. İşletme bölümünü kendi isteğiyle 
seçenlerin öz yeterlik algısı, işletme bölümünü tesadüfen seçenlere oranla daha hassastır. Öğrenci 
işletme bölümünü kendi isteğiyle tercih ettiği için hayatta ne istediği konusunda daha bilinçlidir ve 
kararlıdır. Sosyal vizyon (0,047<0,050) boyutuyla, işletme bölümünü tercih etme sebebi arasında 
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anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir ve H112 hipotezinin tek sosyal vizyon faktörü açısından 
kabul edildiği tespit edilmiştir. 
 
3.6. Regresyon Analizi 
 
Öğrencilerin öz yeterlik algılarının sosyal girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisini incelenmesi 
amacıyla öz yeterlik algısıyla sosyal girişimcilik eğilim ölçeğinde faktör analizinde tespit edilmiş olan 
dört boyut arasında regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.  
H3: Öğrencilerin sosyal girişimcilik eğilimleri ile öz yeterlik algıları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H31: Öğrencilerin  öz yeterlik algıları ile sürdürülebilirlik değişkeni arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H32: Öğrencilerin öz yeterlik algıları ile sosyal vizyon değişkeni arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H33: Öğrencilerin öz yeterlik algıları ile finansal getiri değişkeni arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H34: Öğrencilerin öz yeterlik algıları ile  inovasyon değişkeni arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
 
Tablo 6, 7, 8 ve 9’da yapılmış olan regresyon analizleri gösterilmektedir. Öğrencilerin öz yeterlik 
algılarının sosyal girişimcilik eğilimlerine yönelik etkilerini tespit etmek amacıyla regresyon analizi 
yapılmıştır. 
R kare değeri, öz yeterlik algısının sosyal girişimcilik eğilimindeki değişikliğin  (%) üzerindeki 
varyansını açıklamaktadır. Öz yeterlik algısının sürdürülebilirlik (R kare değeri 0,119, F=46,914 ve 
p=0,000<0,001), sosyal vizyon (R kare değeri 0,127, F=50,593 ve p=0,000<0,001), finansal getiri, (R 
kare değeri 0,044, F=16,096 ve p=0,000<0,001) ve inovasyon boyutunu  (R kare değeri 0,091, 
F=34,796 ve p=0,000<0,001) pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Öz yeterlik algısı  
sürdürülebilirlik boyutu üzerindeki değişikliğin katılımcılarda %11,6’sını, sosyal vizyon boyutu 
üzerinde %12,7’sini, finansal getiri boyutu üzerinde %4,4’nü , inovasyon boyutu üzerinde %9,1’ni 
açıklamaktadır. 
 

Tablo 6. Öz yeterlik Algısının Sürdürülebilirlik Boyutunun Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik 
Regresyon Analizi Sonuçları 

Model   t p 
Beta Standart hata Standart Beta 

 (Sabit) 2,989 ,193  15,493 ,000* 
Öz yeterlik ,319 ,047 ,345 6,849 ,000* 

Bağımlı değişken: Sürdürülebilirlik 

 
Tablo 7. Öz yeterlik Algısının Sosyal Vizyon Boyutuna Etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon Analizi  

 
Model   t p 

Beta Standart hata Standart Beta 

 (Sabit)                  3,214 ,166  19,405         ,000* 
Öz yeterlik ,284 ,040 ,356 7,113        ,000* 

Bağımlı değişken: Sosyal vizyon  

 
Tablo 8. Öz yeterlik Algısının Finansal Getiri Boyutuna Etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon Analizi  

 

Model   t Sig. 

Beta Standart hata Standart Beta 

1 (Sabit) 2,413 ,287               8,412           ,000* 
Öz yeterlik ,278 ,069 ,210 4,012 ,000* 

Bağımlı değişken: Finansal getiri 
 

Tablo 9. Öz yeterlik Algısının İnovasyon Boyutuna Etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon Analizi  
 
Model   t Sig. 

Beta Standart hata Standart Beta 

1 (Sabit)                   3,206 ,205              15,675           ,000* 
Öz yeterlik ,291 ,049 ,301 5,899 ,000* 

 

Bağımlı değişken: İnovasyon 
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Tablo 6’ya gore sabit terim, modeldeki bağımsız değişken olan öz yeterlik algısının sıfır değeri aldığı 
durumda, bağımlı değişken olan sürdürülebilirlik boyutunun alacağı değeri göstermektedir. Sabit 
terimin Beta katsayısı 2,989’dur. Modele gore, öz yeterlik algısının olmaması durumunda, 
sürdürülebilirlik boyutunun değeri 2,989 olacaktır. Tablo 6’da ikinci satırdaki öz yeterlik algısına 
ilişkin Beta1 katsayısı görülmektedir (Beta1=0,319) Bu değer, bağımsız değişkendeki bir birimlik 
değişme olduğunda, bağımlı değişkende ne kadarlık bir değişikliğin olacağını gösterir (İslamoğlu ve 
Alnıaçık, 2013). Yani öz yeterlik algısındaki bir birimlik bir değişimin, sürdürülebilirlik boyutu 
üzerinde 0,319 birimlik aynı yönlü bir değişim ortaya çıkaracağı söylenebilir. Bu açıklamaların 
benzeri Tablo 7, 8 ve 9’daki rakamlara bakılarak da yapılabilir. Model istatistiki yönden anlamlı 
olarak bulunmuştur ve H31, H32, H33 ve H34 hipotezleri kabul edilmiştir.  
 
 
4. SONUÇLAR 
 
Öz yeterlik, bireyin yapılması zor olan vazifelerin gerçekleştirebilme yeteneğinin farkındalığını işaret 
eden bir kavramdır. Öz yeterlik algısı daha ileri seviyede olan bireylerin risk alma eğilimleri daha 
yüksektir ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaştıkları zaman bu zorlukla baş edebilme yeteneği 
daha fazladır. Bu bireylerin, krizleri çözülebilmesi, içinde bulunulan zorlu durumun planlanması ve 
yönetilmesi gibi meziyetleri oldukça ön plana çıkar. Literatürdeki çalışmalara bakıldığı zaman öz 
yeterlik kavramının girişimci olma isteğini önemli derece etkileyen bir unsur olduğu karşımıza 
çıkmaktadır. Girişimci bireylerde risk alma, zorluklarla mücadele etme, yeniliklere açık olma, bir işi 
başarmakta ısrarcı olma ve o işin sonunu getirebilme gibi özellikler bulunmaktadır. Öz yeterliliği fazla 
olan bireylerin bu tür yeteneklerine olan inancı da fazladır.  
Öz yeterlik, bireyin düşüncesini davranışa dönüştürüp dönüştürmemesinden ziyade, o düşünce ile ilgili 
yetkinliğine olan inancıyla ilgili bir algıdır. Bu algı, kişinin bir takım yeteneklere sahip değil, bu 
yetenekleri kullanıp kullanamama ile ilgili bir güvendir (Çolakoğlu ve Çolakoğlu, 2016). Summers’a 
(1998) göre girişimcilikte bireyin kendi özyeterliğini değerlendirmesi, ilk önce fırsatları yakalama, iş 
planı hazırlama ve finansal açıdan hazırlık yapma gibi çeşitli süreçlerine kadar performans harcanarak 
gerçekleştirebileceğini değerlendirmesi ile başlamaktadır. Sonrasında, girişimciliğin ilk adımları olan 
bu süreçleri kendisinin başarabilme durumunu ve işi kurmak için gerekli kaynakları gözden geçirmesi 
gerekmektedir. Son olarak ise birey, geçmişindeki olumlu ya da olumsuz girişimcilik deneyimlerini 
değerlendirerek başarılı bir iş kurma için şansını belirlemektedir (Güler, 2008). Girişimcilik demek, 
fırsatları fark etme, mevcut sorunların çözümlerini bulup söz konusu alanda risk alarak yatırım 
yapmak demektir. Girişimciliğin doğasında yenilikçilik, risk alma ve değişim yaratma vardır. Sosyal 
girişimcilik ise toplumsal sorunlara çözüm getirme amacıyla kurulan ama aynı zamanda “kapitalist” 
yöntemleri kullanan bir modeldir (bilgiggo, 2017). 
Yapılan faktör analizi neticesinde dört faktör ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirlik ve toplumsal ağlar 
aynı boyutta, sosyal vizyon, finansal getiri ve inovasyon boyutları kendi başlarına bireysel olarak ayrı 
gruplarda toplanmışlardır. Toplumsal ağların sürdürebilir faaliyetler içerisinde oluşturulabildiği, bunun 
için imkanlar sağladığı ve öğrencilerin bu iki faktörü bir arada algılamalarının böyle bir sonuca olanak 
sağlayabileceği yorumu yapılabilir. Erkeklerin öz yeterlik algısı kadınlara nazaran yüksek çıkmıştır. 
Bir bireyin öz yeterlik algısı ne kadar yüksekse girişimci olma niyeti de o kadar ön plana çıkmaya 
başlar. Öz yeterliğin gelişebilmesi için bireyin eğitim, deneyim gibi araçlarla donatılması 
gerekmektedir. Kadınların sosyal hayatta aktif olmasına ne kadar olanak sağlanırsa öz yeterlik algıları 
da o kadar olumlu seviyede ilerleyecektir. Gelecekte bir sivil toplum örgütünde çalışma isteğine 
pozitif bakanların sosyal girişimcilik eğilimlerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.  
Öğrencilerin yaşı ile sosyal girişimcilik eğilimi ve öz yeterlik algısı arasında bir ilişkiye 
rastlanılmamıştır. Ankete katılan öğrencilerin yaş dağılımları arasında büyük bir farklılık 
olmadığından ötürü anlamlı bir fark ortaya çıkmama ihtimalinin olduğu söylenebilir. Ana kütlesi farklı 
yaş gruplarından oluşan bir çalışmada daha değişik sonuçlara ulaşılabilir. Sürdürülebilirlik faktörünün 
öğrenim görülen sınıfı, anne ve babanın eğitim durumu ve hane halkı arasında anlamlı bir fark ortaya 
çıkmıştır. Kendi işinin sahibi olmak isteyen öğrencilerin, kamu sektöründe çalışmak isteye öğrencilere 
göre öz yeterlik algısı daha ileri seviyededir. Kendi işinin sahibi olmak isteyen birey girişimci olma 
özelliklerine daha yatkındır ve risk almayı sever. Öz yeterliği yüksek olan bireyin girişimci olabilme 
ihtimali de bir o kadar yüksektir. Kamu sektöründe çalışmak isteyen bireyin, devlet işine daha garantili 
bir yer olarak bakma ihtimali de düşünülürse, bu kesimin risk almayı sevmeyen bireyler olduğu ve öz 
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yeterlik algılarının düşük çıkmasının daha olağan bir durum olduğu belirtilebilir. İşletme bölümünü 
kendi arzusuyla seçenlerin öz yeterlik algısı, işletme bölümünü tesadüfen seçenlere nazaran daha 
yüksektir. Öz yeterliği fazla olan bireyin, eylemleri gerçekleştirebilme yeteneğine olan inancı ve 
güveni daha fazladır ve kendi kararlarını verebilecek güce sahiptirler. 
Öz yeterlik ile sosyal girişimcilik boyutları arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Öz yeterlik, 
girişimci bireylerin bilişşsel özelliklerinden biridir. Öz yeterlik bireylerin zorluklara karşı mücadeleci 
tavır sergilemesi, risk almaktan kaçınmaması ve bunların devamlılığı konusunda istikrarlı olarak 
devam edebilmesini pozitif yönde hareket geçirir. Bu özelliklerin de girişimciliğe has olduğunu 
düşünürsek, öz yeterliğin de sosyal girişimciliği de pozitif yönde etkilediği yorumu yapılabilir. 
Bu çalışmayla beraber, işletme bölümündeki öğrencilerin öz yeterlik algısının sosyal girişimcilik 
üzerindeki etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. İleride bu konuyla ilgili araştırma yapmak isteyen 
akademisyenler ve öğrenciler, örneklem grubunun farklılaştırılmasıyla ya da sosyal girişimcilerin 
farklı özelliklerinin sosyal girişimcilik eğilimine olan etkilerinin incelenmesi konusunda çalışmalar 
gerçekleştirilebilir. 
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GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ İLE HOLLAND’IN KİŞİLİK 
TİPLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE NİTEL BİR 

ÇALIŞMA 
 

A QUALIFIED STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN 
ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS AND HOLLAND'S 

PERSONALITY TYPES 
 

                      Sevtap SARIOĞLU UĞUR1  Mehmet Ali DEVCAR2 
 
 
 

ABSTRACT 
 

In the establishment and development of humanity and contemporary civilizations, the 
entrepreneurial factor was almost entirely acquired, but it was bought in one place. Today, 
entrepreneurial activities have become increasingly important and have begun to be seen as the 
most important elements of development, employment and social development (Arslan, 2002). The 
elements that distinguish these individuals from the other individuals are because they must possess 
the characteristics of their use. As a summary of the literature review, it is stated that "the ability to 
cope with the difficulties they have encountered is developed, that they deal with risks and adverse 
situations, evaluate the opportunities, evaluate them in different subjects". Personality types have 
been classified as a result of various scientific studies, or in this study, entrepreneurship 
characteristics and similarities and differences between Holland’s personality types have been 
examined. It is aimed to be a guide to act more realistically in entrepreneurial activities that 
generate scientific facts about individual applications which have entrepreneurial features and to 
fulfill entrepreneurial activities suitable for their personality. As a result, according to personality 
traits, conscious entrepreneurs who know what to do. It will be possible to implement businesses 
that move from individual interests to social benefit. 

 
Key words: Entrepreneur, personality, Holland’s personality types. 
JEL Codes: L26, D23 

 
ÖZET 

 
İnsanlığın ve çağdaş uygarlıkların kurulmasında ve geliştirilmesinde girişimcilik faktörü neredeyse 
her dönemde oldukça büyük bir öneme sahip olmuştur ve önemli bir yer edinmiştir. Günümüzde 
ise girişimcilik faaliyetleri giderek daha da önem kazanmış ve kalkınmanın, istihdamın ve sosyal 
gelişimin en önemli unsuru olarak görülmeye başlamıştır (Arslan, 2002). Bununla birlikte 
girişimcilik faaliyetlerini yerine getiren unsur girişimci ruhlu bireylerdir. Bu bireyleri diğer 
bireylerden ayıran unsur ise girişimcilik özelliklerini taşıyan kişiliklere sahip olmaları dolayısı 
iledir. Öyle ki girişimci bireylerin sahip olması gereken özellikler, literatür araştırması sonucu özet 
olarak “karşılaştıkları zorluklarla mücadele yeteneği gelişmiş, risk ve olumsuz durumlarla baş 
edebilen, fırsatları değerlendiren,  geleceği sezen ve farklı düşünebilen” özellikler olarak yer 
almaktadır. Kişilik tipleri ise birçok farklı bilimsel çalışma sonucu çeşitli sınıflandırmalara tabi 
tutulmuş olup bu çalışmada girişimcilik özellikleri ile Holland’ın kişilik tiplerinin birbirleri ile 
benzer ve farklı yönleri incelenmiştir. Çalışma ile girişimcilik özelliklerini taşıyan bireylere 
kişilikleri ile ilgili bilimsel gerçekleri ortaya çıkararak onlara girişimcilik faaliyetlerinde daha 
                                                
1 Yrd.Doç.Dr., Uşak Üniversitesi, İİBF, sevtap.ugur@usak.edu.tr 
2 Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi. 
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gerçekçi davranmalarına ve kişiliklerine uygun girişimcilik faaliyetlerini yerine getirmelerine bir 
rehber olabilmek amaçlanmaktadır. Böylelikle yapılan girişimcilik faaliyetleri daha başarılı; 
başarılı olan girişimciler daha verimli olacaktır. Sonuç olarak kişilik özelliklerine göre ne yapması 
gerektiğini bilen, bilinçli girişimciler sayesinde bireysel çıkarlardan toplumsal faydaya yönelen 
faaliyetler gerçekleştirilebilecektir.   
 
Anahtar Kelimeler: Girişimci, kişilik, Holland’ın kişilik tipleri. 
JEL Kodları: L26, D23. 
 
 
1. GİRİŞ 

 
İnsanlığın ve çağdaş uygarlıkların kurulmasında ve geliştirilmesinde girişimcilik faktörü neredeyse 
her dönemde oldukça büyük bir öneme sahip olmuştur ve önemli bir yer edinmiştir. Günümüzde 
ise girişimcilik faaliyetleri giderek daha da önem kazanmış ve kalkınmanın, istihdamın ve sosyal 
gelişimin en önemli unsuru olarak görülmeye başlamıştır (Arslan, 2002). Girişimcilik tüm dünya 
için sosyal ve ekonomik açıdan ilerlemenin bir basamağı olarak bilinir ve ülke ekonomisi açısından 
yeni çalışma sahaları yaratması, istihdam oluşturması ve büyük ölçüde bir zenginlik yaratması gibi 
birçok büyük rol üstlenmektedir. Girişimciler bütün alanlarda yeniliği takip eden ve bu yeniliği 
başlatan kişi olduğu gibi, sürdürülmesi de girişimcinin aldığı kararlar sonucu gerçekleşmektedir 
(Alpkan, vd., 2002). Ülkelerin ekonomilerinin büyümesi ve bu büyümenin devamlılığının 
sağlanması açısından girişimcilik ihtiyaç duyulan ve üzerinde çalışılması gereken faaliyetlerden bir 
tanesidir. Yeni girişimcilerin ortaya çıkmasını sağlamak veya halihazırda var olan girişimcilerin 
gelişmesini sağlamak ve bu şekilde girişimcilerden en üst seviyede faydalanmak için girişimciyi 
tanımak ve girişimciliği etkileyen sebepleri bilmek çok önemli bir konu haline gelmiştir (Erdem 
vd., 2015). 
Girişimcilik, bireyin içerisinde bulunduğu çevrenin oluşturmuş olduğu fırsatları fark edebilme ve 
bu farkındalıkları projeler halinde yaşama uyarlama ve zenginlikler yaratarak insanların hayatlarını 
kolaylaştırma becerisine denir (Bozkurt, 2006). Zenginlik veya ilerlemişlik düzeyi ise bir ülke için 
var olan kaynaklarının çokluğu veya azlığı ile alakalı değil, sahip olunan o kaynakları en verimli ve 
en etkin biçimde kullanmaları ile ilintilidir. Çeşitli araştırmalarda dünya üzerinde çok daha kısıtlı 
kaynağa sahip olan ülkelerin ekonomik açıdan çok daha güçlü olduklarına dikkat çekilmiştir. Bu 
konunun derinine inildiği zaman bu ülkeleri diğer ülkelerden ekonomik açıdan daha güçlü yapan 
başlıca sebebin o ülkelerin çok güçlü kurumsal girişimcilik faaliyetlerine sahip oldukları olarak 
görülür. Bu tür girişimcilik faaliyetlerinin daha fazla olduğu ülkelerde kullanılacak kaynakların 
bütün sektörler arasında adil bir şekilde dağıtılması aynı zamanda bu ülkelere rekabetçi bir 
oluşumda kazandırmaktadır. İşte bu sebeplerden dolayı bütün ülkelerin girişimcilik faaliyetlerine 
gerekli önemi vermeleri, bu faaliyetlerin oluşabilmesini engelleyen bütün sorunları ortadan 
kaldırmaları gerekmektedir. Bu şekilde var olan tüm sektörlerde birçok önemli avantaj sağlanmış 
olacaktır (Yıldırım vd., 2011). Şuan içinde bulunmuş olduğumuz bilgi toplumu içerisinde, insan 
emeğine dayalı üretim gün geçtikçe önemini yitirirken, üretim üzerinde bilgiye dayalı emek önem 
kazanmaktadır. Bu açıdan girişimcilik önem olarak birçok yönetimsel faaliyet ve bunların 
tamamlayıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Globalleşen dünya düzeninde ekonomilerin daha 
rekabetçi bir duruma gelmesi de girişimcilik ve girişimcilik faaliyetlerinin önemini çoğaltan 
sebepler arasında sayılabilir (Özkul, 2007).   Girişimcilik faaliyeti, ülke ekonomisinin gelişmesi, 
ilerlemenin sağlanması, istihdam oluşturulması gibi birçok açıdan fayda sağladığından dolayı çok 
büyük bir önem arz etmektedir. İş fikri bulup onu hayata geçirmek ve sonrasında kurulan işin 
devamlılığını sağlamak kolay olmamakla birlikte belirli bir riski de göze almayı gerektirir. Bu 
sebepten dolayı girişimde bulunacak kişilerde işin devamlılığını sağlayacak kabiliyet ve riski göze 
alabilecek cesaret olgularının var olması gerekmektedir. Girişim faaliyetlerinde veya girişimcilik 
amaçlarında sıralanması gereken birçok önemli faktör bulunmaktadır. Bunlar; finansal, deneyim, 
eğitim, aile yapısı ve kişisel özellikler olarak sıralanabilir (Bozkurt ve Erdurur, 2013).  
Bilimsel açıdan birçok kişilik sınıflandırması söz konusudur. Bunlar arasında en çok bilinenleri 
psikoanalitik kuramlar, sosyo-psikolojik kuramlar ve trait (özellik) kuramlarıdır (Tuncer, vd., 
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1992). Bununla birlikte Holland’ın kişilik tipleri mesleki açıdan değerlendirilen bir kişilik 
sınıflandırması olarak kabul görmüş bir kişilik sınıflandırması olup Kamaşak ve Bulutlar’ın (2010) 
Ivancevich’ten (2003) aktardığına göre söz konusu kişilik tiplerine ilişkin kişilik ile mesleklerin 
yürütüldüğü çevre veya mesleklerin gerektirdiği faaliyetler arasında anlamlı bir ilişki vardır, 
dolayısı ile mesleki ilgi kişiliğin bir parçasıdır. Sonuç olarak, şansın ufak bir rolü olsa da, meslek 
seçimi rastgele bir olay olmaktan çok kişiliğin bir yansımasıdır. Bu gerçekle birlikte girişimci 
kişilik özelliklerine sahip bireylerin mesleki açıdan değerlendirildiğinde daha çok ticari 
faaliyetlerle uğraşması veya en azından kendi kişiliklerine uygun bir meslek tercih etmeleri de 
bireysel ve toplumsal açıdan ayrı bir öneme sahiptir.  Kişilik ve girişimcilik özellikleri 
değerlendirildiğinde ise özellikle girişimci ruhlu kişilerin kişilik özelliklerinin “kararlı, risk 
almaktan korkmayan, güveni yüksek, sürekli öğrenen, hatalardan ders çıkaran, işini tutkuyla yapan, 
uyumlu, para yönetiminden anlayan, iletişim ağında uzman ve satış ve tanıtım yeteneğine sahip” 
olmak üzere on maddede toplandığı ifade edilmiştir (Smale, 2015). Holland’ın kişilik tiplerinden 
biri olan “girişimci”  kişilik ile bağdaşan girişimci ruhlu kişilerin sıralanan bu kişilik özelliklerinin 
birbiri ile bağdaştığı görülmektedir.  

 
 

2.  KİŞİLİK KAVRAMI 
 
2.1. Kişiliğin Tanımı 
 
Kişilik, insanların sahip oldukları düşünce, davranış ve duygu gibi hislerini etkileyen ve 
şekillendiren faktörlerin tümü olarak tanımlanmaktadır (Yelboğa, 2006). İnsan kişiliği karmaşık 
yapılardan oluştuğu için ve bunun yanında kişilik kavramını birbirinden farklı birçok disiplin ele 
alıp incelediği için bu kavram hakkında kesin hükmü verilmiş bir tanımdan söz etmek esasen 
mümkün değildir. Kişilik, insana has bir hayat tarzıdır ve bu hayat tarzı o kişinin sahip olduğu 
yetenekleri, insanlarla olan ilişkilerini ve kişisel özelliklerini bir bütün olarak sergilemektedir 
(Sarıtaş, 1997). Öte yandan konuyu ele alan psikologlar kavrama çok farklı bir pencereden 
bakmaktadır. Çünkü psikologlara göre söz konusu kişilik özellikleri, kişiliği tanımlarken 
yararlanılan küçük birer parçadır (Luthans, 2010). Bu yüzden psikologlar kişiliği tanımlarken 
bütünü ele alırlar ve kişiliği insanın bütün psikolojik yapısının gelişmesini gösteren bir kavram 
olarak gösterirler (Robbins ve Judge, 2012). Yapılan çalışmalarda ise kişilik kavramını başka bir 
yönden;  kurumsal olarak ele alındığından dolayı kavramı tanımlamak biraz daha güçleşmektedir. 
Bu sebeptendir ki yapılacak herhangi bir literatür çalışmasında birden fazla kişilik tanımıyla 
karşılaşmak mümkündür.  Kişilik kısaca insanları birbirlerinden ayıran kalıcı özelliklerin tümüdür 
(Özsoy ve Yıldız, 2013). 
 
2.2.Kişiliği Belirleyen Etkenler 

 
Bireyin kişiliğini ortaya çıkaran etkenlerin neler olduğu araştırıldığı zaman, kişiliği ortaya çıkaran 
birden fazla etken ve değişken olduğu görülmektedir. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
kuramcıların sunmuş oldukları bilgilere göre bu değişken ve etkenlerin sayıları ve önemi 
farklılıklar gösterebilmektedir. Bu açıklamalar ışığında bakılırsa kişilik kavramına etki eden 
faktörler: genetik ve bedensel, aile, sosyo kültürel, sosyal sınıf, coğrafi ve diğer faktörler olarak 
sıralandırılır (Türkel, 1992): 
Genetik ve Bedensel Etkenler: Bütün psikolojik özelliklerin temelinde bulunan kalıtım, çoğu 
davranışsal özelliğin temelini oluşturmaktadır. Kalıtım unsurlarının kişiliği oluşturma derecesi 
bireyden bireye fark göstermektedir. Kişinin zihinsel özellik ve eğilimlerine bakıldığı zaman 
coğrafi faktörlerin etkili olduğu görülebiliyorken, inançların ve hedeflerin oluşturulmasında genetik 
özelliklerin tek başına bir şey ifade etmediği görülmektedir. 
Aile Faktörü: Bireyler için çok önemli bir öneme sahip bir diğer konu ise içerisinde büyüyüp 
yetiştikleri aile ortamı ve bu ailede yer alan kişilerle olan ilişkileridir. Anne ve babanın baskıcı bir 
karaktere sahip olmadığı aile ortamlarında, çocukların daha rahat ve daha serbest yetiştikleri, ikili 
ilişkilerinde daha aktif oldukları gözlenmiştir. Çocuklar gözleyici bir rol üstlendiklerinden dolayı 
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anne ve babalarının her davranışları doğal olarak çocuklarının da davranışlarını şekillendirdiği 
kabul görmüş bir gerçektir. 
Sosyo-Kültürel Etkenler: Bireyler bütün hayatları boyunca etkilendikleri ve içinde yer aldıkları, 
belirli bir kültürel oluşumda bulunurlar. Bütün insanlar ortak kalıtım ve çevre unsurlarından 
oluşmuştur. Çevresel faktörler ele alınıp incelendiği zaman bireyleri en fazla etkileyen faktör, 
toplumun sosyo-kültürel özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Her insan içinde bulunduğu 
kültürden aşırı şekilde etkilenmektedir. 
Sosyal Sınıf Faktörü: Ayrı sosyal yapılar içersinde var olan bireylerin eğitilmeleri ve gelişimlerini 
sağlayacakları faktörler aynı değildir. Bireyin içinde bulunduğu sosyal tabaka, eğitim olanaklarını, 
yaşam tarzını, düşünce yapısını ve tüketim alışkanlıklarını etkileyebilir. Örneğin, üst sınıfta doğup 
yetişen bir çocuğun kişilik özellikleri, davranışları ve düşünce yapısı, alt tabakada doğup büyüyen 
bir çocuğa göre farklılıklar göstermektedir. 
Coğrafi Faktörler: Bireylerin kişilikleri otururken ve kişilik özellikleri şekil alırken, içinde 
büyümüş olduğu coğrafi çevrenin etkisi azımsanmayacak kadar fazladır. Coğrafi faktörler direkt 
olarak bireyin yaşadığı toplumun kültürüyle ilişkilidir. Mesela soğuk ve karasal iklimde yetişen bir 
birey daha sert bir mizaca sahipken, ılık iklimde ve kıyı bölgelerinde yetişen bir bireyin yapısı daha 
yumuşaktır. 
 
2.3.Kişilik Özellikleri 
 
İnsanoğlunun varlığından beri nasıl ki bireylerin sahip olduğu fiziksel özellikler farklı ise sahip 
oldukları kişilik özellikleri de birbirinden farklı olmuştur. Aynı ailede ve çoğu kez aynı şartlarda 
yetişen iki kardeşin dahi kişilik özellikleri farklı olabilmektedir.  Bireyin taşıdığı kişilik 
özelliklerindeki farklılıklar bireylerin davranış ve yaşam biçimlerini etkilemekte ve çevresinde de 
bu özelliklere göre değerlendirilmektedir. Öyle ki bireylerin sahip oldukları kişisel özellikler 
anlatılırken yardımcı olması amacıyla birçok sıfattan faydalanılmaktadır. Örneğin kişi özellikleri 
anlatılırken Özsoy ve Yıldız (2013) “sakin, açık yürekli, neşeli, telaşlı, rekabetçi ve umursamaz” 
gibi sıfatların kullanıldığını vurgulamışlardır. Kişilik özellikleri ile ilgili çalışma yapan 
araştırmacılar, birbirine benzer sıfatlardan yararlandıkları için ortaya çıkan tanımlar da çok benzer 
olmaktadır. Ancak kişilik kavramının karmaşık bir yapısı olması ve dinamik oluşu, belirlenmiş ve 
ortak karara varılmış bir tanım ortaya çıkmasını engellemektedir. Bu yüzden kişiliği tam olarak 
anlamak ve öğrenmek için kişilik özelliklerinin ne olduğunu bilmekte fayda vardır.  Kişilik 
özeliklerini özetleyen Türk ve Helvacı ‘ya (2005) göre kişilik özellikleri şu başlıklar altında 
toplanmıştır:  

 Kişilik, bazı davranışların toplamıdır.  
 Kişilik, özel çevrenin ortaya çıkardığı bir olgudur. 
 Kişilik, bireysel dengenin ürünüdür.  
 Kişilik, davranışlara yön verir ve idare eder. 
 Kişilik, belirli zaman dilimleri içindeki davranışların bütünleşmesinden oluşur. 
 Kişilik, doğuştan var olan ve sonradan edinilen eğilimlerin bütününden meydana gelmiştir 

Her insan kendini diğerlerinden ayrı bir yere koyan belirli kişilik özelliklerine sahiptir. Bu durum 
kişilerin tutarlı davranışlar sergilemesiyle ve davranışlarının özgün oluşuyla açıklanmaktadır. 
Ayrıca bireyin kişilik özelliklerinin kolaylıkla değişmeyeceği durumlar söz konusudur. Örneğin 
nazik bir insan küçük yaşlarda da nazik bir yapıya sahiptir ve yaşı ilerledikçe de mutlaka nazik bir 
insan olacaktır (Özsoy ve Yıldız, 2013). Ancak bireyin özelliklerinde tutarlı oluşu, bu özelliklerinin 
kesinlikle değişmeyeceği anlamına gelmez zira kişilik çevresel faktörlerin etkisiyle de değişiklik 
gösterebilir (Başaran, 2000). Başka bir bakış açısı ile bireylerin sürekli zihinsel ve fiziksel olarak 
iletişimde bulunduğu diğer kişiler ve topluluklar, bireyin kişilik özelliklerini etkileyebilir. Bu 
durum ise bireyin kişilik özelliklerinin değişebileceğine örnek olarak kaydedilebilir (Robbins ve 
Judge, 2012).  
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3.GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI 
 

3.1.  Girişimci ve Girişimcilik Tanımı 
 
Geride bıraktığımız yüzyıl içerisinde girişimcilik ve girişim kavramı, bireylerin belirli bir sermaye 
çerçevesinde kendilerine iş kurmaları ve bu iş sayesinde kar elde etmeleri anlamına geliyorken, 
günümüzde konuyla ilgili gerçekleşen gelişmeler neticesinde girişimci kişiler ve girişimcilik 
faaliyetleri bambaşka bir önem kazanmıştır (Ören ve Biçkes, 2011).  Girişimcilik bir süreç olarak 
değerlendirildiğinde, girişimciliğe karar vermeden önceki aşamada bireyin istekli olması, amaç ve 
hedefler belirlemesi, fırsat ve tehditleri öngörmesi, kaynakları temin etmesi, engelleri göz önüne 
alması gerekir (Yıldırım, vd., 2011). Bununla birlikte girişimciliğin yenilik içerdiği, inovasyon 
olarak ifade edilen bu eylemin günümüzde eskisinden daha çok öne çıktığı söylenebilir (Ürper, vd., 
2014). Yaşanan gelişmeler neticesinde girişimcilik günümüzde ekonomi içerisinde önemli bir 
üretim faktörü olarak kabul görmüştür (Küçük, 2005). Girişimci; kişiyi esas alıp kişinin 
becerilerine, yeteneklerine ve zihinsel kapasitesine dikkat çekerken, girişimcilik ise girişimci 
kişinin tüm bu yetenekleri dahilinde meydana getirmiş olduğu organizasyonun ve bu meydana 
gelmiş organizasyon sonucunda elde edilen tüm verileri kapsayan bir kavram olarak bilinmektedir 
(Top, 2006). Klasik anlam olarak girişimci; yetenekleri dahilinde kendi işletmesini kuran, üretim 
faktörlerini kullanıp bunları bir araya getiren ve mevcut riski üstlenip kar elde etmeye çalışan 
kişidir (Emsen, 2001). Girişimcilik ise tüm meydana getirilmiş bütün bu faaliyetler neticesinde 
girişimci kişinin elde etmiş olduğu tüm veri ve çıkarımları kapsayan kavram olup kısaca hayal 
kurmakla başlayıp değer yaratmakla sonuçlanan bir süreçtir (Ürper, vd., 2014). 
 
3.2. Girişimciliği Etkileyen Faktörler 
 
Girişimcilik ruhuna sahip kişiler özellikle ticari alanda faaliyet gösterecekleri takdirde bazı dış 
faktörlerden etkilenmektedirler. Özellikle sermaye, yatırım yapılacak bölgenin ve ülkenin 
ekonomik durumu, müşteri potansiyeli, destek politikaları gibi faktörler girişimcileri etkileyen 
önemli faktörlerdendir. Yetenekleri ve becerileri dahilinde girişimcilik faaliyetinde bulunmak 
isteyen girişimci kişilerin etkilendiği belli başlı faktörler aşağıdaki gibi özetlenebilir (Bozkurt, 
2006):  
Aile: Yapılan birçok araştırma ilk önce girişimcinin ailesine dikkat çekmiştir. Çünkü kişinin ailesi 
veya ailesinde girişimcilik faaliyetinde bulunmuş bireylerin bulunması, o bireyin de girişimcilik 
faaliyetine eğiliminin olduğunu gösteren bir etken olarak kabul görmüştür. 
Eğitim: Girişimcilik faaliyetlerine başlarken ve bu faaliyetlerde başarı yakalamayı engelleyen 
unsurları en aza çekebilmek için, çok iyi bir girişimcilik eğitimi alınması gerekmektedir. Hem 
erkek hem de bayan girişimcilerin gerek finans gerekse pazarlama konuları hakkında iyi bir eğitim 
almış olmaları, girişimcilikte yakalanması hedeflenen başarıyı en üst seviyeye çekmektedir. 
Yaş: Kişinin yaşının belirli dönemleri ile girişimcilik eğilimleri arasında bir ilişki bulunduğu 
yapılmış olan birçok araştırmada net bir şekilde saptanmıştır. Çoğunlukla 22-25 yaş arası kişilerin 
girişimcilik eğilimlerine çok daha fazla ilgi gösterdikleri dönem olarak bilinmektedir. Lakin bu 
dönemler dışında da girişimcilik faaliyetinde bulunmak mümkün olsa da gerekli enerji ve sinerji bu 
yaş dönemleri arasında daha iyi yakalanmaktadır. 
İş Tecrübesi: Girişimcilik eğilimde bulunmak isteyen bireylerin bazı iş alanlarında tam anlamıyla 
uzman olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde hedeflenen başarı yakalanamadığı gibi kesin bir yargı 
olarak, girişimcilik faaliyeti iflasla sonuçlanır. Özellikle finans konusunda hiçbir tecrübe ve bilgiye 
sahip olmayan bir girişimcinin, yapmış olduğu bu girişimcilik faaliyetinde başarılı olma olasılığı 
oldukça düşüktür. 
Rol Modeller: Her insanın hayatında bir rol model bulunması başarıya giden yolda yardımcı olan 
bir kaynaktır. Girişimcilerin de rol modellerinin olması, onları örnek almaları ve gittikleri yolları 
izlemeleri başarının bir anahtarı olarak görülmektedir. Girişimcilerin rol modelleri bazen bir aile 
bireyi bazen alanında uzmanlaşmış başka bir kişi olabilmektedir. 
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3.3. Girişimcilerin Kişilik Özellikleri  
  
Yapılan birçok araştırmada kişiliğin ve kişilik özelliklerinin, insanlara hizmet sunma yatkınlığını 
tetikleyen en önemli faktör olduğu sonucuna varılmıştır. Kişilik, insanların sürekli bir örüntü 
sergileyen duygularını, davranışlarını ve düşüncelerini açıklayan ve tanımlayan kişisel özelliklerdir 
(Kuşluvan ve Eren, 2011). Her birey için ayrı ayrı kişilik özelliklerinden söz etmek mümkün 
olmakla beraber, bu kişilik özellikleri bireyden bireye farklılıklar göstermektedir. Şüphesiz 
girişimcilik faaliyeti içerisinde bulunan bireylerin de kendilerine özgü kişilik özellikleri 
bulunmaktadır. Girişimci, çevresine bakmayı ve çevresindeki ihtiyaç duyulan eksiklikleri fark 
etmesini bilen, fark ettiği bu ihtiyaçları bir iş fikrine dönüştürebilen, bu iş fikrini hayata 
geçirebilmek için gerekli kaynak ve fonu bir araya getirebilen kişidir (Türkoğlu vd, 2017). Kişilik 
özellikleri, sıradan bireyler için farklılıklar gösterebilir ancak girişimci kişilerin sahip oldukları 
kişilik özellikleri ortaktır. Yapılmış olan birçok çalışma sonucunda, girişimci kişilik özellikleriyle 
ilgili ortak yargılara varılmıştır. Girişimcilerin sahip olması gereken kişilik özellikleri aşağıda 
sıralanmıştır (Yıldırım, vd., 2011): 

 Girişimci sürekli yeniyi bulmaya çalışmalıdır ve yenilikçi düşünme yeteneğine sahip 
olmalıdır. 

 Girişimcinin çalışkan olması gerekmektedir. Yüksek düzeyde çalışma isteğine sahip olan 
girişimcinin başarıya ulaşma yüzdesi çok daha fazladır. 

 Almış olduğu kararlarda tutarlı olmak ve dirayetli bir yapıya sahip olmak girişimciler için 
önemli özellikler arasında gösterilmektedir. 

 Kurulacak ikili ilişkilerde sürekliliği hedeflemelidir ve insanlarla güzel bir iletişim 
kurmalıdır. 

 Girişimciler uğraşmış oldukları işlerine karşı içten ve gönüllü bir şekilde sahip 
çıkmalıdırlar. 

 Girişimci kimse insanlarla bir arada çalışmaktan haz almalıdır ve ekip çalışmalarına yatkın 
olmalıdır. 

 Zamanı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak da girişimciler adına önemlidir. 
 Her zaman olduğu yerde kalmayıp sürekli değişimi takip etmeli ve bu değişimi kendisine 

uygulamayı hedef edinmelidir. 
 Girişimci olan bir kimse verdiği sözünde durmalıdır ve başladığı bir işi zamanında 

bitirmeye gayret göstermelidir. 
 İnsanları ikna kabiliyetine sahip olmalıdır ve girişimci çevresi tarafından güvenilir bir kişi 

olarak tanınmak zorundadır. 
 Başarı yakalamayı hedef edinmiş bir girişimci açık ve anlaşılır bir vizyona sahip olmalıdır. 
 Özel hayatı ve iş hayatı arasındaki dengeyi iyi kurup ikisini asla birbirine 

karıştırmamalıdır. 
 
4. HOLLAND’IN KİŞİLİK TİPLERİ 
Bireylerin kariyer seçimlerine veya kendilerine uygun meslek edinmelerine ilişkin en önemli 
çalışmalardan birisi de, John L. Holland’ın yapmış olduğu mesleki kişilik kuramıdır. Holland’ın 
mesleki kişilik kuramına göre; kendi ilgilerinin ve yeteneklerinin farkında olan bireyler, sürekli 
olarak kendilerine ve yeteneklerine uygun bir meslek arayışı içerisindedirler (Kniveton, 2004). İşte 
bu noktada mesleki kişilik kuramı, bireylerin kişilik dinamikleri ile mesleklerin içinde faaliyet 
gösterdiği çevre veya bu mesleklerinin gerektirmiş olduğu faaliyetler arasındaki ilişkiye 
dayanmaktadır.  J. Holland, bir kişinin herhangi bir mesleğe olan ilgisini ve arzusunu yine o bireyin 
kişiliğinin yansıması olarak değerlendirmektedir. Bireylerin sahip olduğu değerleri, ihtiyaçları ve 
kişiliği, bireyin ileride kendisine seçeceği kariyerin belirlenmesinde büyük önem arz eden bir 
faktördür. Yani Holland’a göre bireyin sahip olduğu kişilik özellikleri, bireyin hangi mesleğe 
uygun olduğunu göstermektedir (Yılmaz vd., 2012). Holland’a göre; meslekler içerisinde 
bulundukları çevre modellerine göre altı ana grupta toplanmaktadır. Yine aynı şekilde bu 
meslekleri kendilerine kariyer edinecek bireylerin veya girişimcilerin kişilik tipleri de altı ana 
grupta toplanmaktadır. Holland altıgeni olarak bilinen bu altı kişilik Şekil 1’de gösterilmiştir 
(Göknar D., 2008): 
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Şekil 1. Holland’ın Kişilik Altıgeni 

Kaynak: Göknar D., 2008. 
 
Holland’ın birbirleri ile uygun düşen kişilik tipleri varsayımı ve çevre modelleri dört temel 
öngörüye dayanmaktadır. Holland’dan (1997) aktaran Brown’a (2002) göre bu varsayımlar aşağıda 
belirtilmiştir:   

 Bireyler; gerçekçi, araştırmacı, sanatçı, sosyal, girişimci ve geleneksel olmak üzere altı 
kişilik tipini taşımaktadır.  

 Altı kişilik tipiyle benzer bir şekilde (gerçekçi, araştırmacı, sanatçı, sosyal, girişimci ve 
geleneksel) altı tane model çevre bulunmaktadır. 

 Bireyler,  beceri ve yeteneklerini kullanabilecekleri, sahip oldukları kişilikle uyumlu roller 
sergileyebilecekleri en uygun çevreyi arar. 

 Bireylerin sergilemiş oldukları davranışlar, çevre ve kişilik arasında ki etkileşimin bir 
sonucudur. 

 Holland’ın varsayımına dayanan altı farklı kişilik tipleri ve meslek seçimlerine ilişkin 
öngörüsü kişilik tiplerine yatkın ve yeteneklerine uygun meslek gruplarını içermektedir. 

İlgili kişilik tiplerinin özellikleri ve mesleki seçim örnekleri tablo oluşturularak özetlenmiş ve 
Tablo 1’de gösterilmiştir (Pilavcı, 2007 ):  
 

Tablo 1: Girişimcilik Faaliyetleri Ve Kariyer Seçimi Açısından Holland’ın Altı Kişilik Tipi 
Kişilik Tipi Özellikleri Uygun Meslekler 
Gerçekçi Tip Gerçekçi tip içerisinde yer alan bireyler, güç ve koordinasyon 

gerektiren mesleklere meyillidirler. Güce ve yaptıkları işlerin 
sonuçlarına oldukça önem verirler. İnsan içinde olmak, sosyal bir 
ortamda bulunmak ve sürekli insanlarla diyalog kurmak bu kişileri 
sıkar ve başarısız olurlar. 

Çiftçi, marangoz, 
atlet, elektrikçi, 
mühendis 

Araştırmacı Tip Bu kişiler, duygularıyla hareket etmekten çok düşünmeyi; beden 
güçlerini kullanmak yerine zihinsel güçlerini kullanmayı tercih 
ederler. Bulundukları çevreyi en doğru ve ayrıntılı bir şekilde 
algılama, anlama isteği ve yeteneğine sahiptirler. 

Antropolog,  
matematikçi,  
doktor, kimyager, 
biyolog. 

Sanatçı Tip Kendilerini duygusal, estetik, esnek ve sanatsal yaratıcılık ile ifade 
etmeyi seven bireyler sanatsal tip içerisinde yer alır. Sanatsal tip 
bireylerinin en belirgin özelliği hayal güçleri ve sezgi yeteneklerinin 
diğer tiplere kıyasla çok yüksek olmasıdır. 

Yazar, müzisyen, 
mimar, modelist. 

Sosyal Tip Diğer insanlarla birlikte olup sosyal bir çevre içerisinde çalışmayı 
seven, empati kurma yeteneğine sahip ve yardımsever kişiler 
Holland’a göre bu kişilik tipi içerisinde yer alır. Karakter özellikleri 
gereği mekanik ve bilimsel becerileri yoktur 

Öğretmen, eğitimci, 
psikolog, meslek 
danışmanı. 

Girişimci Tip Çevresindeki diğer insanları etkilemeyi başarabilen, kendilerini sözel 
olarak çok iyi ifade eden, cesaretli, hırslı ve ikna kabiliyetleri oldukça 
yüksek kişilerdir. Hedefleri her zaman güce ve statüye kavuşmaktır. 
Ekonomi ve politika gibi alanlarda başarı hedeflerler; lakin bilimsel 
yetenek bakımından oldukça zayıftırlar. 

Politikacı, 
ekonomist, 
pazarlamacı, 
tv yapımcısı. 

 
Geleneksel Tip Büyük şirket ve holdinglerde çalışmaktan haz duyan kişiler olarak 

tanımlanabilirler. Nesneler üzerine odaklanmayı, kurallara bağlı 
olmayı, tertibi ve düzeni severler. Bu tipteki kişilerin ise sanatsal 
becerileri düşüktür. 

Sekreter,  
istatistikçi,  
finansal analist 
 

    Kaynak: Pilavcı, 2007. 
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Tablo 1’de görüldüğü üzere Holland’ın altı kişilik tipinin özellikleri ve bu özelliklere uygun 
meslekler bir arada verilmiştir. Bununla birlikte kişiliğin genetik ve durumsal etkenler tarafından 
şekillendirildiğini öne süren Holland, bireylerin kendi kişilik tipleri ile uyumlu iş ortamlarını 
seçtiklerinde, kişilikleri ile iş ortamı arasındaki bu uyum nedeniyle, iş doyumunun artacağını ve 
muhtemelen işten ayrılma isteğinde azalma söz konusu olacağını savunmaktadır (Kutanis ve Tunç, 
2010). 
 
5. SONUÇ  
 
Girişimcilik faaliyetleri özellikle iktisadi alanlarda gerçekleştirildiğinde mutlak suretle iktisadi bir 
bilgi birikiminin varlığı söz konusu olmaktadır. Nitekim ekonomik koşullar, tüketici davranışı, 
piyasa koşulları vb. etkenler girişimcilik faaliyetlerini olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. 
Ancak girişimcilik faaliyetleri yalnız iktisadi alanlarda değil birçok alanda kendini göstermektedir. 
Örneğin herhangi bir iş yerinde çalışanların daha sağlıklı ve verimli olabilmeleri adına işveren 
tarafından yapılan bir yenilik de girişimcilik olarak kabul görmektedir. O halde girişimcilik 
faaliyetlerindeki kilit noktanın kişilerin dış etkenlerle birlikte esasen bireyleri birbirinden ayırt eden 
“kişilik” özellikleri olduğu gereği ortaya çıkmaktadır. Örgütsel davranışın şekillenmesinde çalışma 
ortamı ile örgüt üyelerinin karşılıklı etkileşimi etkin rol oynamaktadır. Çeşitli araştırmalarda, 
çalışma yaşamının kalitesi ile iş gören bireyin sahip olduğu kişilik özellikleri arasında bir ilişkinin 
olabileceği ifade edilmekte böylelikle çalışanların kişiliği, örgütsel hayatı anlamada önemli rol 
oynamaktadır (Kutanis ve Tunç, 2010). İşletmeler arası rekabetin global bir kimlik kazanarak, 
ülkeler ve örgütlerin yanı sıra kişileri de etkisi altına aldığı günümüzde gerek kişisel ve örgütsel 
gerekse ulusal varlığı etkin bir şekilde sürdürebilmek, öncelikle iyi bir şekilde girişimcilik 
konularına hakim olmayı ve girişimcilik potansiyelini etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmeyi 
gerektirmektedir. Bu ise kişiden kişiye değişiklik gösterir zira kişilik özellikleri bireyden bireye 
farklılık göstermektedir. Girişimcilerin sahip olması gereken kişilik özellikleri yapılan 
araştırmalarda göstermektedir ki girişimci kişiler ileri görüşlü, yenilikçi bir yapıya sahip, tutarlı ve 
güvenilir olmalı, yaptıkları işi sevmeli ve hatalarından ders çıkarabilmelidirler. Bu özellikler 
girişimcilik faaliyetlerinde başarıyı hedefleyen bir girişimcinin sahip olması gereken kişilik 
özellikleridir.  Holland’ın kişilik tiplerinde ise kişiliğin çevreyle etkileşim halinde ve belirlenen altı 
(gerçekçi, araştırmacı, sanatçı, sosyal, girişimci, geleneksel) kişilik tipi ile mesleki seçim arasında 
bir bağ olduğu yönündedir. Özellikle Türkiye’de girişimcilik faaliyetleri çoğunlukla babadan kalma 
diye tabir edilen aile işletmelerinin devamlılığını sağlamak üzere yapıldığı bilinen bir gerçek olup 
teşvik politikalarından dahi haberi olmadan kendi imkânlarıyla ve en önemlisi bireylerin kendi 
isteği dışında girişimcilik faaliyetleri ile uğraştığı görülmektedir. Öyle ki başarısızlıkla sonuçlanan 
girişimcilik faaliyetlerinin girişimci kişilik özelliklerine sahip olmayan girişimciler tarafından 
gerçekleştirilebildiği söylenebilir. Nitekim kişilik özelliklerine uygun olmayan meslek seçimlerinde 
kişiler sadece para kazanma amaçlı olacağından işini sevmeyen, mutsuz ve başarısız girişimciler / 
çalışanlar olabilecektir. Holland’ın kişilik varsayımlarını doğrulayan ve bireyin kişiliğine uygun 
seçilen meslek veya girişimcilik faaliyetleri ile bireyler ne yaptığını bildikleri için işini seven, 
mutlu, başarılı ve kendinden emin bireyler olacak ve yapılan faaliyetlerde de başarı kaçınılmaz 
olacaktır. Sonuç olarak girişimcilik eğilimi, insanların kişisel niteliklerinden ve içinde yaşadıkları 
çevre faktörlerinden oluşan ve bu faktörlerin şekillendirilmesiyle sonuçlanan bir süreçtir. Bu 
nedenle, gerek kişilerin büyüdükleri ve yetiştikleri ortamın (aile, eğitim kurumları, kültür) ve 
gerekse kişilerin içerisinde yer aldıkları çevrenin (piyasa şekli, siyasi düzen gibi) girişimcilik 
potansiyelini etkileyici, şekillendirici ve geliştirici bir şekilde yeniden düzenlenmesi ve 
tasarlanması gerekmektedir. İşte bu şekilde girişimci kişiler çevrelerini ve ortamlarını bu kural 
üzerinde oluşturabildikleri takdirde; geleceğe daha güvenli bakmaları ve sağlam adımlarla 
ilerlemeleri çok daha mümkün olabilecektir. 
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ABSTRACT 
 

In literature, production is defined as the efforts for increasing the quantity or the utility of 
commodities and services in order to meet human needs. Aside from increasing production 
activities, inconsiderate consumption of natural sources caused environmental pollution. Increasing 
environmental pollution causes various concerns, and awareness against this has emerged. In this 
context sustainable production seeks an answer to the question "how can I become more 
environmentalist while carrying out production activities?". Nowadays, a quest for a reply to this 
issue has become a major responsibility for companies. The purpose of this study is to present 
cases of sustainable production which has been gaining increasing interest around the world. In the 
study based on qualitative research methods, the reports of the first four companies in the list of 
500 large enterprises according to İstanbul Chamber of Industry’s data has been inquired in the 
framework of sustainable production. It is aimed at guiding companies about sustainable 
production and contributing to the studies in the future. 

 
Key word: Sustainable production, sustainable production practices, sustainability. 

 
ÖZET 

 
Literatürde üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmetlerin miktarını ya da 
faydalarını artırmaya yönelik çabalar olarak tanımlanmaktadır. Artan üretim faaliyetlerinin yanında 
doğal kaynakların duyarsızca kullanımı çevre kirliliğine yol açmıştır. Artan çevre kirliliği toplumda 
çeşitli kaygılara neden olmakta ve buna karşı farkındalık oluşmaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilir 
üretim, “üretim faaliyetlerini sürdürürken nasıl daha çevreci olabilirim” sorusuna yanıt 
aramaktadır. Bu soruya cevap arayışı, günümüzde işletmeler için önemli bir sorumluluk haline 
gelmiştir. 
Bu çalışmanın amacı, dünyada giderek artan ilgiye sahip olan sürdürülebilir üretim ile ilgili yapılan 
örnek uygulamaları tanıtmaya çalışmaktır. Nitel araştırma yönteminin uygulandığı araştırmada, 
İstanbul Sanayi Odası’nın verilerine göre Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde yer alan 
ilk dört otomotiv firmasının raporları sürdürülebilir üretim kapsamında ele alınmıştır. Çalışma ile 
sürdürülebilir üretim konusunda işletmelere yol gösterilmesi ve ileride yapılacak olan çalışmalara 
katkı sağlanması hedeflenmektedir. 
 
Anahtar Kelime: Sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir üretim uygulamaları, sürdürülebilirlik. 
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1. GİRİŞ 
 
James Watt’ın 1776 yılında ürettiği buhar makinesi ile başlayan sanayi devrimi üretim hacminin 
olağanüstü ölçüde artmasına neden olmuş, bu artışla beraber toplumun ihtiyaç duyduğu ürünler 
önemli ölçüde ucuzlamış ve aynı zamanda belirgin bir refah artışı meydana getirmiştir. Ancak bu 
olumlu gelişmelerin yanında sanayi devrimi bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bunlardan 
biri de üretimin çevreye verdiği zarardır. Bu soruna 20.’inci yüzyılın  sonlarına doğru farkındalık 
artmaya ve çeşitli önlemler alınmaya başlamıştır. Bu önemlerden biriside 11 Aralık 1997 yılında 
Japonya’da imzalanan Kyto Prokotoludur. Bu sözleşme ile beraber, ülkeler çevre ile ilgili 
sorunlarda karşısında önlem almak için yükümlülük altına girmiş olmaktadır.  
Günümüzdeki çevre kirliği dünya çapında oldukça ciddi boyutlara ulaşmıştır. Antartika kıtasında 
2010-2013 yıllarında yapılan ölçümlerde buzulların erime hızı 2005-2010 yıllarındaki erime hızına 
göre iki kat artış gösterdiği tespit edilmiştir (Amos, 2014). Bir başka kaygı verici gelişme  
denizlerde yaşanan kirlenmedir. Örneğin, Karadeniz'de ekonomik öneme sahip balık türü geçmiş 
yıllarda 30 iken, günümüzde kirlilik başta olmak üzere çeşitli nedenlerle bu rakam 3-4'e kadar 
gerilemiştir. (Yardımcı Mısır, 2014). Artan çevre kirliğine karşı Dünyayı Koruma Vakfı, Tema, 
Greenpeace gibi birçok ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütü kurulmuştur. Resim 1.’de 
Greenpecae’in dünyadaki kirliliğe dikkat çekmek için 12 Mayıs 2017 tarihinde Filipinler’de yaptığı 
bir balina maketi görülmektedir (Morales, 2017). 
 

Resim 1. Filipinler’de çevre kirliliğine dikkat çekmek için yapılan balina maketi 

 
 
Bu çalışmanın amacı, günümüzde giderek artan ilgiye sahip olan sürdürülebilir üretim ile ilgili 
yapılan örnek uygulamaları tanıtmaya çalışmaktır. Nitel araştırma yönteminin uygulandığı 
araştırmada, İstanbul Sanayi Odası verilerine göre 2015 yılında Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu içinde yer alan ilk dört otomotiv firmaları olan Ford, Renault Tofaş ve Hyundai’nin  
raporlarını sürdürülebilir üretim kapsamında ele alınmıştır. Çalışma ile sürdürülebilir üretim 
konusunda işletmelere yol gösterilmesi ve ileride yapılacak olan çalışmalara katkı sağlanması 
hedeflenmektedir.  
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2. LİTERATÜR TARAMASI 
 
Büyüközkan ve Vardaloğlu (2008) tedarik zinciri içinde sürdürülebilir üretimi açıklamıştır. Başarılı 
bir tedarik zinciri oluşturmak için yapılması gerekenleri ifade etmiştir. 
Aracıoğlu (2010) çalışmasında sürdürülebilir üretimi tanımlayarak, yeni bir değerler dizisi olarak 
nitelendirilen sürdürülebilir üretimi, süreç ve yöntemler çerçevesinde işletmeleri bu yönde 
destekleyen bir yapı olarak ifade etmiştir. 
Yavuz (2010) çalışmasında önce sürdürülebilirlik kavramını çeşitli boyutlarıyla ele almış; ekonomi 
bilimi çerçevesinde kalkınma boyutunu ve ardından sürdürülebilirliğin değerlendirilmesini 
incelemiştir. Daha sonra sürdürülebilirliğin üretim faaliyetleri açısından ne ifade ettiğini ayrıntılı 
olarak irdelemiş ve işletmeler açısından üretimin sürdürülebilir kılınması için kullanılan güncel 
stratejileri belirleyerek beş ana yaklaşım altında sınıflandırarak analiz etmiştir. 
Özsoy (2011) yaptığı çalışmada, tüketicilerin sürdürülebilir tüketim ve ürün ömrüne ilişkin 
değerleri ile dayanıklı tüketim mallarının ömrü arasındaki ilişkileri incelemiştir. Yazar, ürün 
ömrüne ilişkin tüketici tercihleri, sürdürülebilir tüketime yönelik kişisel değerler ve demografik 
özellikleri dikkate alınarak bir model geliştirmiştir. 
Önce ve Marangoz (2012) çalışmalarında pazarlamanın sürdürülebilir kalkınmaya nasıl katkıda 
bulunabileceğini anlamak ve sürdürülebilirlikteki rolünü açıklamak için uygulanabilir pazarlama 
stratejileri ve uygulamalarından yararlanılmasını önermektedir. 
Turan (2014), uluslararası şirketlerin yeşil ürünler hakkında ortaya koyduğu iddiaları  eleştirel 
söylem analizi yöntemiyle incelemiştir. Böylece firmaların kullandıkları dil ile oluşturdukları  etki 
ve güç arasındaki ilişkileri inceleyerek tüketicileri kendi ürünlerini almaya nasıl ikna ettiklerini 
ortaya koymuştur. Yazar bu amaçla The Body Shop ve Starbucks isimli iki işletmeyi analiz 
etmiştir. 
Üstünışık (2014) çalışmasında, yeşil üretimin tanımını yaparak Türkiye için yeni bir yaklaşım olan 
yeşil üretimin makina sanayinde uygulanabilirliğini araştırmıştır. Ayrıca yeşil üretim sayesinde 
kaynak tasarrufu yapılabileceğini, atıklarının bertarafının sağlanabileneceğini, verimlilik artışıyla 
rekabet avantajı yaratılabileceğini vurgulamıştır.  
Turhan (2015) çalışmasında, yeşil lojistiğin içinde sürdürülebilir üretimi tanıtmış ve yapılan 
uygulamalardan örnekler vermiştir. 
Akkoyun (2016) çalışmasında, sürdürülebilirlik kavramını inceleyerek sürdürülebilir üretimin üç 
boyutunu araştırmış; sürdürülebilir üretimi engelleyen faktörleri Kalite Yayılım Fonksiyonu ve 
Kalite Evi uygulaması ile incelemiştir. 
 
 
3. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM 
 
Sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak çevreye minimum zarar vererek ya da hiç vermeyerek, aynı 
zamanda etkinliği/verimliliği koruyarak uzun bir süre devam edebilme anlamına gelmektedir. 
Üretim ise kelime anlamı olarak belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet 
meydana getirmektir.  
Sürdürülebilir üretim, tüm üretim faaliyetlerinin, çevre faktörleri dikkate alınarak ve çevreye 
gerekli duyarlılık gösterilerek gerçekleştirilmesidir. Sürdürülebilir üretim aynı zamanda kullanılan 
ürünlerin geri toplanarak çeşitli işlemlerden geçirilmesini ve ardından tekrar pazara sürülmesini de 
içermektedir. Sürdürülebilir üretim farklı yöntemlerle kullanılmış ürünlerin tekrar kullanılmasını 
sağlayarak hem çevreye verilen zararı en az seviyeye indirmekte hem de hammadde kullanımını 
azaltmaktadır (Özesen, 2009). 
Sürdürülebilir üretim, üretim faaliyetlerinin hem çevresel, hem sosyal, hem de ekonomik açıdan 
değerlendirildiği, ham malzemenin cevherden çıkarılmasından son ürün haline gelmesine kadar ve 
aynı zamanda ürünün ekonomik ömrü boyunca kamu sağlığı, refahı ve çevreye karşı olumsuz 
etkisinin en aza indirildiği bir üretim tarzıdır (Akkoyun, 2016). 
Sürdürülebilir üretim,  

 Enerjiyi ve doğal kaynakları kirlenme olmaksızın korumak,  
 Ekonomik olarak tutarlılık,  
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 Çalışanlar, tüketiciler ve toplum için güvenlik ve sağlık,  
 Tüm çalışanlar için toplumsal ve yaratıcı olarak ödüllendirici  

mal ve hizmetler yaratmaktır (Lowell, 2017). 
Sürdürülebilir üretim toplum, ekonomi ve çevre kavramlarını içermektedir. Bu kavramların birbiri 
ile uyumlu ve dengeli olması gerekir. Üretimin sürdürülebilir olması, sürdürülebilirliğin içerdiği bu 
kavramlar arasında uyum ve dengenin sağlanması ve devam etmesiyle mümkün olabilir. Şekil 1’de 
bu kavramlar arasındaki ilişkiler ifade edilmiştir. 
 

Şekil 1. Sürdürülebilir üretimin üç kavramı 

 
 
 
4. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİ UYGULAYAN İŞLETMELER 
 
İstanbul Sanayi Odasının 2015 yılı için yaptığı “Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu 2015” 
araştırmasına göre en büyük dört otomotiv firması sırasıyla Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Oyak-
Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş., Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ve Hyundai Assan 
Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’dir. Bu rapora göre sırasıyla yukarıda adı geçen firmaların tanıtımı 
yapılıp, sürdürülebilir üretim adına yaptıkları uygulamalar açıklanacaktır (İstanbul Sanayi Odası, 
2016). 
 
4.1. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 
 
Ford Motor Company, Henry Ford tarafından 1903 yılında Michigan’da kurulmuştur. Firma 6 
kıtada ve 200 ülkede araç üretip dağıtmaktadır. Türkiye’de 1959 yılında otomotiv alanında faaliyet 
göstermek üzere Otosan A.Ş. kurulmuş İstanbul’da fabrikanın temeli atılmış, 2001 yılında 
Kocaeli’de 650 Milyon Amerikan Doları tutarındaki yatırım ile Ford Otosan fabrikası hizmete 
açılmıştır. Ford Otosan A.Ş. günümüzde 10.000’i aşkın kişiye istihdam sağlamaktadır. İşletme 
1.500 kişilik Ar-Ge mühendisi kadrosuyla Türkiye’nin otomotiv sektöründeki en büyük araştırma 
geliştirme organizasyonuna sahiptir (Özpeynirci, 2012). 
Ford Otosan A.Ş.’nin sürdürülebilir üretim çerçevesinde yaptığı çalışmalar aşağıda maddeler 
halinde sıralanmıştır (Ford, 2016): 

• Isınma ve proses amaçlı yakıt olarak doğalgaz kullanılmaktadır. Yapılan ölçümlerde 
doğalgazın yasal olarak belirlenen limitlerin çok altında emisyon yaydığı ortaya çıkmıştır. 
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• İşletme, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
Standardı ile ISO 14064 Sera Gazları Hesaplama ve Denetim Standardı yönetim 
sistemlerini takip etmektedir. 

• Otomotiv fabrikalarının boya atölyelerinden kaynaklanan ve hava kirliliğinin en önemli 
sebeplerinden olan uçucu organik bileşiklerini azaltmak için su bazlı boya kullanmıştır. 

• İşletme, atölyelerde 8-10 kişilik işçi gruplarından oluşan çalışma grubunun önerilerini 
değerlendirmiş ve uygulamıştır. Böylece çalışanların çevresel çalışmalara doğrudan katkısı 
sağlanmıştır. 

• İşletme, tüketicilere ürünler ve üretim proseslerindeki çevresel uygulamaları aktarmak 
amacıyla 2 senelik periyotları içeren “Çevre Faaliyet Raporu” yayınlamaktadır. 

 
4.2. Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 
 
Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş., 1969 yılında Türkiye’den Oyak ve Fransa’dan Renault 
grubunun katılımı ile kurulmuştur. Firma Renault marka binek araçların ve bu araçlara ait motor ve 
mekanik parçaların üretimi ve ihracatını gerçekleştirmektedir. Oyak-Renault 51'i Fransız Renault 
SA grubuna, %49'u ise Türk Oyak grubuna aittir. İşletmede üç vardiyada 6700 personel 
çalışmaktadır (Özçelik Sözer, 2017). 
Oyak-Renault’nin sürdürülebilir üretim çerçevesinde yaptığı çalışmalar aşağıda belirtilmiştir 
(Alliance, 2014; Oyak, 2016): 

 Atık yönetimi hedefi çerçevesinde 2015 yılında 2,000 ton atık yağın enerji amaçlı geri 
kazanımını sağlamıştır. Oyak-Renault’un diğer bir başarısı evsel ve ambalaj atıklarının 
daha etkin biçimde ayrıştırılması ile geri dönüşüm oranının artması ve kişi başına düşen 
evsel atık miktarının %15 azalmasıdır. 

 İşletme, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartını takip etmektedir 
 Oyak-Renault, kullanılan malzemeleri geri dönüşümden elde etmeye çalışmaktadır. Bu 

oran %33 tür. 
 Oyak-Renault, üretimde sürdürülebilirliği  devam ettirmek için işletme içinde komiteler 

kurmuştur. 
 
4.3. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 
 
1968 yılında Koç Topluluğunun da kurucusu olan Vehbi Koç tarafından kurulmuştur. Koç Holding 
ve FCA-Fiat Chrysler Automobiles grubu Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. üzerinde eşit 
hisseye sahiptir. Fiat'ın Avrupa’daki iki Ar-Ge merkezinden biri Tofaş’da bulunmaktadır. 
Türkiye’nin 5’nci büyük sanayi kuruluşu olan Tofaş, yılda 400 bin araçlık üretim kapasitesine ve 
10.000 çalışana sahiptir. Bursa’da 350 bin m2’si kapalı olmak üzere toplam 1 milyon m2 alan 
üzerinde faaliyet göstermektedir (Dumansızoğlu, 2015). 
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., sürdürülebilir üretim kapsamında aşağıdaki uygulamaları 
yürütmektedir (Erdoğan, 2016; Tofaş, 2016); 

 Boya üretim departmanında ön kurutma sürecinde kullanılması gereken sıcak hava güneş 
enerjisinden sağlanmaktadır. 

 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartı ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
Standartı, ISO 14064 Sera Gazları Hesaplama ve Denetim Standartı yönetim sistemlerini 
takip etmektedir. 

 Enerji verimliliği ve emisyon yönetimi konularında işletmenin genel müdürüne  raporlama 
yapan komiteler kurulmuştur. 

 Enerji verimliliğini artırmak için işletme içinde çeşitli projeler (örneğin gün ışığından 
azami yararlanmayı sağlayan aydınlatma otomasyonları) hazırlanmaktadır. 2015 yılı 
itibariyle proje sayısı 168’e ulaşmıştır.  

 İşletmenin çevre ve enerji politikaları sürekli eğitimler yoluyla çalışanlarla 
paylaşılmaktadır. 
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4.4. Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 
 
Hyundai Motor Company, 1967 yılında Güney Kore’de kurulmuştur (Hyunda’nin kelime anlamı 
“şimdiki zaman”dır). Hyundai müteahhitliği otomobil, gemi yapımı, sigortacılık, elektronik, lojistik 
gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir. İlk otomobili 1974 yılında üreten firma 30 Aralık 1994 
tarihinde kurulan Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklığı ile Türkiye pazarına 
girmiştir. 25 Eylül 1995’te Kocaeli’de fabrikanın temellerini atan ve 1997 yılının Temmuz ayında 
seri üretime başlayan Hyundai Assan 1 milyon m²’lik bir alanda faaliyet göstermektedir. Bunun 
233 bin m²’si fabrika sahasıdır 108 bin m²’si kapalı alandır. 2015 yılı verilerine göre işletmenin 
2800 çalışanı bulunmaktadır. Her yıl Kocaeli’nde üretilen 200.000’den fazla otomobili 40’dan 
fazla ülkeye ihraç etmektedir (Hyundai Assan, 2017). 
Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’nin sürdürülebilir üretim kapsamındaki uygulamaları 
aşağıda belirtilmiştir (Kibar Holding, 2016): 

 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardını takip etmektedir. 
 Enerji verimliliğini artırmak için verimlilik projeleri uygulanmaktadır.  

 
 
5.SONUÇLAR  
 
İşletmeler rekabetçi pazar koşullarında, toplumun ve devletin giderek artan çevre hassasiyeti ile 
daha sürdürülebilir politika arayışına girmişlerdir. Bu arayışlardan birisi de sürdürülebilir üretim ile 
işletmelerin üretim faaliyetlerinde çevreye verdiği zararı en aza indirmektir. Bu çalışmada, 
Türkiye’de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren en büyük dört işletmenin sürdürülebilir üretim 
konusunda yaptığı uygulamalar incelenmiştir. İncelenen tüm işletmeler sürdürülebilir üretim ile 
ilgili çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu faaliyetler içinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
Standartı uygulanmasının dört işletmenin yürüttüğü ortak faaliyet olduğu görülmektedir. 
Sürdürülebilir üretim konusunda Ford Otosan ve Tofaş’ın daha fazla çalışma yaptığı da dikkat 
çekmektedir. 
Bu çalışma bir otomotiv işletmesine üretimin sürdürülebilir olması için aşağıdaki uygulamaları 
yapmasını önermektedir:  

 İşletmeler, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi Standardı, ISO 14064 Sera Gazları Hesaplama ve Denetim Standardı yönetim 
sistemlerini takip etmelidir. 

 İşletmeler enerji verimliliğini artırmak için işletme içinde verimlilik projelerini 
uygulamalıdır. 

 İşletmeler, çevre ve enerji politikalarını sürekli eğitimlerle çalışanlarla paylaşmalıdırlar. 
 Enerji verimliliği ve emisyon yönetimi konularında işletmenin üst yönetimine raporlama 

yapan komiteler kurulmalıdır. 
Yukarıda ifade edilen önerilerde görüldüğü gibi sürdürülebilir üretimin gerçekleştirilmesi için tüm 
çalışanların desteğinin sağlanması ve etkin raporlama sisteminin kurulması oldukça önemli bir yere 
sahiptir. Bu sebeple işletmeler insan kaynakları ile kalite ve dökümantasyon departmanına daha 
fazla önem vermelidir. 
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KÜRESEL ISINMA SORUNUNA ÇÖZÜM DÜNYADAKİ 
SOSYAL GİRİŞİMCİLER OLABİLİR Mİ? 

KAVRAMSAL BİR ARAŞTIRMA 
 

WORLD’S SOCIAL ENTREPRENEURS MAY BE THE SOLUTION 
FOR GLOBAL WARNING PROBLEM? 

A CONCEPTUAL RESEARCH 
 

Emel FAİZ1 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Global warming, environmental pollution, corruption, hunger, terrorism, wars, injustice in the 
income distribution and so many problems effects are being felt in every corner of our world. 
These issues are only the present century issues like all living communities throughout history, 
although this problem is similar to many social problems to deal with and find solutions. Solution 
resources, every process at first, although the States and public resources, private sector 
representatives and their adequate in cases where non-governmental organizations and we couldn't 
all walks of human society.  
In recent years, is one of the biggest problems faced by mankind and accept large segment of 
society has created awareness and the problem of global warming and climate change awaited 
developing solutions with still more advanced awareness and solution resources. The problem with 
global warming and climate changes in the world for lack of sufficient resources and that some 
countries in this sense will be initiatives to remain inadequate and are thought to be needed for 
enterprises and entrepreneurs.  
At this point, the purpose of the research on the problem of global warming and climate change, as 
well as non-State actors and the private sector for social entrepreneurs from the literature the 
possibility a transaction solution source frame lot. As a social entrepreneurship solution proposal is 
in this study because unlike commercial enterprise social enterprise centre to have a social purpose 
and social value creation approach. 

 
Keywords: Global Warning, Climate Change, Social Entrepreneurship, Social Entrepreneur 
 

ÖZET 
 
Küresel ısınma, çevre kirliliği, yolsuzluk, açlık, terörizm, savaşlar, gelir dağılımdaki adaletsizlikler 
vb. birçok sorunun etkileri dünyamızın her köşesinde hissedilmektedir. Bu sorunlar sadece 
yüzyılımızın sorunları gibi görülse de tarih boyunca yaşayan tüm toplumlar bu sorunlara benzer 
birçok sosyal problemlerle başa çıkmak ve çözüm bulmak zorunda kalmıştır. Çözüm kaynakları, 
her süreçte başta devletler ve kamu kaynakları olsa da, özel sektör temsilcileri ve onların yeterli 
kalamadığı durumlarda sivil toplum örgütleri ve toplumun her kesiminden insan olmuştur.  
Son yıllarda ise insanlığın yüz yüze kaldığı en büyük problemlerden biri olan ve toplumun büyük 
kesiminde farkındalık ve kabullenmişlik yaratmış olan küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunu 
geliştirilen çözüm önerileri ile halen daha ileri düzeyde farkındalık ve çözüm kaynakları 
beklemektedir. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile ilgili problem için dünyadaki kaynakların 
yeterli derecede olmaması ve bazı ülkelerin bu anlamda yetersiz kalması için devreye girecek 
girişimlere ve girişimcilere ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.  
                                                
1 Yrd. Doç. Dr., Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü, emelgokmenoglu@duzce.edu.tr 
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Bu noktadan hareketle, araştırmanın amacını küresel ısınma ve iklim değişikliği problemi için 
devletlerin ve özel sektörün yanı sıra sosyal girişimcilerin çözüm kaynağı olabilme ihtimalini 
literatürden hareketle bir çerçeve çizebilmektir. Sosyal girişimciliğin bir çözüm önerisi olarak 
çalışmada yer almasının nedeni, sosyal girişimin merkezinde ticari girişimlerden farklı olarak bir 
sosyal amacın var olması ve sosyal değer yaratma yaklaşımıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, İklim Değişikliği, Sosyal Girişimcilik, Sosyal Girişimci 
 
JEL kod: M10, M13 
 
 
1. GİRİŞ  
 
İlk olarak 50 yıl önce bilim adamları tarafından fark edilen ve üzerinde araştırmalar yapılan küresel 
ısınma sorununa ilişkin yıllardır nedenleri, sonuçları ve yol açtığı tehlikeler konuşulmaktadır. Sera 
gazlarının etkisi nedeniyle yeryüzündeki sıcaklığın atmosfer içinde daha fazla hapsolması 
sonucunda kışın ortasında bir anda yaz havası gibi gelişen sıcaklıklar, yazın ortasında bir anda 
şiddetlenen yağmurlar, aşırı yükselen ve bunaltan sıcaklıklar havaların hiç esmiyor olması vb. işte 
tam da küresel ısınma probleminin sonuçlarıdır. 
Küresel ısınma sorunundan bir anda kurtulmanın mümkün olmadığını belirten bilim adamları 
ancak kurtulmak için insanoğlunun yapabileceği birçok şeyin bulunduğunu ve sonuçlarının 
yaratacaklarının bu şekilde ertelenebileceğini ifade etmektedir. Yapılabileceklerin hepsi aslında 
toplumlar tarafından bilinmekte ancak tam anlamıyla icra edilmemektedir. Küresel ısınmaya 
karşı yapılabileceklerin hepsi çözüme birer katkı olmakla birlikte toplumun geniş bir kesiminin 
küresel ısınmaya karşı getirilen çözümlerde daha da fazla rol almasını sağlamak önemlidir. Bu 
noktadan hareketle, dünyadaki sosyal girişimcilerin toplumsal sorunlara çözüm üretebilmek ve 
toplumda kalıcı etkiler yaratabilmek adına önemli olduğuna dair dikkat çekmek bu araştırmanın 
ana amacıdır. 
 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI  
 
2.1. İklim Değişikliği Ve Küresel Isınma 
 
İklim değişikliği, “Nedeni ne olursa olsun, iklim koşullarındaki büyük ölçekli ve önemli yerel 
etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişikliklerdir” (Türkeş, 1997 aktaran 
Türkeş,2000:191) şeklinde tanımlanmaktadır. İklim değişiklikleri, 1980’li yılların sonu ve 
1990’ların başından beri küresel iklim sisteminde değişikliklere neden olabilecek doğal iç ve dış 
kuvvetlerin ve etmenlerin yanı sıra, sera gazı birikimlerini artıran insan etkinlikleri de dikkate 
alınarak tanımlanmakta ve değerlendirilmektedir.  
İklim değişiminin etkileri konusunda ele alınan değişken küresel ortalama yeryüzü sıcaklığıdır 
(Nordhaus, 1993:14 aktaran Özdemir, 2008:143). 20. Yüzyılın da son bin yılın en sıcak yılı olduğu 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği panelinde belirtilmiştir. Bu da dünyanın ısısının değiştiğini 
göstermektedir.  
İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde 
sıcaklığın artmasına ise küresel ısınma denilmektedir. Daha detaylı açıklamak gerekirse, dünyanın 
yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılmaktadır. Dünya bu ışınları tekrar atmosfere yansıtmakta ama 
bazı ışınlar su buharı, karbondioksit ve metan gazının dünyanın üzerinde oluşturduğu doğal bir örtü 
tarafından tutulmaktadır. Bu da yeryüzünün yeterince sıcak kalmasını sağlamaktadır. Ancak 
özellikle son yüzyılda fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki 
tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerden ötürü karbondioksit, metan ve diazot monoksit gazların 
atmosferdeki yığılması artış göstermiş bulunmaktadır. Bilim adamlarına göre işte bu artış küresel 
ısınmaya neden olmaktadır (Şaylıkay, 2010:3). 
 
 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

 

581 
 

2.2. Sosyal Girişimcilik 
 
Küresel ısınma, hava kirliliği, çevre kirliliği, açlık, yoksulluk, obezite, savaşlar, terörizm, ulusal 
ekonomilerde yaşanan duraklamalar, işsizlik, gelir dağılımında adaletsizlik vb. gibi eklenebilecek 
birçok toplumsal sorunla dünya toplumları mücadele etmektedir. Yaşanan sosyal sorunlar 
toplumsal duyarlılığı arttırmış ve sadece ticari yaklaşımla ele alınan girişimcilik konusuna sosyal 
girişimciliğin de dâhil edilmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (Besler, 2010:20).  
Literatürde sosyal girişimciliğin tanımlanması ve kapsamının ne olduğu konusunda tam bir birlik 
bulunmamaktadır. Farklı yaklaşımlarda, sosyal girişimcilik olgusu, gerek kamu gerek özel gerekse 
de sivil sektör kapsamında farklı şekillerde algılanmakta ve tartışılmaktadır (Besler, 2010:9). Bu 
alana özgü alan yazının ilk gelişmeye başladığı yıllarda, sosyal girişimcilik kavramının kar amacı 
gütmeyen örgütlere ilişkin olduğunu ileri sürenler bulunmaktadır (Prahbu, 1998; Thompson, 2002; 
Mort ve diğ., 2003; Spear, 2006 aktaran Aslan vd. 2012:72). Diğer yaklaşımlara baktığımızda ise, 
kar amaçlı sektörlerde de sosyal girişimciliğin olabileceğini iddia eden çalışmalar bulunmaktadır 
(Dees ve Anderson, 2003; Emerson ve Twersky, 1996 aktaran Besler, 2010).  
Bu yaklaşımlara ilaveten sosyal bir amaç gütmeyen örgütlerin de sosyal girişimcilik kapsamında 
değerlendirilebileceği ileri sürülmüştür. Thompson (2002)’de literatürde yer alan bu karmaşaya 
istinaden Kao’nun 1993’te yapmış olduğu girişimcilik tanımından (“Bireyler için servet yaratmak 
ve topluma değer katmak amacıyla yeni şeyler ekleme ve farklı şeyler yapma süreci”) hareketle 
sosyal girişimciliğin hem kar amacı güden işletmelerin sosyal amaca hizmet eden faaliyetlerinin, 
hem kar amacı gütmeyen kuruluşların faaliyetlerinin hem de gönüllülerin emek ve bağışlarıyla 
kurulan dernekler vb. gibi kuruluşların faaliyetlerinin hepsinde sosyal girişimciliğin 
bulunabileceğini iddia etmiştir (Thompson, 2002:413).  
Sosyal girişimcilikte yerleşmiş problemleri çözmek için yeni radikal yaklaşımlar geliştirmek 
gerekmektedir. Sektörler, işletmeler, çalışma grupları, organizasyonlar, hep birlikte çeşitli 
niteliklerde sosyal girişimcilik örneği sergileyebilir (Özdevecioğlu ve Cingöz, 2009: 86). Sosyal 
girişimciliğin kapsamına giren tüm bu faaliyetlerden hareketle, sosyal girişimci, yaşadığı toplumda 
ortaya çıkan sosyal aksaklıkları fark ederek o güne kadar akla gelmeyen ya da cesaret edilmeyen 
bir yaklaşımla sorunların üzerine giden; yaratıcı, ısrarcı, duyarlı, gerçekçi tavırları ile fark yaratan 
ve toplumun güvenini kazanan kişidir (Denizalp, 2009:8). Sosyal girişimci neyin yolunda 
gitmediğini bulur ve sistemi değiştirerek, çözümü yaygınlaştırarak ve tüm toplumu yeni 
sıçramalara ikna ederek sorunun ortadan kalkmasını sağlar. Sosyal girişimciler yalnızca balık 
vermek ya da balık tutmayı öğretmekle yetinmez, balık endüstrisinde bir devrim yaratana dek 
dinlenmeksizin çalışırlar (Denizalp, 2009:7). 
 
 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA  
 
3.1. KÜRESEL ISINMA SORUNUNA ÇÖZÜM OLARAK SOSYAL GİRİŞİMCİLER 
 
Küresel iklim değişikliği üzerinde belirgin bir insan etkisinin bulunduğu ve iklimin geçen yüzyıl 
boyunca önemli ölçüde değiştiği WMO ve BM Çevre Programı (UNEP) tarafından ortak yürütülen 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin 1995 yılında yayımlanan değerlendirme raporunda 
açıkça belirtilmiştir. Hem yeryüzünden nimetler bekleyen hem de yeryüzüne zarar veren yine 
insanlığın ta kendisidir. İşte bu noktada bilim adamlarının bilim yaparak bir çözüm geliştirmesini 
ve bir anda bozulan yeryüzü dengesini düzeltmesini beklemek insanlık için çok ta rasyonel bir 
bakış açısı değildir. Bu nedenle zarar verdiğimiz ancak yaşamakta olduğumuz dünya için birer 
birey olarak yapmamız gerekenler bulunmaktadır.  
İnsanoğlunun yapabileceği ilk şey, tüketim alışkanlıklarını değiştirmektir. Mümkün olabildiğince 
lokal beslenmeye çalışarak, yerel besinler dışında yurtdışından getirilecek besinlerin gelirken 
havaya saldığı karbon oranını azaltmak mümkündür. Evlere ve işyerlerine ısı yalıtımı yaparak 
mümkün mertebe daha az enerji sarfiyatı yaparak, standart ampüller yerine led ampüller kullanarak 
karbondioksit tasarrufu sağlayabiliriz. Küresel ısınma sorununu ve birer birey olarak 
yapabileceklerimizi yakın çevremizdekilerle paylaşarak onlarda farkındalık yaratmak mümkündür. 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

 

582 
 

Ancak yapılması gerekenlerin konuşulduğu tartışıldığı ortamlar çoğu zaman toplumun geneline ne 
yazık ki yayılmamakta ve belirli bir kesimle sınırla kalmaktadır 
(https://hbrturkiye.com/blog/sosyal-girisimcilik-nasil-basariya-ulasir). Öncelikle yaşadığımız 
yüzyılda karşı karşıya kaldığımız birçok sorunun toplumun genelinde farkındalık yaratması ve 
toplumun bu sorunlar hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu başta devletin ve kamu 
otoritesinin bir görevi olmakla birlikte sadece bu kesimle sınırlı kalmayan özel sektörün, sivil 
toplum örgütlerinin de mutlaka rol alması gereken bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Burada olması 
gereken sosyal faaliyetlerin varlığıdır. Çünkü toplumsal duyarlılığın ve sorumluluğun giderek 
arttığı günümüzde (Sarıkaya, 2010:37) sosyal girişimciler bir problemden yola çıkarak uzun 
dönemli projeler geliştirmekte, sürdürmekte ve sosyal dönüşümü sağlamaktadır. Sosyal 
girişimciler, problemler için sürdürülebilir modeller yaratabilmektedir. 
Dünyanın her yerinde derin bir şekilde etkileri hissedilen iklim değişikliği ve küresel ısınma 
sorununa karşı da sosyal girişimcilerin geliştirecekleri modeller sayesinde toplumda fark 
edilebilirlik yaratılabilir ve küresel ısınmadan dolayı sıkıntı çeken Afrika’daki aşırı kurak 
bölgelerde yaşayan insanlar ve Bangladeş gibi sıkça sel felaketi ile karşı karşıya kalan ülkeler 
(http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2011/07/K%C3%BCresel-Karbon Emisyonlar 
%C4%B1-Ve-K%C3%BCresel-Karbon-Ticareti.pdf) için gerekli bağışların toplanmasında fon 
sağlayıcılarla çözüm getirilebilir.  
 
   
4. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR  
 
Çalışmada literatür taraması yönteminden yararlanılarak konu ile alakalı ulusal ve uluslar arası 
literatür taranmış iklim değişikliği ve küresel ısınma, sosyal girişimcilik konularına ilişkin bilgi ve 
veriler derlenmiştir. Sonuç olarak da, sosyal girişimcilerin küresel ısınmanın yeryüzünde yarattığı 
etkiler ve dolayısıyla insanoğlunun yaşamına ilişkin ortaya çıkan sonuçların çözümünde nasıl etkin 
rol alacağına ve neler yapılabileceğine ilişkin tartışmalar gerçekleştirilerek bir kısım önerilerde 
bulunulmuştur.  
Sosyal girişimcilik ile dünyanın yaşadığı sorunlara kalıcı çözüm önerileri geliştirebilmek ve bunları 
belirli gruplardan toplumun geneline yayabilmek hem zaman hem de çok sayıda sosyal girişimci 
gerektirmektedir. Ancak sosyal girişimciliğin özünde yer alan “sosyal” ve “girişimcilik” olguları 
kavramsal olarak birleştiğinde daha fazla sosyal girişimci liderin oluşması da imkansız gibi 
gözükmemektedir. Hem ülkemizde hem de dünyada girişimcilik adına birçok faaliyet, eğitim, 
seminerler düzenlenmekte ve bireyler girişimci olmaya teşvik edilmektedir. Diğer yandan girişimci 
bireylerin sosyal bir amaca hizmet etmeleri ise toplumsal dönüşümün bir parçası olarak görülmekte 
ve topluma hizmet eden projelere tüm devletler öncelik sağlamaktadır.  
Tüm ülkelerde şu anda sayıları az da olsa giderek artan sosyal girişimciler ve yaptıkları örnek 
faaliyetler ne zaman ki sosyal amaçları gerçekten uzun süreli bir etki yaratırsa o zaman hedefe 
ulaşmış olacaklardır. Bu açıdan bakıldığında, iklim değişikliği ve küresel ısınma sorunu için çözüm 
üreterek bu sorunu ortadan kaldırmak aslında sosyal girişimcilerin ulaşmak istedikleri hedef 
değildir. Sosyal girişimcilerin başaracakları hedef, toplumdaki bireyleri bu konuda bilinçlendirerek 
bu probleme yansıyan insan etkisini ortadan kaldırmaktır. İnsanların iklim değişikliğine yol açan 
tüm etkilere dair yapabileceklerini kısa süreliğine değil de yaşamları boyunca yapıyor olmaları 
sosyal girişimcilerin başarıya ulaştıklarının kanıtı olacaktır. Son olarak küresel ısınma problemine 
ilişkin sosyal girişimcilerin başarıya ulaşmaları için gerekli olan şey, hem devletin hem özel 
sektörün koordineli bir şekilde aktif desteği olacaktır. 
Araştırmadan hareketle, küresel ısınmaya karşı toplumda farkındalık yaratmak ve bilinç oluşturmak 
amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren Ashoka gibi dünya çapında etkin bir şekilde çalışan sosyal 
girişimcilik örneklerini ele alarak derinlemesine mülakat tekniği kullanılarak uygulamalı bir 
araştırma gelecekteki çalışmalarda yapılabilir. Sadece iklim değişikliği ve küresel ısınma problemi 
için değil dünyada insanlığın karşı karşıya kaldığı birçok sorunla alakalı sosyal girişimcilik 
örnekleri ve bu alanda faaliyet gösteren örgütler ve derneklerle görüşmeler yapılarak keşifsel 
araştırmalar alan yazına katkı sağlayacaktır.  
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ÖLÇÜMÜ: 
BİR ARAŞTIRMA 

 
PERFORMANCE EVALUATION CRITERIA MEASUREMENT: A 

RESEARCH 
 

        Sevtap SARIOĞLU UĞUR1           Özkan KABAK2                 Mümtaz SEVİMLİ3 
 
 
 

ABSTRACT 
 
This study was carried out by using AHP (Analytical Hierarchy Process) to determine evaluation 
criteria of performances of employees and managers of a public institution. For the selection of the 
parameters for performance measurement, 9 administrators working in the administration of 
employees and administrators of public institutions were asked to select 10 of the criteria consisting 
of 48 parameters and 9 administrators with the questionnaire based on 14 most preferred 
performance parameters, . Priority vectors were created by using AHP method to determine the 
relevant parameters and importance criteria for performance of each selector were determined by 
normalizing the matrix and determining the consistency ratio (p <0,01). According to the findings 
obtained from the research, the most important criteria among the 14 parameters selected for the 
performance evaluation from the managers are experience, responsibility, knowledge level, self-
sacrifice, leadership, reliability, problem solving, commitment to the institution, initiative use, 
communication power, method development, Adaptation to work, honesty has emerged. Thus, the 
ranking of the selected criteria for performance evaluation was established in the study. With this 
study, the parameters to be used for performance evaluation were determined. 
 
Key word: Analytic Hierarchy Process, Performance,  Performance evaluation,  
 
JEL Codes: D23, M12. 
 

ÖZET 
 
Bu çalışma, AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) kullanılarak bir kamu kurumuna ait çalışan ve 
yöneticilerin performanslarının değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi üzerine yapılmıştır. 
Performans ölçümünü oluşturulacak parametrelerin seçimi için bir kamu kurumuna4 ait çalışan ve 
yöneticilerin idaresinde görevli 9 idareciden 48 parametreden oluşan kriterlerden 10 tanesinin 
seçilmesi istenmiş ve en çok tercih edilen 14 performans parametresi baz alınarak oluşturulan 
anketle kurumun 9 idarecisi, 7 personelin seçimleri sonucunda da performans için gerekli 
parametrelerin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. İlgili parametrelerin seçildiği veriler AHP 
yöntemiyle matris haline getirilerek öncelik vektörleri oluşturulmuş ve matris normalize edilip 
tutarlılık oranına bakılarak (p<0,01) her seçicinin performans için önem kriterleri belirlenmiştir. 
Araştırmada elde edilen bulgulara göre yöneticilerden performans değerlendirme için seçilen 14 
parametreden en önemli kriterler sırasıyla deneyim, sorumluluk alma, bilgi düzeyi, özveri, liderlik, 
güvenilirlik, problem çözme, kuruma bağlılık, inisiyatif kullanma, iletişim gücü, metot geliştirme, 
işe gösterilen dikkat, ekip çalışmasına uyum, dürüstlük çıkmıştır. Böylelikle çalışmada performans 
değerlendirme için seçilen kriterlerin önemlilik sıralaması oluşturulmuştur. Bu çalışma ile birlikte 
performans değerlendirmede kullanılacak parametreler belirlenmiştir. Kurumun personel 
                                                
1 Yrd.Doç.Dr., Uşak Üniversitesi, İİBF, sevtap.ugur@usak.edu.tr 
2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Uşak Üniversitesi, SBE, ozkanhacettepe@hotmail.com 
3 Yüksek Lisans Öğrencisi, Uşak Üniversitesi, SBE, mumtaz_sevimli_20@hotmail.com 
4 İlgili kamu kurumu çalışmaya izin vermiş ancak isminin açıklanmasını istemediğinden kurum bilgisi verilmemiştir.  
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değerlendirmesi yaparken seçilen bu önem arz ettikleri kriterlerden yararlandığında daha objektif 
değerlendirme yapacağı ve gereksiz performans değerlendirmelerden kaçınıldığında daha sağlıklı 
ve gerçekçi sonuçlar elde edebileceği öngörülmektedir. Ayrıca bu çalışma İle performans alanına 
önemli bir katkı yapıldığı düşünülmektedir. Bununla birlikte performans değerlendirme 
parametreleri farklılaştırılarak ve başka sektörlere uygulanarak bundan sonraki çalışmalarda daha 
farklı performans kriterlerinin ortaya çıkacağı söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Prosesi, Performans, Performans Değerlendirme 
 
JEL Kodları: D23, M12. 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde özel ve kamu sektöründe en önemli örgütsel unsurlardan biri çalışanların gösterdiği 
performans ve bu performansın nasıl değerlendirilmesi gereğidir. Zira mal veya hizmet sektöründe 
üretilen mamul veya hizmetin ortaya çıkmasını sağlayan faktör çalışanların göstermiş oldukları 
performans neticesindedir. Şüphesiz kurumdan kuruma değişen performans değerlendirme 
yöntemleri olsa da önemli olan çalışanların performanslarının doğru bir şekilde 
değerlendirilmesidir. Çalışanların yapmış oldukları işle ilgili özellikleri temel alınarak 
performanslarının değerlendirilmesi; kişisel önyargılardan uzak kalınması ve değerlendiricilerin 
performans değerleme ile ilgili konuya hakim olmaları da son derece önemlidir. Yanlış yapılan bir 
performans değerlendirme ile personelin iş hayatı sona erebileceği gibi hak etmediği halde terfi 
almasına da sebebiyet verilebilir.  
Çalışanların performanslarının değerlendirilmesinde, amaç sadece personelin performansını ölçmek 
ve ona göre ödül ve ceza sisteminin uygulanması olmayıp personelin örgüte katkısının ne yönde 
olduğu ve böylelikle örgütsel hedeflere ulaşıp ulaşılmadığının belirlenmesidir. Böylelikle örgütün 
personel ihtiyacından kariyer planlamasına, yeteneklerinin keşfedilmesinden eğitim programlarına,  
ücret politikasından motivasyon unsurlarının belirlenmesine varana kadar birçok farklı yönden 
gelişim ve örgütsel katkı sağlanmış olur. Bu katkı için önemli olan doğru bir performans 
değerlendirme sisteminin varlığıdır. Nitekim Barutçugil (2004) eserinde, Türkiye’de insan 
kaynakları yönetiminin sorunlarından birinin de adil bir performans değerlendirilmesinin 
yapılamaması olduğunu vurgulamaktadır. O halde her bir örgütün kendine has personelinin varlığı 
standart bir performans değerlendirme sistemini ne derece doğru kılabilir? Zira aynı örgütte bir 
personel evrak işlerinden sorumlu iken diğeri ağır bir işçilik gerektiren işle meşgul olabilmektedir. 
Her iki personelin aynı koşullara göre değerlendirilmesi ne kadar adil olabilir? Bu örnekler ve 
sorular çoğaltılabilir ancak amaç burada her yöneticinin veya performans değerlendiricinin 
personelin yaptığı işe göre bakış açısının değişmesi gerektiği yönündedir. Performans 
değerlendiricilerin yöneticilerle birlikte iş arkadaşları, müşteriler hatta kendileri dahi olabildiği bir 
sistem olan performans değerlendirme kriterleri belli olduğunda değerlendirme yapanların ilgili 
kriterlere göre değerlendirilen personelin daha gerçekçi bir ortamda değerlendirildiği 
düşünülmektedir. Bu sebeple yapılan literatür taraması sonucu elde edilen kriterler öncelikle 
yöneticilerin görüşleri alınarak en önem verilen kriterlerin numaralandırılması istenmiş ve en 
yüksek çıkan 14 farklı kriter belirlenmiştir. Çalışma AHP yöntemi kullanılarak her bir yöneticinin 
belirlediği kriterler analiz edilmiştir. Buna göre çalışmanın yapıldığı kamu kurumundaki yöneticiler 
performans değerlendirmede en önem verdikleri parametreleri “deneyim, sorumluluk alma, bilgi 
düzeyi, özveri, liderlik, güvenilirlik, problem çözme, kuruma bağlılık, inisiyatif kullanma, iletişim 
gücü, metot geliştirme, işe gösterilen dikkat, ekip çalışmasına uyum ve dürüstlük” olarak 
belirlemişlerdir. Bu seçilen parametreler personel tarafından da değerlendirilmesi istenilmiş ve 
çalışmada performans değerlendirme için en yüksekten düşüğe tercih edilen kriterler belirlenmiştir. 
İlgili kurum personeli değerlendirilirken bu kriterler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde 
personelin performans ölçümü daha sağlıklı olabilecektir. Nitekim ilgili kriterler mevcut 
çalışanlarla birlikte belirlendiğinden ilgili kurumda performans değerlendirme daha objektif bir 
şekilde gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda her kurumun belirlediği kendine has performans 
kriterleri ve önem derecesi AHP yöntemi ile belirlenip uygulanabileceği yeni sistemler 
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oluşturulabilir. Böylelikle kurumun performans değerlendirme sistemleri kendilerine özgü, objektif 
ve daha tutarlı hale gelebilir.  
 
 
2. PERFORMANS VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME  
 
2.1. Performans ve Performans Değerlendirme Kavramı 
 
TDK’ya (URL1, 2017) göre performans, “başarım” olarak tanımlanmaktadır.  Performans 
değerlendirme ise çalışanların başarısını, işteki tutum ve davranışlarını, ahlak durumunu ve 
özelliklerini bütünleyen ve çalışanın organizasyonun başarısına olan katkılarını değerlendiren 
planlı bir araç) olarak tanımlanmıştır (Barutçugil, 2002). Bir işin ne zaman nasıl ve ne kadar 
yapılacağı her örgüt sisteminde daha önceden belirlenir ve bu belirlenen ölçütler miktar, sayı gibi 
ölçülebilir niteliklere göre değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç performans göstergesi olarak 
kabul edilmektedir. Örneğin bir malın 1 saatte 100 adet üretilmesi standardını taşıyan bir personelin 
performansı istenilen düzeyde gerçekleşmiştir. Ancak personel değerlendirmesinde her zaman 
üretim miktarı ve zaman esası temel alınmamaktadır. Nitekim işe sürekli geç gelen bir personel 1 
saatte 100 üretim gerçekleştirdiği için işine zamanında gelen personelle aynı şartlarda 
değerlendirileceğinden haksız bir personel yönetim sistemini de beraberinde getirecektir. Buna 
istinaden iyi bir performans değerlendirme şu uygulamaları içermelidir (Pulakos, 2009):  
• İş davranışlarını ve sonuçlarını değerlendirme, 
• Tutarlılığı, adaleti ve doğruluğunu kolaylaştırmak için tanımlanmış derecelendirme standartlarına 
göre puanlama yapma, 
• Derecelendirme notlarının gerekçelerini daha iyi açıklamak ve yöneticilerden daha anlamlı ve 
vicdani geribildirim sağlamak amacıyla anlatı yorumları yapma. 
Performans değerlendirme sistemi doğru çalışan örgütler personelini de doğru yönlendireceğinden 
personelin gerek içinde bulunduğu durumu gerek gelecekle ilgili planlamaları ve geçmişle ilgili 
tecrübeleri de doğru bir şekilde aktarılmış olacaktır.  
 
2.2. Performans Değerlendirmenin Amaçları ve Yararları 
 
Performans değerlendirme örgütler için gerekli ve bir o kadar da yararlı bir sistemdir. 
Yöneticilerin, dışarıdan uzman kişilerin, çalışma arkadaşlarının, müşterilerin ve hatta kişinin 
kendisinin dahi değerlendirmeye katılabileceği (Uyargil, 2008) bu sistemde personelin iş ortamında 
değerlendirilmesi her şeyden önce çalışanın değerini de ortaya koymuş olacaktır. Performans 
değerlendirme ile aynı doğrultuda olan performans yönetiminin altı amacı incelendiğinde 
performans değerlendirmenin yararları kendiliğinden ortaya çıkmış olacaktır. Bu amaçlar şu 
şekilde özetlenmiştir (Aguinis, 2013):  
Stratejik: Örgütün amaçlarını bireysel hedeflerle ilişkilendirir, böylece örgütsel hedeflerin elde 
edilmesiyle tutarlı davranışları güçlendirir. 
İdari: Maaş ayarlamaları, promosyonlar, çalışanların sürekliliği veya sona erdirilmesi, başarılı 
performansın tanınması, yoksul çalışanların belirlenmesi, işten çıkarmalar ve başarı artışları da 
dahil olmak üzere çalışanlar hakkında kararlar vermek için geçerli ve faydalı bilgiler kaynağıdır. 
İletişim: Çalışanların ne kadar iyi yaptıkları, nerede ihtiyaç duydukları bilgileri alabilecekleri ve 
denetçinin beklentileri hakkında bilgilendirilmelerine olanak tanır. 
Gelişimsel: Yöneticilere çalışanlarını eğitmesini ve onlara yardımcı olmasını sağlayan geribildirim 
içerir. 
Örgütsel koruma: İşgücü planlamasında kullanılacak olan ve performans ihtiyaçlarını değerlendiren 
mevcut çalışanlara ait beceriler, yetenekler, promosyon potansiyelleri ve atama geçmişleri 
hakkında bilgi verir. (Örneğin, bir eğitim programına katıldıktan sonra yüksek seviyede performans 
gösteren çalışan sayısı). 
Belgeler: Önerilen önerilerin seçimlerinin yanı sıra idari kararların öncül doğruluğunu 
değerlendirmek için kullanılabilecek verileri verir.  
Bu amaçlarla aynı doğrultuda olan yararları Uyargil (2008) çalışmasında yönetici, çalışan ve örgüt 
için ayrı ayrı ele almış olmakla birlikte özetle şu yönlerin altı çizilmiştir:  
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 Planlama ve kontrol daha etkin hale gelir, 
 Astlarla iletişim daha etkili olur ve yetki devri kolaylaşır, 
 Astların gelişmesi gereken yönleri belirlenirken yöneticiler kendi güçlü /güçsüz yalarını 

keşfederler, 
 Yönetsel beceriler gelişir, 
 Üstlerin beklentilerini bilen çalışanlar performanslarının nasıl değerlendirildiğini de 

bilirler, 
 Çalışanlar güçlü / güçsüz yanlarını bilir, 
 İşletmedeki rol ve sorumluluk daha iyi anlaşılır, 
 İş tatmini ve çalışanın kendine güven duygusu gelişir, 
 Örgütsel etkinlik artarken üretim kalitesi gelişir, 
 İnsan kaynakları planlaması daha güvenilir bir biçimde gerçekleştirilir 

 
2.3. Performans Değerlendirmede Kullanılan Kriterler 
 
Performans değerlendirilmesi gerçekleşirken öncelikle ilgili personel ve yapılan faaliyetler göz 
önünde bulundurulmalıdır. Beyaz yakalı çalışanlardan mavi yakalı çalışanların çalışma 
performansının beklentisi nasıl ki yanlış bir tutumsa tüm çalışanlar için yetenek, beklenti, motive 
unsurları, ceza ve ödül beklentileri dahi birbirinden farklı olan çalışanların performanslarının 
sürekli aynı kriterlerle değerlendirilmesi de bir o kadar yanlış tutum olarak değerlendirilir.  Bu 
doğrultuda genel kriterler;  “ kişilik özellikleri, performans özellikleri ve sonuçlarla hedeflere 
ulaşma” olmak üzere üç farklı sınıflandırmadan söz edilmektedir (Uyargil, 2008). Hangi kriterler 
temel alınırsa alınsın önemli olan seçilen kriterlerin gerçekçi bir şekilde performansı ölçme 
durumunun olup olmadığıdır. Ayrıca objektif değerlendirme sisteminin varlığı, astlara 
performansları hakkında bilgi verilerek ilgili örgütsel hedeflere ulaşmada anlaşılabilirliğin 
sağlanması ve sürekli aynı kriterler temel alınarak performans değerlendirme sisteminin 
yapılmaması ve performans değerleme hatalarına5 kapılmamak adına son derece dikkatli olunması 
gereği göz önüne alınmalıdır. Performans değerlendirmede kriterden ziyade bir koşul olarak söz 
edilen çalışmada (Çalık ve Ereş, 2006) ise geçmiş ve o andaki iş performansının değerlendirilerek 
gelecekte gösterilecek başarıyı saptamak olduğu vurgulanmıştır.  
 
 
3. ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP/AHS) 
 
Sosyal alanlarda kullanılan birçok farklı analiz yöntemleri söz konusudur. Zira sosyal bilimler fen 
bilimleri gibi sadece tek bir doğruyu içermediğinden dış etkenler, bağımlı ya da bağımsız 
değişkenlerle verilerin birbirinden farklı değerlendirilmesi ile çok fazla ve farklı sonuçlar elde 
edilmektedir. Bununla birlikte özellikle çok fazla seçenek arasından en iyi, en doğru veya en çok  
gibi belirleyici unsurlara göre karar verilmek istendiğinde; çok kriterli karar verme (Multi Criteria 
Decision Making-ÇKKV) problemi ile karşılaşılmaktadır. Bu doğrultuda genel olarak ÇKKV 
teknikleri, çok sayıda birbirinden bağımsız faktörün etkisini dikkate alarak, karar vericiye en uygun 
seçeneğin belirlenmesinde yardımcı olan yaklaşımlardır. ÇKKV teknikleri içerisinde en popüler 
olanları ise analitik hiyerarşi süreci (Analytic Hierarchy Process-AHS), analitik ağ süreci (Analytic 
Network Process- AAS), veri zarflama analizi (Data Envelopment Analysis-VZA), entropi, elektre, 
promethee ve TOPSIS yaklaşımlarıdır (Ayan, Y. ve Perçin, 2012). İşletme yöneticileri tarafından 
anlaşılması ve uygulanması kolay olmakla birlikte karar verme sürecinin iyileştirilmesine de 
yardım edebilecek bir yöntem (Dağdeviren ve Eren, 2001) olan AHP; 1971-1975 yılları arasında 
çalışma yaparken Saaty tarafından geliştirilmiştir. AHP yöntemi hem fiziksel hem de sosyal 
alanlarda ölçüm yapmak adına kullanılabilecek bir yöntem olup kısaca bir problemi modellemek 
için bir hiyerarşik veya bir ağ yapısına ve yapı içinde ilişkiler kurmak için çiftli karşılaştırmalara 
ihtiyaç duyulan bir yöntemdir. (Saaty, 1987).  AHP yönteminde hiyerarşik yapı oluşturulduktan 
sonra her bir kriter temelinde alternatiflerin karşılaştırılması ve kriterlerin kendi aralarında 
                                                
5 Performans değerlendirme hataları: hale etkisi, belirli derecelere/puanlara yönelme, yakın geçmişteki olaylardan etkilenme, kontrast 
hatalar, kişisel önyargılar, pozisyondan etkilenme, atıf hataları (Uyargil, 2008; Barutçugil,2002) 
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karşılaştırılması için ikili karşılaştırma karar matrisleri oluşturulur. Saaty (1980) tarafından önerilen 
1-9 önem skalası Tablo 1’de gösterilmiş olup tabloda yer almayan 2, 4, 6, 8 gibi değerler ara 
değerler olarak kabul edilmektedir. Karar verici kararsız kaldığında bu değerlerden birini 
kullanabilmektedir (Dağdeviren ve Eren, 2001) : 
 

Tablo 1. Önem Skalası 
Önem Derecesi Tanımı 

1 Eşit önemli 
3 Orta derecede önemli 
5 Kuvvetli derecede önemli 
7 Çok kuvvetli derecede önemli 
9 Kesin önemli 

                                     Kaynak: Saaty (1980)’den aktaran Dağdeviren ve Eren, 2001 
 
Küçükönder ve arkadaşlarının (2013) yaptıkları çalışmada AHP’nin işlem basamakları sırasıyla şu 
şekilde belirtilmiştir; 

 Karar verilecek olan problemin doğru bir şekilde tanımlanması, 
 Her seviyede yer alan öğelerin ikili karşılaştırmalarının yapılması, 
 Tüm öğelerin birbirlerine göre önem derecelerinin hesaplanması,  
 Tutarlılık ölçütünün hesaplanması ve kontrolü, 
 Bileşik göreli önem derecesinin hesaplanması ve karar verme 

 
 
4. ARAŞTIRMA 
 
Bu bölümde araştırmanın amacı, yöntemi, kısıtları ve bulguları hakkında bilgi verilecektir. 
 
4.1. Araştırmanın Amacı  
 
Çalışma, AHP kullanılarak bir kamu kurumunda çalışan personelin performan değerlendirme 
kriterlerinin belirlenmesi üzerine yapılmıştır. Bu çalışma ile birlikte performans değerlendirmede 
kullanılacak parametreler belirlenmiştir. Kurumun personel değerlendirmesi yaparken gerekli 
performans kriterlerden yararlandığında daha objektif değerlendirme yapacağı ve gereksiz 
performans değerlendirmelerden kaçınıldığında daha sağlıklı ve gerçekçi sonuçlar elde edebileceği 
öngörülmektedir.  
 
4.2. Araştırmanın Yöntemi  
 
AHP Yöntemi kullanılan çalışmada performans değerlendirme kriterleri belirlenirken performans 
değerlendirmede kullanılan kriterler literatür taramasından geçirilerek özellikle Cetişli ’nin (2009)  
çalışmasından yararlanılmıştır. Öncelikle performans değerlendirme için kullanılan parametreler 
(48) belirlenmiş ve yazılı hale getirilmiştir. Yöneticiler ve çalışanlarla birlikte toplamda 16 
personelin olduğu serviste (bkz. 4.dipnot) çalışma iki aşamalı gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada 
belirlenen 48 parametreden en önemli olanların yöneticilerin görüşleri alınarak belirlenmesi 
istenmiş toplam 14 kriterin ön plana çıktığı görülmüştür. İkinci aşamada ise gerek yöneticilere 
gerek çalışanlara ilgili parametrelerin önem derecelerinin belirlenmesi istenmiştir. Çalışmada AHP 
yöntemi kullanıldığından ilgili parametrelere 1’den 9’a kadar numara verilmesi istenmiş ve ortaya 
çıkan “en önemliden en önemsize” doğru performans kriterleri ilgili kurum için tespit edilmiştir.  
Hatalı veya eksik doldurulan veriler (1) ise değerlendirmeye tabi tutulmamıştır.  
 
4.3. Araştırmanın Kısıtları 
 
Bu araştırma Ankara ilinde bir kamu kurumunun bir servisinde (bkz 4. dipnot);  gerekli performans 
değerlendirme parametrelerinin belirlenmesi ve bununla birlikte örgütsel bağlılığı da arttırması 
amacıyla üst düzey yöneticiler (9) ve çalışanlar (7) üzerine yapılmıştır. Çalışma, bu kısıtlar 
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doğrultusunda gerçekleştiğinden katılımcıların verdikleri cevapların doğru olduğu 
düşünülmektedir. Ayrıca araştırma diğer kamu kurumlarına genellenemez.  
 
4.4. Araştırmanın Bulguları  
 
Çalışmada kurumun 9 yöneticisinden daha önce belirlenen 48 performans kriteri (yetki devri, öneri 
performansı, liderlik, inisiyatif kullanma, kararlara katılım, kuruma bağlılık, sorumluluk alma, 
karar verici olma, metot geliştirme, birim müdürünün notu, yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk 
sayısı, kronik rahatsızlık, özveri, kararlılık, güvenilirlik, dürüstlük, bilgi düzeyi, eğitim düzeyi, 
ücret, problem çözme, iletişim gücü, sosyal ilişkiler, analitik düşünme, yaratıcı düşünme, tepki 
verme hızı, değişikliklere uyum sağlama, hızlı öğrenme, beceri, ekip çalışmasına uyum, iş stresi, 
fiziksel çalışma ortamı, çalışma koşulları, fiziki yeterlilik, işin teknik düzeyi, teknoloji kullanımı, 
uzmanlık alanı, deneyim, işe gösterilen dikkat, temizlik, kalite performansı, miktar performansı, 
üretim hata oranı, izin alınan gün sayısı, devamsızlık, işe geç kalma sıklığı) içerisinden en önem 
verdikleri kriterlerin seçilmesi istenerek bir “Performans Parametrelerini Belirleme Anketi” 
yapılmıştır. Çalışma sonucunda idareciler, performans değerlendirme kriterlerinden önem sırasına 
göre 14 kriter belirlemişlerdir. Bu kriterler ve oranları Tablo 2’de görülmektedir.  
 

Tablo 2. En Çok Tercih Edilen Performans Kriterleri 

Performans Parametresi 

Tercih 
 Eden 

 Uzman 
 Sayısı 

Tercih 
Oranı Sınıfı 

1 Ekip çalışmasına uyum 7 10,14493 Yetenek Bazlı Unsurlar 
2 Sorumluluk alma 6 8,695652 Yönetsel Unsurlar 
3 Güvenilirlik 6 8,695652 Kişisel Unsurlar 
4 Bilgi düzeyi 6 8,695652 Kişisel Unsurlar 
5 İnsiyatif kullanma 5 7,246377 Yönetsel Unsurlar 
6 Kuruma bağlılık 5 7,246377 Yönetsel Unsurlar 
7 Metot geliştirme 5 7,246377 Yönetsel Unsurlar 
8 Özveri 5 7,246377 Kişisel Unsurlar 
9 Dürüstlük 5 7,246377 Kişisel Unsurlar 
10 Problem çözme 5 7,246377 Yetenek Bazlı Unsurlar 
11 İletişim gücü 4 5,797101 Yetenek Bazlı Unsurlar 
12 İşe gösterilen dikkat 4 5,797101 İşle İlgili Unsurlar 
13 Liderlik 3 4,347826 Yönetsel Unsurlar 
14 Deneyim 3 4,347826 İşle İlgili Unsurlar 
TOPLAM 69 100  

                             
Tablo 2’de görüldüğü üzere seçimler sonucunda en çok tercih edilen parametre ekip çalışmasına 
uyum (%10,14) olurken en az tercih edilen parametre ise deneyim (%4,34) olmuştur. Böylelikle 
ikili kıyaslama anketinde kullanılacak parametreler: ekip çalışmasına uyum, sorumluluk alma, 
güvenilirlik, bilgi düzeyi, inisiyatif kullanma, kuruma bağlılık, metot geliştirme, özveri, dürüstlük, 
problem çözme, iletişim gücü, işe gösterilen dikkat, liderlik ve deneyim, olarak belirlenmiştir. 
Belirlenen parametrelerle oluşturulan “ikili kıyaslama anketinde kurumda görevli 9 idareci ve 
kurumun biriminde çalışan 7 personel ile bu parametrelerin ikili kıyaslamalarıyla seçilmesi 
istenmiş ve seçilen parametrenin önem derecesinin belirlenmesi istenmiştir. Bu belirleme Tablo 
3’te gösterildiği üzere gerçekleştirilmiştir.  
 
 
 
 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

 

590 
 

Tablo 3. AHP Değerlendirme Ölçeği 
Sayısal Değer Tanım 

1 Öğeler eşit önemde veya aralarında kayıtsız kalınır 
3 1.  Öğe 2.’ye göre biraz daha önemli veya biraz daha tercih edilir 
5 1.  Öğe 2.’ye göre fazla önemli veya fazla tercih edilir 
7 1.  Öğe 2.’ye göre çok fazla önemli veya çok fazla tercih edilir 
9 1.  Öğe 2.’ye göre aşırı derecede önemli veya aşırı derecede tercih 

edilir 
2,4,6,8 Ara değerler 

Kaynak: Saaty ve Alexander, 1989. 
 
Her personelin seçimleri Tablo 4’te görüldüğü üzere (14 x 14) değerlendirme matrisleri 
oluşturulmuştur. 
 

Tablo 4.  1. Personelin İkili Kıyaslama Seçimlerinin Değerlendirme Matrisine Uygulanması 

Per. Krt. 
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Ek.Çal.Uyum 1,00 0,25 0,14 0,25 0,17 0,20 1,00 0,14 0,17 0,25 0,17 0,25 0,33 0,25 
Sor. Alma 4,00 1,00 0,25 3,00 0,25 0,33 4,00 0,25 1,00 2,00 0,33 1,00 2,00 3,00 

Güvenilirlik 7,00 4,00 1,00 6,00 0,33 2,00 7,00 2,00 4,00 6,00 3,00 5,00 7,00 5,00 
Bilgi Düzeyi 4,00 0,33 0,17 1,00 0,20 0,25 3,00 0,20 0,25 0,50 0,25 0,50 1,00 0,50 

İnis. Kul. 6,00 4,00 3,00 5,00 1,00 2,00 6,00 2,00 4,00 5,00 3,00 4,00 5,00 5,00 
Kur.Bağl. 5,00 3,00 0,50 4,00 0,50 1,00 5,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 
Metot Gel. 1,00 0,25 0,14 0,33 0,17 0,20 1,00 0,14 0,17 0,33 0,20 0,25 0,33 0,25 

Özveri 7,00 4,00 0,50 5,00 0,50 0,50 7,00 1,00 4,00 5,00 2,00 4,00 6,00 8,00 
Dürüstlük 6,00 1,00 0,25 4,00 0,25 0,33 6,00 0,25 1,00 3,00 0,33 2,00 3,00 3,00 

Prob.Çözme 4,00 0,50 0,17 2,00 0,20 0,25 3,00 0,20 0,33 1,00 0,20 0,25 1,00 0,50 
İlet.Gücü 6,00 3,00 0,33 4,00 0,33 0,33 5,00 0,50 3,00 5,00 1,00 3,00 4,00 4,00 

İşe Gös.Dik. 4,00 1,00 0,20 2,00 0,25 0,33 4,00 0,25 0,50 4,00 0,33 1,00 2,00 2,00 
Liderlik 3,00 0,50 0,14 1,00 0,20 0,25 3,00 0,17 0,33 1,00 0,25 0,50 1,00 0,50 
Deneyim 4,00 0,33 0,20 2,00 0,20 0,25 4,00 0,13 0,33 2,00 0,25 0,50 2,00 1,00 

 
Tablo 4’deki değerlerlere göre tercihi yaparken katılımcının önem kriteri devreye girmektedir. 
Katılımcı deneyimi ekip çalışmasına uyuma kıyasla biraz daha önemsiyorsa 3’ü, daha fazla 
önemsiyorsa 5'i, çok fazla önemsiyorsa 7'yi, aşırı derecede önemsiyorsa 9 u tercih edecektir. Ara 
değerler ise yine katılımcının tercihine göre değerlendireceği durumdur. Eğer katılımcı çok fazla ya 
da aşırı derecede fazla arasında kalıyorsa 8'i tercih edecektir. Tablo 4’te görüldüğü gibi katılımcı 
“deneyim” parametresini “ekip çalışmasına uyum” parametresine göre biraz daha önemli ile fazla 
önemli arasında kalarak 4 ‘ü tercih etmiştir. Bundan dolayı aşağıdaki örnek matrisinde tüm 
kriterlerin tercihlerinin yapıldığı düşünüldüğünde Tablo 5’teki gibi bir matris oluşmuştur. 
Katılımcının tercih ettiği matriste 14.satır 1. sütuna yazılmıştır. Bu matrisi oluşturulurken yazılan 
terciğin matris simetrisindeki yer 1 in tercihi ile bölünmesi yazılmıştır. Bundan dolayı 1. satır 14. 
sütunun değeri 0,25' tir. 
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Tablo 5. 1. Personelin Seçimlerinin Normalleştirilmesi Ve Elde Edilen Öncelik Vektörü 
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Öncelik 
 Vektörü 

Ek.Çal.Uyum 0,02 0,01 0,02 0,01 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01413 
Sor. Alma 0,06 0,04 0,04 0,08 0,05 0,04 0,07 0,03 0,05 0,05 0,02 0,04 0,05 0,08 0,05012 

Güvenilirlik 0,11 0,17 0,14 0,15 0,07 0,24 0,12 0,22 0,18 0,15 0,21 0,2 0,18 0,14 0,16357 

Bilgi Düzeyi 0,06 0,01 0,02 0,03 0,04 0,03 0,05 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02683 
İnis. Kul. 0,1 0,17 0,43 0,13 0,22 0,24 0,1 0,22 0,18 0,13 0,21 0,16 0,13 0,14 0,18194 

Kur.Bağl. 0,08 0,13 0,07 0,1 0,11 0,12 0,08 0,22 0,14 0,1 0,21 0,12 0,1 0,11 0,12097 

Metot Gel. 0,02 0,01 0,02 0,01 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0146 
Özveri 0,11 0,17 0,07 0,13 0,11 0,06 0,12 0,11 0,18 0,13 0,14 0,16 0,16 0,22 0,13283 

Dürüstlük 0,1 0,04 0,04 0,1 0,05 0,04 0,1 0,03 0,05 0,08 0,02 0,08 0,08 0,08 0,06315 

Prob.Çözme 0,06 0,02 0,02 0,05 0,04 0,03 0,05 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02937 
İlet.Gücü 0,1 0,13 0,05 0,1 0,07 0,04 0,08 0,05 0,14 0,13 0,07 0,12 0,1 0,11 0,09226 

İşe Gös.Dik. 0,06 0,04 0,03 0,05 0,05 0,04 0,07 0,03 0,02 0,1 0,02 0,04 0,05 0,05 0,04791 

Liderlik 0,05 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,05 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02687 
Deneyim 0,06 0,01 0,03 0,05 0,04 0,03 0,07 0,01 0,02 0,05 0,02 0,02 0,05 0,03 0,03543 

  
Tablo 5’te görüldüğü gibi 1. personelin tercihleriyle oluşturulan matrisle her sütun kendi arasında 
toplanarak matristeki her değer kendi sütun toplamına bölünerek ilgili sonuçlar elde edilmiştir. 
Örneğin 1. satırın toplamı 62'dir. 4.satır 1. sütundaki 4 değeri için 4/62=0,6451'dir. Yaklaşık olarak 
0,06 olan bu değeri 4. satır 1. sütuna yazılarak bu şekilde Tablo 6’daki matris oluşturulmuştur. Her 
satırın değerleri toplanarak aritmetik ortalaması alınmış aynı satırda yazılmıştır. Oluşturulan 
değerlendirme matrisi ile öncelik vektörünün çarpımıyla 14x1 matrisi elde edilir. Matrisin her 
elemanı tekrar öncelik vektörünün elemanına bölünerek 14x1 matrisi oluşturulmuştur.  
 

Tablo 6. Delta Max. In Bulunması 
   0,207873  14,7074 
   0,766049  15,28433 
   2,604853  15,92452 
   0,313693  11,6928 

MATRİS*ÖNCELİK 
 VEKTÖRÜ= 

2,866706  15,75594 
1,937402 E= 16,01519 

   0,215632  14,76638 
   2,122138  15,97686 
   0,954507  15,11406 
   0,424959  14,46772 
   1,458914  15,81294 
   0,722785  15,08559 
   0,392266  14,59767 
   0,517248  14,60068 

 
Tablo 6’da görüldüğü üzere diğer aşamada kriter ağırlıklarının hesaplanması gerekmektedir. Bu 
işlemde elde edilen E vektörünün ortalaması (delta)’ yı verir ve Tutarlılık Oranı (CI) 
hesaplamasında kullanılır.  
CI =  (14,98586-14)/(14-1) = 0,075836 olur. 



III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ 
12-15 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 

 

592 
 

Tutarlılık Oranı (CR), tutarlılık indeksinin aynı boyuttaki matrise karşılık gelen rastgele indekse 
(RI) oranlamasıyla elde edilmiştir. 
 

Tablo 7. Rassal İndeks Serisi 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

Kaynak: Saaty, 1980  
 
Rassal indeks serisi 14 olduğun değeri 1.57'dir. Tutarlılık Oranı(CR)= CI/RI= 0,075836/1,57= 
0,048303 (%4,83) olduğundan anket tutarlıdır ve sonuçları değerlendirilebilir. (Tutarlılık sınırı 
0,1). Bu değerin aşağısındakiler değerlendirilmeye alınmaktadır. Bu değerlendirmeden sonra 
tutarlılık oranı uygun her uygulayıcının öncelik vektöründeki değerler için uygulayıcıya göre en 
fazla olanı en önemli;  en az olanı en az önemlidir. 
 
 
5. SONUÇ 
  
Performans yönetimi ve performans değerlendirme bir örgütün insan kaynakları departmanı için 
son derece önemli bir yönetim anlayışıdır. Her örgüt çalışanlarının performanslarını objektif olarak 
değerlendirmeli ve personelle ilgili performans sonuçları paylaşılarak verimliliğin sağlanması 
amaçlanmalıdır. Şüphesiz her örgütün kendine has faaliyetleri ve ona uygun personelin seçimi daha 
ilk başta planlanmalıdır. Ancak iş süreçleri farklılaşabilmekte ve personelin işe uyumu, beklentileri 
ve kabiliyetleri zamanla değişebilmektedir. Bunun için performans değerlendirme son derece 
önemli olup örgütlerde performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ise başlı başına önem 
arz eden bir diğer konudur. Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre idareciler ve çalışanların 48 
performans kriterinden en çok tercih edilen 14 performans değerleme kriteri  olarak “ekip 
çalışmasına uyum, sorumluluk alma, güvenilirlik, bilgi düzeyi, inisiyatif kullanma, kuruma bağlılık, 
metot geliştirme, özveri, dürüstlük, problem çözme, iletişim gücü, işe gösterilen dikkat, liderlik ve 
deneyim” kriterlerini belirledikleri bulgusu elde edilmiştir. Elde edilen kriterlerden en çok tercih 
edileni %10,14 ile ekip çalışmasına uyum olurken en az tercih edilen ise %4,34 ile deneyim 
olmuştur. Belirlenen 14 performans kriteri ile 9 idareci ve 7 personele uygulan uygulanan ikili 
kıyaslama anketi neticesinde 8 uygulayıcının testleri geçerli olmuştur. (p<0.1)  Araştırmada elde 
edilen bulgulara göre yöneticilerden performans değerlendirme için seçilen 14 parametreden en 
önemli kriterler  ise sırasıyla deneyim, sorumluluk alma, bilgi düzeyi, özveri, liderlik, güvenilirlik, 
problem çözme, kuruma bağlılık, inisiyatif kullanma, iletişim gücü, metot geliştirme, işe gösterilen 
dikkat, ekip çalışmasına uyum ve dürüstlük” çıkmıştır. Uygulayıcıların belirlediği performans 
kriterlerinin önem sıralaması belirlenirken puanlama sisteminden yararlanılmıştır. Geçerli olan 8 
testin puanlaması yapılırken her testin önem sıralarına göre 1. sıraya14 puan verilerek sıralanmış ve 
en son 14. kritere 1 puan verilmiştir. Böylelikle çalışmada performans değerlendirme için seçilen 
kriterlerin önemlilik sıralaması oluşturulmuştur. Bu çalışma ile ilgili kamu kurumunun performans 
değerlendirme sisteminde uygulayıcılara bir yol gösterici nitelik taşıdığı düşünülmektedir. 
Çalışmada ortaya çıkan performans değerlendirme kriterleri temel alınarak ölçüm yapıldığında 
performansın gerçekçi, objektif ve tutarlı bir şekilde değerlendirileceği de öngörülmektedir. 
Nitekim ilgili parametreler belirlenirken yöneticilere 48 farklı seçenek sunulmuş ve çalışanlarla 
birlikte önem dereceleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda ilgili kurumun yapmış olduğu faaliyet türü 
ile seçilen performans kriterleri arasında da bir bağ olacağı; farklı kurumlarda yapılacak bir çalışma 
ile farklı performans kriterlerinin seçilebileceği de göz önüne alındığında farklı çalışmalar 
yapılarak bilime katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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OTOMOBİL MARKALARININ WEB SAYFALARINDA 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to demonstrate whether to use standardization strategy or adaptation 
strategy on the web pages of automobile brands published in different countries and to 
determine whether there is a difference in the standardization / adaptation strategies in terms of 
the specified criteria. In this respect, 13 automobile brands, which have ranked the top 100 in 
the Interbrand 2016 report, were included in the study. Also web pages of brands, which 
published in G20, were evaluated according to criteria of background color, language, page 
layout, main menu, main menu placement and photographs. Cochran's Q test and McNemar test 
methods were used in the analysis of the data obtained in the study. The findings show that 
brands prefer standardization in background color in the web pages for all countries, and to 
choose adaptation strategies for other criteria. In addition, it was concluded that there was no 
statistically significant difference among the mentioned brands in term of using standardization 
strategy. On the other hand it was inferred that there was statistically difference in terms of 
other criteria. 
 
Keywords: Website Standardization, Website Adaptation, and Content Analysis 

 
ÖZET  

 
Bu çalışmanın amacı, otomobil markalarının farklı ülkelerde yayınladıkları web sayfalarında 
standardizasyon stratejisini mi, uyarlama stratejisini mi kullandıklarını ve belirlenen kriterler 
bakımından standardizasyon/uyarlama stratejilerinde fark olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu 
doğrultuda Interbrand 2016 yılı raporunda ilk 100’e girmiş olan 13 otomobil markası çalışmanın 
kapsamına dâhil edilmiş ve bu markaların G20 ülkelerinde yayınlanan web sayfaları zemin 
rengi, dil, sayfa düzeni, ana menü, ana menü yerleşimi ve fotoğraflar kriterlerine göre 
değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde Cochran’s Q test ve McNemar 
test yöntemlerinden faydalanılmıştır. Elde edilen bulgular, markaların farklı ülkelerde 
yayınlanan web sayfalarında zemin rengi kriterinde standardizasyona gittikleri diğer kriterlerde 
ise uyarlamayı tercih ettiklerini göstermektedir. Ayrıca söz konusu markalar arasında zemin 
rengi kriteri bakımından standardizasyon stratejisinin kullanımında istatistiki olarak anlamlı bir 
fark olmadığı, diğer kriterler bakımından ise standardizasyon stratejisinin kullanımında 
istatistiki olarak anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Web Sayfa Standardizasyonu, Web Sayfa Adaptasyonu, İçerik Analizi 
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1. GİRİŞ 
 
Ülkeler arasındaki sınırları kaldıran, küreselleşme sürecinde etkin bir role sahip olan internet; 
aynı zamanda iş dünyasını doğrudan etkileyen en önemli makro çevre değişkeni olan 
teknolojinin en dinamik oyuncusudur. Bilgiye olan ihtiyacın ve erişilebilirliğin artması hem 
tüketiciler hem de pazardaki bütün oyuncular için geleneksel alışkanlıkların ve yöntemlerin terk 
edilmesine yol açmıştır. Çoğu tüketici, satın alma karar verme sürecinde, alternatifleri 
değerlendirirken, mağaza mağaza dolaşmak yerine, markaların web sayfalarını ziyaret etmeyi 
yeğlemektedir. Artık günümüz tüketicileri, bir ürünün finansal maliyetinin yanı sıra zaman 
maliyetini de dikkate almaktadır.  
Küresel oyuncuların bir kısmı dünyayı tek bir pazar olarak görüp daha çok standardizasyona 
odaklanırken, diğer yandan küreselleşmeye ve popüler kültüre rağmen, ülkelerin kendine has 
değerlerini dikkate alan; ürünlerinde, markalarında, pazarlama faaliyetlerinde, web sayfalarında 
vs. daha çok uyarlamayı tercih eden organizasyonlar da mevcuttur.  
Bu çalışma, uluslararası arenada faaliyet gösteren otomobil markalarının web sayfa 
standardizasyonlarında nasıl bir strateji izlediklerini tespit etmek ve web sayfa ara yüzünde 
hangi kriterler üzerinde daha çok yoğunlaştıklarını tespit amacıyla yürütülmüştür. Uluslararası 
literatürde çok sayıda standardizasyon/ uyarlama konusu ele alınmış olsa da, Türkiye ve 
uluslararası arenada bu alanda otomobil markalarının web sayfa standardizasyonunu ele alan bir 
çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu alanda birtakım tespitlerde bulunulması ve çıkarımlar yapılması 
adına bu araştırma ayrı bir öneme sahiptir. 
 
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
Uluslararası firmaların web sayfalarını konu alan çalışmalara bakıldığında sınıflandırmaya 
ilişkin farklı yaklaşımlara rastlanmaktadır. Örneğin Gibb ve Matthaiakis (2007) web sayfalarını 
kişiselleştirme (personalization), uyarlama (customization) ve standartlaştırma 
(standardizasyon) olmak üzere 3 sınıfta değerlendirmişlerdir. Maynard ve Tian (2004), Tixier 
(2005) ve Wu (2008) web sayfalarını küreselleşme, küresel yerelleşme (glokalizasyon) ve 
uyarlama açısından değerlendirmişlerdir. Ajanee (2011) web sayfalarını adaptasyon temelinde 
sınıflandırmış ve yüksek düzeyde adapte edilmiş, adapte edilmiş ve düşük düzeyde adapte 
edilmiş web sayfası şeklinde ele almıştır. Lazcano Bello (2011) bu sınıflandırmaya kültürel 
olarak uyarlanmış web sayfasını da ekleyerek web sayfalarını dört sınıfta değerlendirmiştir. 
Singh ve Boughton (2005) farklı bir yaklaşımla web sayfalarını standardize edilmiş, 
“proactive”, “global”, “localized” ve “yüksek düzeyde localized” olmak üzere beş sınıfta 
değerlendirmiştir. Tüm bu sınıflandırmalar kullanılmış olmakla birlikte literatürde web 
sayfalarının tasarımına ilişkin en yaygın yaklaşımın standardizasyon ve adaptasyon olmak üzere 
iki tür sınıflandırmayı temel alan yaklaşım olduğu ifade edilebilir (Hsieh ve Hong, 2013; Zang 
ve Herring, 2012; Gonzalez-Trejo, 2010; Keskin ve Çilingir, 2010; Cyr ve Smith, 2004; Singh, 
Furrer ve Ostinelli, 2004; Okazaki, 2004a; Okazaki ve Alonso, 2003; Rau ve Liang, 2003). Bu 
çalışmada da web sayfalarının değerlendirilmesi standardizasyon ve adaptasyon olmak üzere iki 
sınıflandırmada yapılacaktır. 
Levitt’in (1993) meşhur çalışması “The Globalization of Markets”in ardından standardizasyon 
teorisi, ürün standardizasyonundan (Veall, 1985; Boddewyn, Soehl ve Picard, 1986, Merchant 
ve Brownell, 1990)  fiyat standardizasyonuna (Koh ve Robicheaux, 1988; Sousa ve Bradley, 
2008), marka adı standardizasyonundan (Robertson, 1989, Onkvisit ve Shaw, 1989, Francis, 
Lam ve Walls; 2002; Alashban, Hayes, Zinkhan ve Balazs, 2002) slogan standardizasyonuna 
(Melewar ve Saunders, 1999) ve reklam standardizasyonuna (Harris, 1984; Ryans ve Ratz, 
1987; Whitelock ve Chung, 1989; Onksivit ve Shaw, 1990) kadar birçok çalışmaya konusu 
olmuştur. Teknolojinin gelişimiyle birlikte, 2000’li yıllardan itibaren firmaların daha geniş 
tüketici topluluklarına ulaşmasına imkân sağlayan web sayfalarını yoğun bir biçimde 
kullanmaya başlaması akademisyenler açısından yeni bir çalışma alanı doğurmuş ve web 
sayfalarının standardizasyonu/adaptasyonu akademik çalışmaların konusu olmaya başlamıştır. 
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Web sayfasının standardizasyonu firmaların ana ülke dışında faaliyet göstermesi durumunda 
kullandığı stratejilerden birisidir (Okazaki, 2004a: 83). Okazaki ve Alonso (2003: 222), Okazaki 
ve Skapa (2008: 1228), web sayfasının standardizasyonunu, firmaların faaliyet gösterdiği 
yabancı ülke(ler)deki web sayfasını, ana ülkedeki web sayfasından herhangi bir değişikliğe 
gitmeden yayınlaması şeklinde tanımlamışlardır. Firmaların web sayfalarının tasarımında 
standardizasyon/uyarlama kararları tüketiciye sundukları ürüne, faaliyet gösterdikleri pazardaki 
tüketicinin özelliklerine ve pazarın çevresel faktörlerine bağlıdır (Okazaki, 2004a: 83). Tixier 
(2005; 15), web sayfa standardizasyonunu; firmanın faaliyet gösterdiği ülkelerde web 
sayfalarının aynı şekilde tasarlanması ve yayınlanması olarak tanımlamaktadır. Bu stratejiyi 
benimseyen organizasyonlar, faaliyet gösterdikleri ülkelerin web sayfalarında, ana ülkenin web 
sayfasında kullanılan dili, rengi vb. kullanır, bu çalışmada da standardizasyonun eylemsel 
tanımı bu şekilde benimsenmiştir. Firmaların web sayfalarının tasarımında 
standardizasyon/uyarlama kararları tüketiciye sundukları ürüne, faaliyet gösterdikleri pazardaki 
tüketicinin özelliklerine ve pazarın çevresel faktörlerine bağlıdır (Okazaki, 2004a: 83). 
Çokuluslu şirketlerin web sayfalarının standardizasyonu konusunda yapılan çalışmalar; bu 
sayfaların standardizasyon/uyarlama dereceleri üzerinde durmaktadır (Okazaki ve Alonso, 
2003; Rau ve Liang, 2003; Maynard ve Tian, 2004; Singh, Furrer ve Ostinelli, 2004; Okazaki, 
2004a; Tixier, 2005; Gibb ve Matthaiakis, 2007; Cyr ve Smith, 2004; Wu, 2008; Ajanee, 2011; 
Singh ve Boughton, 2005;  Lazcano Bello, 2011; Gonzalez-Trejo, 2010; Keskin ve Çilingir, 
2010; Zhang ve Herring, 2012; Hsieh ve Hong, 2013). 
Hsieh ve Hong’a (2013: 404) göre adaptasyon kültürel farklılıklara göre hareket etmeyi 
gerektiren, standardizasyona alternatif bir stratejidir. Web sayfasının adaptasyonu ise, firmaların 
web sayfalarını tasarlarken faaliyet gösterdiği ülkedeki çevre ve nihai tüketici için gerekli 
uyarlamanın yapılması şeklinde tanımlanabilir. Yine benzer bir tanıma göre (Cyr ve Smith, 
2004: 3) web sayfasının adaptasyonu firmanın web sayfasını faaliyet gösterdiği ülkeye göre 
uyarlamasıdır. Bu stratejiyi kullanan firmalar, faaliyet gösterdikleri ülkede yayınladıkları web 
sayfalarında o ülkenin kullandığı alfabeyi, o ülkenin dilini, o ülkenin zaman dilimini 
kullanabilir. Yine renklerin farklı kültürlerde farklı anlamlar taşıyor olmasından dolayı web 
sayfalarının rengini faaliyet gösterdikleri ülkeye uyarlayabilir. Benzer şekilde alfabe 
farklılığından dolayı web sayfasında ana menünün yerleşimini farklı ülkelerde farklı şekilde 
yerleştirebilir (Gibb ve Matthaiakis, 2007: 669-670). Her ne kadar Dünya’da web sayfalarında 
en fazla kullanılan dil İngilizce olsa da (internetworldstats.com, 2017) ana dilleri Çince 
Portekizce, İspanyolca, Arapça olan insan sayısı göz önüne alındığında web sayfasının 
adaptasyonunun önemi ortaya çıkmaktadır. Firmaların faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki kültürel 
engelleri aşmasına yardımcı olması bu stratejiyi önemli hale getiren bir başka faktör olarak ifade 
edilebilir (Singh, Furrer ve Ostinelli, 2004: 70-71). 
Yukarıda açıklanan stratejiler web sayfasını oluşturan faktörlerin ana ülkede ve faaliyet 
gösterilen ülkede aynı şekilde ya da farklı şekilde kullanımıyla ilgilidir. Yapılan çalışmalara 
bakıldığında web sayfalarının farklı yazarlar tarafından farklı faktörlere göre değerlendirildiği 
görülmektedir. Örneğin Stengers, De Troyer, Bagtens, Boers ve Musthata (2004) web 
sayfalarını ana sayfa, görseller, semboller, logo, renk, menü yerleşimi faktörleri açısından ele 
almışlardır. Gibb ve Matthaiakis (2007) çalışmalarında web sayfalarını tarih ve saatin gösterimi, 
para birimi, ölçüler, yazı karakteri, dil, renk, ana menü, görseller, yasal gereklilikler, yaş 
grubuna göre değerlendirmişlerdir. Cyr ve Smith (2004) web sayfalarını dil, ana menünün 
yerleşimi, semboller, içerik ve yapı, yönlendirme, linkler, multimedya, renk faktörlerini 
kullanmışlardır. Keskin ve Çilingir (2010) çalışmalarında faktörleri daha kapsamlı olarak ele 
almışlar ve web sayfalarını şirket logosu, şirket logosunun yerleştirilmesi, ana menü, ana 
menünün yerleşimi, ana manşet, ana manşetin yerleşimi, ana metin, sayfa düzeni (üst orta/sağ 
orta), sayfa düzeni (üst orta/sol orta), renk (üst orta/sağ orta), renk (üst orta/sol orta), ürünün 
fotoğrafı, insan modelinin fotoğrafı, örnek fotoğraflar, arka plan dekoru, tablo ve grafikler, 
açılma hızı, pop-uplar, bannerlar, ses/animasyon ve punto faktörlerine göre 
değerlendirmişlerdir. Dominic, Jati, Sellappan ve Nee (2011) çalışmasında web sayfalarını 
yükleme süresi, cevaplama süresi, sayfa sırası, güncelleme sıklığı, yoğunluk, tasarım 
optimizasyonu, sayfa büyüklüğü ve madde sayısı, erişebilirlik hatası, biçimlendirme geçerliliği 
ve erişilemeyen link faktörleri bakımından ele almışlardır. Al-Sedrani ve Al-Khalifa (2012) web 
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sayfalarını, dil, ana menü, renkler, fotoğraflar, semboller ve içerik faktörleri bakımından 
değerlendirmişlerdir. Musthaha ve De Troyer (2012) çalışmalarında web sayfalarını metin, ana 
menü, renkler, fotoğraflar, grafikler, ses, etkileşim ve navigasyon faktörleri bakımından 
değerlendirmişlerdir. Hsieh ve Hong (2013) çalışmalarında görseller, renk, yapı menü ve 
işlevsellik faktörlerini kullanmışlardır. Punhani ve Batra (2014) çalışmalarında imaj, renkler, 
metin yoğunluğu ve firmanın özellikleri faktörlerini kullanmışlardır. 
Web sitelerinin standardizasyonu ele alınırken, literatürde hangi kriterlerin kullanılacağına dair 
kılavuz niteliğinde bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu araştırmada, literatür taraması yapılarak 
farklı çalışmalardan ölçütler derlenerek ortak kriterler belirlenmiştir. Kriterlerin tespiti 
açısından, literatürde en fazla kullanılan ölçütler Tablo 1’de verilmiştir. Bu alanda yapılan 
çalışmalar incelenmiş olup  en fazla tekrar eden renk, dil, sayfa düzeni, ana menü, ana menü 
yerleşimi ve fotoğraflar  ölçütleri web sitelerinin standardizasyon kriterleri olarak tayin 
edilmiştir. 
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Farklı kültürlerde renklerin farklı anlamları olduğu bilinmektedir. Kırmızı renk Çin’de eğlenceyi ifade 
ederken batı ülkelerinde tehlikeyi işaret eder (Gibb ve Matthaiakis, 2007).  
Web sayfası tasarımındaki bir başka önemli faktör dildir. Firmalar, farklı ülkelerde yayınladıkları web 
sayfalarında aynı dili kullanabilir ya da dili, faaliyet gösterilen ülkeye uyarlayabilir. Web sayfası, 
faaliyet gösterilen ülkeye uyarlandığında, web sayfasında, bu ülkeye ait harfler, rakamlar, kelimeler 
vb. kullanılmaktadır. Örneğin bir Amerikan firması, Suudi Arabistan, Rusya ya da Çin’de yayınladığı 
web sayfalarında adaptasyon stratejisini tercih edebilir (Al-Sedrani ve Al-Khalifa, 2012).  
Sayfa düzeni ise sayfadaki kurum bilgisinin, linklerin, duyuruların, haberlerin vb. tüm ülkelerdeki web 
sayfalarında aynı yerde ya da aynı şekilde kullanılıp kullanılmadığıyla ilgilidir. Örneğin WalMart, Çin 
hükümetinin gıda güvenliği politikasına verdiği önemden dolayı, Çin’de yayınladığı Web sayfasının 
ana sayfasında “Gıda Güvenliği”ni ön plana çıkarmaktadır (Chao, Singh ve Chen, 2012).  
Ana menünün içeriği kullanıcıya sunulacak bilginin düzeyiyle ilgilidir. Düşük bağlamlı kültüre ait 
bireylerin yapılandırılmış ve mantıklı bir menüyü tercih edeceği ifade edilmiştir (Cyr ve Smith, 2004; 
Hsieh ve Hong, 2013).  
Ana menünün yerleşimi (yatay ya da dikey olması) ülkenin diline bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılık 
gösterebilir. Örneğin WalMart küresel web sayfasında menü çubuğu dikey olarak listelenmişken, 
Çin’de yayınlanan Web sayfasında yatay olarak listelenmiştir. Latin alfabesinin kullanıldığı ülkelerde 
metin yönü soldan sağa iken Arapça’ da ve İbranice’ de sağdan sola doğrudur.  Bunun benzerini 
Japonca ve Mandarin dillerinde görmekteyiz. Bu dillerde metin yönü yukarıdan aşağıya doğrudur. 
Bireyin mesajı algılaması kendi dili tarafından belirleneceği için, ana menü yerleşimi, dile bağlı olarak 
değişecektir (Gibb ve Matthaiakis, 2007).  
Web sayfalarında yer alacak fotoğrafların kültürel farklılıkları yansıtması beklenir. Örneğin İslam 
ülkelerinde web sayfasında domuz resminin bulundurulması, İslam’da domuzun haram kılınmış 
olması hasebiyle, hoş karşılanmayabilir; ancak Hristiyan nüfusun yaşadığı ülkeler için bu durum bir 
sorun teşkil etmeyebilir. Benzer şekilde özellikle Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt gibi Orta Doğu 
ülkelerinde yayınlanan web sayfalarında açık bayan fotoğrafları hoş karşılanmayabilir. Otomobillerin 
statü göstergesi olduğu ABD web sayfalarında; pick-up gibi iri araçlar ön plana çıkarılırken, bir başka 
ülkede; station vagon, hatchback ya da sedan bir otomobil ön plana çıkarılmalıdır (Al-Sedrani ve Al-
Khalifa, 2012). 
 
 
3. ARAŞTIRMA SORULARININ DAYANAKLARI 
 
Araştırmanın sorularını oluşturan literatür özeti aşağıda verilmiştir: 

 Pazarın dili, sayfanın dili, ana menü yerleşimi, estetik, sayfada kullanılan renkler-şekiller ve 
fotoğraflar, standardizasyonu etkileyecektir (Gibb ve Matthaiakis, 2007; Singh, Furrer ve 
Ostinelli, 2004).  

 Renklerin, farklı kültürlerde farklı anlamlarının olması, web sitesindeki kullanımını etkiler 
(Gibb ve Matthaiakis, 2007).  

 Yasal düzenlemelere bağlı olarak sayfa düzeni; ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir (Chao, 
Singh ve Chen, 2012). 

 Ana menü yerleşimi ve içeriği bakımdan; düşük bağlamlı kültürlerin (Avustralya, Almanya, 
İngiltere) web sayfaları ile ABD web sayfası arasında bir farklılık yoktur. Yüksek bağlamlı 
kültüre sahip Brezilya, Çin, Fransa, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Kore, Rusya ve 
Türkiye web sayfaları ise ABD web sayfasına göre farklıdır (Cyr ve Smith, 2004; Hsieh ve 
Hong, 2013). 

 Ana menünün yerleşimi, özellikle ülkenin diline bağlı olarak farklılık gösterir (Gibb ve 
Matthaiakis, 2007). 

 Büyük güzeldir anlayışının hâkim olduğu ve otomobillerin statü göstergesi olarak kullanıldığı 
ABD web sayfalarında kullanılan fotoğraflar, kamyonet veya SUV türü gibi nispeten büyük 
araçlar ön plana çıkarılırken, diğer ülkelerde diğer tür otomobillerin fotoğrafları 
kullanılmaktadır (Al-Sedrani ve Al-Khalifa, 2012). 
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4. YÖNTEM 
 
Bu çalışmanın amacı uluslararası firmaların farklı ülkelerde yayınladıkları web sayfalarının 
standardizasyon/adaptasyon açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. 
Araştırmanın yönteminde içerik analizi kullanılmıştır. Interbrand 2016’nın en değerli 100 marka 
listesinde yer alan otomobil markalarının, G20 ülkelerinin web sayfaları, çalışmanın kapsamına 
dâhil edilmiştir. Ancak G20 listesinde yer alan Avrupa Birliğinin bir ülke olmamasın dolayı 19 
ülkede yayınlanan 13 otomobil markasının web sayfaları değerlendirmeye alınmıştır (Toyota, 
Mercedes, BMW, Honda, Ford, Hyundai, Audi, Volkswagen, Nissan, Porsche, Kia, Land Rover ve 
Mini otomobil markalarının ABD, Brezilya, Arjantin, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, 
Hindistan, Çin, Türkiye, Japonya, Avustralya, Endonezya, G. Afrika, G. Kore, İtalya, Kanada, 
Meksika, S. Arabistan ve Rusya’da yayınlanan web sayfaları renk, dil, sayfa düzeni, ana menü, 
menünün yerleşimi ve fotoğraf faktörleri üzerinden değerlendirilmiştir).  
İncelenen web siteleri, Tablo 2’de listelenmiştir. İlgili sayfalar üç araştırmacı tarafından 
incelenmiştir. Standardizasyon varsa “1”, yoksa “0” değeri ile kodlanarak, binominal verilerle 
oluşturulan tablolar hazırlanmıştır. Araştırmanın güvenilirliğini arttırmak için bağımsız olarak 
gerçekleştirilen araştırma sonuçları bir araya getirilmiş ve farklılaşan noktalara tekrar dönüşler 
yapılarak 3. turda % 100 uyum sağlanmıştır. Binominal veriler Cochran’s Q test ve McNemar 
testleri ile  analiz edilmiştir. 
Değerlendirme yapılırken ABD referans ülke olarak belirlenmiştir. Çalışmaya dahil edilen 
markaların ABD web sayfaları ile diğer ülkelerde yayınlanan web sayfaları arasında bir 
karşılaştırma yapılmıştır. ABD’nin referans ülke seçilmesinin nedeni G20 ülkeleri arasında pazarın 
canlılığı noktasında ABD’nin diğer ülkelere göre daha hareketli oluşudur. Tablo 3’te G20 
Ülkelerinin yıl bazında trafiğe çıkan araç sayısı verilmiştir.  

 
Tablo 3: G20 Ülkelerinin Yıl Bazında Trafiğe Çıkan Araç Sayısı 

 
Kaynak: http://www.oica.net/category/vehicles-in-use/, http://www.oica.net/wp-

content/uploads//defınıtıons-vehıcle-ın-use1.pdf 

Bölge/Ülkeler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ABD 248.232 248.932 251.497 252.715 258.027 264.194 
Brezilya 32.110 34.710 37.331 39.771 41.787 42.743 
Arjantin 10.116 10.959 11.477 12.457 13.376 13.736 
Almanya 45.262 45.984 46.538 47.015 47.648 48.427 
Fransa 37.744 38.067 38.138 38.200 38.408 38.652 
Birleşik Krallık 35.479 35.632 35.761 36.468 37.113 38.220 
Hindistan 17.950 20.113 22.622 24.826 26.510 28.860 
Çin  78.018 93.563 109.220 126.701 145.981 162.845 
Türkiye 11.266 12.062 12.827 13.651 14.373 15.361 
Japonya 75.361 75.513 76.126 76.619 77.188 77.404 
Avustralya 15.401 15.190 16.032 16.436 16.853 17.201 
Endonezya 15.829 16.762 17.992 19.386 21.233 22.513 
G. Afrika 8.157 8.404 8.700 9.013 9.319 9.600 
G. Kore 17.942 18.437 18.870 19.401 20.118 20.990 
İtalya 41.650 42.067 42.000 41.830 41.946 42.242 
Kanada 21.231 21.616 21.705 22.334 22.850 23.215 
Meksika 30.482 31.965 33.293 34.870 35.754 37.354 
S. Arabistan 4.870 5.280 5.703 5.950 6.240 6.600 
Rusya 40.661 42.862 45.422 48.132 50.500 51.355 
Avrupa 353.602 360.601 366.902 373.775 380.136 387.519 
Amerika 368.200 375.707 384.472 391.967 403.022 413.725 
NAFTA 299.945 302.513 306.495 309.919 316.631 324.763 
Orta-Güney Amerika 68.255 73.194 77.977 82.048 86.390 88.962 
Asya/Okyanusya/ 
Orta Doğu 298.552 323.843 351.645 378.796 409.362 436.222 
Africa 35.346 36.869 38.617 40.389 42.366 44.803 
Bütün Ülkeler 1.055.700 1.097.019 1.141.636 1.184.928 1.234.887 1.282.270 
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5. BULGULAR 
 
Dil dışındaki diğer değişkenler, Tablo 4’te görüldüğü üzere, ABD ile kıyaslandığında ortaya 
farklılıklar çıkmasına rağmen literatürde bahsedildiği gibi standart bir dilin kullanımının 
mümkün olmadığını göstermektedir. Bu nedenle tüm markalar dil değişkenini 
uyarlamışlardır. Ana menü renginde ise Nissan sadece ABD pazarında zemin rengini siyah 
tutarken diğer tüm pazarlarda beyaz zemin üzerine kurgulanan bir web sitesi vardır. ABD 
dışında Nissan için zemin rengi standarttır. Belki incelenen döneme ait bu farklılık göz önüne 
alınmaz ise renk değişkeninin de markalar tarafından standart olarak kullanıldığı 
söylenebilir. Fotoğraf değişkeni için de Porsche dışında tüm markaların adaptasyon 
benimsediği sadece Porsche’nin çok sayıda pazarda tek tip fotoğraflar kullandığı yani 
standardizasyon uyguladığı görülmüştür.  
 

Tablo 4: Cochran's Q Testinde İncelenen Kriterler Açısından Ülkelerde 
Standardizasyon ve Uyarlamanın Yaygınlığı 

 

 Renk Dil Sayfa düzeni Ana menü Ana Menü 
Yerleşimi Fotoğraf 

uya std  uya std  uya std  uya std  uya std  uya std  

USA 
0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 

BRA 
2 9 11 0 8 3 8 3 8 3 10 1 

ARG 
1 10 11 0 8 3 8 3 8 3 10 1 

GER 
1 10 11 0 8 3 8 3 8 3 10 1 

FRA 
2 9 11 0 8 3 8 3 8 3 10 1 

UK 
3 8 0 11 9 2 9 2 9 2 10 1 

IND 
4 7 0 11 8 3 8 3 8 3 10 1 

CHN 
1 10 11 0 7 4 7 4 7 4 10 1 

TR 
1 10 11 0 8 3 8 3 8 3 10 1 

JPN 
2 9 11 0 8 3 8 3 8 3 10 1 

AUS 
1 10 0 11 7 4 7 4 7 4 10 1 

INA 
2 9 2 9 7 4 7 4 7 4 10 1 

RSA 
1 10 0 11 8 3 8 3 8 3 11 0 

KOR 
2 9 10 1 7 4 7 4 7 4 10 1 

ITA 
2 9 11 0 8 3 8 3 8 3 10 1 

CAN 
2 9 0 11 8 3 8 3 8 3 10 1 

MEX 
2 9 11 0 8 3 8 3 8 3 10 1 

KSA 
3 8 7 4 8 3 8 3 8 3 10 1 

RUS 
2 9 11 0 7 4 7 4 7 4 10 1 

 
Tablo 5: Cochran's Q Testi Sonuçları 

 Renk Dil Sayfa düzeni Ana menü Ana Menü Yerleşimi Fotoğraf 

N 11 11 11 11 11 11 

Cochran's Q 20,736a 178,764a 77,348a 77,348a 77,348a 167,091a 

df 18 18 18 18 18 18 
Asymp. Sig. ,293 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. 1 is treated as a success 
 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen ilk bulgu, zemin rengi kriteri dışındaki diğer 
kriterlerin, araştırma kapsamındaki ülke web sayfalarının ABD web sayfalarına göre farklı olduğu 
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yönündedir. Diğer yandan, çalışmada kullanılan diğer kriterlerde -dil, sayfa düzeni, ana menü, ana 
menü yerleşimi ve fotoğraf- web sayfasının yayınlandığı ülkeye uyarlama yapılmıştır. 
 

Tablo 6: İlgili Ülkelerin Uygulamalarını ABD ile Karşılaştıran McNemar Testi Sonuçları 

 
Zemin 
Rengi 

Ana Sayfa 
Dili Ana Menü Ana Menü 

Yerleşimi Sayfa Düzeni Fotoğraf 

BRA ,500 ,000* ,004* ,004* ,004* ,000* 
ARG 1,000 ,000* ,004* ,004* ,004* ,000* 
GER 1,000 ,000* ,002* ,002* ,002* ,000* 
FRA ,500 ,000* ,002* ,002* ,002* ,000* 
UK ,250 Ud* ,002* ,002* ,002* ,000* 
IND ,125 Ud* ,008* ,008* ,008* ,001* 
CHN 1,000 ,000* ,008* ,008* ,008* ,000* 
TR 1,000 ,000* ,002* ,002* ,002* ,000* 
JPN ,500 ,000* ,004* ,004* ,004* ,001* 
AUS 1,000 Ud* ,008* ,008* ,008* ,000* 
INA ,500 ,500 ,008* ,008* ,016* ,001* 
RSA 1,000 Ud* ,004* ,004* ,004* ,000* 
KOR ,500 ,000* ,008* ,008* ,008* ,000* 
ITA ,500 ,000* ,002* ,002* ,002* ,000* 
CAN ,500 Ud* ,004* ,004* ,004* ,000* 
MEX ,500 ,000* ,004* ,004* ,004* ,000* 
KSA ,250 ,004* ,004* ,004* ,008* ,000* 
RUS ,500 ,000* ,004* ,004* ,004* ,000* 

Ud: uygulanabilir değil, bu ülkeler ABD le tıpatıp aynı olduğu için test gerçekleştirilmesi mümkün 
olmamıştır.  
* 0,05 anlamlı fark  
 
 
 
6. SONUÇ 
 
Araştırma kapsamında Interbrand 2016 en değerli 100 marka listesinde yer alan Toyota, Mercedes, 
BMW, Honda, Ford, Hyundai, Audi, VW, Nissan, Porsche, Kia, Land Rover ve Mini 
otomobillerinin web sayfaları standardizasyon ve uyarlama açısından değerlendirilmiştir. 
Değerlendirme sürecinde literatürde en çok yer alan renk, dil, sayfa düzeni, ana menü, ana menü 
yerleşimi ve fotoğraf kriterleri, G20 kapsamındaki 19 ülkeye göre ele alınmıştır. Yapılan 
değerlendirme sonucunda her bir kriterin standardizasyon ve uyarlama yaygınlığı tüm ülkeler 
açısından hemen hemen aynı düzeydedir. Yine araştırma kapsamındaki ülkelerin her biri ABD ile 
kıyaslandığında ana sayfa dili ve zemin rengi kriterleri dışında benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Elde 
edilen sonuçlar Okazaki ve Rivas (2002), Okazaki (2004) ve Zhang ve Herring’in (2012) 
çalışmalarını desteklemektedir. 
Sonuç olarak, bu çalışmada çok uluslu firmaların web sayfalarını faaliyet gösterdikleri ülkelere 
uyarladıkları görülmektedir. Bu durum çok uluslu firmaların faaliyet gösterdikleri ülkelerde 
kültürel engelleri aşmalarına yardımcı olacak ve özellikle faaliyet gösterilen ülkelerin dilini 
kullanmalarından dolayı tüketicilerin bu firmaların web sayfalarını daha etkin kullanmalarını 
sağlayacaktır. 
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