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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.
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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
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

VIII

İÇİNDEKİLER
AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞ(AMA)MA: BİR İŞLETME ÖRNEĞİ ---------607
INSTITUTIONALIZATION/NON-INSTITUTIONALIZATION IN FAMILY
COMPANIES: A COMPANY EXAMPLE
Göksel KARTUM, Ali YILDIZ, Erkan TURHAN

YENİLİKÇİLİKTE BELİRLEYİCİ ETKİYE SAHİP FAKTÖRLERİN
TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN İŞ GÖRENLER AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ -----------------------------------------------------------------------------------615
EVALUATION OF THE FACTORS HAVING A DETERMINATIVE EFFECT IN
INNOVATION IN TERMS OF WORKER IN TOURISM OPERATIONS
Sağbetullah MERİÇ, Öznur BOZKURT

DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN
ARTAN ROLÜ VE ÖNEMİ --------------------------------------------------------------------------------619
THE INCREASED ROLE AND IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT DURING THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
Aziz MUSLU

EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİNİN TOPLUM TEMELLİ TURİZM AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ: MUĞLA KARABAĞLAR YAYLASI ÖRNEĞİ -------------------623
EVALUATING ECOTOURISM ENTREPRENEURSHIP IN TERMS OF COMMUNITY
BASED TOURISM: MUGLA KARABAGLAR PLATEAU EXAMPLE
Nursen VATANSEVER DEVİREN, Onur YILDIZ

KONUT ARZINDA AYNI MÜŞTERİ PROFİLİNE YENİ ÖNERİLER:
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK VE MODA OLUŞUMU -----------------------------635
NEW RECOMMENDATIONS TO THE SAME CUSTOMER PROFILE IN
HOUSING: ENTREPRENEURSHIP AND FASHION FORMATION IN THE
CONSTRUCTION SECTOR
Sibel DEMİRARSLAN, Oğuz DEMİRARSLAN

KUŞAKLAR VE YATIRIM TERCİHLERİ------------------------------------------------------------645
GENERATIONS AND INVESTMENT PREFERENCES
Osman ÇEVİK, Umut ÇİL

IX

SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KUŞAK
FARKLILIKLARINA GÖRE İNCELENMESİ -------------------------------------------------------654
A STUDY OF ENTREPRENEUR PERSONALITY CHARACTERISTICS OF
SALES REPRESENTATIVES ACCORDING TO GENERATION DIFFERENCES
Bekir TUNCER

KUŞAKLAR ARASINDA GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİN KIYASLANMASI ----------------667
THE COMPARISON OF THE POTENTIAL OF ENTREPRENEURSHIP
BETWEEN THE GENERATIONS
Kamil ORHAN

TÜRKİYE’DE ASGARİ VE ORTALAMA ÜCRET DÜZEYLERİNİN
KUŞAKLAR ARASI KARŞILAŞTIRILMASI --------------------------------------------------------672
COMPARISON OF MINIMUM AND AVERAGE WAGE LEVELS
BETWEEN THE GENERATIONS IN TURKEY
Ramazan TAŞCI, Tarık DURAN

Y KUŞAĞINDAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELİR-HARCAMA
İLİŞKİSİ: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ -------------------------------685
INCOME-EXPENDITURE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY
STUDENTSIN GEN Y: THE CASE OF MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY
Filiz DAŞKIRAN, Soner UYSAL

KUŞAKLAR ARASI GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: MUHASEBE EĞİTİMİ
ALMIŞ BİREYLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA------------------------------------------------689
COMPARATIVE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING
INTERGENERATIONAL ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS:
A RESEARCH ON ACCOUNTING-TRAINED INDIVIDUALS
Ömer Faruk DEMİRKOL, Merve KIZGIN

GİRİŞİMCİLİĞİN OYUNLAŞTIRMA İLE YAYGINLAŞTIRILMASI VE
EKOSİSTEM UYGULAMALARI ------------------------------------------------------------------------703
THE DİSSEMİNATİON OF ENTREPRENEURSHİP VİA GAMİNG AND
ECOSYSTEM APPLİCATİONS
Nurullah UÇKUN, Cengiz Hakan AYDIN, İrfan SÜRAL, Nihan TOMRİS KÜÇÜN

X

YENİLİKÇİLİK İLE GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
ARAŞTIRILMASI: RİSK ALMA VE ALGILANAN DAVRANIŞ
KONTROLÜNÜN ARACILIK ETKİSİ -----------------------------------------------------------------712
RESEARCH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION AND
ENTREPRENEURIAL INTENT: MEDIATING EFFECT OF TAKING RISK AND
PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL
Pınar Ay Gökçe GÜLEÇ, Veysel YILMAZ

GÜNÜBİRLİK KÜLTÜR TURLARINDA ALINAN YİYECEK HİZMETİNİN
ÖNEM-PERFORMANS ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ------------------------------725
THE EVALUATION OF FOOD SERVICE IN THE DAILY
CULTURE TOURS THROUGH THE IMPORTANT-PERFORMANCE ANALYSIS
Burhan KILIÇ, Turgay ESEN, Funda ÖN ESEN

3D DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ VE GİRİŞİMCİLER İÇİN BU SEKTÖRDE
YENİ İŞ FIRSATLARI --------------------------------------------------------------------------------------738
3D DİGİTAL GAME INDUSTRY AND NEW BUSİNESS OPPORTUNİTİES
İN THİS INDUSTRY FOR ENTREPRENEURS
Aytürk KELEŞ, İsak ÇEVİK, Ali KELEŞ, Ahmet BAYBURTLU

REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMADA GİRİŞİMCİLİĞİN ROLÜ VE ÖNEMİ ----------------750
THE ROLE AND IMPORTANCE OF ENTREPRENEURSHIP IN ENHANCING
COMPETETIVENESS
Elife AKİŞ

TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ 2001-2016 YILLARINDAKİ
GÖRÜNÜMÜ, FİNANSMANI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ-------------------------------------760
OVERVIEW OF THE CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY IN
2001-2016, FINANCING AND SUSTAINABILITY
Ali ÇIMAT, Didem ÖZCAN

BURJUVA NİTELİKLİ GİRİŞİMCİLERİN ENTELEKTÜEL YÖNLERİNİN
GİRİŞİMCİLİK BAŞARISINDAKİ ETKİSİ-----------------------------------------------------------766
ANALYSIS OF INTELLECTUAL ASPECTS OF BOURGEOIS QUALIFIED
ENTREPRENEURS HAVE ON THEIR ENTREPRENEURSHIP SUCCESS
Ali AKDEMİR, Yağmur Sacide BAHÇECİK

XI

IĞDIR İLİNDEKİ GENÇ GİRİŞİMCİLERİN ÖYKÜLERİ, KİŞİLİK
ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİM KURMALARINDAKİ EĞİTİM
FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ ------------------------------------------------------------------------------------784
EDUCATIONAL FACTORS 'EFFECTIVENESS IN THE STREETS, PERSONNEL
CHARACTERISTICS AND INITIATIVES OF THE YOUTH ENVIRONMENTS
Erdoğan KAYGIN, Erkan ŞAHİNKAYA

TURİSTLERİN TATİL DENEYİMLERİNİN TATİL MEMNUNİYETİ VE
GENEL YAŞAM MEMNUNİYETİNE ETKİSİ -------------------------------------------------------796
EFFECTS OF LEISURE EXPERIENCES OF TOURISTS ON LEISURE
SATISFACTION AND LIFE SATISFACTION
Faruk YÜKSEL, Burhan KILIÇ, Volkan AKTAN

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ İLE
BAZI İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ --------------------------------------805
ASSESSMENT OF THE ENTREPRENEURİAL CHARACTERİSTİCS AND
SOME RELATED FACTORS OF NURSİNG STUDENTS
Arzu KIVRAK, Hülya BAYBEK, Mahmut BELER

EKONOMİK KRİZ ORTAMINDA İNOVATİF BİR FİNANSMAN VE
PAZARLAMA MODELİ OLARAK BARTER VE GİRİŞİMCİLER İÇİN ÖNEMİ ---------810
BARTER AS AN INNOVATIVE FINANCING AND MARKETING MODEL
UNDER ECONOMIC CRISIS ENVIRONMENT AND ITS IMPORTANCE FOR
ENTREPRENEURS
Özgül UYAN

İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK
EĞİLİMLERİ İLE BAZI İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ------------817
ASSESSMENT OF THE ENTREPRENEURİAL CHARACTERİSTİCS AND SOME
RELATED FACTORS OF FİRST AND EMERGENCY HELP TECHNİCİAN STUDENTS
Mahmut BELER, Hülya BAYBEK, Arzu KIVRAK

İSTİHDAMDA EĞİTİMİN ROLÜ -----------------------------------------------------------------------819
THE ROLE OF EDUCATION IN EMPLOYMENT
Mehmet DURKAYA, Nadide HÜSNÜOĞLU

DİJİTAL EKONOMİLER VE YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ ------------------------------------833
DIGITALISATION OF THE ECONOMİCS AND NEW FORMS OF EMPLOYMENT
Ö. Hakan ÇAVUŞ

XII

TEKNOLOJİ SEVİYELERİNE GÖRE NİTELİKLİ ÇALIŞAN TALEBİNİN
İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ------------------------------------------------------------------847
THE DEMAND FOR SKILLED WORKERS IN DIFFERENT
TECHNOLOGY LEVELS: THE CASE OF TURKEY
Hayriye Özgül DEĞİRMENCİ, Mehmet AVCI

TÜRKİYE BAĞLAMINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN
AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİNİN META ANALİZ İLE İNCELENMESİ --------------------850
META ANALYTIC INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL
COMMITMENT AND TURNOVER INTENTION IN TURKISH CONTEXT
Eyüp Bayram ŞEKERLİ

TÜRKİYE’DE Y KUŞAĞI BAĞLAMINDA GENÇ İŞSİZLİĞİ
VE GİRİŞİMCİLİK ------------------------------------------------------------------------------------------860
YOUTH UNEMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHİP IN THE CONTEXT OF Y
GENERATION IN TURKEY
Merve Çiloğlu YÖRÜBULUT, Bilal COŞAN

TÜRKİYE’DE KADIN İŞGÜCÜ ARZININ GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ ----873
THE IMPACT OF FEMALE LABOR SUPPLY ON THE INCOME
INEQUALITY IN TURKEY
Serkan DEĞİRMENCİ, Hayriye Özgül DEĞİRMENCİ

THE ROLE OF ACCELERATORS ON THE EARLY STAGE FINANCING
OF NEW TECHNOLOGY BASED FIRMS ------------------------------------------------------------878
YENİ TEKNOLOJİ TABANLI FİRMALARIN ERKEN AŞAMA
FİNANSMANINDA HIZLANDIRICILARIN ROLÜ
Alp Eren YURTSEVEN, Münevver KIR, Vedat Sinan TANDOĞAN

GİRİŞİMCİLİKTE BELİRSİZLİK VE GÜVENİN ROLÜ: TÜRKİYE
ÜZERİNE BİR UYGULAMA ------------------------------------------------------------------------------888
THE ROLE OF UNCERTAINTY AND TRUST IN ENTREPRENEURSHIP: AN
APPLICATION FOR TURKEY
Cemil Serhat AKIN, Cengiz AYTUN

YARATICI PROBLEM ÇÖZME TEORİSİNİ (TRIZ) SOSYAL BİLİMLER
PERSPEKTİFİNDEN İNCELEME-----------------------------------------------------------------------898
A REVIEWING THE THEORY OF INVENTIVE PROBLEM SOLVING (TRIZ)
FROM THE PERSPECTIVE OF A SOCIAL SCIENCE
Senem YAZICI

XIII

INSTAGRAM GİRİŞİMCİLERİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ --------------------903
CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR INSTAGRAM ENTREPRENEURS
Çağla ARIKER

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE LİYAKAT SİSTEMİNİN UYGULANMASI ----------------913
IMPLEMENTATION OF THE MERIT SYSTEM IN TURKISH PUBLIC
ADMINISTRATION
Kutay GÖKDENİZ, Namık Kemal ÖZTÜRK

GİRİŞİMCİ OLARAK DEVLET: TOMTAŞ ÖRNEĞİ ---------------------------------------------922
STATE AS AN ENTREPRENEUR: THE CASE OF TOMTAŞ
Eyüp Bayram ŞEKERLİ

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR GİRİŞİMCİ ÖRNEĞİ: NURİ DEMİRAĞ VE
FAALİYETLERİ----------------------------------------------------------------------------------------------932
AN EXAMPLE OF AN ENTREPRENEUR IN THE HISTORY OF THE
REPUBLIC OF TURKEY: NURİ DEMİRAĞ AND HIS ACTIVITIES
Âdem ÇELİK

BAŞARILI BİR GİRİŞİMCİ ÖRNEĞİ: “TERTİUS GAUDENS” --------------------------------941
THE CASE OF SUCCESSFUL ENTREPRENEUR: “TERTİUS GAUDENS”
Mustafa İNCİ

THE ROLE OF KNOWLEDGE DISSEMINATION ON INNOVATIVE
BEHAVIOR: AN ANALYSIS OF BANDIRMA PORT EMPLOYEES --------------------------948
INNOVASYONEL DAVRANIŞLARDA BİLGİNİN YAYILMASININ ETKİSİ:
BANDIRMA LİMANI ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ
Selva STAUB, Senem NART

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN ÖNLENEMEZ YAYILIŞINA İNŞAAT
SEKTÖRÜ VE GİRİŞİMCİ YÖNÜNDEN NEDENSEL YAKLAŞIM ---------------------------952
CAUSES OF CONSTRUCTION SECTOR AND ENTREPRENEURSHIP
FROM THE SHOPPING CENTERS
Sibel DEMİRARSLAN

TÜRKİYE İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNUN YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ ------963
RECONSTRUCTION PROJECT OF LABOR-EMPLOYMENT EXCHANGE
Bayram COŞKUN

XIV

ZAMAN TÜNELİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI ALGISI: 2010 – 2017
DENİZLİ İLİNDE KIYASLAMALI BİR ÇALIŞMA ------------------------------------------------983
UNEMPLOYMENT INSURANCE PERCEPTION IN THE TIMELINE: A
COMPARATIVE STUDY IN DENIZLI IN PERIOD 2010 - 2017
Handan KUMAŞ, Kamil ORHAN, Oğuz KARADENİZ

EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ:
OECD ÜLKELERİ UYGULAMASI ---------------------------------------------------------------------986
THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC FREEDOM AND ECONOMIC
GROWTH: OECD COUNTRIES APPLICATION
Ergin UZGÖREN, Rabia İnci ÖZBEK, İsmail ÇİFÇİ

REKREASYON UZMANLARININ İSTİHDAMI İÇİN İŞ YERİ
REKREASYONU MODELİ--------------------------------------------------------------------------------999
WORKPLACE RECREATION MODEL FOR EMPLOYMENT OF RECREATION
EXPERTS
Kerem Yıldırım ŞİMŞEK

DİJİTAL OYUNLAR VE İSTİHDAM ----------------------------------------------------------------- 1004
DIGITAL GAMES AND EMPLOYMENT
Eyüp AKÇETİN, Ufuk ÇELİK, Abdulkadir, YALDIR, Deniz HERAND

GİRİŞİMCİLİK NİYETİ VE İSTİHDAM ------------------------------------------------------------ 1018
ENTREPRENEURIAL INTENTIONS AND EMPLOYMENT
Rasim YILMAZ

TÜRKİYE’DE EMEK PİYASASI İLE EKONOMİK BÜYÜME
ARASINDAKİ İLİŞKİ: KORELASYON KATSAYISI ÜZERİNDEN
BİR DEĞERLENDİRME --------------------------------------------------------------------------------- 1025
THE RELATIONSHIP BETWEEN LABOR MARKET AND ECONOMIC GROWTH IN
TURKEY: AN EVALUATION THROUGH THE CORRELATION COEFFICIENTS
Tuna KÖSE

MAKRO EKONOMİK PERFORMANS VE GENÇ İŞSİZLİK İLİŞKİSİ: OECD
ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ --------------------------------------------------- 1038
MACRO ECONOMIC PERFORMANCE AND YOUTH UNEMPLOYMENT
RELATIONSHIP: PANEL DATA ANALYSIS ON OECD COUNTRIES
Aynur YILDIRIM, Hatice ÖZKOÇ

XV

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINDA SOSYO-EKONOMİK
FAKTÖRLERİN ÖNEMİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ----------------------- 1051
THE IMPORTANCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON UNİVERSITY
STUDENTS’ SUCCESSES: AN EXAMPLE OF KASTAMONU UNIVERSITY
Orhan KANDEMİR, Tahir BENLİ, Merve USLU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ İŞLERİNİ KURMADA UYGULAMALI
GİRİŞİMCİLİK DERSİNİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA --------------------------- 1055
RESEARCH ON THE ROLE OF APPLİED ENTREPRENEURSHİP COURSE IN
BUİLDİNG SELF-EMPLOYMENT FOR UNİVERSİTY STUDENTS
Şahser Güven, Gülten DEMİRAL, Abdurrahman KARAMAN

KİRZNER’İN GİRİŞİMCİLİK TEORİSİNİN AVUSTURYA İKTİSAT
OKULUNDAKİ YERİ ------------------------------------------------------------------------------------- 1059
KİRZNER’S THEORY OF ENTREPRENEURSHIP IN THE AUSTRIAN SCHOOL
Sibel CENGİZ

CUMHURİYET DÖNEMİ GİRİŞİMCİLERİN ORTAYA ÇIKIŞ KOŞULLARININ
İNCELENMESİ: VEHBİ KOÇ VE NURİ DEMİRAĞ ÖRNEKLERİ ------------------------- 1070
INVESTIGATING THE EMERGENCE CONDITIONS OF ENTREPRENEURS IN A
REPUBLICAN ERA: THE CASES OF VEHBİ KOÇ AND NURİ DEMİRAĞ
Duygu GÜVENSAY , Eyüp Bayram ŞEKERLİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE ADAY ÜLKELERİN GİRİŞİMCİLİK
PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ENTROPİ TABANLI
VIKOR VE MAUT YÖNTEMİ -------------------------------------------------------------------------- 1083
EVALUATION OF ENTREPRENEURSHIP PERFORMANCE OF CANDIDATE
COUNTRIES IN EUROPEAN UNION: ENTROPY BASED VIKOR AND MAUT
METHOD
Murat GÖK, Alperen Mustafa YİĞİT

GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE SEÇİMİNDEKİ KRİTERLERİN BELİRLENMESİ:
BULANIK AHP İLE BİR UYGULAMA -------------------------------------------------------------- 1089
DETERMINATION OF CRITERIA OF THE ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY:
AN APPLICATION WITH FUZZY AHP
Alperen Mustafa YİĞİT, Murat GÖK

TÜRKİYE İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNDE KADIN İSTİHDAMININ
VERİMLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ---------------------------------------------------------------------- 1095
THE IMPACT OF WOMEN EMPLOYMENT ON PRODUCTIVITY IN TURKISH
MANUFACTURING SECTORS
Gonca AKGÜN GÜNGÖR, Hatice Hicret ÖZKOÇ

XVI

OTEL İŞLETMELERİNDE KADIN İSTİHDAMI: FETHİYE ÖRNEĞİ -------------------- 1110
WOMEN’S EMPLOYMENT IN HOTEL INDUSTRY: THE CASE OF FETHIYE
Nur ÇELİK, Ozan BAHAR

TURİZM SEKTÖRÜNDE KADIN İSTİHDAMI VE SORUNLARI --------------------------- 1114
WOMEN EMPLOYMENT AND ISSUES IN TOURISM SECTOR
Şükran Buse KARASET, Canan TANRISEVER YİĞİT

HEMŞİRELİK MÜFREDATINDA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ:
LİTERATÜR TARAMA ---------------------------------------------------------------------------------- 1131
ENTREPRENEURİAL EDUCATİON IN NURSİNG CURRİCULUM:
LİTERATURE REVİEW
Arzu KIVRAK, Hülya BAYBEK, Mahmut BELER, Tuğba YILDIRIM

İLK VE ACİL YARDIM ÖNLİSANS MÜFREDATINDA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ:
LİTERATÜR TARAMA ---------------------------------------------------------------------------------- 1134
ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN THE FIRST AND EMERGENCY
ASSISTANCE CURRICULUM: LİTERATURE REVİEW
Mahmut BELER, Hülya BAYBEK, Arzu KIVRAK, Tuğba YILDIRIM

TURİZMİN TOPLAM İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; VAR ANALİZİ -------------- 1137
THE EFFECT OF TOURISM TO TOTAL EMPLOYMENT: VAR ANALYSIS
Sadettin PAKSOY, Aslı YENİPAZARLI, Ela BULUT

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN MESLEĞE
YÖNELİK TUTUMLARI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIK
GÖSTERİYOR MU? --------------------------------------------------------------------------------------- 1148
ATTITUDES TOWARDS PROFESSION OF THE STAFF WORKING IN
HOSPITALITY MANAGEMENT: THE CASE OF ANTALYA
Funda ÖN ESEN, Cafer TOPALOĞLU

TURİZM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM ARTIRMADA KÜLTÜREL ZEKÂNIN ROLÜ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA --------------------------------------------------------------------------- 1158
A RESEARCH ON THE ROLE OF CULTURAL INTELLIGENCE FOR INCREASING
EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR
Senem YAZICI

XVII

TURİZM TESİSLERİNİN DOLULUK ORANLARININ, İSTİHDAM VE
BİST TURİZM ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN NEDENSELLİK ANALİZİ ------ 1163
THE CAUSALİTY ANALYSİS OF THE EFFECTS OF OCCUPANCY RATES OF
TOURİSM FACİLİTİES ON UNEMPLOYMENT AND ISE TOURİSM INDEX
Umut Burak GEYİKÇİ

TURİZMDE ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞBİRLİĞİ ETKİNLİKLERİ:
KARİYER GÜNLERİ ÖRNEĞİ ------------------------------------------------------------------------ 1171
UNIVERSITY-SECTOR COLLABORATION EVENTS IN TOURISM: A CASE OF
RECRUITMENT DAYS
Pınar YALÇINKAYA, Işıl ARIKAN SALTIK

XVIII

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

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞ(AMA)MA:
BİR İŞLETME ÖRNEĞİ
INSTITUTIONALIZATION/NON-INSTITUTIONALIZATION IN FAMILY
COMPANIES: A COMPANY EXAMPLE
Göksel KARTUM1

Ali YILDIZ2

Erkan TURHAN3

ABSTRACT
There are numerous studies in the literature on institutionalization, family companies and
professionalization in management. The importance of institutionalization is increasing in intense
competitive environment. The reasons that direct companies to institutionalization can be
exemplified as globalization, continuous innovation and improvement and rapid changes in
information technologies. Institutionalization has a strategic importance with regard to
sustainability for family companies, promoting innovation, decreasing role conflicts and favoritism.
The purpose of this study is to examine the process of institutionalization/non-institutionalization in
family companies. In the study in which qualitative research methods used, institutionalization
efforts of Antalya Raf Company in Kepez/Antalya and the obstacles encountered are discussed. It
is aimed at guiding and contributing to other studies on institutionalization in family companies.
Key word: Institutionalization, institutionalization, non-institutionalization in family companies.
Jel Codes: M1

ÖZET
Literatürde kurumsallaşma, aile şirketleri ve yönetimin profesyonelce ele alınması ile ilgili birçok
çalışma mevcuttur. Yoğun rekabet ortamında kurumsallaşmanın önemi giderek artmaktadır.
İşletmeleri kurumsallaşmaya yönlendiren nedenler; küreselleşme, sürekli yenilik ve gelişim, bilgi
teknolojilerindeki hızlı değişim gösterilebilir. Aile şirketleri için devamlılığın sağlanması,
verimliliğin arttırılması, yenilikçiliğin teşvik edilmesi ile rol çatışmalarının ve kayırmacılığın
azalması bakımından kurumsallaşma konusu stratejik bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı aile
şirketlerindeki kurumsallaş(ama)ma süreçlerini incelemektir. Nitel araştırma yönteminin
uygulandığı araştırmada, Antalya ili Kepez ilçesinde bulunan Antalya Raf işletmesinin
kurumsallaşma çalışmaları ve karşılaşılan engeller ele alınmıştır. Çalışma ile Aile şirketlerinde
kurumsallaşma hakkında yapılacak çalışmalara yol gösterilmesi ve katkı sağlanması
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelime: Kurumsallaşma, Kurumsallaşamama, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma.
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1. GİRİŞ
Aile kavramına değer verilen ülkemizde, aile şirketleri önemli bir role sahiptir. Türkiye’de faaliyet
gösteren firmaların büyük bir bölümü aile bireyleri tarafından yönetilmektedir. Bu sebeple, aile
şirketleri ile ilgili yapılan araştırmalar ve analizler de sayıca çoktur.
Aile işletmeleri; ülke ekonomilerine sağladıkları katma değer, istihdam oluşturma potansiyelleri ile
küçük ölçekteki firmaların gelişmelerinde kritik öneme sahip olmaları gibi nedenlerle stratejik bir
güç haline gelmiştir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü istatistiklerine göre ticari kaydı olan
işletmeler içerisinde aile işletmelerinin oranı dünyada %75 ve üzerinde olduğu görülmektedir.
Ekonomileri endüstriye dayalı ülkelerde anonim şirketlerin yaklaşık olarak %75’inin aileler
tarafından idare edildiği yer almaktadır. Fortune 500 sıralamasında yer alan işletmelerin 165
tanesinin aile işletmesi olduğu; Fransa’da en büyük 100 şirketin 26’sının, İtalya’da ise 43’ünün aile
işletmesi olduğu ifade edilmiştir (ASO, 2005). Türkiye’de işletmelerin yaklaşık olarak %95’inin
aile işletmelerinden oluştuğundan bahsedilmektedir (Peşkircioğlu, 2014).
Kurumsallaşma kavramının son yıllarda önem kazanması ile birlikte, işletmeler kurumsal olma
yolunda önemli ölçüde yol almışlardır. Günümüz dünyasında rekabet edebilmek ve güçlü bir
şekilde ayakta kalabilmek için tek amacın kar etmek olmadığı anlaşılmış, kurumsallaşmanın en
önemli unsur haline geldiği bilinci edinilmiştir.
Bir kuşaktan daha fazla hayatını idame ettirtebilmiş, hatta üç – dört kuşaktan beri faaliyetlerini
sürdürmeye devam eden aile şirketlerine bakıldığında, kurucu aile bireyinin kurumsallaşma
yönünde adımlar attığı görülebilmektedir. Bu şirketler büyümeye devam ettikçe kurucu ya da
patron, kendi başına şirkete yetemediğinin farkına vararak profesyonel yöneticileri şirkete
getirmekte ve iş yapış biçimlerine yazılı ve açık kurallar getirerek standartlaşma yoluna
gitmektedir. Böylece şirkette yapılan tüm işler açıkça dokümante edilmekte, işler bireysellikten
çıkarak bir sistem halinde ilerlemektedir. Ancak kurumsallaşmaya ve yeniliklere kapalı olan, içinde
bulunulan durumu idrak edemeyerek eski usulde işleri yapmaya devam eden, tek kişiye bağımlı bir
şekilde kararlar alan aile şirketleri, yaşamlarını ikinci nesle kadar dahi sürdürememektedir.
Geçmişten bugüne yapılan araştırmalar incelendiğinde, kurumsallaşma kavramının önemini
vurgulamak ve boyutlarını incelemek adına pek çok araştırma yapıldığı görülmüş, kurumsallaşma
sonucunda firmaların performansının olumlu yönde etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.

2. AİLE İŞLETMELERİ VE KURUMSALLAŞMA KAVRAMI
Geçmişten günümüze kadar aile şirketleri ile ilgili olarak birçok tanımlama yapılmıştır. Gerek
yabancı kaynaklar, gerekse Türkçe kaynaklara bakıldığında, aile şirketleri, aile girişimi ve bunun
gibi kavramlar insanların var oluşundan beri, ekonomi tarihinde vazgeçilmez bir ekonomik güç
olmuştur.
Aile işletmesi; aile üyelerinin kurmuş olduğu ve kontrol altında tuttuğu, hem mülkiyette hem de
yönetim mekanizmasında büyük oranda aile fertlerinin paylarının bulunduğu işletmelerdir
(Bowman, 1991, s.4).
Bir başka tanımlama ise (Karpuzoğlu, 2000) şu şekilde yapılmıştır: “Ailenin geçimini sağlaması ya
da mirasın dağılmasını önlemek amacı ile kurulmuş olan, bununla birlikte ailenin geçimini
sağlamakta olan kişi tarafından yönetilen, yönetim kademelerinin ve pozisyonlarının büyük
çoğunluğunun aile üyeleri tarafından doldurulduğu, karar alma safhalarında genellikle aile
üyelerinin etkili olduğu ve aileden en az iki neslin istihdam edildiği işletmeler aile işletmeleridir.”
Bu tanımlamada aile işletmesi detaylıca ele alınarak, bu işletmeler için bir çerçeve belirlenmiş
olup, ailelerin miras bölünmesinin önüne geçilmesinden bahsedilmesi yönüyle de dikkat çekici
olmuştur.
Chua (1999) da aile işletmelerini tanımlarken, en az iki neslin aile işletmesi ile ilgileniyor olmasını
kriter olarak belirlemiş ve buna ek olarak aile reisinin işletmenin başında bulunması koşulunu
sağlayan işletmeleri aile işletmeleri olarak tanımlamıştır.
Donnelley, aile işletmesini tanımlarken işletmenin mevcut ilişki ve süreçlerini ele almıştır.
Donnelley, aile işletmesini ‘en az iki kuşak boyunca aileye ait olan ve ailenin ve işletmenin amaç
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ve çıkarlarının bir olduğu ve bunun işletmenin politikalarına yansıdığı işletmeler’ olarak tanımlar
(Donnelley 1996, ss.4- 5).
Aile şirketleri toplumdaki genel düşüncenin aksine küçük şirket anlamında olmayıp, büyüklüğüyle
ölçülmeyerek sadece ailenin kontrolünde olan şirketler olarak düşünülmektedir. Aile şirketleri
genellikle, faaliyet gösterdikleri endüstri alanları, sektörleri ve yapıları ile birbirlerinden ayırt
edilmektedir. Ancak global ekonomilerin temelini oluşturan aile şirketleri bütün endüstrileri,
sektörleri içinde kapsayan bir segmente sahip ve bu ekonomiler için gereklidirler (Craig ve Moores
2006, s.2).
Aile işletmeleri ile ilgili yapılan bir başka önemli tanımlama, İlter (2001) tarafından yapılmış olup,
bu tanımlama çerçevesinde bir işletmeye aile işletmesi denilebilmesi için hisselerini belirli bir
grupta ya da ailede toplanmasından ziyade yönetim faaliyetlerinin yürütülme biçimine bakılması
gerektiğinden ve eğer yönetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde bir ailenin yahut bir grubun
hâkimiyeti söz konusuysa, bu tür işletmelerin aile işletmesi olarak nitelendirilebileceğinden
bahsedilmiştir. Bu ifadelere bakıldığında, hisselerin kimin elinde toplandığından çok, yönetimde
kimlerin söz sahibi olduğuna dikkat çekilmiştir.
Greif (2005)’e göre kurum; sosyal yapı içinde davranış düzenliliği sağlayan kurallar, inançlar,
normlar ve örgütler sistemidir. Kurumsallaşma, Kramer (2000) tarafından bir insan sistemi içinde
standart bir uygulama, alışkanlık veya gelenek meydana getirmek şeklinde tanımlanmaktadır.
Kurumsallaştırılan bir yöntem, fikir veya yaklaşım, örgütsel iş süreçlerinde rutinleşir ve sistemle
bütünleşir. Bu tür yöntem, fikir, yaklaşım veya yenilikler örgüte yayılırsa ve üyeler bunları
gerçekten faaliyetlerini geliştirmek için kullanırlarsa kurumsallaşma gerçekleşmiş demektir.
Horton vd. (2000), bir örgütsel sistemin kurallar ve normların oluşturulmasıyla ortaya çıktığını
belirtmektedir. Ancak kurumsallaşmadan söz edebilmek için üyelerin bunları kabul etmeleri, değer
vermeleri ve rutin olarak kullanmaları gerekir.
Kurumsallaşma, bir şirketin kişilerden ziyade kurallara, standartlara, prosedürlere sahip olması
kendisine özgü selamlama biçimlerini, iş yapma usul ve yöntemlerini içermesi ve bu sayede diğer
şirketlerden farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünmesi süreci olup, işletmenin sistem haline
gelmesidir (Karpuzoğlu, 2004:71, Bilgin, 2007:29, Şahman vd., 2008). Buna göre bir kuruluşun
kurumsallaşmış olması, çevresi tarafından kabul edilmiş ve süreklilik kazanmış olması anlamına
gelmektedir (Dilbaz, 2005:64). Kurumsallaşma, şirketin kişilerden bağımsız, uzun vadede ayakta
kalabilmesi ve kamuoyuna mal olmasıdır (Özgener, 2003).
Kurumsallaşma çalışmalarında temel amaç, işletmenin varlığını sürekli kılabilmesinin
sağlanabilmesi için gerekli örgütsel düzenlemelerin yapılmasıdır. Kurumsallaşma, işletmenin belirli
bir büyüklüğe ulaşması ve özellikle girişimcinin artık her işe yetişemediği zaman kaçınılmaz
olmaktadır (Bayer, 2005).
Bilgin’e göre Aile İşletmelerinin Özellikleri;
Her ne kadar bir ortaklık (şirket) türü olsa da Aile Şirketlerinin diğer şirket türlerinden ayırt
edilmesini sağlayan ve Aile Şirketlerini belirleyen bir takım özellikler olduğu söylenebilir. Bunlar
şöyledir:
1. Genellikle aileden en az iki kuşak, işletme yönetimiyle ilgilenir. Anne/baba-çocuk
ortaklıkları, kardeş ortaklıkları, kuzen ortaklıkları ve sürekli olmayı başaran ortaklıklar
bünyelerinde en az iki kuşağı barındıran Aile Şirketleridir. Her ne kadar karı-koca arasında
kurulan Aile Şirketlerinde, kuşak farkı görülmese de aşağıda belirtilen diğer özellikleri
yapılarında barındıkları için Aile Şirketi statüsünde ele alınırlar.
2. İşletme politikası, çoğunlukla aile çıkarları ile uyumludur. Genellikle aile varlığının ve
bütünlüğünün korunması amacıyla kurulan Aile Şirketleri, aile değer ve inançlarından
etkilenir.
3. Genellikle şirket sahibinin aile içinde sevgi ve güven duyduğu kişiler, işletme içerisinde de
aile içinde olduğu kadar girişimciye yakındır.
4. Şirket sahipleri gelecekte miras olarak bırakacakları işletmeyi, çocuklarının tanımalarını
isterler. Çocuklarının geleceklerini güvence altına almak isteyen girişimciler onların
firmayı sahiplenmelerinin ve işleri öğrenmelerinin firmanın ve ailenin geleceği açısından
önemli olduğunu düşünürler.

609

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

5. Genellikle işletmenin ismi ve prestiji, ailenin ismi ve prestiji ile birlikte gelişir. Yani aile
bireylerinin toplumdaki statüleri işletmenin de statüsünü etkiler. Dolayısıyla aile
bireylerinin işletmede bilfiil çalışıp çalışmadıkları değil, taşıdıkları soyadı önem kazanır.
6. Aile bireylerinin işletmedeki görevleri aile içerisindeki durumlarını da etkileyebilir.
İşletmede başarılı ve güçlü bir pozisyona sahip olanlar aile içinde de güçlü olabilirler.
7. Bu tür şirketlerde doğal bir koruma söz konusu olabilir. Bir başka ifade ile çalışma
koşulları aile üyelerinin sağlığını tehlikeye sokmayacak şekilde düzenlenebilir, doğum ve
yıllık izinler ile çalışma saatleri konusunda esneklik gösterilebilir.
8. Ailenin mevcut normları Aile Şirketlerinin büyük bir çoğunluğunda kullanılabilir. Aile
değerleri ve inançları örgütteki işlerin yapılma şeklini, kişiler arasındaki ilişkileri, işlerin
yapılması sırasında kullanılan yöntemleri vb. kısacası örgüt kültürünü önemli ölçüde
etkiler.
9. Aile Şirketleri genellikle aile bireyleri tarafından kurulduğundan kapalı bir görünüm arz
edebilir. Dolayısıyla bu şirketler finansal zorluğa düştüklerinde halka açılmaktan ya da
borçlanmaktan ziyade aile bireylerinin mali desteğini kabul edebilirler, şirkete ilişkin
bilgileri paylaşmak istemeyebilirler.
10. Aile Şirketlerindeki idari personel genellikle aileden ve akrabalardan temin edilir. Bu tür
şirketlerde güvenilirliğin uzmanlıktan önce geldiği ve aile üyeleri mevcut iken aile
dışından idari personel almanın hoş karşılanmadığı durumlara rastlanabilir. Dolayısıyla
seçme ve yerleştirmede aile üyelerine öncelik tanınabilir.
11. Aile Şirketlerinde genellikle firma sahibi ile tepe yönetici aynı kişidir. Kurucu ortakların
(girişimci) büyük çoğunluğu sağlıkları yerindeyken firmalarını bir başkasına devretmeyi
düşünmezler. Firma sahibi oldukları için Genel Müdürün ya da Yönetim Kurulu
Başkanının kendileri olmalarının normal olduğunu kabul ederler. Yukarıda özelliklerin
ortak noktası işletmenin yönetiminde ve kontrolünde tek bir ailenin egemen olmasıdır. Bu
durumun nedeni olarak sermayenin önemli bir kısmının yönetimi elinde tutan aile
tarafından konulmuş olması gösterilebilir (Bilgin 2007, ss.7 -9).
2.1. Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması
Genelde küçük boyutta kurulan aile şirketleri zamanla büyümekte, ulusal hatta uluslararası şirketler
haline gelmektedirler. Ancak bu işletmelerin ömürleri kısa olup, sonraki kuşaklara devredilen
işletme sayısı oldukça azdır. Kalıcı olmak, gelecek kuşaklara güçlü sağlıklı bir kurum bırakmak
isteyen aile bireyleri, farklı bir bakış açısıyla işletmelerini yenilemek, kurumsallaştırmak ve
gelecek kuşaklara hazırlamak zorundadırlar. Alanda yapılan araştırma sonuçlarına göre üçüncü
kuşağa ulaşamadan kapanan ya da el değiştiren aile şirketlerinin yaşadıkları ortak sorunlar; kısa
vadeli düşünce tarzı ve gelecek planlarının doğru yapılamaması, tek adam anlayışının egemenliği,
yabancılaşmaktan korkma, uzmanlıklardan faydalanmama olarak sıralanmaktadır. Stratejik
planlamaya önem veren, gelecek tanımlamalarını doğru yapan, işi profesyonellere bırakan, yönetim
kurullarını aileden olmayan kişilere açan şirketler ise kendilerini geleceğe hazırlayacak kaynakları
sağlayabilmektedirler (Uçkun ve Yüksel, 2007).
Kurumsallaşmasını tamamlayamayan şirketler aile şirketi olsun ya da olmasın etkinlik açısından
eksik ve yetersiz bir görünüm sergilemektedirler (Yazıcıoğlu ve Koç, 2009). Aile şirketlerinin
yönetim sorunlarını çözmeleri, kurumsallaşmaları ve böylece varlıklarını sürdürmeleri sadece
ailenin mevcut ve gelecek nesilleri için değil aynı zamanda çalışanlar, çıkar grupları, stratejik iş
ortakları, iş dünyası ve ülke ekonomisi için de önem arz etmektedir (Karabulut, 2008).
2.2. Aile Şirketlerinin Kurumsallaşamama Nedenleri
Kurumsallaşma çalışmalarında temel amaç, işletmenin varlığını sürekli kılabilmesinin
sağlanabilmesi için gerekli örgütsel düzenlemelerin yapılmasıdır. Kurumsallaşma işletmenin belirli
bir büyüklüğe ulaşması ve özellikle girişimcinin artık her işe yetişemediği zaman kaçınılmaz
olmaktadır. Fakat özellikle aile şirketi anlayışından vazgeçilememesi, güç kaybetmeme isteği,
ailenin kurumsallaşmasıyla işletmenin kurumsallaştırılması ayrımının yapılamaması ve yönetimin
profesyonelleştirilememesi gibi başlıca nedenlerden dolayı kurumsallaşma bir sorunsal olmaktadır.
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Girişimci işletmesinin geleceğini düşünürken, aynı zamanda kendisinin ve aile bireylerinin
geleceğini de düşünerek kurumsallaşma sürecini bir sorunsal hale getirebilmektedir.
Vizyon-misyon amaç ve stratejilerin belirgin olmaması ve benimsenmemesi, kurumsal çevrenin
etkisini önemsememe ve uyum sağlayamama, katılımcı yönetim kültürünün benimsenmemesi,
merkezi bir yönetim anlayışının olması ve yetki devrinin yapılmaması, yönetici engeli, aile şirketi
anlayışının güçlü olması ve yönetimin profesyonelleştirilememesi geleceğe yönelik büyüme ve
gelişme planlarının yokluğu işletmelerin kurumsallaşamama nedenleri olarak karşımıza
çıkmaktadır (Bayer 2005, s.127).
Ayrıca, mal paylaşımı, işi çocuklara devir, eski başarının devam etmemesi, değişen çevre
koşullarına gösterilen direnç, yeniliklere ve değişime açık olmayan yönetim, stratejik düşünememe,
iyi bir bilgi sisteminin kurulamamış olması, çevredeki değişim ve baskılara uyulmaması gibi
hususlar sayılmaktadır. Temelde yatan neden ise, diğer aile bireyleriyle yaşanan anlaşmazlıklar ve
ikinci kuşağa devirde yaşanan güvensizliktir (Tuncel,2011).
Nepotizm, aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önündeki en büyük engellerden biri olarak
değerlendirilmektedir (Öztürk, 2008). Bir kimsenin beceri, kabiliyet, başarı ve eğitim düzeyi vb.
faktörler dikkate alınmaksızın veya işin gerektirdiği niteliklere sahip olmayan kişilerin sadece
akrabalık ilişkileri esas alınarak istihdam edilmesine veya terfi edilmesine nepotizm denilmektedir
(Özler vd., 2007). Nepotizm, aile bireylerini veya akrabaları yetersiz oldukları halde istihdam
etmektir. Halk arasında buna “kayırma” veya “torpil” de denir. Bu durum diğer çalışanların iş
doyumu, motivasyon, performans, bağlılık ve güvenlerini olumsuz etkilemektedir.
Gerek ülkemizde gerekse dünyadaki aile şirketlerinin üçüncü kuşağa ulaşma oranı yüzde 15 -20
dolayında, ömürleri ise 25 -30 yıldır. Aile şirketlerinin başarısızlık nedenleri arasında yönetimde
yetersizlik ve kurumsallaşamama 1. sırada yer almaktadır. Görüldüğü gibi gerekli önemler
alınamaz ise aile şirketlerinin ömürleri oldukça kısadır. (Fındıkçı 2005, s. 92)
Global Family Business Consultants tarafından yapılan bir araştırmaya göre, aile şirketlerinde % 5
aile çatışması, % 14 aileler arası kavga, % 19 miras kavgası, % 19 kardeş-yeğen- kuzen çatışması,
% 43 kardeşler arası çatışma nedeniyle aile şirketleri yok olmaktadır. Bu çerçevede aile
şirketlerinin ömrü ne yazık ki kısa olmaktadır.
Kuramsal çerçeveye bir sonuç olarak: Aile işletmeleri hem ülkemiz ekonomisinde hem de dünya
ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Aile işletmelerinin ekonomideki payı
düşünüldüğünde, bu işletmelerin dikkatle incelenmesi, sorunlarının ortadan kaldırılması ve
faaliyetlerini etkin ve verimli şekilde yerine getirmelerinin sağlanması gerekmektedir. Aile
işletmelerinin karşılaştıkları sorunlar çalışmada belirtildiği üzere; kuşak çatışması, nüfus
problemleri, roller çatışması, işin çekirdeğinden gelme eski alışkanlıkların devamı, geleceğe
yönelik planlama eksikliği, güç kavgası, dedikodular, profesyonelleşememe ve yüksek işgücü devir
oranı ve kurumsallaş(a)mama gibi temel başlıklar altında toplanabilir. Bu sorunların birbirleriyle
yakın ilişkili olduğu, özellikle kurumsallaş(a)mamanın bütün bu sorunlara neden olabileceği
anlaşılmaktadır. Bütün bu sorunlar aile işletmelerinin etkinliğini ve verimliliğini düşürmekte,
işletme içerisinde iyi bir psiko sosyal iklimin oluşmasını engellemekte ve aile işletmesi olmanın
getirdiği girişimcilik gibi avantajlardan yeterince faydalanılmasına engel olmaktadır (Genç ve
Karcıoğlu 2004, s.27).

3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Bu araştırmanın amacı kurumsallaşma çalışmaları bağlamında işletmenin yapmış olduğu
çalışmaları ve bu süreçte karşılaştığı problemleri incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden
mülakat/bireysel görüşme tekniğinin kullanıldığı araştırmada, Antalya ili Kepez ilçesinde bulunan
Antalya Raf işletmesinde, kurumsallaşma gereklilikleri, kurumsallaşma çalışmaları ve
kurumsallaşamama nedenleri hakkında işletmenin üst düzey yöneticisi ile görüşülmüştür.
Antalya Raf işletmesinin faaliyet konusu Depolama Raf Sistemleri ve Ekipmanları üretimidir.
Kurulduğu tarihten günümüze kadar sürekli gelişimi hedefleyen ve bu doğrultuda adımlar atan
Antalya Raf İşletmesi’nin kurumsallaşma çalışmaları ve kurumsallaşmasının önünde duran engeller
ele alınmıştır.
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3.1. Firma Hakkında Kısa Bilgi
Antalya Raf; 1993 yılında Antalya’da 54 m2 olan küçük bir mağaza ile Market ve Mağaza Raf
Sistemleri sektörüne Hüseyin Kadıoğlu liderliğinde 5 kardeşin temel atmasıyla başlayan serüvenin
adıdır. 1995 yılı itibari ile 200 m2 küçük bir atölye ile de imalata başlamıştır. 2000 yılı itibari ile
de Perakende Sektörü’ nün gelişmesi ile birlikte imalatını büyüterek 1000 m2 lik bir alana market
ve mağaza ekipmanları ürünleri üretimine geçmiştir. 2002 yılında üretim alanını 5000 m2 bir
tesise taşıyarak Depolama Raf Sistemleri ve Ekipmanları’nı da üretim bandına geçirmiştir. 2010
yılı itibari ile de Antalya Organize Sanayi Bölgesinde 21.000 m2 arsa üzerinde 14.000 m2 yeni
üretim tesisinde elektrostatik toz boya kaplama tesisi, metal ve ahşap üretim hattıyla, ek
makinelerle, en son teknolojiyi kullanarak yüksek kalite ve standartta üretim yapmayı
hedeflemektedir.
İşletme pazarda bulunma nedenini ve misyonunu, vizyonunu “Hizmet ve ürün kalitemizle Türk
sanayisindeki güçlü konumumuzu pekiştirerek devam ettirmek, sunduğumuz hizmet ve ürün
kalitemizi daha da geliştirerek tüm hizmet birimlerinde müşteri bağlılığını ve büyümeyi sağlamak.
Vizyonumuz ise ; Müşterilere, kendini kendi iş yerinde hissettiren, zincirdeki tüm birimlerde aynı
standartları uygulayan, tüm paydaşlarının (müşteriler, çalışanlar, mal sahibi, tedarikçiler)
beklentilerini en üst düzeyde karşılayan , dünya çapında bir şirket olmak” şeklinde tanımlamaktadır
(Antalya Raf, 2016).
3.2. Antalya Raf İşletmesinin Kurumsallaş(ama)ma Süreçleri
Antalya Raf işletmesinde mevcut yapının analizleri yapılarak eksiklikleri giderebilmek için nereden
başlanacağına karar verilmesi gerekmektedir. Departman bazında yapılan çalışmalarda çalışanların
görev tanımlamaları yapılıp, bildirimler yapılmıştır. Bu çalışmalar esnasında eski alışkanlıklarını
devam ettirmek isteyen bazı çalışanlar görev tanımlamalarında yazılan görevleri kendi istedikleri
gibi değiştirmek istemişlerdir. Çalışanların bu tutumu karşısında kurumsallaşma adımını atmak
isteyen şirket yöneticileri tarafından gerekli adımların kararlılıkla atılması gerekmektedir. Aile
işletmesi olduğundan aile bireyleri tarafından kararlılığın ortaya konması zorlaşmaktadır.
Çalışanlardan bazıları yakın hissettikleri yöneticilere görev tanımlamaları hususunda kendi istekleri
doğrultusunda yönlendirmeye çalışmıştır.
Süreçler incelendikten sonra, süreçlerin yapısına göre prosedür ve talimatlar hazırlanmıştır.
Hedeflenen ve amaçlanan organizasyona göre iş tanımı ve yetkinlikler belirlenmesi yapılmış olup
ancak yetkin insan kaynağı olmadığı için süreç uyarlamasında aksamalar yaşanmıştır. Yöneticiler,
alınması gereken önlemlerde gecikince, tanımlanmış olan iş süreçleri ve görev tanımlamalarını
uygulayacak personel sıkıntısı yaşanmıştır. İnsan kaynakları planlamasının yapılmamış olması
ciddi aksaklıklara neden olmuştur.
Kurumsallaşma sürecinin bir parçası olan kurumsal kaynak planlaması sistemi kurularak
kullanılmaya çalışılmış fakat insan kaynaklarının yetersiz düzeyde olması sebebi ile istenilen
seviyeye gelememiştir. Kurumsal kaynak planlamasında, her bir kullanıcının kendi yapacağı işleri
olduğundan personel konusunda yaşanan sıkıntıdan dolayı bazı kullanıcılar farklı konularla ilgili
veri girişi yaptığından iş yükleri artmış olup bu bağlamda personelin motivasyonunda düşüş
gözlenmiştir. Kurumsal kaynak planlaması sisteminin kullanılabilmesi için verilen eğitimlerde
personel sayısının yetersiz olması, veri girişi güvenilirliğini tehdit eden bir durum oluşturmuştur.
Veri girişi yapan personel sayısının yetersiz olması, karar alma süreçlerinde işletme yönetimine
bilgi aktarılmasında gecikmelere neden olmuştur. Zamanında ulaşılamayan bilgiler işletmenin
geleceğine dair alınacak kararları da olumsuz etkileyecektir.
İşletme yönetimi aile bireylerinden oluştuğundan karar alma süreçleri zor ve yavaş
gerçekleşmektedir. Aile işletmesi olarak belirli bir kurallar bütünü diğer bir ifade ile aile işletmesi
anayasası olmadığından karar alma süreçleri zaman zaman ciddi tartışmalara sebebiyet
vermektedir. İşletmenin ilerleyen zamanlarda en önemli hedeflerinden biri aile işletmesi
anayasasını oluşturmaktır.
İşletme yönetimi için kurumsallaşma aşamasında istenilen seviyede bir ilerleme kat
edilememesinde aile meclisinin oluşturulamamış olması da önemli yer tutmaktadır. Aile
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büyüğünün kararları vermedeki baskısı ve istediğinin olması hususunda attığı adımlar diğer aile
bireyleri tarafından bir takım rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir.

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Aile işletmelerinin kurumsallaşma süreçleri, aile bireylerinin ilişkileri açısından
değerlendirildiğinde, işletme için hayati önem taşımaktadır. Aile bireyleri kendi içinde
uzlaşamadıkları konularda, işletme adına aldıkları kararlar açısından sağlıklı bir sonuç almaları
oldukça zordur. Aile işletmelerinin, aile işletme anayasasını oluşturmadan ya da aile karar
meclisini hayata geçirmeden işletmeyi yönetmeleri sakıncalı sonuçlar doğurmaktadır. Aile
işletmeleri kurumsallaşma sürecinde, sadece iç çevre ve dış çevre ile mücadele etmemektedir, aynı
zamanda aile bireyleri ile de mücadele etmektedirler. Bu açıdan değerlendirildiğinde aile bireyleri
kendi içerisinde kurumsallaşma sürecine başlamadan ve başladıktan sonra atılacak adımlar
hususunda fikir birliğini tam olarak sağlamalıdırlar.
Kurumsallaşma süreci ister aile şirketi olsun, ister olmasın; günümüzde işletmelerin rekabet
ortamında ayakta kalabilmeleri için yapması gereken kaçınılmaz bir süreçtir. Aile işletmeleri
gerekli iş analizlerini yapıp, işin yapılması için gerekli insan kaynağı istihdamını sağladıktan sonra,
işletmeyi yöneten aile bireylerinden başlayarak, üst kademe, orta kademe ve alt kademedeki her
çalışanın görev tanımlamasını ciddi bir çalışma ile yapmalıdır. İşletmelerde birey ön planda değil
çalışma sisteminin devam edip çalışması yani herhangi bir çalışanın işten ayrıldıktan sonra da onun
yerine gelecek kişinin çalışma sisteminde aksaklık yaşamadan işlerin devam etmesi esastır.
Kurumsallaşmaya çalışan işletmelerde bu mantalite ile çalışanlara bağımlılığı azaltıp çalışma
sisteminin kuvvetlendirilmesi hedeflenmelidir.
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1. GIRIŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
İşletmelerin, günümüzde en önemli amacı, sürdürülebilir bir başarı sağlayarak rekabet ortamında
etkin bir şekilde var olabilmektir. Elde edilecek bu başarı, sadece işletmeleri ilgilendiren bir konu
değildir. Bu zorlu yarışta işletmenin göstereceği performans, işletme sahiplerini, çalışanları,
müşterileri hatta ülkeyi ilgilendirmektedir. Ülkelerin içinde olduğu yarışta, rekabet avantajlarını
işletmeler sağlar. Bu nedenle işletmelerin rekabet stratejileri benimsemesi ve uygulaması ülke
büyümesini ve kalkınmasını da etkilemektedir.
Bu araştırmanın temel amacı; örgütsel yenilikçiliği belirleyen unsurları TRA1 ve TRB2
bölgesindeki turizm işletmeleri çalışanlarının algılarına göre değerlendirmektir. Çalışma da ilk
olarak, yenilikçiliğin tanımının, öneminin, belirleyicilerinin de yer aldığı bilgilere yer verilmiştir.
Bu bölümde, turizm sektöründeki yenilikçiliğin diğer sektörlerden hangi kapsamda ayrıldığı da
ortaya konulmuştur. Sonrasında çalışmanın yöntemi amacı ve önemi belirtilmiştir. Bulgular
kısmında da yapılan araştırmada elde edilen veriler belirtilerek çıkan sonuçlar tartışılmıştır.

2. LITERATÜR TARAMASI
Yenilikçilik, “innovation” sözcüğünün karşılığı olup, yeni bir şeyler yapmak anlamına gelen
Latincedeki "innovere" fiilinden gelmektedir (Bozkurt ve Taşcıoğlu, 2007). Schumpeter (1934)
yenilikçiliği, yeni malzeme ve ürünlerin, yeni süreçlerin, yeni pazarların, yeni tedarikçilerin ve yeni
örgütsel biçimlerin işletmeler tarafından uygulanmasına dayanan tüm faaliyetler şeklinde
tanımlamaktadır (Croitoru, 2012). Drucker (1985) yenilikçiliği; girişimciliğin bir niteliği olarak
değerlendirmektedir. Girişimcilerin, yeni kaynaklar bularak veya mevcut kaynakların kullanım
kapasitelerini arttırarak refah yaratma çabaları, yenilikçilik olarak tanımlanmaktadır.
Değer yaratmak amacıyla fırsatları aramak, tanımlamak ve hayata geçirmek girişimciliğin en
önemli unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır (Bozkurt ve Erdurur, 2013). Girişimciliğin, risk
içermesi ve yeni kazançlar elde etmeyi amaçlaması, girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarının
1
2
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karışmasına hatta bazen eş anlamlı olarak kullanılmasına neden olmaktadır. Her iki kavram
aralarında güçlü bir ilişki olmasına rağmen, kavramlar arasında farklılıklar mevcuttur. Yenilikçilik
ile girişimcilik arasındaki ilişki ilk defa Schumpeter tarafından ortaya konulmuştur. Schumpeter’e
göre ekonomik kalkınma sağlayan en önemli unsur girişimciler tarafından gerçekleştirilen
yenilikçilik faaliyetleridir (Demirci, 2012).
Yenilikçilik, girişimciliğin önemli bir fonksiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Girişimcilik
mevcut kaynakların kullanım potansiyelini artırarak ya da yeni kaynaklar ortaya çıkararak refah
yaratma çabasıdır. Yenilikçilik ise, girişimciliği tetikleyen ve destekleyen bir olgudur. Başarılı
bütün girişimcilerin ortak noktası, belirli bir kişilik değil, sistematik olarak yenilikçiliği uygulama
başarısıdır (Drucker, 1985). Bu çerçevede, hem işletme açma süreci hem de yenilikçilik süreci
girişimciliğin kapsamına giren kavramlardır. Girişimcilik, yenilikçilik, yaratıcılık ve yönetim
faaliyetlerinin tamamlayıcısı ve uygulayıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır (Bozkurt ve Erdurur,
2013).

3. TASARIM VE YÖNTEM
Geleceğe dair tahminler yapılırken genellikle günümüzde gerçekleştirilen yenilikçilik
uygulamalarından faydalanılır. Aslında beklediğimiz gelecek, başarılı yenilikçilik uygulamalarının
kendisidir. Geleceğe dönük yapılan tahminlerin büyük çoğunluğu, teknolojinin insanların işgücüne
daha az ihtiyaç duyulacağı bir ortam oluşturacağı yönündedir. Bu durum da, insanların yaşam
kalitesinin ve boş zamanının artacağı anlamına gelmekte, günümüzde büyük öneme sahip olan
turizm hareketliliğinin gelecekte daha da önemli olacağını göstermektedir. Dünyanın en hızlı
büyüyen ve en önde gelen sektörlerden biri olan turizm sektöründen gelecekte daha büyük
kazançlar elde etmek için de başarılı bir şekilde yenilikçilik uygulamaları gerçekleştirmek
gerekmektedir.
Araştırmanın evrenini, TRA1 ve TRB2 bölgesindeki turizm işletme belgeli tesislerin çalışanları
oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumunun yapmış olduğu sınıflandırmaya göre, TRA1
bölgesinde; Erzurum, Erzincan ve Bayburt, TRB2 bölgesinde; Bitlis, Muş, Hakkari ve Van illeri
yer almaktadır.
Araştırmada olasılığa dayalı olmayan örneklem yöntemlerinden olan kolayda örnekleme yöntemi
seçilmiştir. Araştırma kapsamına giren tesislerin büyük bir çoğunluğuna bizzat gidilerek araştırma
hakkında bilgi verilmiş ve anket uygulanmak istendiği ifade edilmiştir. Araştırmacı tarafından
gidilemeyen tesisler telefonla aranarak bilgilendirilmiş ve çalışanların araştırmaya dahil olması için
izin istenmiştir.
Araştırma evreninde 61 tesis bulunmaktadır. Tesis yöneticilerinden alınan bilgiye göre araştırma
evreni 1192 olarak belirlenmiştir. Yapılan araştırmaların geçerliliği için, seçilen örneklem
büyüklüğünün evreni temsil edecek büyüklükte olmasına dikkat edilerek, araştırma 416 kişiden
elde edilen veriler ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırma verileri anket formu yardımı ile elde edilmiştir. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır.
Anketin birinci bölümünde araştırmaya katılacak çalışanların demografik özelliklerinin
belirlenmesine yönelik sorular yer almaktadır. Bu bölümde katılımcıların; cinsiyet, yaş, medeni
durum, eğitim durumu, aylık maaş, işletme türü, bölge, turizm sektörü deneyimi, mevcut işletmede
çalışma süresi gibi özellikleri elde edilmeye çalışılmıştır.
Anketin ikinci bölümünde yenilikçiliğin belirleyicileri ve etkileyicilerinin tespit edilmesi için
Wong ve Pang (2003) tarafından geliştirilen “Örgütsel Yenilikçiliğin Belirleyicileri” ölçeği
kullanılmıştır. Hong Kong’da beş yıldızlı otellerde görev yapan 288 üst düzey yönetici üzerinde
uygulanan ve istatistiksel analizlerde 5 faktörlü yapıya sahip olduğu belirtilen bu ölçekte 15 soru
yer almaktadır.
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4. BULGULAR
Yenilikçiliğin belirleyicileri ölçeğinin tamamının ortalaması 3,35 olarak hesaplanmıştır. Açık
politika boyutunun ortalaması 3,42; yönetim desteği boyutunun ortalaması 3,43; taktir boyutunun
ortalaması 3,48; eğitim ve geliştirme boyutunun ortalaması 3,28; Özerklik ve esneklik boyutunun
ortalaması ise 3,12 olarak hesaplanmıştır. Genel olarak ortalamaların birbirine yakın olduğunu
söylemek mümkündür.
Araştırmanın güvenilirliği ve geçerliliği için faktör analizi ve iç tutarlılık katsayı hesaplanmıştır.
Yapılan faktör analizi sonucunda ifadelerin beklenen boyutu temsil ettiği ve faktör yüklerinin
0,40'tan büyük olduğu görülmüştür. Yenilikçiliğin belirleyicilerinin tamamının Cronbach Alpha
katsayısı 0,926 olarak hesaplanmıştır. Cronbach Alpha katsayısının 0,70'den büyük olması yeterli
kabul edilmektedir. Ölçeğin alt boyutlara ait Cronbach Alpha değerlerinin hepsi 0,70'ten büyük
çıkmıştır.
Demografik özelliklere göre farklılıkları tespit etmek için T Testi ve ANOVA analizleri
yapılmıştır. Cinsiyet açısından bakıldığında değişkenler açısından anlamlı bir farklılık tespit
edilmemiştir. TRB2 bölgesinde TRA1 bölgesine oranla, yenilikçiliğin belirleyicileri ve bunun alt
boyutlarından eğitim ve geliştirme ile özerklik ve esneklik daha fazla uygulanmaktadır. Medeni
durum ve yaş açısından, değişkenlerde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. İşletme türü
açısından bakıldığında yenilikçiliğin belirleyicilerinin tamamı, açık politika ve yönetim desteği
kapsamında farklılıklar tespit edilmiştir. Eğitim durumu açısından bakıldığında açık politika ile
özerklik ve esneklik kapsamında farklılıklar tespit edilmiştir. Aylık maaş açısından tüm
değişkenlerin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Turizm sektörü deneyimi ve işletmedeki
deneyim açısından yalnızca yönetim desteği boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiştir.

5. SONUÇ VE ÖNERILER
Katılımcıların yenilikçiliğin belirleyicileri ifadelerinin tamamına verdiği yanıtların ortalaması 3,35
olarak hesaplanmıştır. Genel olarak, araştırmaya katılanların kurumlarındaki yenilikçiliğin
belirleyicileri varlığını olumlu olarak değerlendirdiğini söylemek mümkündür. Ancak yenilikçiliğin
belirleyicilerinin uygulanma düzeyinin turizm sektöründe hayati öneme sahip olduğu dikkate
alındığında, sonuç endişe verici olarak değerlendirilebilir.
Araştırma kapsamında ayrıca katılımcıların demografik özelliklerinin, katılımcıların yenilikçiliğin
belirleyicileri algılarında anlamlı derecede bir farklılığa neden olup olmadığı test edilmiştir.
Analizler sonucunda katılımcıların algılarının cinsiyet, medeni durum ve yaş açısından herhangi bir
farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
Yapılan analizler sonucunda, TRB2 ve TRA1 bölgesindeki çalışanların algılarının bazı değişkenler
açısından farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak her iki bölge açısından çok fazla algı
farklılıkları olmadığını söylemek mümkündür. Bu durumun her iki bölgenin de genel olarak hedef
kitle ve yakınlık olarak benzer özellikte olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Genel olarak 4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri çalışanlarının yenilikçiliğin belirleyicileri algıları, 2 ve
3 yıldızlı otel işletmeleri çalışanlarının algılarından fazladır. Bu bulgu yıldızı fazla olan otellerin
yenilikçiliğin belirleyicilerini yıldızı az otellerden daha çok uyguladığını göstermektedir.
Eğitim durumu açısından yapılan analizi genel olarak değerlendirmek gerekirse, eğitim durumu
yüksek olan bireylere, yenilikçiliğin belirleyici imkânlarının daha fazla sunulduğu görülmektedir.
Eğitim seviyesi düşük olan katılımcıların yenilikçiliğin belirleyicileri algıları daha düşüktür. Bu
durum, işletmelerin eğitim seviyesi düşük kişileri daha pasif olarak kullandığını ve bu kişileri
yenilikçilik için kullanmadığını ifade etmektedir.
Çalışanların aylık maaşları açısından elde edilen farklılıkları genel olarak değerlendirdiğimizde,
yüksek maaş alan çalışanların yenilikçiliğin belirleyicileri algılarının daha fazla olduğu
görülmektedir. İşletmelerde fazla maaş alan çalışanların önemli pozisyonlarda görev aldığı
düşünülürse, işletmelerin yenilikçiliğin belirleyicileri uygulamalarını, yönetici ve üst yöneticilere
yönelik olarak gerçekleştirdiğini söylemek mümkündür.
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İşletmedeki deneyim ve turizm sektörü deneyimi açısından çalışanların yalnızca, yönetim desteği
açısından anlamlı farklılık sergilediği tespit edilmiştir. İşletmede çalışma süresi arttığında,
çalışanların yönetim desteği algıları da artmaktadır. Bu bulgu, yönetim desteğinin çalışan
bağlılığında etkili olduğunu göstermektedir.
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DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİNDE İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİNİN ARTAN ROLÜ VE ÖNEMİ
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GIRIŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Üretim ilişkileri çalışma koşullarını doğrudan etkilemektedir. Çalışma ilişkileri, ekonomik ve
siyasal yapıların etkisinden ziyade üretim sisteminin talebi ile şekillenmektedir. Sanayi devrimi ile
birlikte kitlesel imalat gelişmiş, işbölümü ve uzmanlaşma ortaya çıkmıştır. Günümüze
geldiğimizde, teknoloji konusunda yaşanan gelişmeler sonucu Sanayi 4.0 olarak adlandırılan
bacasız sanayi sürecinin başladığı görülmektedir. Endüstri 4.0 olarak da ifade edilen sanayi 4.0
sürecinde, geleneksel imalat ve sanayileşmenin yerini bilgisayar ve yazılım desteğiyle donatılmış
bir üretim biçimi ikame edecektir. Dolayısıyla Sanayi 4.0, üretim ilişkilerinde bir dizi değişiklik
meydana getirecektir. Dördüncü sanayi devrimi ile birlikte esnek çalışma, yaşam boyu istihdam, iş
tutumları, motivasyon teknikleri gibi çalışma ilişkilerini ilgilendiren konularda gelişmeler
yaşanacaktır. Bu çalışmada önümüzdeki akıllı sanayi devrimi sürecinde üretim ilişkilerinin nasıl
şekilleneceği yapılan araştırmalar ve İnsan kaynakları profesyonellerinin görüşleri ile tespit
edilmeye çalışılmaktadır. Çalışmanın ana amacı İnsan kaynakları yönetiminin işletmelerde akıllı
sanayi devrimi sürecinde fonksiyonlarını nasıl şekillendirilmesi gerektiği tespit edilerek, bu süreçte
nasıl bir strateji izlemeleri ve hangi yönetim tekniklerinden istifade etmeleri gerektiği, insan
kaynakları yönetim felsefesinin artan önemi ile ortaya konulmaya çalışacaktır.

LITERATÜR TARAMASI
Çalışmada Sanayi 4.0 döneminde nasıl bir çalışma ilişkileri düzleminin gerçekleşeceğini tespit
etmek için Dördüncü Sanayi Devrimi, isimli Klaus Schwabin eserinden yararlanılmıştır. Bu
kaynakta dördüncü sanayi devriminin ne olduğu, neler gerçekleştireceği, bizi nasıl etkileyeceği
hakkında bir metin sunulmuştur. 1968 yılında ilk kez geliştirilen programlanabilir makinalar 3.
Sanayi Devriminin de hazırlayıcısı oldular. Bu dönem ile birlikte üretimde fordizm yerini postfordizme bıraktı. Programlanabilir makinalar gelişerek endüstriyel robotlara dönüşürken, bu
dönemin öne çıkan firma ve ülkeleri, çeşitlenen tüketici tercihlerine cevap verme esnekliğini
gösterebilenler oldu Şimdi tartışılan ve ilk olarak 2006 yılında ABD’de ama daha güçlü bir sesle
2011 yılında Almanya’da Hannover Fuarında dillendirilen Sanayi 4.0 (4. Sanayi Devrimi) artık
1

Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Anabilim Dalı,
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üretimde yeni bir paradigmanın ortaya çıktığını gösteriyor (Alçın, 2016: 47). Dördüncü sanayi
devriminin bütün dünyada işgücü piyasaları ve çalışma yerleri üzerinde kaçınılmaz olarak büyük
bir etkisi olacaktır. Bu insana karşı makine gibi bir ikileme karşı karşıya kalacağımız anlamına
gelmiyor (Schwabin, 2016:49). Bilakis sanayi 4.0 dönemi işgücünün verimli çalışmasına hizmet
edecektir. Yetenek yönetimi önemli bir noktaya gelecektir. Emek yoğun sektörlerde maliyet
avantajına dayalı rekabet avantajı sona erecektir. Akıllı hale gelen makinalarla birlikte çalışacak
işgücü talebi oluşacaktır. Sanayi 4.0 İnsan kaynakları yöneticilerine bu yeni üretim biçimine cevap
verecek iş gücü yetiştirip eğitme sorumluluğunu daha çok getiriyor. Üç boyutlu yazıcılar ve benzer
teknik gelişmeler sonucunda üretim küçük ölçekli tesislerde gerçekleşse de, Profesor Klaus’un
eserinde belirttiği gibi “Büyüklük hala akıllıca yönetilirse bir rekabet avantajı olmaya devam
ediyor.” Bu rekabet avantajının devam ettirilmesi çalışanların yeni beceri ve yöntemler edinmesiyle
gerçekleşebilecektir. Öğrenen organizasyonların geliştirilmesi sanayi 4.0 kurumların en önemli
ihtiyaçlarından biri haline gelmektedir. Sanayi 4.0 süreci verimlilik artışı ötesinde, daha yüksek
katma değerli, kendi ekonomisini yaratan, yerleşmiş değer zincirlerini temelden değiştiren ve en
önemlisi nitelikli insan gücü ihtiyacında çok daha önemli bir noktaya gelinen bir yolculuk olarak
karşımıza çıkmaktadır (Tüsiad, 2016:13). İK 4.0 Yeni Nesil Uygulamalar başlıklı bir etkinlik
düzenlenmiş Hürriyet gazetesi İK ekinde iş dünyası profesyonellerinden Hande Genç’in
görüşlerine yer verilmiştir. Mavi yakalıların yapmış olduğu birçok iş otomasyon sonucu insansız
gerçekleştirilebilecektir. İK’nın bir yandan büyük veriyi kullanırken, bir yandan da insan odaklı
kalması gerektiğini belirten Genç, bir önceki sanayi devriminin aslında çok da insan odaklı
olmadığını söyledi. Çünkü bir önceki sanayi devrimi sonrasında kurulan düzenlerde çalışanların
sorgulamasına çok fazla izin verilmiyor, sadece sabah belirlenen saatte işyerine gelmesi, verilen işi
yapması ve mesai bitiminde de oradan ayrılması bekleniyordu. Tüm fikirler üst yönetim tarafından
alınıyor ve çalışanlara fikirleri sorulmuyordu. Hande Genç, Endüstri 4.0’ın ise insanlara daha
uygun olduğunu, çünkü kendini tekrar eden işlerin robotlara kalacağını, insanların ise beyinlerini
yani kapasitelerini kullanabilecekleri işleri üstleneceğini belirtti (Hürriyet İk, 29 Nisan 2017).
Bugün endüstri ve örgüt psikolojisi hızla büyüyen bir alandır. Birkaç önemli trend endüstri
psikolojisine yenilikler getirir ve alandaki araştırmaların en yeni alanlarını oluşturur. Bunlar kısmen
de verimlilik için örgütsel küçülme ve dış kaynaklardan yararlanma nedeniyle iş gücündeki
azalmayla açıklanan işlerin hızlı bir şekilde genişleyen yapısını ve çalışmanın değişen yapısını;
insan kaynaklarına artan bir odaklanmayı; işletmelerin artan küreselleşmesini kapsayan, hem
fırsatlar hem de tehditler sunan iş gücündeki aratan çeşitliliği kapsar (Riggio, 2014:15).Stratejik
insan kaynakları yönetimi uygulayan işletmeler Sanayi 4.0 döneminde yol haritalarını hazırlamış
olmaları durumundalar. İnsan kaynakları yönetimi, örgütün stratejik amaçlarının
gerçekleştirilmesinde ve çalışanların bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasında insan kaynağının
etkili kullanımını içerir (Bingöl 2006, 6). Ayrıca, çalışanların örgüte alınması, yerleştirilmesi,
yetiştirilmesi ve etkinliğin sürekli artırılması için tüm destek faaliyetlerin devreye sokulmasıdır
(Sabuncuoğlu 2000, 4). İnsan kaynaklarının önemli fonksiyonlarından biri işgücü planlamasıdır.
İşletme için İnsan kaynakları planlaması, değişen koşullar altında, işletmenin gereksinim duyduğu
veya duyacağı işgücü talebini doğuran nedenleri saptamak ve bazı tahmin tekniklerinden
yararlanarak kısa dönemli veya uzun dönemli insan kaynakları talebini öngörmektir. İç ve dış
kaynaklara başvurarak insan kaynakları talebine cevap verecek alternatif programlar oluşturma
sürecidir (Okakın, 2008:28). İnsan kaynakları yönetimi anlayışı otomasyon, yapay zeka ile ortaya
çıkan yeni üretim şeklinde önemini kaybetmek yerine insan unsurunun artan önemiyle kurumların
daha çok ihtiyaç duyduğu bir hal alacaktır.

TASARIM VE YÖNTEM
Sanayi devrimi ile başlayan kitlesel üretim süreci Endüstri 4.0, Dijital devrim, Sanayi 4.0, Akıllı
sanayi devrimi gibi ifadeler ile isimlendirilen bir üretim çağına giriyoruz. Bu dönem İnsan
kaynakları yönetiminde köklü değişimleri içermektedir. İnsansız hava, deniz ve kara taşıtları, yapay
zeka, akıllı yazılımlar gibi gelişmeler tartışılmaya başlandı. Bir çok sektörde gelecekte çalışan
sayısı azaltılsa da mutlaka verilen mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaşması safhasında çeşitli insan
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kaynağına ihtiyaç olacaktır. Bu insan kaynağı nitelikli işgücü olarak önceki sanayi devirlerinde
istihdam şeklinden farklı olacaktır. Mikro ölçekli üretim tesisleri geliştirilebilecektir. Bu konuda
yapılan araştırmalar, öngörüler, akademik çalışmalar ve uzman görüşleri ele alınarak sanayi 4.0
çağında İnsan kaynakları yönetiminin rolü ve önemi anlaşılmaya çalışılmaktadır. İnsan kaynakları
yönetimi açısından ele alınan yöntem ve politikalardan personelin güçlendirilmesi, esnek çalışma,
örgütsel vatandaşlık, motivasyon, kariyer planlaması, seçme yerleştirme, eğitim gibi fonksiyonların
nasıl gerçekleştirileceği tespit edilmeye çalışılmaktadır. Pilot uygulamalar endüstrideki temel
gelişmeler ve değişimler baz alınarak literatüre dayalı olarak yapılacak araştırma sonuçları ile
sorunlara çözüm önerilmektedir.

BULGULAR VE TARTIŞMA
İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarından eğitim, aday bulma yerleştirme, kariyer yönetimi,
örgütsel vatandaşlık geliştirme günümüzün işletme yönetimi paradigmalarından daha farklı şekilde
gerçekleşecektir. Bir yandan insansız araçlar, insansız makineler, yapay zeka istihdam sayısını
azaltılırken, diğer yandan nitelikli eğitimli işgücüne talebi artıracaktır. Birçok ticari faaliyet hizmet
ayağının ve satış sonrası desteklerin artması beyaz yakalı iş gücüne talep ortaya çıkaracaktır. Esnek
çalışma ve evden çalışma şekilleri arttıkça örgüt kültürü geliştirmek daha güçleşecektir. İnsan
kaynakları yöneticilerinin rol ve sorumlulukları artarken işleri daha da zorlaşacaktır. Yeni çalışma
biçimlerinde yaşam boyu istihdam ve örgütsel aidiyet duygusu azalacaktır. Bu durum insan
kaynakları yönetiminin işini daha da zorlaştıracaktır. Dördüncü sanayi devrimi ile birlikte
motivasyon teknikleri açısından önemli değişiklikler meydana gelecektir. Y kuşağı iş yerlerinin
eğlenceli olmasını tercih etmekte zamandan çok iş çıktısıyla değerlendirilmeyi talep etmektedirler.
Emek yoğun işler gibi çalışma ilişkilerini ilgilendiren konularda gelişmeler yaşanacaktır. Bu işler
makinalar tarafından yapılacaktır. Yöneticilik, pazarlama, satış sonrası destek gibi hizmet
alanlarında çalışanlar daha bireyci, aidiyet duygusu düşük, örgütsel vatandaşlık duygusu olmayan
bir çalışan kitlesinin istihdam edilmesi zorluğuyla karşılaşacaktır. Çalışan kitlesi kendi kuşaklarının
özelliklerinden kaynaklı olarak daha kolay işleri tercih edeceklerdir. Kısa vadeli ve yüksek gelirli
işler tercih edilecektir. Kurumsal firmaların sunduğu eğitim, kariyer gelişimi ve sosyal imkanlar
ikinci planda göz önüne alınacaktır. Dördüncü sanayi devrimi, günümüzün üretim ve yönetim
biçiminden çok daha farklı bir anlayışı gerektirmektedir. Özellikle insan kaynakları yönetiminin
başarılı olması için yeni yönetim biçimleri geliştirmesi önem arz etmektedir. İşletmelerinin etkinlik
ve verimliliklerini artırmak için öncelikle insan kaynağına ve bilgi sermayesine yatırım yapmaları
gerekmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan çalışmada, dördüncü sanayi devriminde insan kaynakları
yönetiminin rolü ve önemi artacağı ortaya konulmaktadır. Çalışanlara yönelik olarak nasıl bir
işletme politikası izlenmesi gerektiği ve insan kaynakları uygulamalarında yapılması gereken
değişiklikler araştırılmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERILER
Sanayi 4.0 döneminde oluşacak üretim ilişkilerinde oluşan değişim işletmeleri bütünüyle
değiştirmektedir. Kitlesel üretim yerleri yerlerini daha küçük üretim tesislerine bırakacaktır.
Çalışma yaşamında oluşacak esneklik ile birlikte iş gücü talebi daha uzmanlaşmış akıllı teknolojiyi
kullanabilen ve üretebilen kişilere yönelecektir. Bu nitelikli iş gücünü elde tutmak insan kaynakları
yönetim felsefesinin ne kadar gerçekleştirilebileceğine bağlı olacaktır. Sadece personel yönetimi
bölüm tabelasını, İnsan Kaynakları yönetim tabelasıyla değiştirmeyle sanayi 4.0 döneminde
kurumları yönetmek zor olacaktır. İnsan kaynakları yönetim felsefesinin kurumlara yerleştirilmesi
ve personelin güçlendirilmesi gerekmektedir. İnsan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonlarını
gerçekleştirmeden verimlilik söz konusu olamayacaktır. Özellikle ara işler ve mavi yakalıların
yapmış olduğu işler makinalar tarafından gerçekleştirilecektir. Tüketim toplumunun ortaya
çıkardığı kurumsal aidiyet duygusunun eksik olduğu bir çalışan kitlesi ortaya çıkmıştır. Bu kitlenin
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kurum içinde örgüte bağlılığını sağlamak güçtür. Bu noktada başarılı insan kaynakları
yöneticilerine ve politikalarına ihtiyaç vardır. Kariyer yönetimi ve eğitim geliştirme
fonksiyonlarının önemi artacaktır. Sürekli eğitim sanayi 4.0 döneminde çalışanların en önemli
ihtiyaçlarından biri haline gelecektir. Yönetim kademelerinde koçluk ve mentorluk yapabilecek
kişilerin bulunması kurumu başarıya taşıyacaktır. Esnek çalışma ve evden çalışma şekillerinin
yaygınlaşması sorumluk alabilen, yetkileri genişletilmiş, işe ve örgüte bağlılık düzeyleri yüksek
çalışanların istihdam edilmesi işletmenin verimliliğini doğrudan etkilemektedir. Kısmi zamanlı
çalışmaların ve esnekliğin artması insan kaynakları yöneticilerinin kuruma özel performans
değerleme sistemi geliştirmeleri ödül adaleti olan bir teşvik sistemi geliştirmelilerdir. Kurum içi
iletişimi geliştirmeliler, yeni kuşak çalışanların yoğun kullandıkları sosyal medya araçlarını iş
verimliliğini arttıracak şekilde kullanılmalıdır. İnsan kaynakları yöneticileri çalışanların
motivasyonlarının artırılması için sürekli yenilikçi ödül ve teşvik sistemleri geliştirmelidirler.
Sanayi 4.0 dönemine İnsan kaynakları bölümlerine daha fazla sorumluluk yüklüyor. Bu
sorumluluğu yerine getirebilen insan kaynakları bölümlerine sahip işletmeler verimlilik düzeylerini
arttırarak rekabet üstü bir konuma gelebilecektir.

KAYNAKLAR
ALÇIN, S., (2016), Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları, Popüler Yönetim Dergisi, Sayı: 63, s. 47
DURSUN, B., (2006), İnsan Kaynakları Yönetimi (6. Baskı), İstanbul: Arıkan Yayınları.
OKAKIN, N.(2008), Çalışma Yaşamında İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul:Beta Yayınevi
RONALD E. R.,(2013), Introduction to Industrial/ Organizational Psychology, Sixth Edıtıon,
Pearson
SABUNCUOĞLU Z., (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa: Ezgi Kitabevi.
SCHWABIN, S., (2016), The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum.

Internet alıntıları;
İK’cılar değişime uyum sağlamalı (29 Nisan 2017) Hürriyet Gazetesi İK,
http://www.hurriyet.com.tr/ikcilar-degisime-uyum-saglamali-40441961 29 Nisan 2017 (Erişim
Tarihi: 01 Ağustos 2017)

622

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

EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİNİN TOPLUM TEMELLİ
TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MUĞLA
KARABAĞLAR YAYLASI ÖRNEĞİ
EVALUATING ECOTOURISM ENTREPRENEURSHIP IN TERMS OF
COMMUNITY BASED TOURISM: MUGLA KARABAGLAR PLATEAU
EXAMPLE
Nursen VATANSEVER DEVİREN1

Onur YILDIZ2

ABSTRACT
The rapid growth and uncontrolled development of tourism due to mass tourism has led to
problems in the environmental and social context. However ecotourism activities which aims to
conserve the environment and sustain the well-being of local communities gained importance in the
1990s. Increasing demand for ecotourism has brought about increased interest to ecotourism
entrepreneurship. Community based tourism which is a field of sustainable tourism, is based on
participation of the local communities in tourism activities. Community based tourism has
especially come into prominence in rural areas. Therefore ecotourism entrepreneurship that
provides participation of the local communities in tourism, progresses in line with the purpose of
community based tourism.
In this study on local communities the effects of ecotourism and ecotourism entrepreneurship will
be handled within the scope of community based tourism. Research population is determined as
Karabaglar Plateau in the Mentese district of Mugla province. The study is a qualitative research
and a semi-structured interview technique is used in this study. The ecotourism entrepreneurship in
the study will be considered in terms of community based tourism and participation of local
communities in ecotourism activities will be evaluated.
Key Word: Ecotourism, Ecotourism Entrepreneurship, Entrepreneurship, Sustainable Tourism,
Community Based Tourism

ÖZET
Kitle turizmine bağlı olarak turizmin hızlı büyümesi ve kontrolsüz gelişim göstermesi, çevresel ve
toplumsal bağlamda sorunlara yol açmıştır. Buna karşın, 1990’larda çevreyi korumayı ve yerel
halkın refahını sürdürülebilir kılmayı amaçlayan ekoturizm faaliyetleri önem kazanmıştır.
Ekoturizme artan talep, ekoturizm girişimciliğine artan ilgiyi de beraberinde getirmiştir.
Sürdürülebilir turizmin bir alanı olan toplum temelli turizm ise yerel halkın turizme faaliyetlerine
katılımını esas almaktadır. Toplum temelli turizm, özellikle kırsal alanlarda ön plana çıkmaktadır.
Dolayısıyla yerel halkın turizme katılmasını sağlayan ekoturizm girişimciliği, toplum temelli
turizmin amacına uygun olarak gelişim göstermektedir.
Bu çalışmada, toplum temelli turizm çerçevesinde ekoturizm ve ekoturizm girişimciliğinin yerel
halk üzerindeki etkileri ele alınacaktır. Araştırmanın evreni, Muğla iline bağlı Menteşe İlçesindeki
Karabağlar Yaylası olarak belirlenmiştir. Çalışma nitel bir araştırma olup yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada ekoturizm girişimciliği, toplum temelli turizm açısından
ele alınarak yerel halkın ekoturizm faaliyetlerine katılımı değerlendirilecektir.
1
2

Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ndeviren@yahoo.com
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Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Ekoturizm Girişimciliği, Girişimcilik, Sürdürülebilir Turizm,
Toplum Temelli Turizm

1. GİRİŞ
Doğal alanlara gerçekleştirilen sorumlu seyahatler yoluyla gerçekleştirilen ekoturizm, kırsal ve
kültürel unsurları bünyesinde barındıran ve yerel çekicilikleri içeren bir turizm türüdür. Ekoturizm,
kitle turizmine bir tepki olarak ortaya çıkmış olup sürdürülebilirlik ögelerini turizmle
ilişkilendirmektedir. Sürdürülebilirlik çerçevesinde ekoturizm girişimciliği, günümüzde artan
çevresel duyarlılığı gözeten bir işletmecilik alanıdır. Ekoturizme artan talep, ekoturizm
girişimciliğine artan ilgiyi de beraberinde getirmiştir. Sürdürülebilir kalkınma ve turizm arasında
doğrudan ilişki kuran ekoturizm, toplumun kalkınmasına katkı sunmakta ve yerel halkın refahının
artmasında önemli rol oynamaktadır. Böylece ekoturizm girişimciliğine bağlı olarak kırsal
bölgelerde yerel halk için istihdam fırsatları doğmaktadır. Ekoturizm girişimciliği yoluyla
ekoturizm, sadece değerleri ve yöresel ürünleri korumakla kalmaz, aynı zamanda yerel paydaşların
işbirliğini güçlendirir, çevre bilincini arttırır ve tarihi alanlar ile kültürel zenginlikleri güvence
altına alır. Sürdürülebilir turizmin bir alanı olan toplum temelli turizm ise yerel halkın turizme
faaliyetlerine katılımını esas almaktadır. Toplum temelli turizm, özellikle kırsal alanlarda ön plana
çıkmaktadır. Dolayısıyla yerel halkın turizme katılmasını sağlayan ekoturizm girişimciliği, toplum
temelli turizmin amacına uygun olarak gelişim göstermektedir. Bu çalışmada ekoturizm
girişimciliği, toplum temelli turizm açısından ele alınarak yerel halkın ekoturizm faaliyetlerine
katılımı, Karabağlar Yaylası Örneği üzerinden değerlendirilecektir.

2. GİRİŞİMCİLİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ
Girişimciliğin tarihsel geçmişi, neredeyse insanlık tarihi kadar eskilere uzansa da iktisat teorisinde
yüzyıllar boyunca kendine yer edinememiştir. Girişimcilik, ilk olarak 18. Yüzyılda Richard
Cantillon tarafından tanımlanmış ve 1755’deki bu tanıma göre girişimci, risk alan kişi olarak ifade
edilmiştir (Gümüşoğlu ve Karaöz, 2013: 64). Söz konusu bu tanımı klasik iktisatçılardan Jean
Baptiste Say biraz daha geliştirmiş ve girişimcinin yönetimsel rolünü vurgulamıştır. Say,
girişimcinin işletmeye özgü görevleri yerine getirmesi ve aynı zamanda kendi sermayesini arz
etmesi gerektiğini iddia etmiştir (Lordkipanidze, Brezet ve Backman, 2005: 788).
Say girişimciyi, üretim faktörlerini birleştirmek ve koordine etmek suretiyle yeni bir sonuç ortaya
çıkaran ve problemlerin üstesinden gelen kişi olarak tanımlamıştır. Sanayi Devrimi sonrası ise
girişimci kavramı daha geniş ele alınmıştır. Say’a göre bir girişimci ya da üreticide olması gereken
özellikler şu şekilde sıralanmıştır (Kapu, Tutar ve Özyakışır, 2012: 33):
 Kurmuş olduğu ilişkiler vasıtasıyla sermaye bulmayı başaran,
 İşletme ve işle ilgili bilgiler kadar sabır, dürüstlük ve dünya bilgisi gibi ahlaki değerlere de
sahip olan,
 Belirli bir uzmanlık isteyen ürünlerin muhtemel talep miktarları ve o ürünler ile ilgili ortalama
üretimin bilinmesinin önemini anlayan,
 Gerektiğinde yetkilerin büyük bir kısmını devredebilen ve aynı şekilde hammadde tedarik
eden, işgücünü bulan ve yeni piyasalar araştıran kişi olmalıdır. Özetle girişimci, yönetme ve
idare etme kabiliyetine sahip olmalıdır.
Joseph Schumpeter ise 1911’deki “The Theory of Economic Development” adlı eserinde yaratıcı
yıkımdan söz ederek girişimciyi yenilikler gerçekleştiren ve var olanı geliştiren kişi olarak
tanımlamıştır (Gümüşoğlu ve Karaöz, 2013: 64). Schumpeter’in girişimcisi, yenilikçi ve lider
konumdadır (Lordkipanidze, Brezet ve Backman, 2005: 788). Schumpeter, girişimciliği iş
dünyasına ilişkin kararlar alma düzeyinde beliren bir zihniyet biçimi olarak görmüştür. Bu
zihniyete temel oluşturan düşünce, yenilik peşinde koşma ve yenilikler getirebilmedir. Dolayısıyla
girişimci, mevcut olanakları harmanlayarak yeni bileşimler oluştan kişiyi temsil etmektedir.
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Yenilikler yoluyla ilgili sanayi dallarında var olan dengeler ve durgunluk kırılarak kıpırdanma ve
sıçramalar sağlanır. Bu sıçramalar, ekonomik kalkınmanın kaynağını oluşturur ve girişimcilerin
hareketleri sonucu hayata geçirilebilir (Marangoz, 2012: 2).
Girişimciliğin ekonomik kalkınma üzerinde önemli bir rolü olduğuna dair bilimsel temele dayanan
sistematik katkılar, ilk kez 20. yüzyılın başında Avusturya İktisat Okulu tarafından ele alınmıştır.
Girişimciliği ekonomik kalkınma bağlamında değerlendiren en önemli isimlerden olan Joseph
Schumpeter de girişimciliğin ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini, girişimcilerin yeniliklere
adapte olma yeteneği ile ilişkilendirmiştir (Çokgezen, 2012: 17). Schumpeter, girişimciyi yenilik
kavramıyla ilgili olarak tanımlamıştır. Schumpeter; yeniliğin yeni bir pazar, yeni bir ürün, yeni
üretim yöntemi ve yeni örgüt türleri şeklinde tanımlandığını savunmuştur. Yenilikçilik ile yakından
ilişkili olan söz konusu girişimci tanımı, daha sonra birçok bilim adamı tarafından vurgulanmıştır
(Asadi ve Kohan, 2011: 39). Girişimcilikten söz ederken girişime konu olan ürün veya hizmetin
pazarlanabilir olması, ticari bir ürün olarak ortaya çıkarılması, bu ürünün pazarda benzerine
rastlanmaması ya da benzerlerinden ayırt edici özellikler göstermesi gerekmektedir. Bu bağlamda
girişimci, “ekonomik mal veya hizmet üretmek ve pazarlamak için üretim faktörlerini ele geçirip,
düzenli bir şekilde bir araya getiren, kar amacı güden ve girişimlerinin sonucu doğabilecek tüm
risklere katlanan kişidir.” Diğer bir deyişle girişimci, “yeni fırsat noktaları konusunda öngörüsü
olan ve o fırsatlar üzerinde harekete geçmek için düşünen bir kimsedir” (Marangoz, 2012: 2-3).
Girişimci olma eğilimi ve insanların kültürel yapısı arasında bir ilişki mevcut olup bazı kültürler ve
sosyal gruplar, girişimcilik kültürü açısından daha elverişli koşullara sahiptir. Bu bağlamda belirli
bir toplum veya bölgenin kültürel ve toplumsal temellerini anlama, daha girişimci bir toplum ve
ekonominin oluşturulması için uygun bir başlangıç noktası sağlayabilir. Girişimci iklimi ise
girişimcilerin faaliyet gösterdikleri genel çevreye ilişkin bir kavramdır. Girişimcilik altyapısı,
girişimciler için önem taşıyan hizmetler, vergiler ve düzenlemeler gibi belirli iklim unsurlarını
sağlamaktadır. Girişimcilik altyapısına ilişkin olarak girişimciler için önemli olan belirli
girişimcilik ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir. Hükümetler, fiziksel altyapıyı temin etmede
önemli rol oynarken şirketler, pazarda tutunabilmek için gerekli olan mal ve hizmetleri üretmek
amacıyla hammaddeler, işgücü, yönetim, teknoloji ve ulaşıma gereksinim duymaktadır.
Hükümetlerin uygun girişimcilik iklimini yaratıcı ve teşvik edici rolü, yeni bir işe başlamak için
motivasyona, finansmana ve becerilere sahip olan insanlara odaklanmasına dayanmaktadır. Ayrıca,
toplumun bütününde girişimciliği teşvik eden ve halkın fırsatları tanıma ve izleme kapasitesini
geliştiren bir kültürü yaratmaya yönelik çabalara girişilmesi gerekmektedir. Girişimcilik kültürü ve
iklimini iyileştirmek için girişimcilik sektörüne özgü politika ve programların hedeflenmesi bir
gereklilik halini almıştır. Yeni teşebbüslere olanak sağlamak için potansiyel girişimcilerin arzını
etkilemek, başlangıç aşamasında önem taşımaktadır. (Lordkipanidze, Brezet ve Backman, 2005:
789-790).
Girişimcilik, büyümeyi teşvik etmesi ve yenilik ile değişimin aracı olarak görülmesi bağlamında
ekonomik kalkınmanın merkezi gücü olarak nitelendirilmektedir (Lordkipanidze, Brezet ve
Backman, 2005: 787). Girişimcilik, hem uygulamada hem de politik, endüstriyel, eğitici ve başka
alanlardaki politikaların geliştirilmesinde en ilgi çekici konuları arasında yer almaktadır. Birçok
görüşe göre girişimcilik, ekonomik refah için faydalı ve gereklidir. Hatta girişimcilik, ekonomik
refah için bir reçete olarak görülebilmektedir ve girişimcilik yoluyla işsizlik azaltılabilmektedir.
Girişimciliğin önemi, ekonomideki tüm sektörleri ve bütün organizasyon türlerini sarmalamasına
karşın özellikle küçük işletmeler, girişimciliğin ekonomik büyümede, verimlilik elde etmede ve
istihdam yaratmada kritik öneme sahip olduğu yerlerdir. Girişimcilerin sanayiye bu katkısı,
ekonomik büyüme için kilit bir rol oynamaktadır. Ayrıca ekonomide kadınların rolü, yıllardan beri
daha önemli hale gelmektedir ve kadın girişimciler, önemli bir ekonomik güç oluşturmaktadır
(Ball, 2005: 1-2).
Girişimcilik ve ekonomik kalkınma ilişkisi son derece önemli olup girişimciliğin ekonomik
büyüme ve kalkınma üzerindeki etkileri şu şekilde açıklanabilir (Önce, Marangoz ve Erboy, 2014:
3-7):
 Girişimciler, yeni ürünler ve üretim süreçleri ile piyasaya girerler,
 Girişimciler, rekabet aracılığıyla etkinliği arttırırlar,
 Girişimciler, müşteri istek ve ihtiyaçlarını belirlerler,
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Girişimciler, gelirleri ile çabaları arasında güçlü bir ilişki olması nedeniyle daha uzun süre ve
daha etkin çalışırlar,
 İstihdam yaratma,
 Yeni endüstrilerin doğması,
 Refah düzeyinin yükseltilmesi,
 Bölgesel gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması.
Girişimciliğin ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi, hükümetlerce yürütülen politikalar tarafından
da şekillenmektedir. Politikaların teşvik ettiği girişimcilik faaliyetlerine bağlı olarak kaynaklar
kullanılmakta ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkiler de buna göre belirlenmektedir (Çokgezen,
2012: 19). Girişim yapma niyeti ile yenilik; gelişmiş ülkelerdeki ekonomik büyümenin iki önemli
ögesi olarak görülmektedir. Yeni ekonomik çağın başlangıcından bu yana girişimcilik ve yenilik
bir şirketin uzun dönem rekabetçi üstünlüğünü sürdürmesi için anahtar belirleyiciler olmuştur.
Gelişmiş ülkelerdeki ekonomik büyüme, yatırımdan ziyade girişimcilik niyeti ve yenilik tarafından
yönlendirilmektedir (Asadi ve Kohan, 2011: 38).

3. EKOTURİZM VE EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ
Turizm, dünyanın en hızlı büyüyen endüstrilerinden birisidir. Ekoturizm ise bu endüstrinin en hızlı
büyüyen parçasıdır. Çok fazla tanımsal söyleme sahip olmasından da anlaşılacağı üzere bilim
insanlarını ortak bir payda da buluşturamayan ekoturizm, küresel açıdan akademik, politik ve
turizmi destekleyen yönüyle ilgi çekmeyi sürdürmektedir. Ekoturizm, ziyarette bulunulan yerlerin
kültürüne yönelik deneyim ve maceraları içermekte ve ekonomik açıdan sürdürülebilir ve yerel
kontrolü teşvik eden faaliyetler üzerinde durmaktadır. Çoğu gelişmekte olan ülkede ekoturizm,
sosyo-ekonomik kalkınma açısından önemli görüldüğünden hükümetler tarafından
desteklenmektedir (Chirozva, 2015: 185-186). Ekoturizm, kitle turizminden farklı bir seyahat türü
sunmaktadır. Ekoturizm, bozulmamış güzel bir genel görünüme sahip manzara sunmakla sınırlı
olmayıp doğayı dikkate alan ve koruyan bir öğrenme süreci sağlamaktadır. Ayrıca ekoturizm,
destinasyon alanı civarındaki yerel halkın refahını da arttırmaktadır (Situmorang ve Mirzanti, 2012:
398).
Sürdürülebilir turizm çerçevesinde kitle turizmine bir tepki olarak 1990’lı yıllarda gelişme gösteren
ekoturizm kavramı, kırsal ve kültürel unsurları bünyesinde barındırmaktadır. Doğal ve kültürel
alanlar için en ideal alternatif turizm türü olarak ön plana çıkan ekoturizm, deniz-kum-güneş
sarmalına sıkışmış kitle turizminin çevre ve toplum üzerinde yol açtığı tahribatlara karşın
sürdürülebilir kalkınmaya giden yolda önemli bir misyona sahiptir İlk kez 1983 yılında Hector
Ceballos-Leascurain tarafından ortaya atılan ekoturizm, doğadan zevk alma ve doğanın kıymetini
bilme olarak açıklanmıştır (Tekin ve Kasalak, 2013: 384). Ekoturizm kavramı, kitle turizminin
sürdürülebilirlik kısıtını vitrine çıkaran çevresel hareketlerin en etkileyicisi olarak görülebilir.
1980’lerde hissedilmeye başlanan etkileriyle ekoturizm, büyük ölçüde keyif almak ve öğrenme
amacıyla doğal alanlara yapılan ziyaretler olarak algılanmıştır. Uluslararası Ekoturizm Topluluğu
(The International Ecotourism Society) tarafından 1990’da yapılan tanıma göre ekoturizm, çevreyi
korumayı ve yerel halkın refahını sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan doğal alanlara yapılan
sorumlu seyahatlerdir. 21. yüzyılda ise ekoturizm kavramı, daha kapsamlı bir içeriğe sahip
olmuştur. Böylece ekoturizm; çevrenin korunmasını, ekonomik kalkınmayı, sosyal içermeyi,
kültürün muhafazasını, insan haklarını ve etik meseleleri kapsayan çok boyutlu bir kavram haline
gelmiştir (Deviren ve Yıldız, 2016: 325). Ekoturizm kavramına yönelik mutlak bir uzlaşıdan söz
etmek mümkün olmasa da üç temel ögeyi içerdiğine ilişkin ortak bir görüş mevcuttur. Bu üç öge şu
şekiledir (Erdoğan, 2003: 110):
 Doğa temelli olması,
 Kültürel olması,
 Kaynağın değerini anlama.
Ekoturizm, bu üç ögeye ek olarak yerel ekonomiye fayda sağlayan özellikleriyle de
açıklanmaktadır.
Ekoturistler, doğal ve kültürel çevreyle yakından ilgilidir. Ekoturistler, çevre üzerindeki negatif
etkileri minimize etmeye istekli bir tutum izlemektedir. Söz konusu isteklerinden hareketle kaliteli
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bir tatil arzusuyla daha yüksek bir ödeme yapmaya gönüllülük göstermektedir. Günümüzde
turistlerin birçoğu mevcut ürünler tatmin olmamaktadır. Çünkü bu ürünler, tektip ve kitlesel
görülmektedir. Doğal ve kültürel farkındalığın artması, doğal kaynakların tükenmesinin turizm
destinasyonunda sosyal ve kültürel eşitsizliğe yol açmasından duyulan endişe ile birlikte
ekoturizmin büyümesini belirleyici en önemli faktörlerdendir (Situmorang ve Mirzanti, 2012: 399).
2002 yılındaki Quebec Deklerasyonu’na (Bildirgesi) göre ekoturizm özellikle aşağıdaki çabaları
kapsayan sürdürülebilir turizm şeklidir (Purnowomati, Nugroho ve Negara, 2012: 461).
 Doğa ve kültürün korunması,
 Yerel halkın (refahtan faydalanmaya) katılımı
 Kültürel ve doğal mirasla ilgili bilginin ziyaretçilere aktarılması,
 Bağımsız seyahat veya küçük tur gruplarının olması.

Şekil 1. Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı Olarak Ekoturizm

İşletme Turizmi
Kumsal Turizmi

Turizmin
Sürdürülemeyen
Formu

Sürdürülebilir
Turizm

Kırsal Turizm
Doğa Turizmi

Ekoturizm

Kültür Turizmi

Wood, 2002: 10
1990’lardan itibaren çevresel duyarlılıkların artması, kirliliğe karşı önlemlerin alınması yeni iş
fırsatları doğurmuştur. Atıkların değerlendirilmesi ve atık yönetimi, organik tarım benzeri çevreye
duyarlı doğal üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, kirlilik önleyici teknik gelişmelerin olması,
çevreci girişimcilik (Marangoz, 2012: 13) bağlamında ekoturizm girişimciliğine zemin
hazırlamıştır.
Turizmde gözlenen eğilimler; küçük ölçekli, doğa ile ilgili ve kırsal turizme yönelik olarak artan
talebi göstermektedir. Girişimcinin kırsal kesime yönelmesi, yerli girişimcilerin teşvik edilmesine
dayalı olmalıdır. Böylece, iş olanakları sağlanacak, bölge ve toplum için ekonomik değer
yaratılacak ve aynı zamanda toplumun kıt kaynakları korunmuş olacaktır. Sorumlu girişimcilerin
sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin talepleri karşılayarak kalkınmaya imkan sağlayan çevreye ihtiyaç
duyulmaktadır (Lordkipanidze, Brezet ve Backman, 2005: 787). Buradan hareketle sürdürülebilir
bir girişimcilik anlayışı, ekonomik sorunların yanında toplumsal ve çevresel sorunları da göz önüne
almakta ve böylece söz konusu girişimcilik, daha sorumlu hareket etmektedir. Çevreye dayalı
sorumlu girişimcilik, doğanın sunduğu kaynakları ve deneyimleri temel almaktadır. Ekoturizm
girişimcilerinin rolü, kırsal alanların geliştirilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Ekoturizm
girişimciliğinde faaliyet gösteren işletmeler genellikle küçük ölçekli olup yerel kaynakları turistik
ürün ve hizmet haline getirmeye yardımcı olmada önemli bir güç sağladığı için hızlandırıcı bir
potansiyele sahiptir (Lordkipanidze, Brezet ve Backman, 2005: 791).
Araştırmacılar, ekoturizmin yönetim ve uygulama alanında riskli bir faaliyet olduğunu,
ziyaretçilerin farklı zevk ve tercihlerini destekleyen hızlı büyüyen bir turizm türü olarak
yenilikçilik ve yaratıcılık da gerektirdiğini ve bu nedenle; girişimci olma niyetine sahip yerel
liderlerin ekoturizm alanındaki gelişme üzerine büyük etkileri olduğunu belirtmektedir (Asadi ve
Kohan, 2011: 38). Girişimcilik, yerel halkın ekoturizm hizmetlerini yönetebilmesinde kilit rol
oynamaktadır. Girişimcilik yeteneğinin geliştirilmesi, yerel halkın ekoturizm hizmetlerini
yürütebilmesi ve gelişmeden faydalanması için anahtar bir kelimedir. Öğrenme süreci, yerel halkın
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ekoturizm girişimciliğini anlaması açısından çok önemlidir (Purnowomati, Nugroho ve Negara,
2012: 460).
Doğa temelli turizm şekli olan ekoturizmin çekiciliğinin artması, bu alana yatırım yapan
girişimcilerin kar elde etmesini mümkün hale getirerek turizme sürdürülebilir bir boyut
kazandırmakta ve kıyı turizminin yanı sıra ekoturizm yoluyla turizm gelirlerinin artmasına katkı
sağlamaktadır. Ayrıca kırsal alanda faaliyette bulunan ekoturizm girişimcileri, ilgili bölgede
yaşayan yerel halka istihdam alanı yaratarak kırdan kente göçü önleyici bir rol de oynamaktadır.
Kıyı turizmi işletmelerine göre daha az sermaye gerektiren ve deniz-kum-güneş sarmalına bağlı tek
düze tatil anlayışına göre kurulması kolay olan ekoturizm işletmeleri, yeni girişimcilik alanı olarak
kendini göstermektedir (Tekin ve Kasalak, 2013: 389-390). Ekoturizm girişimciliği, “kıyıdan uzak
kırsal alanda kurulması ve hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan kesimin bile rahatlıkla ekoturizm
girişimciliğine uyum sağlayabilmesi bakımından yeni bir işletmecilik ve girişimcilik alanıdır.”
(Tekin ve Kasalak, 2014: 135).
Ekoturizm girişimciliği amacıyla kullanılan girişimcilik modelleri şu şekilde sıralanabilir (Tekin ve
Kasalak, 2014: 131):
 Hobi bahçeleri tesisi,
 Yöresel lokanta işletmeciliği,
 At biniciliği tesisi,
 Paintball tesisi,
 Macera parkı tesisi,
 Rafting (Lastik bot ve kano işletmeciliği),
 Kırsal pansiyon, ekolojik otel ve çiftlik tesisleri,
 Sportif olta balıkçılığı tesisi,
 Sertifikalı, kontrollü avlak sahası işletmeciliği.
Bu girişimcilik türleri arasında kırsal pansiyon, ekolojik otel ve çiftlik girişimciliği özellikle öne
çıkmakta ve her geçen gün cazibesi artmaktadır. Ayrıca kamp ve karavan turizmine yönelik alanları
kapsayan ve kuş gözlemciliğini içeren tesisler de ekoturizm girişimciliği çerçevesinde ele
alınmaktadır.
Ekoturizm girişimciliğinin iş olanakları sağlamaya, bir bölge ve toplum için ekonomik değer
yaratmaya, bölgedeki kıt kaynakların korunması yoluyla yerel girişimcileri harekete geçirmeye
dayanması gerekir. Ekoturizm girişimciliği, doğa tabanlı faaliyetleri esas almaktadır. Bu bağlamda
maddi olmayan değerler ve yenilenebilir doğal kaynaklar, büyük önem taşımaktadır (Aydemir,
Saylan ve Özdemir, 2013: 455). Ekoturizm girişimcileri, çevresel ve kültürel anlayışı besleyen,
kıymet vermeyi ve korumayı besleyen doğan alanlarda elde edilen deneyimler üzerine
odaklanmaktadır. Ekoturizmin doğru bir şekilde anlaşılması ve uygulanması halinde seyahat etme
şeklini değiştiren ilkeler, standartlar ve uygulamalar bir felsefe olarak yerleşecektir. Ekoturizmin
çevresel yönetim, eğitim ile doğal ve kültürel sistemlerin kıymetinin bilinmesi ve yerel halkın uzun
vadeli katılımını maksimize etmesi durumunda başarılı bir ekoturizm girişimciliğinden söz
edilebilecektir (Manulevu, 2010: 9).

4. TOPLUM TEMELLİ TURİZM AÇISINDAN EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ
Toplum temelli turizm, gelişmekte olan ülkelerde kitle turizminin olumsuz etkilerine olası bir
çözüm olarak ortaya çıkan ve yerel toplumum sosyal organizasyonu için eşzamanlı bir strateji
oluşmasına katkı sağlayan bir turizm anlayışıdır. Toplum temelli turizm, turizmin gelişimini
sürdürmeyi, planlama sürecinde ev sahibi topluma odaklanmayı ve daha sürdürülebilir bir turizm
sektörü yaratmayı amaçlamaktadır. Toplum temelli turizm, yerel toplulukları içeren, ve yerel halkın
kendi topraklarındaki doğal kaynaklara ve kültürel varlıklara dayanan turizm anlayışını ifade
etmektedir. Toplum temelli turizm gereği, yerel halkın beklentileri değerlendirilmekte, karar verme
sürecinde düşünceleri göz önüne alınmaktadır. Toplum temelli turizm, çeşitli turizm türlerini geniş
bir yelpazede tanımlamak için kullanılmakla beraber genellikle halkın katılımını içermektedir.
Buna ek olarak toplum temelli turizm, turistlerin yerel halkı ziyaret ederek yerel kültür ve çevre
hakkında bilgi edinmesini ve gelişmekte olan ülkelerde yerel topluluklar için fayda üretmeyi
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amaçlayan bir turizm şeklini ifade etmektedir. Toplum temelli turizmin başlıca özellikleri aşağıdaki
gibi sıralanmaktadır (Aydemir ve Kazoğlu, 2016: 171-172):
 Planlama sürecinden yönetimine kadar yerel halkın katılımı ve onayı ile yürütülür,
 Adil bir kâr payı yerel topluma geri döner, ideal olarak sağlık kurumları ve okullar gibi
toplumsal projelere katkıda bulunur,
 Bireysel amaçlardan ziyade toplumsal amaçlara hizmet eder,
 Yerel halkın da katılımı sağlanarak çevrenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunur,
 Geleneksel kültüre ve sosyal yapıya saygılıdır,
 Batılı turistlerin olumsuz etkilerine karşı yerel topluma faydalı olabilecek mekanizmalara
sahiptir,
 Kültürel ve çevresel etkileri en aza indirgemek adına gruplar küçük tutulur,
 Seyahat öncesi turistlere kısaca bilgilendirme yapılır,
 Yerel halk münasip olmayan gösteriler yapmazlar,
 İnsanların “Hayır” deme hakkına saygılıdır, yerel topluluklar turist istemezse buna saygı
gösterilir.
Yerel halk; çevresel, ekonomik, politik, kültürel ve sosyal düşünceleri bir araya getiren bütüncül bir
sürdürülebilir turizm yaklaşımında odak noktasını oluşturmaktadır. Yerel halk; turistlerle ilişkiler,
turizme dayalı ekonomik ve sosyo-kültürel etkileşimler, turistik destinasyonların devamlılığı
bağlamında kilit bir rol oynayabilmektedir. Dolayısıyla yerel halkın yaşadıkları bölgedeki tarihi
alanlar, doğal zenginlikler ve kültürel varlıkların muhafazası konusunda bilinçlendirilerek turizm
planlamasına katılımı gerçekleştirilmelidir. Toplum temelli turizm açısından ekoturizm, bir
destinasyondaki turizm gelişiminin yerelden sahiplenilmesini sağlaması bakımından büyük önem
taşımaktadır. Toplum temelli turizm; ekoturizm amacıyla yapılan sorumlu seyahatin, sosyal
boyutunu daha da ileri taşımaktadır. Toplum temelli bir ekoturizmin gelişim ve yönetim sürecinde
yerel halkın hakimiyeti ve katılımcılığı oldukça artmaktadır. Buna ek olarak elde edilen getirinin
büyük kısmı yerle topluma dönmektedir. Toplum temelli ekoturizm, sürdürülebilir kullanımı ve
toplum içinde ortaklaşa bir sorumluluğu teşvik etmektedir. Toplum temelli turizm, peyzaj ve
biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda da oldukça önemli araçlardan birisidir. Toplum temelli
ekoturizm, bireysel girişimciler için de önemli bir gelir kapısı olmaktadır (Güneş, 2016: 42).
Ekoturizm, toplumun aktif rolü üzerine odaklanan toplum temelli turizm faaliyetidir. Ekoturizm,
insanların turistler için cezbedici değer taşıyan doğa ve yerel kültür hakkında bilgi sahibi
olabilmelerine dayanmaktadır. Bu nedenle, toplumsal katılımı mutlak olarak içermektedir.
Ekoturizm rehberlerinin hizmet ücretleri, ulaşım, bir kimsenin yabancı bir ülkedeki ziyareti
boyunca burada bulunan yerel bir aile kalması ve el sanatları satışları yoluyla gelir elde edilen
yerlerde yoksulluğu azaltabilir. Böylece, toplum temelli ekoturizm, istihdam fırsatları
yaratabilmektedir. Ekoturizm, çevre üzerine pozitif bir etkiye sahiptir ve yerel kültürlerin artan
ekoturizm faaliyetlerine bağlı olarak yerel nüfusun kimliğini ve övüncünü geliştirmesi
beklenmektedir. Toplum temelli ekoturizm, yerel halkın sahip olduğu, yönettiği ve denetlediği bir
ekoturizm faaliyetidir. Toplum, turizmin gelişiminde planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme
faaliyetleri yoluyla aktif rol oynamaktadır. Çalışmalar, ekoturizm faaliyetlerinin birçok yöre insanı
tarafından yapılabileceğini göstermektedir. Toplum, ekoturizm faaliyetlerini kontrol etme yetkisine
sahiptir (Purnowomati, Nugroho ve Negara, 2012: 462).
Toplum Temelli Ekoturizmin Bazı Önemli Yönleri Şunlardır (Purnowomati, Nugroho ve Negara,
2012: 462):
1. Toplum, hükümet veya kamu kuruluşlarının desteğiyle bölgedeki ekoturizm yönetimi için
komite veya kurumlar oluşturur.
2. Yerel mülkiyet prensibi; turizm tesislerine, altyapıya, ekoturizme ve diğerlerine uygulanabilir.
3. Bir kimsenin yabancı bir ülkedeki ziyareti boyunca burada bulunan yerel bir aile kalması,
turistik mekanlarda tercih edilen ana konaklama tesisi olacaktır.
4. Tur rehberleri, yöredeki insanlardır.
5. Turizmin planlanması, yönetimi ve sürdürülmesi, turistlerden alınacak ücretlerin belirlenmesi
dahil yerel halkın sorumluluğundadır.
Dünyadaki hızlı değişen piyasalarla birlikte girişimcilerin hedefledikleri başarılara ulaşmada,
özellikle ekoturizm alanları önemli rol oynamaya başlamıştır. Ekoturizm, sınırlamalara rağmen
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uygun koşullarda güçlü bir şekilde çaba göstererek hızlı gelişen bir toplum temelli temelli turizm
faaliyetidir. Yerel toplum liderleriyle yakın ilişkiler kurulduğu için girişimcilerin nitelikleri,
ekoturizme dayalı kalkınma beklentisi tahmini üzerinde büyük etkiye sahiptir. Başarı için ihtiyaç
duyulan yaratıcılık ile birçok araştırmacı tarafından önemli ölçüde vurgulanan risk alma gibi
girişimci özellikleri, ekoturizm ögeleri ile de bağlantılıdır (Asadi ve Kohan, 2011: 38).

5. ARAŞTIRMA
Çalışmada, toplum temelli turizm çerçevesinde ekoturizm ve ekoturizm girişimciliğinin yerel halk
üzerindeki etkileri ele alınacaktır. Araştırmanın evreni, Muğla iline bağlı Menteşe İlçesindeki
Karabağlar Yaylası olarak belirlenmiştir. Çalışma nitel bir araştırma olup yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada ekoturizm girişimciliği, toplum temelli turizm açısından
ele alınarak ekoturizm girişimciliği açısından yerel halkın ekoturizm faaliyetlerine katılımı
değerlendirilecektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği kullanılmıştır.
Karabağlar Yaylası Menteşe ilçesine bağlı olup eskiden Menteşe’de oturanların hem yazlık olarak
kullandıkları hem de yerel halkın kışlık yiyeceklerini yetiştirip kışa hazırlık yapmak için göçtüğü
bir sayfiye yeriydi. Muğla’ya 3 km uzaklıkta bulunan Karabağlar yaylasının bir başka özelliği de
bilinen yaylaların aksine şehir merkezine göre yüksek bir bölgede konumlanmamış olmasıdır. Buna
karşın yazları serinliğiyle öne çıkmaktadır.
Karabağlar Yaylası; tarımsal hareketlilik, hayvan besleyiciliği, sebze ve meyve yetiştiriciliği,
yazlık ve kışlık ihtiyaçların karşılandığı bir yer dinlence ve eğlence mekanı, kültürel ve ekonomik
hareketliliğin merkezi olma özellikleriyle Muğla’da öne çıkmış bir bölgedir. Bu bölge Yaylada yurt
olarak adlandırılan ailelere ait parseller vardır ve bu yurtlar, mülkiyetinde oldukları ailelerin
lakaplarıyla anılır. Karabağlar Yaylasının açık alanları özellikle kavak, dut ve ceviz ağaçlarıyla
çevrelenmiştir. Kahve bünyesinde yer alan restoranlarda büryan kebabı, döş, kapama, güveç, tavuk
dolma, tarhana vb. yemekler pişirilmiş, börekler ve köy ekmekleri yapılmıştır. Karabağlar
yaylasında, yaklaşık elli yıl öncesine kadar yirminin üzerinde kahvenin olduğu bilinmektedir.
Günümüzde
ise
sınırlı
sayıda
kahve
hizmet
vermeye
devam
etmektedir
(http://www.muglakulturturizm.gov.tr/TR,73671/karabaglar-yayla-kahveleri.html, Erişim Tarihi:
02.07.2017)
Yapılandırılmış görüşme tekniğine göre biraz daha esnek olan yarı yapılandırılmış görüşme
tekniğinde araştırmacı önceden sormayı planladığı soruları içeren görüşme protokolünü hazırlar.
Araştırmacı görüşmenin akışına bağlı olarak ek sorularla görüşmenin akışını etkileyebilir ve kişinin
yanıtlarını ayrıntılandırabilir (Türnüklü, 2000).
1 Temmuz - 10 Ağustos 2017 tarihleri arasında iki ekoturizm girişimcisi, 20 yerel halktan olmak
üzere 22 kişi ile yapılan görüşmelerin her biri ortalama 30 dakika sürmüştür. Katılımcılar seçilirken
bölgede uzun bir süre yaşamış olmaları gözetilmekle birlikte özellikle ekoturizm girişimcisinin yer
almasına öncelik verilmiştir. Katılımcılara ilk olarak demografik özellikleri ve bölgede ne kadar
süredir yaşadıkları sorulmuştur. Ardından ekoturizmin girişimciler kanalıyla toplum temelli turizmi
ne düzeyde etkilediğine ilişkin bulgular elde edilmeye çalışılmıştır.
Ekoturizm girişimciliğini toplum temelli turizm açısından ele alan çalışmalar oldukça sınırlı olup
konuya ilişkin çalışmalarda ekoturizm ve ekoturizm girişimciliğinde yerel halkın katılımına vurgu
yapılmıştır.
Asadi ve Kohan (2011), “Girişimciliğin Ekoturizm Kalkınması Üzerindeki Rolü” üzerine yürüttüğü
çalışmalarında, ekoturizmin yönetim ve uygulama alanında riskli bir faaliyet olduğunu,
ziyaretçilerin farklı zevk ve tercihlerini destekleyen hızlı büyüyen bir endüstri olarak yenilikçilik ve
yaratıcılık da gerektirdiğini ve bu nedenle; girişimci olma niyetine sahip yerel liderlerin ekoturizm
alanındaki gelişme üzerine büyük etkileri olduğunu belirtmektedir.
Purnowomati, Nugroho ve Negara (2012), “Endonezya Doğu Java Adasındaki Bromo Tengger
Semeru Milli Parkında Yerel Halkın Ekoturizm Hizmetlerine İlişkin Girişimcilik Yeteneği” adlı
çalışmalarında, yerel halkın taşımacılık hizmetlerinde, konaklama, yiyecek ve içecek dükkanlarının
faaliyetlerinde ve geleneksel kültürel değerlerin yansıtılmasında rol oynadığı belirlenmiştir.
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Tekin ve Kasalak (2013), son yıllarda ülkemizde önemli bir girişimcilik türü olarak artış gösteren
ekolojik çiftlikleri inceleyerek bu girişimcilik türü konusunda farkındalık sağlamak ve konunun
önemini vurgulamıştır. Az sermaye gerektiren, kurulması kolay ve günümüzde kıyı turizminden
sıkılan turist kesiminin ilgisini sıklıkla çeken ekoturizm çiftliklerinin, girişimciler için yeni bir
girişimcilik alanı olarak karşımıza çıktığından söz edilmiştir.
Tekin ve Kasalak (2014), Türkiye’de önemli bir girişimcilik türü olarak artış gösteren ekoturizm
girişimciliğini inceleyerek bölgesel kalkınmaya etkisinin önemine açıklık getirmiştir. Girişimciliğin
dinamikliği yoluyla bölgesel bağlamda istihdamın ve aynı zamanda bölgesel refah seviyesinin
arttırılarak milli gelirin artışının sağlanacağı belirtilmiştir. Böylece girişimci dinamiğini ekoturizm
alanında kullanmak suretiyle yerel kesimdeki iş imkânlarının artacağı, göçün engelleneceği ve
ekoturizm girişimciliğinin bölgesel kalkınmada bir araç olarak ortaya çıkacağı ifade edilmiştir.

6. BULGULAR
Ekoturizm girişimciliğinin toplum temelli turizm açısından değerlendirilerek yerel halkı ne
düzeyde etkilediğini belirlemek amacıyla, Karabağlar Yaylası’nda görüşme yapılan katılımcıların
özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1: Katılımcılara İlişkin Bilgiler
Katılımcılar
1

Cinsiyet
Erkek

2
3
4
5

Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

6
7
8
9
10

Erkek
Erkek
Kadın
Erkek
Erkek

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Erkek
Erkek
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Erkek
Kadın
Kadın
Erkek

21
22

Kadın
Erkek

Meslek
Ekoturizm
girişimcisi
Emekli
Emekli
Otel sahibi
Sağlık
Çalışanı
İşçi
Esnaf
Avukat
Dişçi
Restoran
İşletmecisi
Çiftçi
Doktor
Ev Hanımı
Ev Hanımı
Çiftçi
Sporcu
Berber
Hanımı
Çiftçi
Restoran
İşletmecisi
Memur
Çiftçi

Eğitim
Üniversite
Lise
Lise
Lise
Üniversite
İlkokul
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Lise
Üniversite
İlkokul
Lise
İlkokul
Üniversite
Lise
İlkokul
Lise
Üniversite
Üniversite
Lise

Görüşme yapılan katılımcıların 14’ü erkek, 8’i ise kadındır. Eğitim düzeyleri göz önüne alındığında
karma bir yapı görülmektedir. Karabağların yayla olmasından kaynaklı olarak katılımcılar,
genellikle senenin en fazla altı ayını burada geçirmektedir.
Görüşmede öncelikle “Bölgede ekoturizmin göçü engelleyici, hatta tersine göç hareketini
tetikleyici bir etkisi bulunmakta mıdır?” sorusuna yer verilmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu
bölgede turistik faaliyetlerinin gelişmediğini buna karşın son derece sınırlı da olsa ekoturizm
girişimlerinin söz konusu olduğunu belirtmişlerdir. Yayla kültürüne bağlı olarak çoğu zaman
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yazları tercih edilen bölgede kalıcı bir göçten söz edilemediği gibi ekonomik ve turistik
faaliyetlerden kaynaklı tersine göçe de rastlanmadığı görülmüştür.
Bölgede ekoturizm girişimlerine bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin gelişim gösterip göstermediğine
ilişkin “Ekoturizme bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin genişlemesi söz konusu mu? sorusu
katılımcılara yöneltilmiştir. Gelen cevaplardan hareketle, bölgede ekoturizmin henüz yeterince
gelişmediği ancak önemli bir potansiyel taşıdığı görülmüştür. Dolayısıyla bölgenin yayla olmasına
bağlı olarak tarımla uğraşan kesimin tarımsal faaliyetlerini turizmden bağımsız gerçekleştirdiğini
söylemek mümkündür.
“Bölgede gelişkin bir girişimcilik kültürü ve iklimi mevcut mu?” sorusu yöneltilerek ekoturizm
girişimciliği için bölgede uygun bir atmosferin varlığı sorgulanmıştır. Gelen cevaplar
doğrultusunda bölgede girişimcilik kültürünün oldukça zayıf, girişimcilik ikliminin ise oldukça
yetersiz olduğuna ulaşılmıştır. Nitekim bölgede ekolojik özellikler gösteren bir otel ve yeni
kurulmuş bir hobi bahçesi dışında ekoturizm girişimcisi kapsamında değerlendirilebilecek bir örnek
bulunmamaktadır. Karabağlar yaylasında, yaklaşık elli yıl öncesine kadar yirminin üzerinde
kahvenin olduğu bilinmesine karşın günümüzde iki tane kahve, restoran konseptinde hizmet
vermeye devam etmektedir. Bu bağlamda, bölgede girişimcilik faaliyetlerinin son derece sınırlı
olup dört tane girişimcilik faaliyetine rastlanmıştır. Girişimcilik kültürü ve girişimcilik ikliminin
bölgede geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Ekoturizm girişimciliğine yönelik olarak “Bölgede teşvikleri yeterli buluyor musunuz?” sorusuna
karşılık, özellikle KOSGEB kanalıyla yapılan desteklerin teşvik edici olduğu ancak girişimcilik
potansiyeline sahip yerel halkın bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca
büyükşehir belediyesinin bu konuda idari engeller oluşturmadığı, teşvik edici bir rol üstlendiği
görülmüştür.
Ekoturizm girişimciliği konusunda “Paydaşlar arasında işbirliği söz konusu mu” sorusu
katılımcılara yöneltilmiştir. Bölgede biri otel biri hobi bahçesi olmak üzere iki tane ekoturizme
yönelik tesis mevcut olup söz konusu iki tesis birbirlerinin başarısının bölge için kazanç olacağı ve
marka değerini güçlendireceği konusunda ortak görüşe sahiptir. Bölgede ekoturizm girişimcilerinin
artması ve bölgenin ekoturizm bağlamında markalaşması, girişimciler tarafından olumlu
karşılanmakta ve paydaşlar arası işbirliğine çerçevesinde ilişkiler görülmektedir.
Ekoturizm girişimciliğinin toplum temelli turizm açısından değerlendirmesine yönelik olarak
“Ekoturizm girişimciliği faaliyetlerine halkın katılımı ne yönde, istihdam fırsatları sağlayıp yerel
kimliği güçlendiriyor mu” sorusu katılımcılara yöneltilmiştir. Ekoturizm girişimcilerinin son derece
sınırlı olması, yeni iş olanakları doğmamasına yol açmaktadır. Dolayısıyla yerel halkın ekoturizm
faaliyetlerin de rol alması da güçleşmektedir. Ekoturizm girişimcilerinin yerel halktan çıkması
mümkün olmasına karşın girişimler oldukça sınırlı kalmıştır. Ekoturizm girişimcilerinin az sayıda
olması, bölgenin markalaşması ve yerel kimliğin güçlenmesinde önemli bir engel oluşturmaktadır.
Ayrıca ekoturizmin geliştiği bölgelerde girişimciler yoluyla yöresel ürünler pazarlanmakta ve yerel
değerlerin cazibesi artmaktadır. Ancak Karabağlar Yaylası’nda yeni dükkanlara, kafelere,
restoranlara, el sanatları ve yöresel ürünlere yönelik pazarlara rastlanmamaktadır. Ekoturizm
girişimciliğinin bölgede bir dışsallık yaratmamasının en önemli nedeni bölgenin ekoturizm
potansiyeline sahip olmasına karşın, bölgede ekoturizm girişimcisinin sınırlı ve turistik faaliyetlerin
yetersiz olmasıdır. Ekoturizm girişimciliğine uygun kırsal yapıya sahip olsa da Karabağlar Yaylası,
eskiden kalma sayfiye yeri olma özelliğini halen göstermekte ve bir yerleşim yeri olarak turizme
elverişli bir yapıya bürünerek turizmi içselleştirmesi güç görülmektedir.
Gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde Karabağlar Yaylası’nda ekoturizm girişimciliği, toplum
temelli turizm açısından değerlendirilmiş ve bölgede turizm ve ekoturizm girişimciliği, yeterince
gelişmediğinden kadın girişimciliği ve yenilikçi sürdürülebilir uygulamalardan söz etmek de
mümkün olmamıştır. Ekoturizm girişimciliği kapsamında yerel halkın katılımı ve istihdam
olanakları açısından da bölgede yeterince gelişim göstermemiş ve toplum ayağı zayıf kalmıştır.

7. SONUÇLAR
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için oldukça önem taşıyan ekoturizm girişimciliği; nüfus,
göç, tarımsal faaliyetler, rekabet, istihdam ve yerel halka ilişkin meselelerde öne çıkan bir
girişimcilik alanıdır. Sürdürülebilir kalkınmaya giden yolda bir araç olan ekoturizm, girişimcilere
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yeni bir gelir kapısı olmakta ve faydası yerel halk da dahil olmak üzere ilgili bölgedeki tüm
katmanlara yayılmaktadır. Ekoturizm girişimciliğinin doğa temelli özelliklerinin yanı sıra toplum
temelli yönü istihdam, yerel halkın katılımı, yöresel ürünler, yerel çekicilikler ve yerel kimlik gibi
unsurları öne çıkartmaktadır. Bu çalışmada Karabağlar Yaylası’nda yaşayan 22 kişi ile yüz yüze
görüşülmüştür. Elde edilen bulgulara göre, ekoturizm girişimciliğinin toplum temelli turizm
açısından Karabağlar Yaylası’nda son derece zayıf kaldığı saptanmıştır. Buna yönelik olarak
Karabağlar Yaylası’nda ekoturizm girişimciliğinin toplum temelli turizm açısından daha etkin
kılmaya yönelik öneriler geliştirilmiştir. Bu öneriler şu şekilde sıralanabilir:
 Bölgede toprak sahibi olan yerel halk ekoturizm girişimciliği için teşvik edilmelidir. Bölge
dışından gelen girişimcilere göre maliyet açısından avantajlı bulunan yerel halk, girişimcilik
açısından özendirilmelidir.
 Mesleki eğitim ve seminer yoluyla yerel halkın ekoturizm faaliyetleri konusunda
bilinçlendirilmesi, sahip olduğu potansiyeli hayata geçiremeyen bölge için son derece önem
taşımaktadır. Dolayısıyla yerel halkın, sürdürülebilirlik ve ekoturizm konusunda mesleki
eğitimler yoluyla farkındalığı arttırılmalıdır.
 Ulaşım açısından Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’ye çok yakın olması ve devamlı otobüs
seferleri bulunmasına karşın, yolların oldukça elverişsiz olması bölgeye yoğun talebi
engelleyici niteliktedir. Dolayısıyla bölgenin ulaşım altyapısının giderilmesi ya da bölgenin
trafiğe kapatılarak ekoturizmin doğasına uygun şekilde tasarlanmalıdır.
 Kültürel etkinliklerin ve yöresel ürünlerle yerel değerlere dayanan gala yemeklerinin
gerçekleştirilmesi, hem girişimci hem de yerel halk için olumlu katkılar sağlayacaktır.
 Yerel halkın bölgenin kalkınması bağlamında turizme inancının arttırılması, alternatif bir
turizm türü olan ekoturizmin bölgede yayılmasında son derece önemli olacaktır.
 Bölgede el sanatlarına, yöresel ürünler pazarına, kafeler ve restoranlara rastlanmaması, bölgeyi
cazip kılmamaktadır. Ekoturizmin bölgede benimsenmesi bu bağlamda büyük önem
taşımaktadır. Ekoturizm yoluyla etkinlikler ve yeni istihdam alanları gelişecektir.
 Bölgenin ekoturizm potansiyelinden haberdar olunmaması, hem arz yönünü hem de talep
yönünü etkilemektedir. Dolayısıyla bölgedeki turizm ve ekoturizm faaliyetleri, sadece yerel
halka değil aynı zamanda ekoturizmin talep yönünü oluşturan kesimlere de aktarılmalıdır.
 Girişimci çekmek için bölgeye dinamizm kazandıracak adımlar atılarak bölgede ekoturizmi
markalaştıracak yatırımlardan kaçınılmamalıdır. Mevcut haliyle bölgeye girişimci çekmek,
önemli bir soruna işaret etmektedir. Bölgenin mimarisinden görsel estetiğine her anlamda
bölgeye çekici kılınmalıdır. Bu bağlamda bölgeye ekoturizm girişimcisinden ziyade farklı iş
kollarından girişimci çekmek de büyük öneme sahiptir.
Yerel halk üzerinde ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel etkileri bulunan ekoturizm, toplum
temelli turizme sağladığı katkılar açısından oldukça önemlidir. Yerel halkla bütünleşmiş bir turizm,
toplum temelli turizmin geliştirilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda ekoturizm yerel
halkla bütünleşen yönüyle ön plana çıkmaktadır. Ekoturizm faaliyetleri, doğal çevreye karşı
sorumluluk içerdiği gibi yerel halkın refahını da gözetmektedir. Muğla iline bağlı Menteşe
İlçesi’nde yer alan Karabağlar Yaylası’nda ekoturizm girişimcileri ve yerel halktan katılımcılarla
gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, Karabağlar Yaylası’nda ekoturizm girişimciliğinin toplum
temelli turizm açısından oldukça zayıf kaldığı belirlenmiştir. Son derece sınırlı girişimci sayısı, bu
sonuçta en önemli etkendir. Ekoturizm girişimciliğinin toplum temelli turizme katkı vermesi için
yerel halkın bölgenin kalkınması bağlamında turizme inancının arttırılması ve yerel halktan
girişimciler çıkması büyük önem taşımaktadır.
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KONUT ARZINDA AYNI MÜŞTERİ PROFİLİNE YENİ
ÖNERİLER: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK VE
MODA OLUŞUMU
NEW RECOMMENDATIONS TO THE SAME CUSTOMER PROFILE
IN HOUSING: ENTREPRENEURSHIP AND FASHION FORMATION
IN THE CONSTRUCTION SECTOR
Sibel DEMİRARSLAN1

Oğuz DEMİRARSLAN2

ABSTRACT
The concepts of building and building are the key concepts of the construction industry. 3194,
"Building; Covered, covered, and accessible for people to sit, work, play or rest or worship, and to
protect animals and property. " The concept of construction covers many branches. The building is
a building but has a limited content. The architectural field is usually a building. The buildings are
designed according to different variables and each building is seen as a separate problem to be
solved. It is the type of building that is sold and sold most in Turkey and in the world. Housing is
of special importance to the user; Trust, peace, happiness, belonging, privacy, investment,
inheritance.
Spatial characteristics, searches and expectations vary greatly from culture to culture. Your user
profile needs to be known. Architectural designs are local, cultural. A designed "scenario life"
should not be dictated. You also need to consider your sustainability. However, nowadays the user
is not known at the individual scale, the average residential plans that will appeal to a large user
population are being made, and it is observed that the entrepreneurship with the advertisements
which are provided with the diligent living standards and the prominent projects are dominant.
In this study, it will be tried to discuss the housing supply market, the functionality, the cultural
appropriateness, the lives that the entrepreneurs who aim to create, empower or implement the
profit, try out the projects, advertise them with positive or negative aspects.
Key word: Housing Sector / Entrepreneurship / Culture / Fashion / Typology
Jel Codes: R31, M14, O18, R21, Q01

ÖZET
Yapı ve bina kavramları, inşaat sektörünün anahtar kavramlarıdır. 3194 Sayılı İmar Yasasında,
“Bina; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların
oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine, hayvanların ve eşyaların
korunmasına yarayan yapılardır”şeklinde tanımlanmaktadır. Yapı kavramı, pek çok alanın
konusunu kapsar. Bina, bir yapıdır ama sınırlandırılmış bir içeriğe sahiptir. Mimari uğraşı alanı
genelde binalardır. Binalar farklı değişkenlere göre tasarlanmakta ve her bina çözülmesi gereken
ayrı bir problem olarak görülmektedir. Türkiye ve dünyada en çok yapılıp satılan, el değiştiren bina
türü konuttur. Konut, kullanıcısı için ayrı bir önem arz eder; güvendir, huzurdur, mutluluktur,
aidiyettir, mahremiyettir, yatırımdır, mirastır.
1
2

Yrd.Doç.Dr. Mimar, Kocaeli Üniversitesi KMYO, sibeldemirarslan@gmail.com
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Mekânsal özellikler, arayışlar ve beklentiler kültüre göre büyük değişiklik gösterir. Kullanıcı
profilinin bilinmesi gerekir. Mimari tasarımlar yöreseldir, kültüreldir. Tasarlanmış bir “senaryo
yaşam” dikte edilmemelidir. Ayrıca, sürdürülebilirliğin dikkate alınması gerekir. Ancak,
günümüzde kullanıcı bireysel ölçekte bilinmemekte, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek olan
ortalama konut planlamaları yapılmakta, hatta özenilen yaşam standartlarının sağlandığı reklamları
ile öne çıkan projelerle birlikte girişimciliğin başrole oturduğu gözlemlenmektedir.
Bu çalışmada, Türkiye’de konut arzı piyasası, fonksiyonelliği, kültürel uygunluğu, modayı
oluşturan, özendiren veya uygulayan kazanç hedefli girişimcilik denemeleri sonucu ortaya çıkan
projeler, reklamları, olumlu veya olumsuz yönleri ile sundukları/önerdikleri/dikte ettikleri yaşamlar
ele alınmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelime: Konut Sektörü / Girişimcilik / Kültür / Moda / Tipoloji
Jel Kodları: R31, M14, O18, R21, Q01

1. GİRİŞ
İnşaat sektörü, hem dünya hem ülke bazında çok işlek bir sektördür. Bu nedenle, meslek ve iş kolu
olarak tercih edilme önceliğine sahiptir. Deprem riskinin olduğu bir coğrafyada, insan yaşamını
korumanın bilinci ile hareket etmek gerekir. Günümüzde konuşulan pek çok çevresel ve teknolojik
ilerleme söz konusudur. Bütün bunların uygulanmaları binalara katma değer sağlamaktadır. Akıllı
bina, nano teknolojik ürünler, ekolojik tasarım, sürdürülebilirlik gibi kavramlar tam da doğru
yerinde kullanılmamaktadır ama konuşulması bilinçlenme açısından önemlidir. Yenilik ve
teknolojilerin kullanılması girişimcilerin ticari beklentilerini yükseltmektedir. Daha fazla kâr
beklentisi hoşa gitmekte, bankacılık uygulamalarının kredilere imkan sağlaması daha kolay satış
yapmalarını sağlamaktadır.
Türkiye’de en çabuk el değiştiren, talep gören bina türü konuttur. Konut genel başlığı altında ele
alınan bina tipi, kullanıcıların özeli olduğundan modadan çok etkilenmektedir. Bir bina, en az 5060 yıl yaşayacağı düşünülerek inşa edilmektedir. Ancak, kullanıcı bilinmeden inşa edilen binalarda
bir- iki yıl oturan kullanıcılar aslında onların yaşam tarzlarına, kültürlerine uymayan konutlarda
mutlu olamamakta ve o konuttan da gitmektedirler.
Bu çalışmada vurgulanmak istenen, dünya üzerinde yer kaplayan her bir binanın gerçekçi işlev
şeması ve ihtiyaç programı dahilinde tasarlanması ve inşa edilmesi , böylece mutlu kullanıcı profili
ile güvenilir mekanlar oluşturulmasıdır. Basit ticari oyunları konut projelerinde kullanmak etik
değildir. Örneğin, piyasada satışa sunulan projelere bakıldığında, akıllı bina diye satılan konutların
hiçbir özelliğe sahip olmadığı görülmektedir.

2. KONUT ARZI: MODA, ÖRNEK ANALİZLER
Konut denilen bina türü çok çeşitliliğe sahiptir. Ev; apartman dairesi, villa,müstakil konut,
rezidans, yalı, köşk, saray ve gecekondu gibi çeşitleri ile zıtlıkları içermektedir. Bu zıtlıklar,
 Bulunduğu Yer,
 Maliyet/Ekonomi,
 Semt Kullanıcıları,
 Pazarlama Biçimleri,
 Inşa Ediliş Biçimleri,
 İnce Yapı Işlemleri
 Teknoloji Kullanımı
 Yapım Sistemleri
 Manzara
 Kapalı Konut Yerleşimi / Müstakil / Kooperatif Veya Sosyal Konut Olma Durumu
 Sunulan Hizmetler
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 Merkezi Yerlere Erişim gibi prim yaptıran nedenler kaynaklıdır.
Bunlara ilave olarak,
 Konut projesinin ismi
 Sosyal hizmetler
 Komşularda marka isimler gibi gösterişe yönelik uygulamalardır.
İnsanlar, hızla akan zamanda aidiyetlerini kaybetmekte, ne istediklerini net olarak
belirleyememektedirler. En doğrusunun en pahalısı olabileceği, en fiyakalısının onlara çok daha
yakışacağı fikri, bu kararsızlıkta, kararlılık gibi görünmektedir. Bankaların pazarladığı krediler ile
de görünürde para sorunu olmayacak gibidir. Herkes sanal ortamın sosyal medyası sayesinde ne
kadar güzel bir yaşamı olduğunu, şahane bir eve sahip olduğunu, çok becerikli, en güzel gibi çok
ve en’lerle kendisini tüm dünyaya açmaktadır. Maddeyi kovalarken manayı kaçıran bireyler, neyi
istediklerinin, gerçek ihtiyaçlarının ne olduğunun analizini de yapamamaktadırlar.
Bir evi olanlar oradan “daha iyi” “daha şık” daha...” olduğunu düşündükleri yeni evlerine
taşınmaktadırlar. Ama taşındıklarının üzerinden bir yıl geçmeden istediklerinin bu olmadığını
gözlemlemek hiç de zor değildir. “Sahibinden satılık” “sahibinden kiralık” veya falan emlak
ofisinden satılık ilanları, henüz tüm birimleri satılmamış projelerde rastlanılan görüntülerdir.
Resim 1. https://www.antalyahomes.com.tr/turna-apartments
Resim 2. http://www.cubukhaber.com
Resim 3. https://www.zingat.com/balcova-satilik-daire

Resim 1’e bakıldığında konutu satmak için kullandıkları sihirli sözcüklerin,
 Asansörlü
 Süperlüks
 Dubleks olarak seçildiği görülmektedir.
Oysa ki bu kandırmacalı kelimeler kime göredir,kime uygundur ya da değildir? Örneğin, süperlüks
görece bir kelimedir, bireylerin alt yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Dubleks, engelli
bireyler için bir dezavantajdır, gibi kriterler reklam sloganlarını geçersiz kılabilmektedirler. Resim
2’de ise fiyat avantajı ve pazarlıkla birlikte hiç kullanılmadığı da vurgulanarak satma süreci
yürütülmektedir. Resim 3’de, Balçova’daki konutun satışı için, ince yapı uygulamalarından moda
olanlar öne çıkartılmaktadır.Amerikan mutfak ne demektir? Türkiye’de mutfak kültürü nasıldır?
Neler / nasıl pişirilmektedir? Gerçekten nasıl bir mutfağa ihtiyaç duyulmaktadır? Sorularının
cevapları alıcılar için modadan büyülendiklerinden, genelde sorulmayacak sorulardır. Ancak,
sobaya deyince yanacağını öğrenen çocuk misali, şuursuz bir konut alıcısı ile birlikte inşaat sektörü
girişimcileri de adeta kültürden kopmuş vaziyettedirler.
Resim 4. Pendik Kurtköy / İstanbul’da havuzlu bir konut projesi
(http://www.dailymotion.com/video/x1l7co1)

Istanbul’da bir yerden bir yere gitmek için saatlerin harcandığı bir düzen içerisinde, örneğin, tüm
konutların manzara olarak yönlendirildiği havuzu ile prim yapma çabası ilginçtir. Hem aidat yükü
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hem de 7/24 yüzyüze gelme olasılığı bulunan komşuların gözü önünde havuza girmek,
kültürümüzün en önemli unsuru “mahremiyet” anlayışına son derece terstir. Havuza giren bir kaç
yürekli, gönüllü komşunun varlığının ötesinde çocukların girdiği, gürültülü bir su kabına
dönüşmektedir. Havuzun hijyen koşullarının doğru yöntemlerle sağlanmaması veya havuz
konusundaki bilgisizlikle pek çok can kaybı haberleri de yaz aylarında izlenmektedir. İstanbul’da
havuz kullanım süresinin de iklimsel gerçekler doğrultusunda sorgulanması gerekmektedir. Ancak
alıcı sorgulamamakta, girişimci de prim yapabilecek fonksiyon ve mekânları eklemektedir. Amaç,
kârdır, isimdir, prestijdir.
Resim 5. Lilium Park Evleri (http://kocaeliemlakhaber.blogspot.com.tr/)

Resim 5’de kelimenin orjinali Lililumdur, ancak Lilyum diye yazılmıştır. Zambak demektir.
Mimarlık literatüründe park evleri diye bir uygulama yoktur. Zaten görsele bakıldığında da parkla
ilgisi yoktur. Tamamen bir girişimci yaratıcılığı ile yayılan park evleri kavramının furyası epeyce
bir iş yapmıştır. Burada sadece isimle satılan bir konut projesinin girişimci başarısı izlenebilir.
Ancak, görüldüğü üzere satın alan kat maliki istediğinin bu olmadığını fark edip, satmaya
niyetlenmiştir.
Resim 6. Sunset Park Evleri, Maltepe – İstanbul
(http://www.yeniprojeler.com)

Resim 6’nın satış cümleleri şu şekilde seçilmiştir, “Dragos-Maltepe'nin tam
kalbinde,beklentilerinizin de ötesinde yeni bir hayat kapılarını size aralıyor.”
“SunsetPark'ta olduğunuz sürece; Üniversitelere,hastanelere,alışveriş merkezlerine,okullara,Sabiha
Gökçen Havaalanı'na,yakınlığı sebebiyle İstanbul'un en çk tercih edilen yerleşim merkezi Dragos'ta
bulunan SunsetPark Evleri'ndeyken Sahilyolu'na ve E5'e sadece 2 dakika uzaklıktasınız.
Spor salonu,cafesi,kapalı yüzme havuzu ve çocuk oyun parkı ile sosyal hayat hemen yanı
başınızda.Kapalı otoparkı ve görüntülü diyafon sistemi ile 24 saat güvendesiniz.Jeneratör,lamine
parke,saten boya,çelik daire kapısı,lake iç kapılar,pimapen,seramik zemin,kartonpiyerli tavan,ahşap
mutfak,ebeveyn banyo,duşakabin ve deniz manzarası ile her zaman düşlediğiniz kaliteli ve huzurlu
yaşam hayal olmaktan çıkıyor.” (http://www.yeniprojeler.com)
Burada hayallerin ötesinde diyerek duygusal sübliminal mesajlarla birlikte, merkezi yerlere olan
uzaklıkların genelde kuş uçuşu ölçüm şeklinde ölçüleri verilmektedir. Ayrıca, mimarlık açısından
bakıldığında yapı marketlerde kolaylıkla bulunan ince yapı elemanlarının aslında bir mimar ve iç
mimarın öncelikli tercihi olmayan çeşitleri, moda etkisi ile matahmış gibi katma değer olarak girdi
oluşturulmaktadır.
Verilen örneklerde ki ortaklık, kapalı konut yerleşimleri olmasıdır. Güvenlik görevlisi, kontrollu
site girişi ile birlikte dışarı ile içeriyi ayırmakta, içeride ayrı bir dünya vaad edilmektedir. Dışarıdan
her nedense korkulmakta ama günlük yaşam dışarıda sürmektedir.
Mimarlık terminolojisi aççısından bakıldığında ciddi yanlışların olduğu da gözlemlenmektedir;
konak diye pazarlanan çoğu projenin konak olmadığı, rezidansların rezidans olmadığını
vurgulamak etik açıdan önemlidir. Burada teknik bilgi olmaması veya bilinçli bir sahtekarlık söz
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konusu olmaktadır. Çünkü, Zambak Apartmanı demek yerine Lillium Park Evleri diye pazarlamak
arasında ciddi bir isim fiyat farkı olduğu görülmektedir.
Projepedia’da ki tarife göre, “Rezidans; içinde yaşayanlara hizmet veren, sosyal donatılara sahip,
güvenlik imkanları olan, teknoloji açısından üst düzeyde olan ve yüksek kaliteli yapı olarak
tanımlanabilir.”
Otel zihniyeti ile yapılırlar, yemek, ütü imkanı, temizlik imkanı gibi pek çok hizmet söz konusudur.
Resim 7’deki, rezidansta bu tasarım ayrıcalığını hissetmek mümkün değildir, tek fark ödenilen
çanta dolusu paralardır. Kocaeli’de ilk olduğu için hemen fark oluşturmak isteyenler tarafından
satın alınmıştır. Ancak, görüleceği üzere kapalı araç parkı bile yeterli değildir ve araçlar site
dışında kamusal alanda park etmektedirler.
Resim 7. İzmit Armadakent Rezidans (https://www.hurriyetemlak.com)

Resim 8. İzmit Armadakent Rezidans (https://www.zingat.com/)

Resim 8’de sırf rezidans olarak alınan ve “lüks” olması gereken konutların klimalarının sonradan
takıldığını, balkonlarda görmek mümkündür. Böyle özel projelerde klima, iklimlendirme,
havalandırma veya akıllı bina tesisatları / teknolojileri adı konulduğu andan itibaren düşünülmeli ve
teknik olarak doğru detaylandırılmalıdır.
Aslında tüm bu örnekler üzerinde vurgulanmak istenen, Girişimci, Yüklenici, Tasarım ekibi,
Mimar, İç Mimar, İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Makina Mühendisi ve ihtiyaç duyulan her
bir uzman kişi ile birlikte bilinçli bir kullanıcı ve müşteri profilinin sektörde yer alması
gerekliliğidir. Daha fazla mesleki tatmin ancak “gerçek ihtiyaçlara ve beklentilere” cevap
bulunduğunda hissedilebilecek bir duygudur. Etik de bunu gerektirmektedir. Bu durumda
“Müslüman mahallesinde salyangoz satmamak” gereklidir. Kullanıcı ve müşteri iyi bilinmelidir.
Kültürün yok sayıldığı hiç bir iş başarıya ulaşamaz. Muhatabı, müşteriyi, alıcıyı doğru tahlil etmek
gereklidir.
2.2. Moda ve Konut
Konut pazarının modadan çok etkilendiği konusuna bölüm 2’de değinilmiştir. Bunun nedeni bazı
girişimcilerin, insanların bu zaaflarını kullanma hevesleridir. Burada etik olmayan davranış biçimi
söz konudur. Oysa ki , ahlak, etik, güvenilir olmak da kültürel birer unsurdur. Geleneksel Ahilik
Teşkilatı, ahlak ve ticaret ilişkisine örnek bir birliktir.
Ahi Teşkilatı XIII.y.y.’nın ilk yarısından XIX.y.y.’ın ikinci yarısına dek Anadolu’da, Balkanlar’da
ve Kırım’da yaşamış olan Türk halkının, sanat ve meslek alanında yetişmelerini, ahlaki yönden
gelişmelerini sağlayan kuruluşun adıdır. Ahi örgütü mensupları üç gurup altında toplanabilir,
bunlar;
* Meslek erbabları
* Bilgin, sanatçı ve eğitmenler
* Askerler ve yöneticilerdir.
639

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

Ahilik genelde meslek kuruluşu olarak anılsa da temelinde güçlü bir ahlak öğretisi vardır. Fütuvvet
adı verilen öğretilerden esinlenen ahlak kurallarını meslek yaşamına uygulamışlardır. Ahilere göre
“doğrulukla yapılmayan iş bereket getirmez, getirse de bu sürekli olmaz.”
(http://ahilik.net/ahilerde-ahlak-anlayisi/)
Ahilik teşkilatında, ahi ahlakının temel özellikleri 7 madde ile özetlenmektedir.
1 – Doğru sözlü olmak
2 – Emanete hiyanet etmemek
3 – Cömert olmak
4 -, Gözünü kötü şeylerden sakınmak
5 – Íki yüzlü ve yiyicilerden uzak durmak
6 – Kötülerden uzak durmak
7 – Öfkelenmemek (öfke gelince akıl gider) (https://simavhaberleri.wordpress.com/ )
Ticarette kabul görmüş uygulamaları meslek ve örgüt kültürü bakımından incelemek önemlidir.
Sonra tasarıma geçmek gerekir.
Tasarımda önemli olan unsurlar;
 Arazinin durumu / imar özellikleri
 Coğrafya
 Topoğrafya
 Hakim rüzgar
 Güneş
 Gerekli tetkiklerin sonuçları
 Fonksiyon
 Form
 Yapım sistemi
 Teknoloji
 Ekonomik olma
 Kültüre / kullanıcıya uygunluk
 Estetik olma
 Zamanın kullanımı
 Yasa ve yaptırımlara uygunlukdur.
Burada moda, estetik ve imar planına uygunluk platformunda değerlendirilebilir. Ancak diğer
konular binanın ömrü ile ilgilidir. Bir bina öncelikle ayakta durmalıdır, belli şiddetteki depremlere
ve olası afetlere dayanıklı olmalıdır, işleve uygun olmalıdır, seçilecek malzemeden kat
yüksekliğine, pencere boyutlarından yalıtım ve tesisat ihtiyaçlarına kadar teknik ve detay sorunları
bulunmakta ve çözüm bulmak gerekmektedir. Bütün bu mesleki hassasiyet içerisinde adının ne
olduğu çekici gelmemelidir. Sırf komşu parseldeki yeni yapılan binanın cephesi alüminyum
kompozit diye ısrarla ondan istemek, eğitim ihtiyacını işaret etmektedir.

3. KÜLTÜR VE KONUT
TDK, Budunbilim Terimleri Sözlüğünde kültür şu şekilde tanımlanmaktadır ; “Bir halkın ya da bir
toplumun özdeksel ve tinsel alanlarda oluşturduğu ürünlerin tümü : Yiyecek, giyecek, barınak,
korunak gibi temel gereksemelerin elde edilmesi için kullanılan her türlü araç gereç; uygulanan
teknikler; düşünceler, beceriler, inançlar, geleneksel, dinsel, toplumsal, politik düzen ve kurumlar;
düşünce, duyuş, tutum, davranış ve yaşama biçimlerinin topu”dur.
TDK Eğitim Terimleri Sözlüğünde ise kültür “1. Bir toplumu ya da halkı duyuş, düşünüş, yaşayış
bakımından öbürlerinden ayıran ve gerek özdeksel gerek tinsel alanlarda oluşturulan ürünlerin
tümü. 2. Bir topluma ya da bir halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat yapıtlarının tümü. 3.
Usavurma, beğeni ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan
biçimi.” Ifadesi ile tanımlanmaktadır.( tdk.gov.tr)
Tognoli (1987) ideal olarak insan ihtiyaçlarının karşılanması ve konuttan memnuniyetin sağlanması
ile ilgili olarak konutu tanımlamaktadır:
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• Konut hayatın merkezi, kişinin köklerini dayadığı ve bağlı olduğu bir yerdir ve insan hayatının en
önemli olayları konutta geçmektedir.
• Konut aynı zamanda, geçmişle olan bağlantının sağlandığı, kişinin çocukluğunun geçtiği bir
yerdir. Yaşam, ölüm ve zaman kavramlarını da içerir. Konutla bireysellik, mahremiyet, kişisellik,
ait olma, yerleşiklik ve kontrol etme, özgürlük ve seçim hissi, sosyal konum ve cinsiyet
tanımlamaları da ortaya çıkmaktadır.
• Konut aile ilişkilerinin ve önemli aile olaylarının geçtiği bir yerdir.
• Konutla ilgili diğer önemli bir konu da sosyo-kültürel içeriktir. Fiziksel etkenlerin yanısıra yaşam
tarzı, aile yapısı, kadın ve erkeğin rolü, kişisellik, egemenlik sınırı ve sosyal ilişkilerin önem
kazandığı bu yaklaşım Rapaport'un (1977) ortaya koyduğu yaklaşımdır. (KELLEKCI, Ö.L.,Berköz,
L., 2006),
Kültür, o topluluğa özeldir, bu nedenle yemekten içmeye, barınmaya kadar sunulacak her türlü
hizmette kültürel unsurları göz ardı etmemek gerekir. Kültürün boyutları,
 Dil
 Din/İnanç
 Ahlak Anlayışı
 Örf-Adet-Gelenek-Görenek
 Etnik köken
 Davranış Biçimleri / Ritüeller
 Ekonomi
 Toplum Yapısı
 Tututm ve Davranışlar
 İklimsel Veriler
 Coğrafi Yapı
 Sanat
 Dünya Görüşü
 Yasal Yaptırımlar
gibi maddi ve soyut unsurlardan meydana gelmekte ve yaşamsal tüm davranış biçimlerini ve
ilişkileri yönlendirmektedir. Kültürel unsurların tatmin olduğu oranda insan mutlu olabilmektedir.
Türkiye sınırları içerisinde dahi “Memleket neresi” diye sorulması; her yerleşim yerinde göçle
kurdukları ana kent dernekleri, düzenlenen özel toplantılar, her tatilde “memlekete” gidişlerin
nedeninin altında kültürel tatminsizliği gidermek yatmaktadır.
Kültür / konut ilişkisi çok özel bir ilişkidir. Kullanıcı bilinmeden yapılan konut tasarımlarında
satmanın tek yolu girişimcinin pazara yönelik önsezileri olmaktadır. Ne tutar, fikri ile beyin
fırtınası oluşturmak gidilen yoldur. Bu nedenle, alınan konutlarda her kullanıcı konutu kendine
uydurmaya çalışmaktadır.
Resim 9. Tanyeli, U., (ekoiq.com)
Resim 10. Karadeniz Evleri (http://emlakansiklopedisi.com)

Geleneksel Osmanlı Konutu ve daha sonra Geleneksel Türk Konutu olarak anılan konutlar,
doğaçlama, tamamen ihtiyaca cevap verebilecek şekilde oluşmuş, kültürel unsurları bünyesinde
barındıran konutlardır. Genel kurgu tipolojiye uysa da iklimsel veriler, yöresel malzemeler,
coğrafya, topoğrafya ve bunların neden olduğu yansımalar farklılık göstermektedir. Böylece yeni
keşfedilmiş gibi konuşulan “sürdürülebilirlik” kavramının tam hakkını veren bir yapılaşmadan söz
edilmektedir.
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Resim 11. Yöresel Farklılığa Sahip Geleneksel Türk Konutları (http://www.eokul-meb.com)

Geleneksel Türk Konutunda, yöresel malzeme kullanımına öncelik verilmesi ile sürdürülebilir
olmaları , komşunun evine doğrudan bakan yere pencere açılmaması, büyük aile yaşamı nedeni ile
her odanın mahremiyetine ayrı özen gösterilmesi, “elinin uzandığı yer senindir” kuralı ile
ergonominin uygulanmış olması, konutun bahçe duvarlarının içerisinde iç avlunun bulunması, usta
ile konuşa konuşa tasarımın gerçekleştirilmesi çok önemli özelliklerdir.
Resim 12. Resim Safranbolu Evleri, İç Mekanda Fonksiyonellik Ve Ergonomik Uygulamalar
(http://www.karadenizgezi.net/Safranbolu_Konaklari.htm)

Resim 13. Etiyopya Evleri (http://www.netgazetesi.net)
Resim 14. Geleneksel İngiliz Köy Evi (https://tr.depositphotos.com)

Resim 11 ve 12’ye bakıldığında verilen rastgele iki örnekten birincisi Etiyopya geleneksel evleri
diğeri ise İngiliz evleridir. Kültürel farklılıkların biçime, fonksiyona, malzemeye yansıyışlarını
ayırdetmek mümkündür.

Atasözleri de kültürü yansıtan en önemli öğelerdir, konutla / ev ile ilgili pek çok atasözü
kullanılagelmiştir. Örneğin;
 Ev alma, komşu al; toplumsal sosyalleşmede komşuluğun rolünü,
 Evli evine, köylü köyüne ; malik olma gerekliliğini, ilişki sınırlarını,
 Güneş girmeyen eve doktor girer ; sıhhi koşulları,
 Kuşkulu uyku evin bekçisidir ; güvenlik duygusunu,
 Çalı idi çırpı idi, evim idi ya ; nasıl olursa olsun, bir evin olmasının güzelliğini
anlatmaktadır.

642

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

4.SONUÇLAR
Konut, binaların fonksiyona bağlı sınıflandırmaları içerisinde en önemli yeri tutmaktadır. Çünkü
küçük ölçekli binalardır ve insanların özelidir, kalesidir, korunağıdır, güvencesidir. Herkes “başını
sokacağı bir ev”i olsun istemektedir. Çocukları için evinin üzerine kat çıkmak için para biriktirir.
Mirastır, kızdığında mirastan yoksun bırakmaktır. İhtiyacı olduğunda kiraya vermektir. Türk insanı,
gayrimenkule yatırım yapmayı sever. Her şeydir, aslında… Bu nedenle özenle tasarlanmalı ve inşa
edilmelidir. Girişimci, yüklenici, tasarımcı ve diğer rolü olan herkes çok dikkatli olmak zorundadır.
En genel ifade ile “girişimci”, kar amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir. Bir başka
ifade ile girişimci, mal ve hizmet üretimi yapabilmek için, üretim öğelerini en iyi koşullar altında
bir araya getiren kişidir. Riski üzerine alarak, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, üretim
öğelerinin alımını yapar, bunların bir araya getirilmesi imkanını sağlar. Kar amacı güder, ancak tek
amaç para kazanmak değildir. Ekonomik bir değer ortaya koymaksızın, çeşitli yollardan, başkaları
tarafından ortaya konulan ortak değerleri kendi tarafına aktarmanın adı girişimcilik değildir. Ayrıca
girişimci, yönetici demek değildir. Girişimcilik için en temel 3 faktör; yetenek, cesaret ve bilgidir.
(mugim.maltepe.edu.tr)
Konut sektöründe son 60 yıla bakıldığında, Cumhuriyetin kurulması ile ekonomisini yeni toplayan
bir Türkiye’de, endüstri devriminin etkisi ile kırdan kente göçülmesi hareketliliği yaşanmıştır.
Gelinen yerdeki konut ihtiyacı, ya alınan arsa vb. arazi parçası üzerine kendileri yaparak ya da
daha sonra kurulan kooperatif birliklerinde herkesin elini taşın altına koyması ile binalar yapılmaya
başlanması şeklinde yürütülmüştür. Çalışılan fabrika nerede ise etrafı konut ile dolmaya
başlamıştır. Daha ilerleyen yıllarda yap-sat sistemi ile müteahhit yapıp sonra satmaya yönelmiştir.
Ekonomi ilerledikçe, yazlık ev, dağ evi, bağ evi, yayla evi, haftasonu evi gibi moda konutlar yine o
dönemlerin girişimcilerinin öncülüğünde sektöre arz edilmiştir.
Son 20 yıl içerisinde Yerel Yönetimlerin de konut inşaatı işine el attığı görülmektedir, pek çok
toplu konut projesi onların aracılığı ile gerçekleştirilmiştir ve devam etmektedirler.
Bu hareketli sektörde, çalışan birey sayısının artması ve genellikle maaş sisteminde çalışan bir
nüfusa sahip olunması nedeni ile bankalar da girişimcilik ruhlarını ortaya çıkartmışlar, çeşitli
kredilendirme sistemleri ile bina üzerinden para pazarlamaya ve kazanmaya başlamışlardır.
Bir konut projesinde hem müteahhit girişimci, hem finansör girişimci pozisyonunda rol almaktadır.
Ancak burada insanlar istediklerine değil, onlara sunulanlara müşteri olmaktadırlar. Mutluluk
tacirliği, hayallerin gerçeğe dönmesi konusunda etik sınırlar içerisinde kültürü yok saymadan,
sadece inovatif görünebilme kaygısı ile kullanıcıya uymayacak projeleri yapmamak gereklidir. Bu
konuda mimarlar, inşaat mühendisleri, elektrik mühendisleri, makine mühendisleri, iç mimarlar ve
ilgili diğer meslek uzmanları ve kurumlar bilinçli olmak zorundadırlar.
Bu nedenle komşu parsellerin veya imar adasının yapılaşmasından tutun da kentin özgün dokusunu
zedelemeyecek tasarım hassasiyetine kadar düşünmek işin ve meslek tanımının özüdür. Kültürün
toplumu bir arada tutan harç olduğu unutulmamalıdır. Kültürü yaşatacak, yaşanmışlıkları
koruyacak, aidiyeti yok etmeyecek, yabancılaştırmayacak, oralı olma duygusunu yok etmeyecek
bir yaklaşım klasik bir davranış olmalıdır. Halk bilinçli olmalı , kendisini irdeleyebilmelidir. Ne
isteyip ne istemediğini bilmek üstün bir bilinç düzeyidir.
Mimari yapılar ve binalar, en az 50-60 yıl yaşayabilecek şekilde tasarlanır ve inşa edilirler. Yıkıp
yapmak işi, milli ekonominin düşmanıdır. Bu nedenle insanlara onları mutlu edecek, huzur
bulacakları, keyifle uzun yıllar yaşayabilecekleri, ruhları ile bütünleşerek evlerini hissedecekleri,
özleyecekleri, anılar biriktirecekleri sağlıklı binalar sunmak boynumuzun borcudur, bu binaların
adının fiyakalı olması, fiyatının pahalı olması, moda malzemellerin kullanılması gerekmemektedir.
Kültüre uygun her yapı mutluluk, huzur kaynağı olacaktır. Engelsiz çevre, sürdürülebilir çevre
tasarımları, enerji sarfiyatı az, dönüştürülebilir ve yenilenebilir enerji kullanan yapılaşmalar yeni
girişimciliğin gideceği ve gelişeceği yön olmalıdır.
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KUŞAKLAR VE YATIRIM TERCİHLERİ
GENERATIONS AND INVESTMENT PREFERENCES
Osman ÇEVİK1

Umut ÇİL2

ABSTRACT
Differences between generations are examined in various dimensions and there is a rich literature
on the topic. Although research in many areas, from leadership attitudes to the jobs they prefer,
have revealed differences between generations, it is hardly an unexplained issue which generations
prioritize investment in which sectors. A small number of industry-based studies have focused on
the distinction between public-private and service-production sectors. For this reason, this study
examines the investment preferences of industrialists in different generations. For example, we are
seeking answers to key questions such as "while the Baby-Boomers are more likely to invest in the
food sector, does Gen-Y find it more attractive to invest in more innovative areas?”. However, it is
obvious that external factors such as national business systems and institutional structure may lead
differences even in the same generation. More specifically, it is expected that the same generations
in different National Business Systems may show different investment tendencies. Therefore, it is
also seen as a necessity to compare North America and Turkey- which are in the different class of
national business systems. To summarize, in this study, the intergenerational investment profile of
the industrialists operating in Karaman will be determined and compared with the widespread
literature.
Key words: Generations, Investment Preferences

ÖZET
Kuşaklararası farklılıklar çeşitli boyutlarıyla incelenmekte ve literatürde geniş yer edinmektedir.
Liderlik tutumlarından tercih ettikleri işlere kadar birçok alanda yapılan araştırmalar kuşaklar arası
farklılıkları ortaya koysa da kuşakların hangi sektörlerde yatırıma öncelik verdiği neredeyse hiç
çalışılmayan bir konu durumundadır. Sektör tabanlı yapılan az sayıda çalışma ise kamu-özel ve
hizmet-üretim sektörleri ayrımına odaklanmıştır. Bu nedenle çalışmamızda, farklı kuşaklardaki
sanayicilerin yatırım tercihleri incelenmektedir. Örneğin "Baby-Boomer kuşağı daha çok gıda
sektöründe yatırım yapmaya meyilli iken Y kuşağı çağının gereği olarak daha yenilikçi alanlara
yatırım yapmayı daha cazip bulmakta mıdır?" gibi anahtar sorulara cevap aranmaktadır. Fakat
kuşaklar arası farklılıkların kendine has özellikleri dışında kalan ulusal iş sistemleri, kurumsal yapı
vb. dışsal etmenlerin aynı kuşaktaki bireylerin bile farklı özelliklere yönelmesine neden olabileceği
açıktır. Daha spesifik olarak ifade etmek gerekirse ulusal iş sistemleri sınıflamasında farklı
sınıflarda yer alan ülkelerin aynı kuşaktaki bireyleri bile farklı alanlara yatırımı daha cazip
görebilir. Dolayısıyla, ulusal iş sistemleri açısından farklı sınıflarda bulunan Kuzey Amerika ile
Türkiye’nin karşılaştırmasının yapılması da bir gereklilik olarak görülmektedir. Özetle, bu
çalışmada Karaman’da faaliyet gösteren üretici sanayicilerin kuşaklararası yatırım profili
belirlenerek, literatürle karşılaştırması yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kuşaklar, Yatırım Tercihleri,
1
2
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1. GİRİŞ
Küreselleşmeyle birlikte tüm dünyanın birbirine benzediği, aynı şeyleri tüketen, benzer şeyleri
giyinen, benzer alışkanlıklar edinen insanların oluşturduğu bir dünya giderek daha fazla dile
getirilmektedir. Özellikle internetin yaygınlaşıp ulaşabilirliğinin artmasıyla deyim yerindeyse
Gana’daki bir köyden Londra parlamento binasının önündeki olayları anlık izleme olanağına
kavuşan insanoğlunun, birbirlerine öykünme oranları daha da artmakta ve birbirinin aynı insanlar
haline gelmekte olduğu iddia edilmektedir. Bu nedenledir ki, beşerî bilimlerdeki herhangi bir
kuram veya modelin de tüm dünyada geçerli olduğu düşünülmekte ve merkez ülkelerdeki
gelişmeler anlık olarak çevre ülkelerde de kabul edilip uygulanmaktadır. Ancak, küreselleşmenin
tüm etkilerine ve çoğunlukla da kabul görmesine rağmen, Hofstede’nin (1984, 2001, 2011) kültürel
boyutları, Hall’un (1989, 1990) düşük ve yüksek bağlamlı kültür sınıflaması veya Whitley’nin
(1999, 2000) ulusal iş sistemleri gibi ulusların farklılıklarını vurgulayan önemli çalışmalar da
bulunmaktadır (örn. Usunier ve Roulin, 2010: Hotto, 2014; Vranceanu ve Iorgulescu, 2016).
Dolayısıyla merkez kuram ve modellerin uygulamalarının tamamen aynı olması ve aynı şekilde
uygulanması tartışmalı bir konu durumundadır. Bu çalışmada da merkez ülkede gelişmiş olan
kuşaklar (generations) kavramı bu bakış açısıyla tartışılacaktır.
Kuşak kavramı oldukça kabul görmesine ve yazında geniş bir alana sahip olmasına rağmen
sınıflandırma konusunda halen mutabakata varılmış bir konu değildir. Genel bir tanım yapmak
gerekirse, benzer zaman aralıklarında doğmuş, benzer yaş ve hayat deneyimlerini paylaşan ve
dolayısıyla aynı dönemin belirgin olayları ve eğilimleri tarafından şekillendirilmiş olan insan
topluluğuna kuşak denir. Ancak, Reeves ve Oh’ın da (2008) belirttiği gibi olayların kişiler ve
toplumlar üzerindeki etkileri farklılık göstermektedir ve bundan dolayı kuşaklara atfedilen tarih
aralıkları da farklılıklar arz etmektedir. Tablo 1 literatürde bulunan farklı kuşak tanımlamaları ve
tarih aralıklarından bazılarını içermektedir.
Tablo 1: Farklı Kaynaklarda Bildirilen Kuşak Sınıflandırmaları ve Tarihleri

Tablodan da anlaşılacağı üzere sınıflandırma ve tarih konusu oldukça tartışmalı bir konudur. Çünkü
yukarıda da belirtildiği üzere toplumların olaylara atfettikleri önem çok farklıdır. Örneğin, ikinci
dünya savaşının etkisi savaşa bir fiil katılan uluslarla katılmayan uluslar arasında büyük farklılıklar
gösterecektir. Hatta bu savaşa bir fiil katılan ve SSCB, ABD, Polonya gibi kazanan ve Almanya,
Japonya, Bulgaristan gibi kaybeden ülkelerde bile farklı etkiler gösterecektir. Bununla birlikte
kuşaklar arası farklılıklara atfedilen önem de oldukça tartışmalı görülmektedir. Bu konudaki en
önemli argümanlardan biri, Gürbüz’ün (2015) de vurguladığı gibi kuşaklar arası farklılıklar
konusuna bilim adamlarından ve bilimsel araştırmalardan çok popüler kültürün ve belli bir guru
kesiminin ilgi göstermesidir. Bu konuda yapılan popüler kültür çalışmalarına da bilim camiasından
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ciddi eleştiriler getirilmektedir (Örneğin, Costanza, Badger, Fraser, Severt & Gade, 2012; Costanza
& Finkelstein, 2015; Giancola, 2006; Kowske, Rasch & Wiley, 2010; Macky, Gardner & Forsyth,
2008; Parry & Urwin, 2010: Gürbüz, 2015’te belirtildiği gibi). Öte yandan, bilim camiasının bu
konuya olan ilgisi genellikle sorgulayıcı çalışmalardan oluşmakta ve diğer kültürlerdeki
geçerliliğini araştırmaya odaklanmaktadır (örneğin, Alwin ve McCammon, 2007; Süral Özer vd.,
2013; Gürbüz, 2015). Ayrıca, ekonomide kabul gören ceteris paribus kavramına benzer bir şekilde,
bu alanda yapılan popüler çalışmalar kültürel ve ulusal görecelilik konusundaki diğer önemli
meselelerin tamamını eşit kabul etmektedir. Ancak, merkez ülke olan Kuzey Amerika kökenli bu
çalışmalarla farklı özelliklere sahip diğer kültürlerin farklı sonuçlar göstermesi beklenmektedir.
Son olarak, birçok farklı alanda kuşaklar arası farklılıklar incelenmesine rağmen, kuşakların hangi
sektörlerde yatırıma öncelik verdiği neredeyse hiç çalışılmayan bir konu durumundadır. Sektör
tabanlı yapılan az sayıda çalışma ise kamu-özel ve hizmet-üretim sektörleri ayrımına odaklanmıştır
(Örn. Kim, 2012).
Tüm bu doneler göz önüne alındığında, bu çalışmada farklı kuşaklardaki sanayicilerin yatırım
tercihleri incelenmeye çalışılmıştır. Örneğin "Baby-Boomer kuşağı daha çok gıda sektöründe
yatırım yapmaya meyilli iken Y kuşağı çağının gereği olarak daha yenilikçi alanlara yatırım
yapmayı daha cazip bulmakta mıdır?" gibi anahtar sorulara cevap aranmaktadır. Fakat kuşaklar
arası farklılıkların kendine has özellikleri dışında kalan ulusal iş sistemleri gibi toplumsal olarak
belirleyici etmenlerin aynı kuşakta fakat farklı ulusal iş sisteminde olan bireylerin bile farklı
tercihlere yönelmesine neden olabileceği açıktır. Daha spesifik olarak ifade etmek gerekirse ulusal
iş sistemleri sınıflamasında farklı sınıflarda yer alan ülkelerin aynı kuşaktaki bireyleri bile farklı
alanlara yatırımı daha cazip görebilir. Dolayısıyla, ulusal iş sistemleri açısından farklı sınıflarda
bulunan Kuzey Amerika ile Türkiye’nin karşılaştırmasının yapılması da yazına farklı bir katkıda
bulunacaktır. Özetle, bu çalışmada sanayicilerin kuşaklararası yatırım profili belirlenmeye
çalışılmış ve günümüzde iş dünyasında en aktif durumda bulunan baby boomers, X ve Y
kuşaklarına odaklanılmıştır. Bunun nedeni, TÜİK Hane Halkı İşgücü 2010 Anketine göre bu
kuşakların toplam işgücünün yaklaşık %76’ını oluşturmasıdır (Baby boomers - %19; Y kuşağı - %
33,7 ve X kuşağı %41,8).

2. KUŞAKLAR VE ÖZELLİKLERİ
Daha önce de vurgulandığı üzere kuşak konusunda bir mutabakat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu
bölümde yazında genel kabul gören sınıflandırmalara ve özelliklere kısaca değinilmiştir. Özden ve
Hamedoğlu’nun (2015) ifadesiyle “kuşak teorisi; belirli zaman aralığında doğan bireylerin benzer
değer yargılarını taşımalarını, benzer davranışlar sergilemelerini ve benzer yaşam biçimlerini
tercih etmelerini aynı çağda doğmuş olmalarıyla açıklamıştır (s. 8; Ayhün, 2013; Türk Dil
Kurumu, 2005: Özden ve Hamedoğlu, 2015’te belirtildiği gibi). Süral Özer vd. (2013) ise farklı
tanımlamaları inceleyerek, yönetim açısından ele alınması gereken kuşak kavramını Mannheim’ın
(1952) sosyolojik yaklaşımına yaptıkları atıfla şu şekilde tanımlamışlardır: Sosyolojik tanımlar
incelendiğinde, kuşaklar, belli tarihlerde doğmuş, sosyalleşme sürecinde ortak sosyal, politik,
ekonomik vb. olaylardan etkilenmiş, koşullar gereği benzer sorumluluklar yüklenmiş oldukları için
ortak değer, inanç, beklenti ve davranışlara sahip gruplar olarak açıklanabilir (s. 125: Mannheim,
1952; Lower, 2008; Kupperschmidt, 2000, Joshi vd., 2011: Süral Özer vd., 2013’te belirtildiği
gibi). Bu bağlamda çalışmamıza konu olan kuşaklar ve karakteristik özellikleri şu şekildedir:
Bebek Patlaması (Baby Boomers) Kuşağı - Yazında her kuşak için farklı tarihler görülebilse de
(Howe ve Strauss, 2000; Kuppersmith, 2000; Zemke vd., 2000; Martin ve Tulgan, 2002; Lancaster
ve Stillman, 2002; Arsenault, 2004; Oblinger ve Oblinger, 2005; Reeves ve Oh, 2008; Parry ve
Urwin, 2010; McCrindle, 2012;Süral Özer vd., 2013; Özden ve Hamedoğlu, 2015; Erol ve Öz,
2016;Economist Data Team, 2017; socialmarketing.org, 2017) genel olarak Bebek patlaması
kuşağının ikinci dünya savaşının bitişinden 1960’lı yılların ilk yarısına kadar olan sürede doğan
insanlar anlaşılmaktadır.
En belirgin özellikleri olarak ise iyimser, işkolik, kendi kendini motive edebilen, değişime direnme
eğilimde olan, diğer kuşaklara göre daha dürüst ve az hırslı ve kararsız olan kuşaktır. Kıdem ve
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sadakatlerine bağlı olarak yükseltilmeyi ve ödüllendirilmeyi bekleyen bu kuşak kadın-erkek
eşitliği, ırk ayrımına karşı mücadele ve çevreye duyarlıdır.
X Kuşağı- Genel olarak 1960’lı yılların ikinci yarısından 70’lerin sonlarına kadar olan dönemde
doğan kişileri temsil eden X kuşağı üyeleri önceki kuşağa göre daha kaygılı, daha şüpheci, daha
kanaatkâr ve daha gerçekçi bir kuşaktır. Kendini topluma zıt olmakla ifade edebilen X kuşağı
kendilerine verilen hedefleri gerçekleştirir gerçekleştirmez ödüllendirilmeyi bekleyen, terfi
olanakları olduğu ve işlerini ilginç buldukları sürece çalıştıkları kurumda kalan kişilerdir.
Teknolojiyi zorunlu olarak kullanmaya başlamış olan kuşak üyeleri kendi sorunlarını kendileri
çözmeye alışmıştır ve bu nedenle de kendilerine güvenleri ve iş yapabilirlikleri daha yüksektir
(bkz. Howe ve Strauss, 2000; Kuppersmith, 2000; Zemke vd., 2000; Martin ve Tulgan, 2002;
Lancaster ve Stillman, 2002; Arsenault, 2004; Oblinger ve Oblinger, 2005; Reeves ve Oh, 2008;
Parry ve Urwin, 2010; McCrindle, 2012; Süral Özer vd., 2013; Gürbüz, 2015; Özden ve
Hamedoğlu, 2015; socialmarketing.org, 2017).
Y Kuşağı- 1980 ile 2000 yılları dönemini kapsamaktadır. En önemli özellikleri teknolojiye
yatkınlıkları olan bu kuşak temsilcileri, girişimci, bağımsızlıklarına düşkün, hızlı öğrenebilen ve
çoklu görevlerde daha başarılı kişilerdir. Statü, geri bildirim, kendilerine karşı duyarlı olunması ve
kurumsal sosyal sorumluluk gibi konular bu kuşak için oldukça önemlidir (bkz. Howe ve Strauss,
2000; Kuppersmith, 2000; Zemke vd., 2000; Martin ve Tulgan, 2002; Lancaster ve Stillman, 2002;
Arsenault, 2004; Oblinger ve Oblinger, 2005; Reeves ve Oh, 2008; Parry ve Urwin, 2010;
McCrindle, 2012; Süral Özer vd., 2013; Gürbüz, 2015; Özden ve Hamedoğlu, 2015;
socialmarketing.org, 2017).
Yatırım tercihleri açısından bakıldığında ise, Y kuşağı bireyleri teknoloji, finansal piyasalar ve
toplu taşıma sektörüne yatırımı cazip bulabilecekken, otomobil stoku ve geleneksel medya
yatırımları bu kuşak için hiç de cazip olmayan yatırımlar olarak görülmektedir (Begany, 2010).
Risk açısından da Y kuşağı, yüksek büyüme teknolojisine sahip ve inovasyon temelli şirketlere
yatırımlar yapmayı tercih ederken, yaşlanan baby boomerslar muhafazakâr miraslar olan mavi çip 3
şirketlerine ve sağlık şirketlerine yatırım yapmayı tercih ederler (Yu, 2016).
Begany (2010) ve Yu (2016) gibi bu alanda gerçekleştirilen çoğu araştırmalar merkez ülke
konumunda bulunan kuzey Amerika’ya odaklanarak veya oradan edindikleri veri, model veya
kurama doğrudan atıfta bulunarak çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Ancak, daha önce de
belirtildiği gibi Amerika ve diğer ülkeler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır ve bu kuşak
kavramının ve sınıflandırmasının Amerika dışındaki birçok ülkede farklı şekillerde gerçekleşmesi
gerektiği öngörüsüne yol açmaktadır. Bu nedenle çalışmamız merkez ülkede geçerli görülen kuşak
farklılıklarının Türkiye özelinde geçerli olup olmadığını test etmek amacıyla aşağıdaki hipotezleri
inceleme konusu yapmaktadır.
Hipotez1: Farklı kuşakların yatırım yaptıkları ana sektörler birbirinden farklıdır.
Hipotez2: Farklı kuşakların yatırım yaptıkları sektörler birbirinden farklıdır.
Hipotez3: Farklı kuşakların yatırım ana sermaye miktarları farklıdır.

3. YÖNTEM VE BULGULAR
Bu çalışmada, ana kütle olarak Karaman’da faaliyet gösteren üretimci sanayiciler belirlenmiştir.
Karaman Organize Sanayi Bölgesi ve Karaman Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinden oluşan 90
sanayicinin verileri Karaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın resmi verilerinden temin edilmiş ve
gerekli analizler yapılmıştır.
Çalışmamızda kullanılan sektör sınıflaması iki şekilde yapılmıştır. Birincisi İstanbul Sanayi
Odasının uyguladığı ve NACE kodlarına göre belirlenen 46 sektördür. Ancak bunlardan sadece 19
tanesi Karaman sanayisinde aktif durumda olduğundan, bu sınıflamada sektör sayısı 19’dur ve bu
sektörler detaylı analiz yapmamıza yardımcı olmuştur. İkinci sınıflandırmada ise tamamen ana
3

Mavi çip şirketleri, kazanç üreten sağlam bir geçmişe sahip ve sadece ılımlı miktarda bir borca sahip olan
mali açıdan çok güçlü şirketlerdir. Aynı zamanda, baskın ürünler veya hizmetler ile sektöründe güçlü bir
isme sahiptir. Tipik olarak, bu şirketler uzun yıllardır ticarette olan ve çok kararlı oldukları düşünülen büyük
(uluslararası) şirketlerdir.
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sektörlere odaklanılmış ve Karaman’da aktif durumda bulunan biri “diğer” olmak üzere sekiz
sektör belirlenmiştir. Bu sektörler ve Karaman sanayicilerinin ana sermaye miktarları toplamı
aşağıdaki Tablo 2 ve 3’te verilmiştir.

Sıra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tablo 2: İSO NACE Tabanlı Sektör Sınıflaması ve Sektörlerin Sermaye Büyüklüğü
Ortalama
Firma
Toplam
Firma
NACE Kodu ve Sektör Adı
Sayısı Ana Sermaye
Sermayesi
(TL)

5- Kakaolu ve Şekerli Mamuller Sanayii
2- Et, Balık ve Süt Mamulleri Sanayii
43- Hazır Beton, Beton Ürünleri, Toprak ve
Mermer Sanayii
4- Öğütülmüş Tahıl ve Unlu Mamuller Sanayii
16- Basım, Yayın, Kâğıt ve Kağıt Ambalaj
Sanayii (2 Şube)
32- Enerji ve Elektrik Ekipmanları Sanayii
22- Plastik Ambalaj ve İnşaat Malzemeleri
Sanayii
28- Özel Amaçlı Makine Sanayii
24- Demir-Çelik ve Sıcak Hadde Mamulleri
Sanayii
27- Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii
15- Orman Ürünleri Sanayii
40- Ahşap Mobilya Sanayii
42- Metal Aletler, Hırdavat ve Isı Cihazları
Sanayii
1- Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı
41- Metal Yapı ve Yapı Parçaları Sanayii
23- Cam ve Cam Mamulleri Sanayii
29- Metal İşleme, Şekillendirme, Isıl İşlem ve
Kaplama S.
3- Bitkisel Gıda Ürünleri ve İçecekler Sanayii
30- Metal Ev ve İşyeri Gereçleri Sanayii
Toplam

21
6
3

644.634.772 30.696.894
361.340.000 60.223.333
205.350.000 68.450.000

11
8

167.440.000 15.221.818
49.768.000 6.221.000

9
7

43.850.000
14.770.000

4.872.222
2.110.000

11
1

14.050.000
5.500.000

1.277.273
5.500.000

2
1
2
1

3.700.000
2.000.000
1.850.000
700.000

1.850.000
2.000.000
925.000
700.000

2
1
1
1

600.000
500.000
100.000
200

300.000
500.000
100.000
200

1
1
90

ŞUBE
ŞUBE
1.516.152.972

ve 4 Şube

Tablo 3: Karaman'daki Aktif Ana Sektörler

Sektör

Firma
Toplam
Sayısı Ana Sermaye
1- İnşaat
12
216.100.000
2- Ambalaj (2 ŞUBE)
9
54.588.000
3- Makine
14
23.250.000
4- Diğer Madencilik ve Taşocakcılığı
1
500.000
5- Enerji -Yenilebilir Enerji
8
42.350.000
6- Gıda Ürünlerinin İmalatı (1 ŞUBE)
39
1.173.414.772
7- Orman Ürünleri ve Mobilya
3
3.850.000
8- Diğer (1 ŞUBE)
4
2.100.200
Toplam
90
1.516.152.972
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Ortalama Firma
Sermayesi (TL)
18.008.333
6.065.333
1.660.714
500.000
5.293.750
30.087.558
1.283.333
525.050
16.846.144
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Yukarıda belirtilen iki sektör sınıflamasının da analizlere dahil edilerek, kuşakların bu sektörlerdeki
yatırım tercihlerinde etkisi var mıdır sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır. Tablo 4’te de
görülebileceği üzere Z kuşağından hiçbir temsilci bulunmamakta ve sessiz kuşaktaki katılımcılar
toplam katılımcı sayısının yaklaşık %12’sini oluşturmaktadır. Bu veri Türkiye ortalamasına büyük
benzerlik göstermektedir (TÜİK, Hane Halkı İşgücü 2010 Anketi). Daha önce de belirtildiği üzere
kuşakların tarihleri konusunda bir uzlaşı bulunmamaktadır, bu nedenle yazında en çok kabul edilen
sınıflama bu çalışmada kullanılmıştır.
Tablo 4: Analizlerde Kullanılan Kuşak Sınıflaması

DÖNEM

KUŞAK ADI

ERKEK

KADIN

TOPLAM

1912-1945
1946-1965
1966-1979
1980-1999
2000-2012

Sessiz Kuşak
Baby Boomers
X Kuşağı
Y Kuşağı
Z Kuşağı

11
30
33
8
0
82

0
1
5
2
0
8

11
31
38
10
0
90

Yukarıda da ifade edildiği üzere, 3 farklı hipotezimiz bulunmaktadır ve üçünde de farklılıkları test
etmek amacıyla tek yönlü ANOVA’ya başvurulmuştur:
Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda, kuşak farklılıklarının yatırım yapılacak ana sektör
seçimine etkisinin bulunmadığı görülmüştür (F(3,86) =1,476; p>0,05) ve bu durumda birinci
hipotezimiz desteklenmemiştir. Benzer biçimde, tek yönlü varyans analizi sonucuna göre kuşak
farklılıkları ile seçilen İSO sektörleri arasında da anlamlı bir etki bulunmamıştır (F(3,86) =1,846;
p>0,05) ve ikinci hipotez de kabul edilmemiştir. Son olarak, kuşaklar arası farklılığın yapılan
yatırımın ana sermayesi üzerinde etkisi olup olmadığı test edilmiş ve bu hipotez de kabul
edilmemiştir.
İstatistiki analizlerde anlamlı bir farklılık bulunamasa da teknoloji ağırlıklı sektörler özelinde
düşünüldüğünde Y kuşağının diğer kuşaklara nazaran bu alanlara daha çok ilgi gösterdiğini ifade
edebiliriz. Nitekim, on üyeli Y kuşağı katılımcılarından yedisi gıda ve benzeri gibi az teknoloji
düzeyli sektörler yerine makine ve enerji gibi daha teknolojik sektörlere yatırım yapmışlardır.
Test sonuçlarından da anlaşılabileceği üzere, Süral Özer (2013) ve Gürbüz (2015) gibi birçok
araştırmacının “küresel kuşak” kavramına şüpheci yaklaşımlarında haklı oldukları görülmektedir.
Küreselleşme, bilişim ve telekomünikasyon teknolojisindeki gelişmelerin kültürden bağımsız
olarak ele alınmasına neden olduğu birçok model veya kuram, yerel odaklı araştırmalarla
çürütülmektedir. Üç araştırma hipotezi de kuşak farklılıklarının farklı kararlar almada herhangi bir
etkisi olmadığını bir kez daha ortaya koymaktadır.

4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Popüler kültür ve iş dünyası guru kesiminin uzun süredir yoğun ilgisine mashar olan kuşak kavramı
son yıllarda bilim camiasından da hatırı sayılır bir ilgi görmeye başlamıştır. Ancak bilim dünyası
popüler kültür yayınlarının aksine olaya daha sorgulayıcı bir biçimde yaklaşmış ve genellikle kuşak
kavramının geçerliliğini sorgulamıştır. Türkiye bağlamında yapılan çalışmalar da, Gürbüz’ün
(2015) de ifade ettiği gibi, kültüre özgü sosyal, tarihi, ekonomik ve siyasal olayların kuşakların
oluşumunu belirlemesi, her ulusun ve kültürün kendi deneyimlerinin Kuzey Amiraka kaynaklı bir
sınıflamadan farklılık göstermesiyle sonuçlanacaktır. Nitekim bu yönde bulguların sonuçları da
giderek artmaktadır.
Bu çalışma da kuşak kavramının, daha özel bir ifadeyle farklı kuşaktaki sanayicilerin, yatırım
yaptıkları ana ve alt sektörlerin ve yapılan yatırımın büyüklüğünün kuşaktan kuşağa farklılaşıp
farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Belirlenen üç hipotez Karaman ili
sanayicilerinin tamamından elde edilen veriler ışığında 90 sanayici ile tek yönlü varyans analizi
kullanılarak test edilmiştir. Sonuç olarak üç hipotez de kabul edilmemiştir ve Kuzey Amerika
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kaynaklı kuşak sınıflamasının Türkiye’de desteklenmediği yönünde bir sonuç elde edilmiştir.
Burada, örneklemenin yalnızca Karaman ili sanayicilerinden oluşması ve toplanan veriler
sonrasında bu ilin genel olarak gıda sanayiine odaklandığının belirlenmesi dolayısıyla muhtemel
bir istatistiksel yanlılığın göz ardı edilemeyeceği vurgulanmalıdır. Bu nedenle sonraki çalışmalarda
örneklem seçiminde daha geniş kapsamlı iller veya il toplulukları daha faydalı olacaktır. Ancak
yine de farklı sektörlere yatırım yapmanın Karaman sanayicileri arasında da yükselen bir trend
olduğu verilerle ortaya konmaktadır. Örneğin, araştırmaya katılan on Y kuşağı üyesinden yedisinin
teknoloji ve inovasyon açısıdan diğer sektörlere nazaran daha gelişmiş olan makine ve enerji
sektörlerine yatırım yapmış oldukları görülmektedir. Dolayısıyla, yatırım terciheri açısından her ne
kadar anlamlı bir farklılık ortaya konmasa da Y kuşağı özelinde farklılık olduğunu kolaylıkla iddia
edebiliriz.
Son olarak vurgulanmalıdır ki bu çalışma farklı kuşaklar arasında bir farklılık yoktur gibi iddialı ve
muhtemelen yanlış bir söylemi savunmamaktadır. 50’li yıllarda doğmuş, farklı politik ve askeri
darbe dönemlerini yaşamış bir kuşakla, 80’li yıllarda doğmuş ve internet çağını yakalamış bir
kuşağın birbirinden farklılıklar göstereceği aşikardır. Türkiye’de de farklı kuşaklar vardır ancak bu
kuşaklar her kültürün kendine özgü deneyim ve etkileyici olaylarının belirlemesinden yola çıkarak
ülkeye özgü bir şekilde belirlenmelidir. Nitekim Y kuşağı açısından düşünüldüğünde diğer
kuşaklara anzaran merkez ülkeyle daha anlamlı benzerlikler elde edilmektedir. Bu durumda, ülkeye
ve kültüre has kuşak belirlenmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır aksi durumda batı kaynaklı
kuşak sınıflandırmasıyla yapılan analizlerle kuşaklar arasında istatistikî olarak anlamlı bir farklılık
olmadığı sıklıkla dile getirilmeye devam edecektir.
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SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN GİRİŞİMCİ KİŞİLİK
ÖZELLİKLERİNİN KUŞAK FARKLILIKLARINA GÖRE
İNCELENMESİ
A STUDY OF ENTREPRENEUR PERSONALITY
CHARACTERISTICS OF SALES REPRESENTATIVES ACCORDING
TO GENERATION DIFFERENCES
Bekir TUNCER1

ABSTRACT
Entrepreneurship is of great importance for the development of the country's economy and for its
continuity. The distinction between successful entrepreneurs and sales representatives is thought to
be the development of entrepreneurial personality traits. In the literature entrepreneurial personality
characteristics are mostly; self-confidence, innovation, need to achieve, locus of control, risk taking
and tolerance to uncertainty.
Sales representatives are more aware of the market conditions as they see the developments on the
market field. For this reason, they are more likely to be entrepreneurs.
The main purpose of this study is; is to examine the entrepreneurial personality traits of sales
representatives according to generation differences. Questionnaire was applied to the sales staff of
the wholesale business that Acarlar Trade, Industry and Tourism Inc. After the analysis of the data
obtained with the participation of 144 persons, it was determined that the tolerance of uncertainty
was higher between the representatives of the Generation Y, under 30 years (Y1) and the groups
over 30 years (Y2) and Generation X. There was no significant difference in entrepreneurial
personality characteristics from self-confidence, innovation, need to achieve, control focus, risk
taking generation types.
Key word: Entrepreneurship,
entrepreneurship

entrepreneurial

personality,

generation

differences

in

ÖZET
Ülke ekonomisinin gelişim göstermesi ve de bu gelişimin sürekli kılınabilmesi için girişimcilik
büyük önem arz etmektedir. Başarılı girişimciyi satış temsilcilerinden ayıran unsurların, girişimci
kişilik özelliklerinin gelişmiş olması olarak düşünülmektedir. Literatürde girişimci kişilik
özelliklerinin çoğunlukla; kendine güven, yenilik, başarma ihtiyacı, kontrol odağı, risk almak ve
belirsizliğe karşı tolerans olmak üzere 6 boyutta incelendiği görülmektedir. Satış temsilcileri,
sahadaki gelişmeleri yerinden gözlemledikleri için, pazar koşullarına daha hakim oldukları
aşikardır. Bu sebeple girişimci olmaya daha yatkın oldukları düşünülmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı; satış temsilcilerinin girişimci kişilik özelliklerinin kuşak farklılıklarına
göre incelenmesidir. Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm A.Ş. toptancı işletmenin satış elemanlarına
anket uygulanmıştır. 144 kişinin katılımıyla elde edilen verilerin analiz sonrasında, Y kuşağının 30
yaş altı temsilcileri (Y1) ile 30 yaş üstü temsilcileri (Y2) ve X kuşağı arasında belirsizliğe karşı
toleranslarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Girişimci kişilik özelliklerinden kendine
güven, yenilik, başarma ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma kuşak türlerine göre anlamlı bir farklılık
bulgulanmamıştır.
Anahtar Kelime: Girişimcilik, girişimci kişilik, girişimcilikte kuşak farkı
1
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1. GİRİŞ
Shane (2000), pazar analizi, pazarlama bilgisi, satış yeteneği gibi satış temsilcilerinde de bulunması
gereken özelliklerin girişimcilerde de bulunması gerektiğini belirtmektedir. Türkiye’de
girişimcilerin özellikleri ile ilgili yapılan çalışmalarda; risk alma, kendine güven, başarma ihtiyacı,
yaratıcılık, iyi iletişim kurma, problemleri kolaylıkla çözebilme, duygusal zekâ gibi özellikler
ortaya konulmuştur (Başol:2008, Duygulu:2008, Çetinkaya vd.:2012, Uygun vd.:2012, İnce
vd.:2015, Bozkurt ve Erdurur:2013). Başarılı satış temsilcisinde olması gereken özelliklere
bakıldığı zaman ise; empati kurabilme, satış yapma dürtüsü, yüksek düzeyde enerji, kendine
güven, kazanma hırsı, engelleri aşma eğilimi, rekabetçi olma konusunda doğal eğilim gösterme gibi
özelliklerle karşılaşılmaktadır (Tek ve Özgül, 2007:762-763, Mucuk,2010:203-204). Does (2016),
satış elemanı ve girişimcilerin dinamiklerini keşfetmek üzere hazırladığı eserinde, girişimciler ile
satış temsilcilerinde bulunması gereken özelliklerin benzerlik gösterdiğini ifade etmektedir.
Cansız (2013), 2000 yılı ve öncesinde işlerini kuran girişimcilerin %87’si çalışma deneyimine
sahip iken bu oran 2012 yılında yüzde 84’e gerilediğini ifade etmektedir. Girişimci adaylarının,
belirli tecrübeleri edindikten sonra girişimci olmalarının başarılarını artırdığı sonucuna ulaşmıştır.
McMurry (1961), satış ekibinin kurulması ve yönetilmesinde personelin kuşak yapısının
bilinmesinde fayda görmektedir. Deresiewicz (2011), Ayhün (2013), Keleş (2013) çalışmalarında,
kuşak farklılıklarının girişimcilik eğilimlerine etkisini incelemiş olup, Y kuşağının önceki
kuşaklara göre girişimci eğiliminin daha fazla olduğunu vurgulamaktadırlar.
Buradan hareketle, satış temsilcilerinin girişimci kişilik özelliklerinin kuşaklar arası farklılığa göre
değişiklik gösterip göstermediği sorusuna cevap bulmak amacıyla çalışmada, hâlihazırda
çalışmakta olan ve girişimciler ile birçok ortak noktası olan satış temsilcilerine odaklanılmıştır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Girişimci Kişilik
Ülke ekonomisinin gelişimi için girişimcilik büyük önem arz etmektedir. Başarılı girişimciyi diğer
bireylerden ayıran unsur, girişimci kişilik özelliklerinin gelişmiş olması olarak düşünülmektedir.
Bu bağlamda kişiliğin tanımlanmasında fayda bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu, kişilik kavramını;
“Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet” olarak
tanımlamaktadır. Psikoloji literatüründe, girişimci kişiliğin doğası ile ilgili olarak girişimci kişilik
doğuştan mıdır ya da sonradan kazanılır mı tartışması hala mevcuttur (Doğan, 2013). İlk görüşe
göre; girişimci kişilik, durumsal şartlar ve çevre ne olursa olsun, davranışları etkileyen önceden
belirlenmiş bir yapıdır. İkincisine göre ise; girişimcilik, kültürel çevrenin ve eğitimin özel bir
sonucu olmakla birlikte, doğuştan gelen özellikler anlamsız görülmektedir.
Bu bağlamda girişimcinin kişiliğini etkileyen faktörler önem kazanmaktadır. Bu konudaki
çalışmaların girişimciliği etkileyen faktörleri benzer şekillerde inceledikleri görülmektedir.
Doğan (2013), bu faktörleri 5’e ayırmaktadır.
- Gensel ve Bedensel Faktörler: Anne ve babadan geçen özellikler ile çevresel etmenler.
- Aile Faktörü: Bireylerin aile ortamı ve aile bireyleriyle olan ilişkileri.
- Kültürel ve Sosyal Yapı Faktörleri: Kültürel kalıplar, arkadaş grubu davranışları ve aile
ilişkileri.
- Coğrafi ve Fiziki Faktörler: Her bir bölgenin kendine ait insan karakterleri.
- Diğer Faktörler: Kitle yayın araçları, örnek alınan kişiler, zekâ düzeyi, anne ve babanın
tutumları.
Türkel (1992), kişiliği oluşturan faktörleri; genetik ve bedensel faktörler, aileye bağlı faktörler,
sosyal ve kültürel faktörler, sosyal sınıf faktörü, coğrafi faktörler ve diğer faktörler olarak 6 gruba
ayırmıştır. Çetinkaya vd. (2012), girişimcilikte bulunması gereken özellikleri, ileriyi görebilme,
yenilik yaratma, analiz yeteneği ve risk üstlenme becerisi, başarma hırsı, karar verme yeteneği,
liderlik özellikler, rekabetçi olma ve tutumluluk olarak aktarmaktadırlar. Bu özellikler girişimcilik
davranışı ve iş kurma düşüncesinin bireysel özelliklere dayanılarak açıklanabileceğini ortaya
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koymaktadır. Duygulu (2008), girişimci kişiliğin bir karakteristiği olarak belirttiği başarı ihtiyacı
saptamasından sonra, kontrol odağı, risk alma özelliği, kişisel değerler, belirsizliğin kabul
edilebilirliği vb. özellikler girişimci kişiliğin açıklanmasında kullanılmıştır.
Kişilik faktörlerinin incelenmesiyle beraber girişimci kişilik kavramına değinmekte yarar
görülmektedir. Welsch ve Young (1982), Littunen (2000), İnce vd. (2015), İşcan ve Kaygın (2011),
Lee ve Tsang (2001) , Solmaz vd. (2014), Bozkurt (2006), girişimci kişilik özelliklerini 6 faktörde
incelemişlerdir. Bu faktörler:
Başarma ihtiyacı: Başarı ihtiyacının girişimcilik davranışlarını etkileyen bir faktör olduğunu ileri
sürmektedir. Yüksek başarma ihtiyacı, bireylerin bir girişimsel faaliyette bulunmasına neden
olmakta ve bu faaliyetin sonucunun başarılı bir şekilde son bulması için uğraş vermektedir (İşcan
ve Kaygın, 2011).
Kontrol odağı: Kontrol odağı, bireyin yapmış olduğu hareketlerden yola çıkarak bu hareketlerin
sonuçlarını nasıl algıladığını yansıtan bir değişken olarak ifade edilir. Kavramı ilk olarak ortaya
atan Rotter'a göre kişi, olayları kendi dışındaki şans, kader gibi değişkenlere bağlıyor ise dışsal
kontrol odaklı, kendi davranışlarının sonuçları olarak algılıyor ise içsel kontrol odaklıdır. (İnce vd,
2015)
Risk alma eğilimi: Caird (1990), riski göze alabilen kişilerin, fırsatçı olduğunu ve fırsatları
değerlendirmek için de yeterince bilgi birikimine ihtiyacı olduğunu belirtmektedir. Girişimcilik
faaliyetinde bulunan bir girişimci risk üstlenir. Risk girişimcilik sonucu girişimcinin istediği
sonuçları elde edebileceği gibi hayal kırıklığı yaşama durumuyla da karşılaşabileceğini ifade eder.
Girişimci bu durumu ortadan kaldıramaz. Önemli olan hesaplanabilir ve kabul edilebilir bir
düzeyde risk almaktır (İşcan ve Kaygın, 201). Girişimciler ne kadar risk alabileceklerini iki kritere
göre belirlemelidirler. Bunlardan birincisi, amaçların ölçülebilmesi, ikincisi ise, başarıya ulaşma
ihtimali oranıdır. Risk içeren tek durum ilk yatırım değildir, aynı zamanda örgütsel değişim ve
gelişim boyunca her bir aşamada risk ile karşılaşılması ve bunların krize dönüşmesi mümkündür
(Timuroğlu vd.,2014).
Belirsizliğe karşı tolerans: Belirsiz bir durum, birey tarafından, yeterli veri olmaması nedeniyle
tam olarak yapılandırılamayan veya kategorize edilemeyen durumdur (İşcan ve Kaygın, 2011).
Belirsizliğe toleransı yüksek olan birey, daha fazla bilgi aramaksızın, belirsizlik ortamına rağmen
verdiği kararlarda kendine güvenini muhafaza edebilen kişidir (İnce vd., 2015).
Yenilik: Girişimcinin, rekabetin arttığı pazarda farklılık yaratması için yenilikçilik önem arz
etmektedir. Yenilik girişimciliğin temelini oluşturmaktadır. Günümüz işletmeleri hayatta kalmak
için maliyetli bir süreç olmasına rağmen yenilik yapmak zorundadırlar (İnce vd., 2015).
Kendine güven: Özgüven, bireyin kendisiyle ilgili iyi duygular taşıması sonucunda, kendisini iyi
hissetmesi, kendisinden memnun olması ve hiçbir olumsuzluğun kendisine zarar vermeyeceğine
inanması sonucunda ortaya çıkan hisler olarak tanımlanmaktadır. Girişimciyi öncü olmaya iten
kişilik özelliği özgüvenidir. Böylelikle kendine ve yaptığı işlere güvenen girişimci, risk üstlenir ve
yenilikçilik açısından ile fark yaratır ( Başol vd.,2011). Girişimci kişilik özelliklerine bakıldığı
zaman, girişimcilerin; iş kurmaya yatkın eşsiz kişilik özelliklerine sahip bireyler oldukları ifade
edilmektedir (Uygun vd., 2012).
Yıldırım vd. (2011), girişimcilerde bulunan özellikleri ortaya konulmuş ve girişimci kişiliğe sahip
bireylerde yer alan ortak özellikler şu şekilde sıralanmıştır.
- Yenilikçi düşünme yeteneğine sahip olmak,
- Yüksek düzeyde çalışma motivasyonuna sahip olmak,
- Kararlarında tutarlı olma ve dirayet yeteneğine sahip olmak,
- Devamlı, kalıcı sosyal ilişkiler ve iletişim kurmak,
- İş ve özel hayatında yazılı ve sözlü iletişim kurabilme,
- İşine karşı içten veya gönüllü olmak,
- İnsanlarla birlikte olma ve takım çalışmasına yatkın olmak,
- Zamanı etkin ve verimli bir şekilde kullanma,
- Değişime açık olmak veya değişimi kabullenmek,
- Söz verdiği ve başladığı işi zamanında bitirmek,
- İnsanları ikna edebilme ve güvenilir bir kişiliğe sahip olmak,
- Açık ve anlaşılır bir vizyona sahip olmak,
- Özel hayatla iş hayatı arasında denge kurabilme yeteneğine sahip olmak vb.
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2.2. Kuşak Türleri
TDK kuşak kavramını, yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla
birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin
topluluğu olarak tanımlamaktadır. Benzer özelliklere sahip bireylerin sosyal bilimler literatüründe,
tüketici olarak, işyerinde çalışan olarak hem de girişimci olarak farklı açılardan inceleyen birçok
çalışma bulunmaktadır (Schultz ve Schwepker:2012, Kim vd.:2009, Wong vd.:2008, Twenge ve
Campbell:2008, Smola ve Sutton:2002, Özer vd.:2015, Yolbulan veYalman:2013, Aydın ve
Başol:2014, Keleş:2013). Hepsinin ortak noktalarından bir tanesinin kuşak özelliklerinin
tanımlanması olduğu görülmektedir. Artık çoğu örgütte doğum yılları itibarıyla Bebek Patlaması
Kuşağı (1945-1965), X kuşağı (1966-1979) ve Y kuşağı ya da milenyum kuşağı (1980–1995)
olmak üzere en az üç ayrı kuşaktan işgörenler bir arada çalışmaktadır (Gürbüz,2015). Tablo 1’de
kuşakların özellikleri bir arada verilmiştir.
Baby Boomers
Çalışmak için yaşamak anlayışı
hakimdir.
Otoriteye ve kurallara saygılıdır.

Tablo 1. Kuşak Özellikleri
X Kuşağı
Yaşamak için çalışmak anlayışı
hakimdir.
Otoriteye ve kurallara saygılıdır.

İş yerine sadık, aynı yerde uzun
süre çalışarak kariyerini
ilerletme hedefine sahiptir.
İşkoliktir.
En önemli motivasyonu takdir ve
kariyerinde ilerlemektir.

Genellikle işyerine sadık olup,
daha iyi bir fırsatla karşılaştığında
değişiklikten kaçınmaz.
İş motivasyonu yüksektir.
En önemli motivasyonu maddiyat
ve kariyerinde ilerlemektir.

Yönetimsel yaklaşımı
sorgulamaz.
Çalışma saatlerine uyumludur.

Yönetimsel yaklaşımla ilgilemez.
Çalışma saatlerine uyumludur.

Y Kuşağı
İş ve yaşam dengesinin
sağlanması anlayışı hakimdir.
Otoriteye karşı saldırgan bir
tutuma sahiptir.
Farklı arayışlar içerisinde olup,
kısa dönemlerde çok sayıda iş
değişikliği yapar.
Eğlenerek çalışmayı sever.
En önemli motivasyonu
farklılaşan iş tanımları ve iş
yaşam dengesinin sağlanmasıdır.
Şeffaf ve adaletli yönetimsel
anlayışı önemser.
Esnek çalışma saatlerini tercih
eder.
Sabırsızdırlar.

Süreçlere karşı sabırlı bir tutum
Süreçlere karşı sabırlı bir tutum
içerisindedir.
içerisindedir.
Kanaatkârdır.
Rekabetçidir.
Yenilikçidir.
İş odaklı yaklaşıma sahiptir.
Sonuç odaklı yaklaşıma sahiptir.
Süreç odaklı yaklaşıma sahiptir.
Kaynak: İnternet, https://abankkariyer.com/2014/07/17/sessiz-kusak-baby-boomers-x-y-z-kusaklarinagenel-bakis/, Erişim tarihi: 25.07.2017.

2.3. Kuşak Türlerine Göre Girişimci Kişilik
İpçioğlu ve Taşer (2009) çalışmalarında, girişimci kişilik özelliklerine (risk alma, belirsizliğe
tolerans, kendine güven, kontrol odağı, başarma ihtiyacı, yenilikçilik) ait ortalamaların sonucunda,
katılımcıların genel olarak girişimci kişilik özelliklerine sahip olduklarını bulgulamışlardır.
Bozkurt ve Erdurur (2013), yeni bir iş faaliyetinde bulunduklarında bu işin üstesinden gelebilecek
yeteneğin kendilerinde bulunduğuna inananların kendine güveni olduklarını belirtmekte ve bu
yeteneğin başarının simgesi olduğunu ifade etmektedirler. İpçioğlu ve Taşer (2009), alınacak tüm
riskler ve verilecek olan tüm kararlarda girişimcinin kendisine olan güveni en önemli itici güç
olarak başta bulunması gereken bir his olduğunu belirtmektedirler. Girişimci kişilik özelliklerinden
kendine güvene ilişkin hipotez şu şekilde oluşturulmuştur.
H1: Girişimci kişilik özelliklerinden kendine güven, Y kuşağı satış elemanları ile diğer
kuşak satış elemanları arasında farklılık gösterir.
KELEŞ (2011), Y kuşağından olanların diğer kuşaklara göre daha fazla yaratıcı olma eğiliminde
olduklarını bulgulamıştır. Y kuşağının yapmış oldukları yeniliklerin sağladığı değişimden mutlu
olduklarını, bu sebeple de sağladıkları katkılardan dolayı takdir beklediklerini ve de yenilikçi
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fikirler için teşvik edilmeleri gerektiğini belirtmektedir. Girişimci kişilik özelliklerinden yeniliğe
ilişkin hipotez şu şekilde oluşturulmuştur.
H2: Girişimci kişilik özelliklerinden yenilik, Y kuşağı satış elemanları ile diğer kuşak satış
elemanları arasında farklılık gösterir.
Kuvan (2007), başarma ihtiyacının insanları girişimciliğe yönelttiğini, amaçların belirlenmesinde
katkıda bulunduğunu ve psikolojik etkenlerin baskın olduğu durumlarda girişimi ortaya çıktığını
ifade etmektedir. Duran vd. (2013), girişimcilerin bireysellik ve özgürlük değerlerinin yüksek
olmasının, kendilerini gerçekleştirme ve bağımsızlık arzularından kaynaklandığını ifade
etmektedir. Özer ve Topaloğlu (2007), girişimcilerin başarı ve güç ihtiyaçlarının yüksek seviye
olduğunu bulgulamışlardır. Girişimci kişilik özelliklerinden başarma ihtiyacına ilişkin hipotez şu
şekilde oluşturulmuştur.
H3: Girişimci kişilik özelliklerinden başarma ihtiyacı, Y kuşağı satış elemanları ile diğer
kuşak satış elemanları arasında farklılık gösterir.
Basım ve Şeşen (2008), iç kontrol odaklı çalışanların dış kontrol odaklılarla karşılaştırıldığında
daha yenilikçi, daha fazla risk alabilen ve fırsatlara odaklanabilen kişiler olduklarını
bulgulamışlardır. Levin ve Leginsky (1990), iç kontrol odaklılığın girişimci özelliği yüksek
kişilerde diğerlerine nazaran daha fazla olduğunu belirtmektedirler. Girişimci kişilik
özelliklerinden kontrol odaklılığa ilişkin hipotez şu şekilde oluşturulmuştur.
H4: Girişimci kişilik özelliklerinden kontrol odaklılık, Y kuşağı satış elemanları ile diğer
kuşak satış elemanları arasında farklılık gösterir.
Çoban (2006), Y kuşağının, daha çok kendini düşünen, hırslı, rekabeti seven bir çalışan profili
oluşturduğunu vurgulamakta ve de diğer kuşaklara göre daha fazla girişimci ruha sahip olduklarını
belirtmektedir. Keleş (2013), Y kuşağından olanların diğer kuşaklara göre daha fazla yaratıcı olma
eğiliminde oldukları ve risk alabildiklerini bulgulamıştır. Girişimci kişilik özelliklerinden risk
alabilmeye ilişkin hipotez şu şekilde oluşturulmuştur.
H5: Girişimci kişilik özelliklerinden risk alabilme, Y kuşağı satış elemanları ile diğer kuşak
satış elemanları arasında farklılık gösterir.
Girişimciliğin gelişmesi ve de yeni imkanların yaratılması için risk alma ve belirsizlikler ile baş
edebilme önemli bir etkendir. Bozkurt ve Baştürk (2009), girişimcilerin risk hesaplamalarının daha
net ve bu nedenle risk eşikleri ve belirsizlik toleranslarının daha yüksek olduğunu belirtmektedir.
Yapyıkları araştırmada, Türk girişimcileri arasında, risk alma ve belirsizlikle baş edebilme
özelliklerinin düşük düzeyde kaldığını bulgulamışlardır. Girişimci kişilik özelliklerinden
belirsizliğe karşı toleransa ilişkin hipotez şu şekilde oluşturulmuştur.
H6: Girişimci kişilik özelliklerinden belirsizliğe karşı tolerans, Y kuşağı satış elemanları ile
diğer kuşak satış elemanları arasında farklılık gösterir.

3. METODOLOJİ
3.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi
Satış temsilcileri, sahadaki gelişmeleri yerinden gözlemledikleri için, pazar koşullarına daha hakim
oldukları aşikardır. Bu sebeple girişimci olmaya daha yatkın oldukları düşünülmektedir. Bu
bağlamda çalışmanın amacı; satış temsilcilerinin girişimci kişilik özelliklerinin kuşak farklılıklarına
göre incelenmesidir.
Araştırmada anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. FORTUNE 500 listesine Muğla ilinden giren
tek işletme olması, zaman kısıtlılığı ve mali imkânlar göz önünde bulundurularak; 2016 yılı net
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satışlarına göre hazırlanan listede 367. sırada yer alan; toptan gıda, içecek ve temizlik ürünleri
sektörüne kayıtlı Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm A.Ş. toptancı işletmesinin satış elemanlarından
veriler elde edilmiştir.
Anket uygulaması için firmanın genel müdürü ile yapılan görüşme sonrası firmanın satış ekibinde
152 kişinin çalıştığı öğrenilmiştir. Satış ekibinin tamamından veri toplanılmasına karar verilmiş
olup, çalışanların e-posta adreslerine çevrimiçi anket formu gönderilmiştir.
24 Temmuz 2017 – 05 Ağustos 2017 tarihleri arasında veri kabul edilmiş olup, ölçekte yer alan
sorulara verilen cevaplar incelendiğinde 8 adet cevap hatalı doldurulduğu için analiz dışı
tutulmuştur. Ankette katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için 4 adet soru
bulunmaktadır. Çalışmaya esas teşkil eden ikinci bölümde ise, İşçan ve Kaygın (2011) tarafından
oluşturulan, “Girişimci Kişilik Ölçeği” kullanılmıştır. Önermelerde, katılımcıların 5’li likert
derecelendirmelerine göre 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 5-Kesinlikle katılıyorum arasında cevap
vermeleri istenmiştir. Ölçekte, girişimci kişilik özellikleri, kendine güven, yenilikçilik, başarma
ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma ve belirsizliğe karşı tolerans alt boyutlarından oluşan toplam 28
madde ile temsil edilmektedir.
3.2. Veri Analiz Metodu
Çalışma kapsamında elde edilen verilerin analiz edilmesinde SPSS 20.0 paket programı
kullanılmıştır. Ölçeklerin iç tutarlılığı için Cronbach Alpha katsayılarına bakılmış, değişkenler
arasında anlamlı farklılıkları tespit edebilmek için One Way Anova testi yapılmıştır. Araştırmada
kullanılan ölçekten elde edilen veri matrisi IBM SPSS 20 paket programında analiz edilmiştir.
Öncelikle ölçeğin dağılımı incelenmiştir.Basıklık ve çarpıklık değerlerine dikkat edilmesi
gerekmektedir. Bu istatistikler konusunda kritik değerler basıklık için 2, çarpıklık için ise 7 olarak
ifade edilmektedir (Şimşek, 2007:74). Basıklık dağılımın dikliğini veya düzlüğünü yani verilerin
tepe noktalarının durumu hakkında bilgi veren ölçüttür. Sıfıra yakın bir değer normal dağılıma
yakın bir şekli oluşturmaktadır (Kalaycı, 2010:58).
Bir diğer yaklaşım çarpıklık ve basıklık değerlerinin mutlak değerlerinin incelenmesidir. Çarpıklık
3’ten büyük ise aşırı çarpıklığı, basıklık 10’dan büyükse yüksek, 20’den büyük ise aşırı basıklığı
göstermektedir (Kline,2010:62-63). Tablo 2’de İşçan ve Kaygın (2011) tarafından oluşturulan
ölçeğe ilişkin faktörler ve her bir maddenin ortalama puanları, çarpıklık ve basıklık değerleri yer
almaktadır.
Basıklık değerlerinin, 0,103 / 2,592, çarpıklık değerlerinin ise -1,410 / 1,241 aralığında olduğu
tespit edilmiştir. Tabloya göre verilerin normal dağılım gösterdiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu
sebeple parametrik analiz yöntemlerinden One Way Anova testi yapılmasını karar verilmiştir. One
Way Anova analizi, normal dağılım gösteren k toplumdan alınan k bağımsız grup nicel verilerinin
analizinde kullanılmaktadır (Özdamar,2013:294).
Ölçeğin güvenirliliğinin belirlenmesi için alfa katsayısı (Cronbach’s Alpha) kullanılmıştır. Bu
doğrultuda yapılan analiz sonucunda alfa katsayı 0.820 olarak hesaplanmıştır. Nakip (2006:146)
tarafından alfa katsayısının 81-100 arasında olduğu ölçeklerin “çok güvenilir” olduğu
belirtilmektedir. Bu doğrultuda araştırmada kullanılan ölçeğin çok güvenilir olduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır.
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Tablo 2. Ölçek Maddeleri ve Normallik Sınaması İçin Tanımlayıcı İstatistikler
Çarpıklık

Basıklı
k

-1,410

2,389

-1,204

2,592

İnsanlar girişimcilerden etkilenirler
Rekabeti severim çünkü rekabet daha fazla çalışmamı sağlar
Bir şeyi onu yapmış olmak için değil mükemmel yapmış olmak için
yaparım
İlerleyen zamanda kendi işimi kurmak istiyorum

-0,849

1,504

Hayatta hiç bir şey büyük başarıların yerini tutmaz
Başarılı olduğumu hissetmezsem yüksek ücretli de olsa o işi
yapmaktan hoşlanmam
Bir şeylerin olmasını beklemek ya da seyretmek yerine ben kendim
bir şeyler yapmayı tercih ederim
Yaptığım işlerle ilgili karşılaştığım her türlü gelişme kontrolüm
altındadır
Kendi hareketlerimi kendim kontrol ederim

-0,680

2,194

-0,611

0,103

1,241

0,475

Faktörler

Maddeler
Kendimi büyük hedeflere ulaşma konusunda azimli buluyorum

Kendine
Güven

Yenilik

Başarabilme yeteneğim konusunda kendime güvenirim
Zekâm ve kapasitem sayesinde karşılaştığım zorluklarla baş
edebilirim
Girişimci kelimesi beni tanımlar
Diğer insanlar çevremde olağan dışı bir şeyler görmediği halde ben
işle ilgili fırsatları algılayabilirim
Her zaman mevcut yöntemlerden daha iyi yöntemlerin var olduğuna
inanıyorum
Bir konu üzerinde farklılık yaratacak düşünceler ortaya koyma
yeteneğine sahibim
Yeni, ilginç, hatta çılgın fikirleri üretme yeteneğine sahibim
İşlerin yapılma şeklini değiştirmekten kaçınmam

Başarma
İhtiyacı

Kontrol
Odağı

Risk
Almak

Başkasının gözetimi olmadığı zamanlarda daha başarılı olurum
Kendi işinde çalışmak başkasının işinde çalışmaktan daha keyiflidir
Yaşamımdaki olayların sonuçlarını şans ve kötü kader değil ben
etkilerim
Kendimi risk alabilen biri olarak görüyorum
Hisselerinin kar getirebileceğini bildiğim bir ortaklığa paramı
yatırmaktan çekinmem
Yaptığım işte yükselmek için büyük risk almaya gönüllüyüm
Başarı için doğru zamanda doğru işi yapmak gerekir

Kriz durumlarında bile girişimcilikte bulunmak gerekmektedir
Belirsizliğe İşin sürekli ve güvenli olması benim için önemli değildir
Karşı
Düzensiz şartlarda çalışmaktan zevk alırım
Tolerans

4.BULGULAR
4.1. Demografik Bulgular
Araştırmaya katılan satış elemanlarının demografik özellikleri tablo 3’te verilmiştir. Araştırmaya
katılan 144 çalışanının %95,8’inin erkek, %4,2’sinin kadın olduğu görülmektedir. Firma ve sektör
açısından bakıldığı zaman erkek egemen bir sektör olduğu düşünülmektedir.
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Çalışanların yaş ortalaması 34,2 bulunmuştur. Gürbüz (2015)’ün yaptığı yaş aralıklarına göre kuşak
sınıflandırmasına göre, çalışanlar içerisinde bebek patlaması kuşağının yer almadığı görülmektedir.
Çalışanların %77,8 inin Y kuşağı temsilcisi, %22,2’sinin X kuşağı temsilcisi olduğu görülmektedir.
Eğitim seviyelerine bakıldığı zaman %72,2’ sinin önlisans, %20,8’inin lisans, %5,6’sının
ilköğretim ve %1,4’ünün lise düzeyinde eğitim aldığı ortaya çıkmaktadır.
Satış temsilcilerinin çalışma yılı sürelerine bakıldığı zaman, %38,2 ile 1-5 yıl arası, %36,1’inin 610 yıl arası, %19,4’ünün 11-15 yıl arası, %2,8’inin 1 yıldan az, %2,1’inin 16-20 yıl arası ve
%1,4’ünün 20 yıldan fazla kıdeme sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Araştırmaya Katılan Satış Elemanlarının Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Değişken
Örneklem sayısı Sıklık ( % )
Kadın
6
4,2
Cinsiyet
Erkek
138
95,8
Y kuşağı
112
77,8
Kuşak
X Kuşağı
32
22,2
İlköğretim
8
5,6
Lise
2
1,4
Eğitim
Önlisans
104
72,2
Lisans
30
20,8
1 yıldan az
4
2,8
1-5 yıl arası
55
38,2
6-10 yıl arası
52
36,1
Çalışma Yılı
11-15 yıl arası
28
19,4
16-20 yıl arası
3
2,1
20 yıldan fazla
2
1,4
Tablo 4. Faktörlerin Ortalama ve Standart Sapma Sonuçları
Faktörler
Ortalama Standart Sapma
4,5191
,48408
Kendine Güven
4,3171
,55761
Yenilik
4,1639
,59586
Başarma İhtiyacı
4,2338
,48132
Kontrol Odağı
4,1153
,66630
Risk Almak
1,8333
1,18705
Belirsizliğe Karşı Tolerans

Tablo 4 değerlendirildiği zaman satış elemanlarının, kendilerine yüksek seviyede güvendikleri,
yeniliklere karşı açık oldukları, başarma ihtiyaçlarının yüksek olduğu, kendilerini kontrol
anlamında başarılı oldukları, işleri söz konusu olduğunda risk almaktan çekinmeyecekleri, ancak
belirsiz durumlara karşı toleranslarının çok az olduğu görülmektedir. Belirsizliğe karşı
toleranslarının çok az olması, özellikle genç nüfusta işsizlik oranlarının2 %19,8’e dayanmasından
dolayı, mevcut konumlarını koruma kaygısından olduğu düşünülmektedir.
4.2. Hipotez Testi
1980-1995 yılları arasında doğanların Y kuşağı kabul edilmesi uzun bir aralığın bu döneme dahil
edildiğini göstermektedir. Kuyucu (2014) Y kuşağının yaşam basamaklarını; okul dönemi, okul
sonrası iş bulma dönemi, çalışma hayatına başlama-evlilik hazırlıkları ve çalışma hayatı olarak 4’e
ayırmış ve özelliklerini belirtmiştir. Buradan hareketle çalışmada, iş hayatındaki Y kuşağının farklı
özelliklere sahip olabileceği varsayılarak, örneklem 30 yaş altı (Y1: 57 kişi) ve 30 yaş üstü (Y2: 55
kişi) olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır.
Satış temsilcilerinin girişimci kişilik özelliklerinin kuşak türlerine göre yapılan Anova test
sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır.
2

http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=24629, 17.07.2017 tarih ve 24629 sayılı haber bülteni.
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Girişimci Kişilik Özelliklerinin Kuşak Türlerine Göre İncelenmesi
Faktörler
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Yenilik
Toplam
Gruplar arası
Başarma
Gruplar içi
İhtiyacı
Toplam
Gruplar arası
Kontrol
Gruplar içi
Odağı
Toplam
Gruplar arası
Risk
Gruplar içi
Almak
Toplam
Belirsizliğe Gruplar arası
Gruplar içi
Karşı
Tolerans
Toplam
*p<0,05
Kendine
Güven

Kareler
Toplamı

df

,072
33,438
33,510
,166
44,296
44,462
,517
50,255
50,772
,242
32,887
33,129
,300
63,187
63,486
9,882
191,618
201,500

2
141
143
2
141
143
2
141
143
2
141
143
2
141
143
2
141
143

Ortalamanın
Karesi

F

Levene
Anlamlılık Levene
Anlamlılık
Düzeyi
Testi
Düzeyi

,036
,237

,152

,859

,785

,458

,083
,314

,264

,768

,075

,928

,259
,356

,725

,486

,046

,955

,121
,233

,519

,596

,262

,770

,150
,448

,335

,716

1,863

,159

4,941
1,359 3,636

,029

4,350

,015

Tablo 5’te de görüldüğü gibi girişimci kişilik özelliklerinden sadece belirsizliğe karşı tolerans
kuşak türlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0,05). Girişimci kişilik özelliklerinden
kendine güven, yenilik, başarma ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma kuşak türlerine göre anlamlı bir
farklılık göstermemektedir (p>0,05). Böylelikle, H6 Hipotezi (Girişimci kişilik özelliklerinden
belirsizliğe karşı tolerans, Y kuşağı satış elemanları ile diğer kuşak satış elemanları arasında
farklılık gösterir.) kabul edilmiştir, diğer hipotezler ret edilmiştir.
Anlamlı farklılığın hangi kuşaklar arasında olduğunu test etmek için çoklu karşılaştırma (post-hoc)
testi yapılmasına karar verilmiştir. Levene istatistik değerinin anlamlı (0,015) çıkması varyansların
eşit dağılmadığını işaret etmektedir. Bu doğrultuda, varyansları eşit olmayan belirsizliğe karşı
tolerans bağımsız grup ortalamalarını birbirleriyle karşılaştırmak amacıyla Tamhane ve GamesHowell testi yapılmıştır.
Uygulanan çoklu karşılaştırma testi sonucunda, girişimci kişilik özelliklerinden belirsizliğe karşı
tolerans boyutunda Y1 kuşağı ile Y2 ve X kuşağı arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Y1
kuşağındaki satış temsilcilerinin belirsizliğe karşı tolerans düzeylerinin (=2,18), Y2 kuşağı satış
temsilcilerine (=1,65) ve X kuşağı satış temsilcilerine göre (=1,60) daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir.

5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Yapılan analizler sonrası elde edilen sonuçlara göre; göre yaşça daha büyük satış temsilcilerinin
belirsizliğe karşı toleranslarının daha düşük olduğu söylenebilir. Bu kuşaktaki çalışanların
Kuyucu’nun (2014) da belirttiği gibi evli ve çocuk sahibi olma ihtimallerinin daha yüksek
olmasından dolayı belirsizliğe karşı toleranslarının az olmasını etkilediği düşünülmektedir.
Y2 ve X kuşakları arasında anlamlı ilişkinin çıkmaması ve belirsizliğe karşı tolerans düzeylerinin
Y2 (=1,65), X(=1,60) çok yakın olması, her iki kuşağın da benzer özellikler taşıdığı ihtimalini
düşündürmüştür. Araştırmada Y1 kuşağı olarak tanımlanan 30 yaş altı kuşak ile Y2 kuşağı olarak
tanımlanan 30 yaş üstü kuşağa ürün/hizmet satmak ve de onları yönetmek için aralarındaki
farklılıkların ortaya çıkartılması önem arz etmektedir.
Y kuşağına ilişkin farklı farklı yıl aralıkları yer almaktadır. Yüksekbilgili’nin (2015) aktardığına
göre Lancaster ve Stillman (2002) Y kuşağının yaş aralığını 1981-1989 olarak vermektedir.
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Yüksekbilgili (2015) 1247 kişinin katılımı ile yaptığı çalışmada, Türkiye için Y kuşağı yaş aralığını
1983-1995 olarak bulgulamıştır. Türkçe literatürde şimdiye kadar Y kuşağının tanımlanması için,
çok az sayıda çalışma olması, girişimci kişilik ile ilgili çalışmaların birçoğunda girişimci adayı
olarak üniversite öğrencilerinin düşünülüp onlar üzerinde araştırmalar yapıldığı görülmektedir.
Y kuşağının teknoloji ve internet kullanma becerisi ile farklılık yarattığı düşünüldüğü takdirde,
Türkiye’de yaşayan kuşak temsilcilerinin dünya ortalamasına göre daha geç teknoloji ile tanıştığı
gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de kuşak geçişlerinin dünya ile farklılık sergilemesi ve
genellikle araştırmaların üniversite öğrencileri üzerine yapıldığı düşünüldüğünde, fiilen çalışanlar
üzerinde; kuşak türlerinin yaş aralıklarının belirlenmesi, girişimcilik niyeti ve girişimci kişilik
konularında derinlemesine araştırma yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
Araştırmada bir işletmenin çalışanlarından veri toplanmış olması, araştırmanın en önemli kısıtıdır.
Araştırmanın toptan gıda içecek ve temizlik ürünleri sektöründe yapılmış olması diğer sektörlerde
çalışan satış temsilcilerine genelleme yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bununla beraber satışın temel
prensiplerinin her sektörde benzerlik göstermesi bu kısıtın aşılmasını sağlamaktadır. Araştırmanın
diğer bir kısıtı da katılımcıların %95,2 oranında erkeklerden oluşmasıdır. TUİK’in 01 Mart 2017
tarih ve 24870 sayılı haber bültenine göre, 2015 yılı cinsiyete göre işveren olarak çalışanların
dağılımı oranları da benzer bir durumu ortaya koymaktadır. Bültene göre 2015 yılı itibariyle
işverenlerin % 91,9’ini erkekler, %8,1’ini kadınlar oluşturmaktadır. Böylelikle çalışmadaki
örneklem ile TUİK verilerinin paralellik göstermesi bu kısıtın da gözardı edilebilmesine olanak
sağlamaktadır.
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KUŞAKLAR ARASINDA GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİN
KIYASLANMASI
THE COMPARISON OF THE POTENTIAL OF ENTREPRENEURSHIP
BETWEEN THE GENERATIONS
Kamil ORHAN1

Anahtar Kelime: Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Girişimcilik Eğilimi Belirleme, X ve Y
kuşağı, İş Hayatında Kuşak Farklılıkları
Keyword: Entrepreneurship, Entrepreneurship Potential, Entrepreneurship Potential Assesment, X
and Y Generations, Generation Differences in Business Life

ABSTRACT
Entrepreneurship is the main topic that all social scientists have emphasized in recent years. It is
accepted that the entrepreneurial ecosystems that the society has emerged will trigger
socioeconomic development. It is aimed to reveal cultures that have been impacted by
entrepreneurial experiential interactions. Although the cognitive and behavioral aspects of
entrepreneurship are mostly neglected in studies on this subject, it is hoped that the studies carried
out in this subject in recent years are promising. One of the relatively new approaches to
entrepreneurship is entrepreneurship as a potential. One of the concepts that is particularly
emphasized in the field of work psychology is the generation concept. The concept of generation is
a sociological concept, refers to a group of people born with a certain period of time, with common,
approximate or similar values, behavioral patterns of tendencies. Certain characteristics of certain
social groups can be defined by lines that are not definite and sharp but distinguishable. Especially
differences in the context of work and life are often on the agenda. In our work, generations of
business life (particularly the X and Y generations) will be compared in terms of entrepreneurial
potantial. The entrepreneurship tendency was determined by Orhan (2017) and the
EntrepreneurshipPotential Assessment Inventory (EPAI) was used. 1503 people have joined the
study. The results show that the X generation has a higher entrepreneurial potential than the Y
generation and that men have a higher entrepreneurial potential than women.

ÖZET
Girişimcilik son yıllarda tüm sosyal bilimcilerin üzerinde önemle durduğu temel konulardandır.
Toplumun ortaya çıkardığı girişimci ekosistemlerin sosyoekonomik gelişmeyi tetikleyeceği kabul
edilmektedir. Girişimci tecrübeye dayalı etkileşimlerin çarpan etkisi yarattığı kültürler ortaya
çıkarmak hedeflenmektedir. Bu konudaki çalışmalarda çoğunlukla girişimciliğin bilişsel,
davranışsal tarafı ihmal edilse de son yıllarda bu konuda yapılan çalışmalar umut vericidir.
Girişimcilik konusunda görece yeni yaklaşımlardan birisi de girişimciliği bir potansiyel olarak ele
almaktır. Çalışma psikolojisi alanında özelikle üzerinde durulan kavramlardan birisi de, kuşak
kavramıdır. Temeli sosyolojik olan kuşak kavramı, belirli bir zaman diliminde doğmuş, ortak,
yaklaşık ya da benzer değerlere, eğilimlere davranış kalıplarına sahip bir grup insanı işaret
etmektedir. Kesin ve keskin olmamakla birlikte ayırt edilebilir nitelikte hatlarla belirli toplumsal
1

Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi, İİBF, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi ABD. kamilorhan@hotmail.com

667

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

grupların özelikleri tanımlanabilmektedir. Özellikle iş hayatı bağlamında farklılıklar sıklıkla
gündeme gelmektedir. Çalışmamızda iş hayatındaki kuşakların (özellikle X ve Y kuşaklarının)
girişimcilik eğilimleri açısından karşılaştırılacaktır. Girişimcilik Eğilimi’nin belirlenmesinde Orhan
(2017) tarafından Türkçe uyum norm ve standartlaştırma çalışmaları yapılan Girişimcilik Eğilimi
Belirleme Ölçeği (EPAI-EntrepreneurialPotential Assessment Inventory) kullanılmıştır. Çalışmaya
1507 kişi katılmıştır. Sonuçlar, X kuşağının Y kuşağından, erkeklerin kadınlardan daha yüksek bir
girişimcilik potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

GİRİŞ VE ÇALIŞMANININ AMACI
Son yıllarda sosyal bilimler alanında hem girişimcilik hem de kuşaklar paradigması konusu
oldukça fazla ilgi çekmektedir. Bu etkinin nasıl olduğu tartışılsa da (Acs, 2006; Braunerhjelm,
2010; Doepke ve Zilibotti, 2013) girişimciliğin toplumun sosyo ekonomik gelişimi için bir biçimde
etkili olduğu (Carree, Stel, Thurik, ve Wennekers, 2007; Kritikos, 2014; Nițu-Antonie, R. D., ve
Munteanu, 2017) olduğu hemen hemen bütün sosyal bilimler alanında kabul görmüştür. Bu
sebeple, kamusal kaynaklar ayrılarak toplumda yeni girişimcilerin ortaya çıkarılması, var olan
girişimcilerin desteklenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak beklenen sonuçlara ulaşılabildiği
konusunda net bir konsensüse ulaşılamamıştır (Naudé, 2013). Bu noktada, öncelikle girişimci
bireyin özelliklerinin anlaşılması daha da önem kazanmaktadır. Çalışma, girişimcilik konusuna,
farklı bir perspektif olarak kuşaklar kuramı çerçevesinde yeni bir bakış açısı getirmeyi
amaçlamaktadır. Çalışma iki temel açıdan farklılık içermektedir. İlki, girişimciliğin kuşak
paradigması açısından ele alınmasıdır. İkincisi ise, girişimciliğin bir eğilim ve potansiyel olarak ele
alınmasıdır. Kuşaklar paradigması, sosyal bilimler için görece yeni bir konu olmamasına karşın son
dönemde daha sıkça çalışılmıştır. Kuşaklar arası davranış, algılayış, yaşam tarzı farklılıklarına dair
çalışmalar dikkat çekici sonuçlara işaret etmektedir (Tolbize, 2008). Bireyin girişimcilik
özelliğinin değerlendirilmesinde, girişimciliğin bir eğilim olarak ele alınması da çalışmanın orijinal
değilse de, yenilikçi katkılarından biri olarak ele alınabilir.

LİTERATÜR TARAMASI
Birçok mikroekonomik teorisyen, neoklasik ekonominin etkisiyle girişimcilikten bahsetmeye gerek
duymasa da (Montanye, 2006, s. 547). Kökenlerini Cantillion (Matlay, 2005, s. 668) da
bulacağımız kavramın öncülerinden Schumepeter’in (1934) özellikle vurguladığı önem günümüzde
çok sayıda çalışmayı içeren geniş bir literatür yaratmıştır. Girişimcilik olgusu, ekonomik gelişmeyi
sağlayabilmek için gün geçtikçe daha da “olmazsa olmaz bir konumda” algılanmaya başlamıştır.
Günümüzde sosyal ve ekonomik politika yapıcıların bu olguyu dikkate almadan hareket etmesi
mümkün görünmemektedir (Galindo ve Méndez, 2014). Ancak girişimciliğin ortaya çıkmasını
sağlayan ya da engel olan faktörler söz konusudur. Bu açıdan girişimcilikten önce, girişimcilik
potansiyelinin yaratılmış olması gerekmektedir (Krueger ve Brazeal, 1994, s. 91). Potansiyel
girişimciliğin hayata geçirilmesi için uygun fırsat ve koşulların oluşturulması söz konusudur.
Çalışmada girişimci potansiyeli etkileyecek faktörlerden birisi olarak kuşaklar ele alınmıştır
(Ventura, 2006). Kuşak, belirli bir dönem ele alındığında, bu zaman diliminde yaşayan bireylerin
temel bir takım ortak özelliklere sahip olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Mannheim (1952)
tanımladığı “kuşak”ların ortak özelliklerinin neler olduğu çok çalışılmıştır. Kuşaklar, treytler
(Twenge ve Campbell, 2008), motivasyon (Badford, 2011), etkili yönetim tarzları (Meier ve
Crocker, 2010; Stewart, Oliver, Cravens,, ve Oishi, 2017), uygun pazarlama stratejileri (Williams
ve Page, 2011), sahip oldukları tüketim alışkanlıkları (Huang ve Lu, 2017), çalışma alışkanlıkları
(Harber, 2011) teknoloji kullanımı (Van Volkom, Stapley, ve Amaturo, 2014) gibi faktörler
açısından alınmıştır. Kuşaklar paradigması çerçevesinde farklı sınıflandırmalar yapılsa da en sık
kabul göreni, Sessiz Kuşak (1925-1945), Baby Boomers (1946 -1964), X ( 1965 – 1979), Y (1980
– 1999), Z (2000 ve 2010) kuşakları biçimindedir.
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TASARIM VE YÖNTEM
Çalışma Orhan (yayın aşamasında) tarafından dilimize kazandırılan Girişimci Potansiyel Belirleme
Envanteri (GPBE) (Entrepreneurial Potential Assessment Inventory - EPAI) (Santos, Caetano, ve
Curral, 2014) girişimci potansiyeli değerlendirmek için kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, kuşak
özeliklerini değerlendirmek için bir soru listesi ve demografik özellikleri için elde edebilmek için
özel bir soru formu oluşturulmuştur. Soru formları yüz yüze görüşmelerle uygulanmıştır. Örneklem
seçkisiz yöntemle belirlenmiştir. Çok sayıda soruya yanıt verilmeyen, sağlıksız cevaplamaların
olduğu anketler elenmiştir. Sonuçta, sağlıklı cevabın alındığı, 1503 ankete ulaşılmıştır. Girişimcilik
Potansiyeli Puanı (GPP), çarpıklık (0,29; standart hata: 0,063) ve basıklık (- 0,40; standart hata:
0,126) değerleri normal dağılımın elde edildiğini göstermektedir. Bu sebeple parametrik istatistik
analizler yapılmıştır (George ve Mallery, 2010). Örneklemin % 54,3’ü (n=823) erkek, %44,7’si
(n=666) kadındır. Genel yaş dağılımı 15-77 yaş arasındadır (= 30,24; ss=10,29). Örneklemin
çoğunlukla bekar (% 64,1; n=954), çalışma deneyimine sahip (% 78,4; n=1174), çoğunluğu 20-34
yaş arasında (% 69,7; n=1045), bir milyondan fazla kişinin yaşadığı (% 83,8; n=1242), yeni
büyükşehir olmuş kentlerde (% 56,9; n=843) yaşamış, öğrenci (% 30,3; n=456) ya da profesyonel
meslek sahibi (% 23,2; n=349) çalışanlardan oluşmuştur. Genel olarak lise (% 35,2; n=518) ve 2
yıllık (% 10,2; n=154) ya da 4 yıllık (% 45,8; n=688) üniversite mezunlarından oluşmuştur.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Demografik değişkenler açısından bakıldığında, erkeklerin (=3,83) kadınlara (=3,74) (t(1431,70)= 4,29,p=,000); daha önce çalışanların (=3,82) çalışmayanlara (=3,67) (t(5,72)=5,71; ,p=,000);
evlilerin (=3,82) bekarlara (=3,77) (t(1487)=2,14, p=,032) göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde
yüksek Girişimcilik Potansiyeli Puanı (GPP) elde ettiği görülmüştür. İngilizce (F(2, 1306)=4,02
p=,015) veya Almancayı (F(2, 452)=4,39 p=,013) çok iyi bilenlerin de bilmemeye göre girişimcilik
puanları yüksektir. Genel olarak bir yabancı dili iyi bilenlerin GPP anlamlı bir şekilde yüksektir
(F(1, 1501)=19,14 p=,000). Büyük çaplı bir girişime sahip olanlarda GPP (=3,87), bütün diğer
meslek grubu kategorilerine göre daha yüksektir (F(13, 1427)=6,51 p=,000). Yaş grupları açısından
GPP’nin dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. Analizlerde, 45-49 yaş (=3,93) grubu ile 35-39
yaş (=3,93) gruplarının 19-24 yaş (=3,67), 20-24 yaş (=3,74) ve 30-34 yaş (=3,76)
gruplarından anlamlı şekilde yüksek puan aldıkları tespit edilmiştir (F(8, 1470)=4,62; p=,000). Benzer
biçimde, ailede başarılı sonuçlara ulaşmış bir girişimcinin olması durumunda (=3,85) böyle bir
örnek olmayan gruba (=3,65) göre (t(826,44)=8,23, p =,000); bir girişimci fikre sahip olanlar
(=3,89) olmayanlara göre (=3,59) daha yüksek GPP’ye sahiptir (t(1416)=13,29, p=,000). Şehirlerin
kentleşme ölçeğine göre en yüksek puanı küçük şehirlerden (=3,85) gelenlerin aldığı
görülmektedir. Türkiye’nin 7 coğrafisi bölgesine göre, değerlendirildiğinde, en yüksek ortalama
GPP, Doğu Anadolu Bölgesi insanları (=3,92) tarafından elde edilmiştir. Örneklemdeki her şehrin
ortalama puanları da listelenmiştir. Buna göre en yüksek ortalamalara Sinop (=4,86), Sakarya
(=4,52) ve Bilecik (=4,32) sahiptir.
Kuşaklar teorilerindeki genel eğilime paralel olarak örneklem 4 temel kuşak kategorisine
ayrılmıştır: Baby Boomers Kuşağı (1946 -1964), X Kuşağı ( 1965 – 1979), Y Kuşağı: (1980 –
1999), Z Kuşağı (2000 ve Sonrası Doğanlar). Gerek temsil eden kişi sayılarının azlığı gerekse
hedef çalışmada kıyaslanması düşünülen gruplar arasında yer almadığından, Baby Boomers ve Z
kuşağı grupları çalışma dışında bırakılmıştır. Yapılan analizler, X kuşağından (=3,86) gelen
kişilerin Y kuşağından (=3,77) gelenlere oranla daha fazla girişimci potansiyele sahip olduğunu
göstermektedir (t(446,80)=-3,02; p =,002). Benzer bir durum girişimciliğin Risk Eğilimi dışında her
alt boyutunda da söz konusudur. X kuşağı liderlik kapasitesi (t(1465)=-3,66; p=,000), iletişim ve ikna
edebilme (t(464,86)=-2,51; p=,013), stratejik kaynak geliştirme(t(1465)=-3,02; p=,018), özyeterlik
(t(464,29)=-5,02; p =,000), dirençli ve dayanıklı olma (t(474,64)=-3,98; p=,000), sorumluluk (t(462,19)=3,86; p=,000) ve duygusal zeka (t(460,04)=-3,29; p=,001) açılarından daha yüksek potansiyel
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göstermektedir. Y kuşağı, X kuşağından daha fazla risk alma (t(1465)=2,64; p=,008) eğilimindedir
(Tablo 1).
Tablo 1. X ve Y kuşağının girişimcilik potansiyeli ve alt boyutları açısından t testi analizi sonuçları
GENEL GİRİŞİMCİLİK
PUANI
LİDERLİK KAPASİTESİ

Y kuşağı
X kuşağı
Y kuşağı
X kuşağı
İLETİŞİM VE İKNA
Y kuşağı
EDEBİLME
X kuşağı
STRATEJİK KAYNAK
Y kuşağı
GELİŞTİRME
X kuşağı
ÖZYETERLİK
Y kuşağı
X kuşağı
DİRENÇLİLİK-DAYANILILIK Y kuşağı
X kuşağı
RİSK EĞİLİMİ
Y kuşağı
X kuşağı
SORUMLULUK
Y kuşağı
X kuşağı
DUYGUSAL ZEKA
Y kuşağı
X kuşağı

N
1165
302
1165
302
1165
302
1165
302
1165
302
1165
302
1165
302
1165
302
1165
302

Ort.
3,78
3,86
3,59
3,75
3,84
3,96
3,70
3,79
3,97
4,18
3,42
3,63
3,51
3,37
3,79
3,99
3,83
3,99

S.S.
0,42
0,45
0,65
0,73
0,73
0,74
0,58
0,63
0,65
0,65
0,82
0,80
0,78
1,01
0,78
0,80
0,76
0,78

T
-3,02

S.D.
446,80

P
0,002

-3,66

1465,00

0,000

-2,51

464,86

0,013

-2,37

1465,00

0,018

-5,02

464,29

0,000

-3,98

476,64

0,000

2,64

1465,00

0,008

-3,86

462,19

0,000

-3,29

460,04

0,001

SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Girişimcilik bir potansiyel olarak kabul edildiğinde, girişimcilik potansiyelini etkileyen faktörler
belirlenmeye çalışılmıştır. Genel olarak erkeklerin daha girişimci potansiyele sahip oldukları tespit
edilmiştir. Bu potansiyel farklılığının ortaya çıkmasında sosyo kültürel etkenlerin özellikle
potansiyeli etkileyen bir temel bir faktör olduğu anlaşılmaktadır. Ailede başarılı sonuçlara ulaşmış
bir rol modelin varlığı girişimci potansiyeli tetiklemektedir. Özellikle hangi dil olduğu ayırt
edilmeksizin yabancı dil bilmek de potansiyeli geliştirmektedir. Birden fazla dilin bilinmesi etkiyi
arttırmaktadır. Meslekler açısından Girişimcilik Potansiyel Puanına büyük çaplı bir girişime sahip
olan grupta yakalanmıştır. Büyük çaplı girişimlere sahip kişilerin en yüksek puanları elde etmiş
olması, kullanılan girişimcilik potansiyeli ölçme aracının ölçme niteliğinin kanıtı olarak (ölçüt
geçerliliği açısından) değerlendirilebilir. Anlamlı sonuç çıkmasa da küçük kent kökenliler ile Doğu
Anadolu ve Karadenizlilerin yüksek girişimci potansiyele sahip olması da ilginçtir. Küçük kentler,
nüfusu 400 bin den az olan çoğunlukla sanayisi güçlü olamayan, memur kenti olmayan şehirlerdir.
Bu sebeple nüfusun kendi imkanlarını yaratmak zorunda oldukları düşünülmüştür.
Yaş açısından Girişimci Potansiyel puanları dalgalı bir seyir izlemektedir. Orta yaş grubunda 3539, 45-49 yaşlarında girişimcilik eğiliminin en düzeye çıktığı görülmektedir. Arada kalan 40-44 yaş
grubunda da ortalama istatistiksel olarak anlamlı çıkmasa da genç gruba göre daha yüksektir. Bu
grupta, girişimcilik potansiyelinin en üst düzeyde olmasının, bireyin imkanlarıyla ile doğrudan
ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bireylerin, 35-49 yaş aralığında diğer yaş gruplarına göre,
mesleki/teknik bilgi açısından üst noktalara varmakta, iş hayatındaki başarılarından hareketle daha
cesur davranabilmekte, maddi/manevi/çevresel kaynaklara sahip olmakta ya da daha kolay
ulaşabilmektedir.
Yaşa paralel olarak kuşakların girişimcilik niteliği araştırıldığında, X kuşağının Y kuşağına göre
daha yüksek girişimci potansiyele sahip oldukları görülmektedir. Bu potansiyel farkları yaratan
etkenler yukarıda orta yaş grubunun sahip olduğu avantajlarla da açıklamak mümkündür. X kuşağı
liderlik, iletişim, kaynak geliştirme, özyeterlik, dayanıklılık, sorumluluk ve duygusal zeka
açılarından daha yüksek bir girişimci potansiyel sergilemektedir. Buna karşılık Y kuşağı ise risk
almaya daha yatkın görünmektedir. Bu çalışmayla elde edilen ilk bulguların ve analizler ilerleyen
çalışmalarda detaylandırılacaktır.
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TÜRKİYE’DE ASGARİ VE ORTALAMA ÜCRET
DÜZEYLERİNİN KUŞAKLAR ARASI KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF MINIMUM AND AVERAGE WAGE LEVELS
BETWEEN THE GENERATIONS IN TURKEY
Ramazan TAŞCI1

Tarık DURAN2

ABSTRACT
The aim of this study is to compare the minimum and average wage levels in the Turkish labor
market in terms of generations within the country and with similar countries over the last period
considering the generation segmentation in the context of human resources. Such a temporal
distinction between generations, which is consistent with the breakdown and structural change
periods in the Turkish economy, would yield meaningful results. In the study, the real minimum
wage increase rates for the periods 1965-1979, 1980-2001 and for the years after 2002 were
compared between generations at the national level. For the post-2000 period, the minimum and
average wage levels in Turkey were compared to the other member countries using the Kaitz index
and real minimum wage figures from OECD data. As a result, the changes in the wage levels in
Turkey have been examined among the generations within the country and between the countries as
of the last period. The minimum and average wage levels in Turkey were found to be moderate
compared to OECD countries.
Key words: Turkish Labor Market, Wage Levels, Minimum Wage, Average Wage

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, insan kaynakları bağlamında kuşak bölümlenmesi gözetilerek Türkiye emek
piyasasında asgari ve ortalama ücret düzeylerinin ülke çapında kuşaklar arası ve son dönem
itibariyle de benzer ülkelerle karşılaştırmasını yapmaktır. Türkiye ekonomisindeki kırılma ve
yapısal değişim dönemleri ile de uyumlu olan bu tür nesiller arası zamansal bir ayrım, manidar
sonuçlar verebilecektir. Çalışmada 1965-1979, 1980-2001 ve 2002 sonrası dönemler için reel
asgari ücret artış oranları, ulusal düzeyde kuşaklar arası kıyaslanmıştır. 2000 sonrası dönem için ise
OECD verilerinden Kaitz endeksi ve reel asgari ücret rakamları kullanılarak Türkiye’deki asgari ve
ortalama ücret düzeyleri diğer üye ülkelerle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak Türkiye’deki ücret
düzeylerinin değişimi; kendi içinde, kuşaklar arasında ve son dönem itibari ile ülkeler arası
incelenmiş ve Türkiye’de asgari ve ortalama ücret düzeylerinin, OECD ülkeleri ile
karşılaştırıldığında orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye İşgücü Piyasası, Ücret Düzeyleri, Asgari Ücret, Ortalama Ücret

1. GİRİŞ
Çalışma yaşamında Bebek Patlaması Kuşağı, X ve Y Kuşağı olmak üzere üç kuşak arasında önemli
farklılıklar olduğu araştırmacılar, yönetim danışmanları ve popüler medya tarafından sıklıkla dile
getirilen bir olgudur. Kuşak farklılıklarına dair sistematik araştırmalar, oldukça kısıtlı sayıdadır ve
bu araştırmaların çoğu ABD kökenlidir (Gürbüz, 2015: 39). Kuşaklar ve kuşaklar arası farklılıklar
1
2

Araş. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ramazantasci@mu.edu.tr
Araş. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, tarikduran@mu.edu.tr
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ABD dışında da uluslararası ve ulusal literatürde pazarlama, yönetim, insan kaynakları, çalışma
hayatındaki tutumları ve istihdam açısından çeşitli boyutlarıyla incelenmiştir. Bu çalışmada ise
doğum tarihlerine ve istihdam edilen aktif nüfusa göre uluslararası kuşak sınıflandırmaları ve
Türkiye’de ekonomisindeki dönemler gözetilerek asgari ücret düzeylerinin gelişimi 1965-1979,
1980-2001 ve 2002 sonrası için incelenecektir. Öncelikle kuşaklar, iktisadi dönemler ve asgari
ücret politikaları tek bakışta rahat bir şekilde değerlendirilebilmesi için tablo halinde bir araya
getirilmiştir. Sonrasında ise reel asgari ücret artış oranları elde edilmiş ve tarihsel gelişimi büyüme,
işsizlik ve enflasyon oranları ile beraber karşılaştırmalı olarak grafik halinde sunulmuştur. Net
asgari ücret rakamlarının dönemlere göre durumunu tespit etmek amacıyla reel asgari ücret artış
oranlarından hareketle reel net asgari ücret endeksi oluşturulmuştur. En son olarak ise Y kuşağının
iş hayatında yer aldığı 2000 yılı ve sonrası dönem için OECD verileri ile Kaitz endeksi ve reel
asgari ücret rakamları yardımıyla Türkiye’de reel asgari ücret düzeyleri OECD ülkeleri ile
karşılaştırılmıştır.
Asgari ücret, ilk kez 1890 yılında Yeni Zelanda’da uygulanmaya başlanmıştır. Modern manası ile
ülkemizde ilk kez 1951 yılında uygulanmaya başlanan asgari ücret, 1968 yılına kadar mahalli
komisyonlarca bölgesel düzeyde belirlenmiştir. Asgari ücret 1969 yılı itibari ile ulusal düzeyde
ve merkezi asgari ücret tespit komisyonunca tespit edilmiştir. 1928 yılında ILO tarafından 26
numaralı sözleşme ile standardize edilen asgari ücret uygulaması çerçeve sözleşmesi, Türkiye
tarafından 1973’te imzalanmış ve 1974 yılından beri uluslararası standartlara uygun olarak
düzenli bir şekilde belirlenmektedir. Asgari ücret uygulaması ile ilgili en güncel mevzuat, 2003
yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ve 2004 yılında çıkarılan Asgari Ücret
Yönetmeliğidir.
Türkiye'de asgari ücret anayasa tarafından güvence altına alınmış, iş kanunu ve uygulama
yönetmeliği çerçevesinde yasal altyapısı tamamlanmış bir niteliğe sahiptir. Asgari ücret, işçiişveren-devlet tarafından oluşturulan merkezi ve katılımcı bir komisyonca tespit edilmektedir.
Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararları kesindir. Komisyon, asgari ücret tespiti için
her yıl düzenli olarak toplanmaktadır. Anayasa, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak, "Devlet
tarafından, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirlerin
alınması" ve “Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik
durumunun göz önünde bulundurulması" konularını düzenlemiş bulunmaktadır. 1971 tarihli 1475
sayılı İş Kanunundan farklı olarak 2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu, asgari ücretin kapsamını
geniş tutmuş, iş sözleşmesine tabi olarak çalışan bütün işçilere asgari ücret hakkını tanımıştır. 2004
yılında çıkarılan yönetmelikte ise asgari ücret, “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen
ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları
üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak tanımlanmıştır (Korkmaz ve Avsallı,
2012: 151).

2. LİTERATÜR TARAMASI
Uluslararası literatürde çoklu kuşak kuramı ve kuşakların sınıflandırılması ilk olarak Mannheim
(1952) tarafından ortaya atılmış, Inglehart (1977) ile Strauss ve Howe (1991) tarafından ise kuşak
kavramlarına popülerlik kazandırılmıştır. Uluslararası literatürde kuşaklar ve farklılıkları ile ilgili
yapılan diğer çalışmalara Bolton vd. (2013), Cogin (2012), Alwin ve McCammon (2007), Martin
(2005), Egri ve Ralston (2004), Hill (2002) ve Zemke vd. (1999) örnek olarak verilebilir.
Son dönemlerde ulusal literatürde kuşaklar ve kuşak farklılıkları, iş ve örgüte yönelik temel
tutumları (Gürbüz, 2015), işkoliklik tutumları (Yüksekbilgili ve Akduman, 2015), yönetim
politikası beklentileri (Demirkaya vd., 2015), mobil yakalılar adlı yeni çalışma tarzları (Adıgüzel
vd., 2014), girişimcilik eğilimleri (Keleş, 2013), Türk tipi Y kuşağının özellikleri (Yüksekbilgili,
2013), kariyer algısı ve liderlik beklentileri (Akdemir vd., 2013), tüketim olgusu ve tüketim
profilleri (Altuntuğ, 2012), online eğitime karşı tutumları (Etlican, 2012) ve internet girişimciliği
(Yelkikalan vd., 2010) açısından çok yönlü bir şekilde incelenmiştir.
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3. YÖNTEM
Doğum tarihleri ve aktif çalışan nüfus olmaları itibari ile kuşaklar, Türkiye ekonomisinde dönemler
ve ulusal asgari ücret politikalarının tarihsel gelişimi Tablo 1’de özet olarak sunulmuştur. Türkiye
ekonomisindeki dönemsel sınıflandırma Hiç (2017), Şanlısoy (2017) ve Eşiyok (2006)’un
sınıflandırmasına göre yapılmıştır. Asgari ücret ve Türkiye’de asgari ücretin tarihsel gelişimi ile
ilgili olarak, bu alanda çalışmaları bulunan Küçük (2016), Erdoğdu (2014), Korkmaz ve Avsallı
(2012), Topalhan (2012), Ardıç ve Aydın (2011), Akın (2010), Yılmaz Eser ve Terzi (2008),
Arabacı (2007), Akgeyik (2007), Korkmaz (2003), Gerek (1999), Esen (1999), Zaim (1997) ve
Kutal (1969) kaynaklarından faydalanılmıştır.
Tablo 2: Kuşaklar, Dönemler ve Asgari Ücret Politikaları
KUŞAKLAR,
DÖNEMLER
VE
POLİTİKALAR

Uluslararası
Kuşak
Sınıflandırmalar
ı (Doğum
tarihlerine göre)

Uluslararası
Kuşak
Sınıflandırmalar
ı (İstihdam
Edilen Aktif
Nüfusa Göre)

Türkiye
Ekonomisinde
Dönemler

1920'ler

1930'lar

1918-1925

1926-1945

1946-1965

2. Dünya
Savaşında
Savaşan
Kuşak

1. Dünya
Savaşı
Sonrası
Doğan Kuşak
(Sessiz
Kuşak,
Gelenekseller
)

Baby Boomers
(Bebek Patlaması
Kuşağı, Nüfus
Patlaması Kuşağı)

1. Dünya
Savaşında
Savaşan
Kuşak

1929 Dünya
Ekonomik
Bunalımı
Kuşağı

2. Dünya Savaşında
Savaşan Kuşak ve
Sessiz Kuşak

1923-1929

1930-1938

Dışa açık
ekonomi
altında
liberal
sanayileşm
e

Korumacıdevletçi
sanayileşme
modeli

1921-1935

Ulusal Asgari
Ücret
Politikalarının
Tarihsel
Gelişimi

151 sayılı Kanun ile 1936
tarihli 3008 sayılı İş
Kanunu arası sadece maden
işçileri için asgari ücretin
belirlendiği dönem

1940'lar

19391945

Pasif
savaş
ekonomi
si

1950'ler

1960'lar

1970'ler

1966-1980

1946-1960

Dışa açık
liberal
yaklaşım

1936-1950

1990'lar

2000'ler

1981-2000

2001 sonrası

X Kuşağı (Gen-X)

Y Kuşağı (Gen-Y,
Milenyum Kuşağı)

Z Kuşağı,
Alpha
Kuşağı
(2011
sonrası
doğumlular
)

Baby Boomers
(Bebek Patlaması
Kuşağı, Nüfus
Patlaması Kuşağı)

X Kuşağı (Gen-X)

Y Kuşağı
(Gen-Y,
Milenyum
Kuşağı)

1961-1976

İthal
ikameci
planlı
kalkınma
yılları

1977-1979

Kriz
yılları

1951-1967

Asgari ücretin
kanunda yer aldığı
ama yönetmeliğinin
olmadığı dönem

1980'ler

1967 tarihli 931 sayılı
İş Kanunu'na kadar
asgari ücretin mahalli
komisyonlarca
belirlendiği dönem

1980-1988

İhracata
dayalı
büyüme
dönemi

1989-2001

2005 sonrası

Kısa
vadeli
Enflasyonu
sermaye
n düştüğü,
hareketler ekonomik
i ile
istikrar ve
büyümeni orta gelir
n olduğu
tuzağı
istikrarsız
dönemi
dönem

1969-1988

1989-2003

2004 sonrası

Asgari
ücretin
merkezi
komisyon
ca ulusal
çapta
belirlendi
ği dönem

Sektörel
ayrımın
kalkması
ile 2003
tarihli
4857
sayılı İş
Kanunun
a kadarki
dönem

2004 tarihli
yeni
yönetmelik
uygulaması
ve 2014
yılında 16
yaş
ayrımının
kaldırıldığı
son dönem

Çalışmada kullanılacak kuşaklar, dönemler ve ücret politikaları için tarihsel sınıflandırma Tablo
1’de gösterildiği şekildedir. Türkiye’de kuşaklar arası sınıflandırmalarda 2. Dünya Savaşına
katılmadığı için “baby boomers” kuşağı yerine hızlı kalkınma ile beraber köyden kente göç
olgusunun yaşanması nedeniyle “göç kuşağı” adı daha uygun olabilir. 1965-1980 arası dönem, X
neslinin doğum ve çocukluk dönemi ve aynı zamanda bir önceki kuşak olan “baby boomers”
kuşağının istihdam edildiği dönemdir. Bu dönem, Türkiye ekonomisi açısından “planlı yıllar”
olarak adlandırılan, ithal ikameci, karma keynesyen iktisat politikalarının uygulandığı kalkınma
yıllarıdır. 1981-2000 arası dönem, Y neslinin doğum ve çocukluk dönemi ve aynı zamanda bir
önceki kuşak olan X kuşağının işgücü açısından faal olduğu dönemdir. Bu dönem, ihracata dayalı
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kalkınma modeli ile Türkiye Ekonomisinin dışa açıldığı, liberal iktisat politikalarının uygulandığı
gelişme dönemidir. 2001 sonrası dönem, Z kuşağının doğum ve çocukluk dönemi, aynı zamanda Y
kuşağının iş hayatında yer aldığı dönemdir. Bu dönem, Türkiye ekonomisi açısından 2001 krizi
sonrası siyasi ve iktisadi istikrarın olduğu bir nevi olgunluk dönemidir.
Türkiye’de asgari ücret düşüncesinin ve uygulamalarının daha iyi anlaşılabilmesi için Tablo 2 ve
Tablo 3 oluşturulmuştur. Bu tablolar aracılığıyla ülkemizde asgari ücret düşüncesinin kronolojik
gelişimi kolaylıkla anlaşılabilmektedir.
Tablo 3: Türkiye’de Asgari Ücret Düşüncesinin Gelişimi
(Düzensiz ve Yerel Düzeyde Asgari Ücret Uygulamaları, 1806-1967)
1806
1921
1923
1936
1951

1806 yılına ait bir ferman ile belirli işlerde çalışan işçilerin ücretleri tespit edilmiştir.
1921 yılında çıkarılan 151 sayılı kanun ile maden ocaklarında çalışan işçilerin asgari
ücretlerinin belirlenmesi öngörülmüştür.
1923'te yapılan İzmir İktisat Kongresi ile belediye meclislerinin üç ayda bir asgari ücret
hadlerinin geçim şartlarına göre tespit ve ilan etmelerine karar verilmiştir.
1936 yılı 3008 sayılı İş Kanunu (1. İş Kanunu) ile asgari ücret mevzusu ele alınmış,
ancak ilgili yönetmeliğin 1951 yılında çıkarılması ile uygulanmaya başlanılabilmiştir.
1951-1967 yılları arasındaki 3008 sayılı İş Kanunu'na tabi dönemde asgari ücret
"mahalli komisyonlarca" belirlendiğinden genellik ilkesi ve asgari ücretin belirlenme
aralıkları belirtilmediğinden dönemsellik ilkesi sağlanamamıştır.
Tablo 4: Türkiye’de Asgari Ücret Düşüncesinin Gelişimi
(Düzenli ve Ulusal Düzeyde Asgari Ücret Uygulamaları, 1967 sonrası)

1967

1969
1971

1974
1987
1989

2004
2014
2016

1967 tarihli 931 sayılı İş Kanunu (2. İş Kanunu) ve ilgili 5 Nisan 1968 tarihli Asgari
Ücret Yönetmeliği çerçevesinde hizmet akdi ile çalışan herkesin asgari ücretten
yararlanması ve merkezi nitelikteki "asgari ücret tespit komisyonu" tarafından
belirlenmesi kararı ile genellik ilkesi sağlanmıştır.
1969 yılında 01.07.1969 tarihi itibariyle merkezi asgari ücret sistemi, 6 grup halinde 26
ilde farklı düzeylerde ilk kez ulusal çapta uygulanmaya başlanmıştır.
1971 tarihli 1475 Sayılı İş Kanunu (3. İş Kanunu) ve 12 Şubat 1972 tarihli yönetmelik
ile asgari ücretin en geç iki yılda bir tespit olunması kararlaştırılmıştır. Böylelikle
dönemsellik ilkesi sağlanmıştır.
1973 yılında ILO’nun 1928’de kabul ettiği Asgari Ücret Belirleme Yöntemleri ile İlgili
Sözleşme’nin imzalanması ve onaylanması ile 1974 yılı itibari ile asgari ücretler,
uluslararası standartlara uygun şekilde düzenli bir şekilde tespit edilmeye başlanmıştır.
1987 yılından sonra enflasyonun hızlanmasından dolayı asgari ücret tespit komisyonu
her yıl toplanmaya başlamıştır.
Asgari ücret, 1989 yılına kadar 16 yaşını doldurmuş ve 16 yaşını doldurmamış işçiler
için ayrı ayrı olmak üzere, tarım ve orman kesimi ile sanayi ve ticaret kesimi işçileri
için ayrı olarak sektörel düzeyde belirlenmiştir.
2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu'nun (4. İş Kanunu) 39. maddesi ve
2004 tarihli Asgari Ücret Yönetmeliği, günümüzdeki asgari ücret uygulamalarını
düzenleyen mevzuattır.
Asgari Ücret Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle asgari ücret tespitinde uygulanan "16
yaşını dolduranlar" ve "16 yaşını doldurmayanlar" şeklindeki yaş ayrımı kaldırılmıştır.
2016 yılında net asgari ücrette %30'luk bir artış yapılmıştır. 2016 ve 2017 yıllarında
önceki yıllarda çoğunlukla 6 aylık olarak belirlenen asgari ücret rakamı yıllık olarak
belirlenmiştir.
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmada istihdam edildiği dönem itibari ile bebek patlaması kuşağı (1965-1980), X kuşağı (19812000) ve Y Kuşağı (2001 sonrası) için kendi aralarında ülke içi dönemler arası karşılaştırma ve
2000 sonrası Y kuşağı için ise reel asgari ücret düzeyleri, OECD ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak
incelenmiştir.
4.1. Ulusal Düzeyde Kuşaklar Arası Karşılaştırma
1965-1967 yılları için GSYH Büyüme Oranı, 1998 sabit fiyatları ile Kalkınma Bakanlığı Ekonomik
ve Sosyal Göstergeler 1923-2014 kaynağından alınmıştır. 1968-2016 yılları için ise GSYH
Büyüme Oranı, sabit fiyatlarla üretim yöntemi ve 1998 Bazlı NACE Rev.2 sınıflandırması ile
TÜİK Dönemsel GSYH verilerinden alınmıştır. Grafik 1’de görülebileceği üzere 1965-1980
dönemi, 1977-1980 arası kriz yılları hariç ortalama %6,0 gibi istikrarlı bir büyümenin yaşandığı
periyod olmuştur. 1980-2001 yılları arası ekonomik krizlerin ve istikrarsızlıkların yaşandığı
dönemde ekonomi, ortalama %3,7 büyümüştür. 2002-2016 yılları arasında ise ekonomi ortalama
%4,7 büyümüştür.
Grafik 1: GSYH Büyüme Oranının Gelişimi (1965-2016)

1965-1987 yılları için işsizlik oranları (Bulutay, 1995: 256-262)'den aktaran (Biçerli, 2003: 443)
kaynağından alınmıştır. 1988-2016 yılları için işsizlik oranları TÜİK İşgücü İstatistiklerinden
alınmıştır. Grafik 2’de görüldüğü üzere 1965-1980 döneminin başlarında işsizlik oranları %3-%4
seviyelerinde doğal işsizlik oranına yakınken, dönem sonuna doğru %10 seviyelerini görmüştür.
1980-2001 döneminde ortalama %7,8 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2002-2016 yılları arası
dönemde ortalama %10,6 olarak gerçekleşmiştir.
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Grafik 2: İşsizlik Oranının Gelişimi (1965-2016)

Çalışmada asgari ücret rakamları 1965-1973 yılları için (Eren, 1989: 91) ve (Zaim, 1997: 521-523);
1974 yılı ve sonrası için ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Asgari Ücret
İstatistikleri’nden alınmıştır. Bulunan asgari ücret artış oranlarından TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi
rakamlarının çıkarılması suretiyle reel asgari ücret artış oranları bulunmuştur. Reel asgari ücret
artış oranının gelişimi, Grafik 3’de gösterilmiştir. 1965-1979 döneminde asgari ücretler, reel olarak
ortalama her yıl %3,5 değer kazanmıştır. 1980-2001 döneminde reel olarak ortalama %1,0
artmıştır. 2002-2016 döneminde ise asgari ücretler, reel olarak ortalama her yıl %6,7 artarak en iyi
performansını göstermiştir.
Grafik 3’de görülebileceği üzere Türkiye ekonomisinin kronik enflasyon dönemi olan 1971-2003
döneminde (yıllık ortalama %50,8) reel asgari ücret artış oranları, çok dalgalı bir seyir izlemiştir.
Reel asgari ücret rakamları; %115 enflasyon oranının yaşandığı 1980 yılında, devalüasyon krizinin
yaşandığı ve %125 enflasyon oranının görüldüğü 1994 yılında, Uzakdoğu Asya ve Rusya
krizlerinin ardından 1999 yılında ve 2001 krizi döneminde reel olarak oldukça azalmıştır. 1970
öncesi kuşak ve 2005 sonrası iş hayatındaki Y kuşağı, düşük enflasyon nedeniyle nispeten istikrarlı
bir ücret düzeyi elde etmiş gözükmektedir. 1971-2003 arası bu istikrarsız dönemde X ve Y kuşağı,
iş hayatı ve çocukluk dönemlerinde kronik enflasyon sorunu ve düzensiz reel ücret sıkıntısını
yaşamak durumunda kalmıştır.
Grafik 3: Reel Asgari Ücret Artış Oranının Gelişimi (1965-2016)

677

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

Grafik 4’de 1965-2016 yılları arasındaki reel net asgari ücretin gelişimi, reel asgari ücret artış oranı
yardımıyla hesaplanan ve 2015 yılı net asgari ücret düzeyi olan 1000 TL temel alınarak oluşturulan
endeksle görülmektedir. Grafikten hareketle 1965-1979 döneminde reel asgari ücret seviyelerinin
stabil bir şekilde korunduğunu, 1980-2004 döneminde düşük düzeyde gerçekleştiğini, 2005-2016
arasında ise karşılaştırmalı olarak yüksek bir seviyede tutulduğunu söyleyebiliriz.
Grafik 4: Reel Net Asgari Ücretin Gelişimi (1965-2016) (2015 = 1000 TL)

Tablo 4’de, yukarıdaki grafiklerdeki bulgular özet şekilde sunulmuştur. Büyüme ve dolayısıyla
işsizlik açısından 1965-1979 kuşağı (bebek patlaması kuşağı) en şanslı olanıdır. Enflasyon ve
dolayısıyla reel ücret artışları açısından ise Y kuşağı en şanslı olanıdır. 1980-2001 dönemini aktif
nüfus olarak geçiren X Kuşağı ise büyüme, işsizlik, enflasyon ve reel ücret artışları açısından en
talihsiz olan kuşaktır.
Tablo 5: Temel Ekonomik Göstergeler Açısından Kuşaklar ve Dönemler (1965-2016)
Kuşaklar ve
Reel
Betimleyici
Aktif
Büyüme
İşsizlik
Enflasyon
Asgari Ücret
İstatistikler
Dönemleri
Artış Oranı
Minimum Değer
-%0,6 (1979)
%3,6 (1965)
%3,7 (1968)
-%14,2 (1971)
1965-1979
(Baby
Maximum Değer
%11,7 (1966)
%10,1 (1978)
%56,8 (1979)
%27,6 (1969)
Boomers)
Ortalama
%18,2
%3,5
%5,1
%6,8
Minimum Değer
-%5,7 (2001)
%7,2 (1982)
%21,9 (1982)
-%46,7 (1980)
1980-2001
Maximum Değer
%9,5 (1987)
%8,9 (1993)
%125,5 (1994)
%29,8 (1999)
(X Kuşağı)
Ortalama
%7,8
%3,7
%63,4
%1,0
Minimum Değer
-%4,8 (2009)
%9,2 (2012)
%6,2 (2012)
-%1,3 (2008)
2002-2016
Maximum Değer
%9,2 (2010)
%14,0 (2009)
%29,7 (2002)
%29,5 (2004)
(Y Kuşağı)
Ortalama
%4,7
%10,6
%10,4
%6,7
Kaynak: TÜİK (2017), Kalkınma Bakanlığı (2015), Bulutay (1995)

4.2. Uluslararası Düzeyde Y Kuşağının Ücret Düzeyinin Karşılaştırılması
Kaitz endeksi, basit bir şekilde asgari ücretlerin ortalama ücretlere oranlanması şeklinde
tanımlanabilir. Araştırmacıya reel ücretlere göre daha gerçekçi bilgiler sunabilmektedir (Güven,
Mollavelioğlu ve Dalgıç, 2011: 154). Kaitz endeksi, hem uluslararası karşılaştırmada hem de asgari
ücretin düzeyini ve maliyetini ölçmede kullanılabilir. Kaitz endeksinin yüksek olması bir ülkede
gelir dağılımının düzgün olduğunun bir göstergesi olarak algılanabilir. Yeni mezun kuşaklar
genellikle ilk işlerine asgari ücret düzeyi veya yakın düzeyde bir ücretle başladıklarından reel
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asgari ücret düzeylerinin ve Kaitz endekslerinin karşılaştırılmasının doğru bir yöntem olacağı
düşünülmektedir.
Grafik 5’de 2000-2015 yılları arasında Türkiye’nin Kaitz endeksi rakamları (Xort:0,36), en yüksek
olan ülkeler Fransa (Xort:0,51) ve Yeni Zelanda (Xort:0,49); OECD Ortalaması (Xort:0,38); en
düşük olan ülkeler Meksika (Xort:0,29) ve ABD (Xort:0,26) ile karşılaştırılmıştır. Kaitz endeksinin
en yüksek seviye olan 0,50 civarı olduğu Fransa’da gelir dağılımının adaletli olması, Yeni
Zelanda’nın ise 1890 yılında dünyada asgari ücretin ilk kez uygulandığı ülke olması anlamlıdır.
Ayrıca, Kaitz endeksinin en düşük seviyelerinin gelir dağılımının çok bozuk olduğu dünyanın en
büyük ekonomisi ABD ve komşusu Meksika’da görülmesi de dikkate değerdir. Türkiye açısından
ise 2001 krizi sonrası Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ve enflasyon hedeflemesi stratejisi ile
enflasyon değerinin %10 altına düştüğü 2004 yılı ve Türk Lirasından 6 sıfırın atıldığı 2005 yılı
itibari ile Kaitz endeksi rakamı, OECD ortalamasını yakalamış ve sonrasında hemen hemen aynı
seviyede devam etmiştir. İncelenen yıllar itibari ile Türkiye’nin Kaitz endeksi ortalaması 0,36
olarak gerçekleşirken, tüm OECD ülkelerinin ortalaması ise 0,38 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı
itibari ile Türkiye’nin Kaitz endeksi değeri, verileri paylaşılan 31 OECD ülkesinin ortalaması olan
0,40 değeri ile aynıdır. 2015 yılında 1.000,54 TL olan net asgari ücretin, 2016 yılında 1.300,99 TL
olması ile gerçekleşen enflasyon oranının (%8,5) yaklaşık dört katı seviyede %30’luk asgari ücret
artışı sağlanmıştır. Bu artış ile 2016 yılı itibari ile OECD verileri mevcut olmasa bile Türkiye’nin
Kaitz endeksi rakamının OECD ortalamasının üzerine çıktığını söylemek mümkündür. 2017
yılında ise asgari ücret %7,9 artış ile beklenen enflasyon oranına yakın bir düzeyde artırılmış ve
ulaşılan seviye korunmuştur.
Grafik 5: Türkiye-OECD Ülkeleri Kaitz Endeksi Karşılaştırması (2000-2015)

Grafik 6’da, OECD Reel Asgari Ücret İstatistiklerinden faydalanılarak hazırlanan seçilmiş OECD
ülkelerinde reel asgari ücret düzeylerinin 2000 ile 2016 yılları arasındaki seyri görülmektedir.
Grafikte verileri paylaşılan 32 OECD ülkesi arasında 2015 yılı ABD Doları sabit fiyatları ile
satınalma gücü paritesine göre Türkiye ve OECD reel asgari ücret düzeyleri ile en yüksek reel
asgari ücret rakamına sahip olan Lüksemburg ve Hollanda’nın ve en düşük asgari ücret düzeyine
sahip Rusya ve Meksika’nın asgari ücret düzeyleri yıllık rakamlarla görülmektedir.
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Grafik 6: OECD Reel Asgari Ücret Rakamlarının 2015 USD SGP ile Karşılaştırılması (2000-2016)

Grafik 7’de 2016 yılı itibari ile OECD Reel Asgari Ücret İstatistiklerinden faydalanılarak
hazırlanan ülkeler arası reel asgari ücret karşılaştırması görülmektedir. Türkiye, verileri paylaşılan
32 OECD ülkesi arasında 2015 yılı ABD Doları sabit fiyatları ile satınalma gücü paritesine göre
yıllık 12.075 $ reel asgari ücret rakamı ile 13.095 $ olan OECD ortalamasına en yakın asgari ücret
düzeyine sahip ülkeler arasındadır. 2016 yılında en düşük seviyede reel asgari ücret rakamı 1.896 $
ile Meksika’da, en yüksek seviye ise 22.836 $ ile Lüksemburg’da gerçekleşmiştir.
Grafik 7: OECD Ülkeleri Reel Asgari Ücret Rakamlarının 2015 USD SGP ile Karşılaştırılması (2016)

4.3. Türkiye’de Emek Piyasasının Güncel Durumu
Yapılan araştırma sonucu elde edilen bulgulardan hareketle Türkiye’de emek piyasasının genel
ücret yapısının profili çıkarılmıştır. Bu bulgulardan günümüze öneriler çıkarabilmek için ise
Türkiye’de emek piyasasının güncel durumuna göz atmakta yarar vardır. Bu amaçla, aşağıdaki
Tablo 5’de 2014 yılından günümüze TÜİK İşgücü İstatistikleri paylaşılmıştır.
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Tablo 6: Kurumsal Olmayan Nüfusun İşgücü İstatistikleri (2014-2017)

2014

2015

2016

2017
(Haziran)

15+; Çalışma Çağı Nüfusu

56.986

57.854

58.720

59.855

İşgücü

28.786

29.678

30.535

31.954

İstihdam Edilenler

25.933

26.621

27.205

28.703

İşsiz Sayısı

2.853

3.057

3.330

3.251

İşgücüne Dâhil Olmayanlar

28.200

28.176

28.185

27.901

İşgücüne Katılma Oranı

50,5%

51,3%

52,0%

53,4%

İstihdam Oranı

45,5%

46,0%

46,3%

48,0%

İşsizlik Oranı

9,9%

10,3%

10,9%

10,2%

Genç İşsizlik Oranı (15-24 yaş)

17,9%

18,5%

19,6%

20,6%

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olanların Oranı

24,9%

24,0%

24,0%

24,0%

İşgücü İstatistikleri (Bin Kişi)

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri (2017)

Tablo 5’de görüleceği üzere Türkiye emek piyasasında çalışma çağı nüfusuna ve işgücüne her yıl
yaklaşık 1 milyon kişi dâhil olmakta, ancak bunların 600 bin kadarına istihdam sağlanabilmektedir.
Emek piyasasında yaklaşık 3 milyon işsiz vardır. Dolayısıyla istihdam oranı artmasına rağmen,
işsizlik oranı da artarak %10 seviyesinin üzerinde seyretmektedir. Genç işsizlik oranı ise her yıl
yaklaşık %1 artarak %20 seviyesinin üzerine çıkmıştır. İşsizlik oranlarının yüksek olmasının
nedeni ekonominin yeteri kadar büyüyememesi ve genç nüfusa yeteri kadar istihdam imkânı
sağlayamamasıdır.

5. SONUÇ
Ülkemizdeki kuşaklar arası ücret farklılıklarını araştıran bir çalışmaya literatür taramasında
karşılaşılmamıştır. Bu çalışma ve bu çalışmadan çıkarılabilecek sonuçlar, bu yönüyle önem arz
etmektedir.
1945-1970 arası yıllar dünya ekonomisinde ve Türkiye ekonomisinde kalkınma iktisadının ve
keynesyen iktisat politikalarının başarıyla uygulandığı, refah devleti ve sosyal devlet
uygulamalarının yaygın olduğu, ekonomilerin büyüdüğü, istihdamın tam istihdama yakın olduğu,
işsizliğin ise düşük olduğu yıllardır. Bu dönemde dünyada istihdam edilen kuşak, sessiz kuşak ve
“baby boomers” kuşağı olmuştur. Ülkemizde ise bu dönemde istihdam edilen kuşak, “göç kuşağı”
adıyla hızlı kalkınma ve şehirleşme ile beraber köyden şehre göç eden işçi kesimi olmuştur. Bu
kuşağın refah düzeyi, diğer karşılaştırma yapılan kuşaklara göre daha iyi durumdadır.
1965-1979 arası dönem; “bebek doğum patlaması” kuşağının aile reisi ve iş hayatında aktif olduğu,
X kuşağının ise çocukluğunu yaşadığı dönemdir. Bu dönem, 1977-1980 dönemi hariç genel itibari
ile ücretler açısından istikrarlı geçmiştir. Arap-İsrail Savaşları, OPEC gerilimi ve yapılan
devalüasyonlar sonrası maliyet kaynaklı olarak enflasyon yükselse de çalışanların ücret seviyeleri,
reel olarak korunmaya çalışılmıştır. Ancak, bu dönemde işsizlik oranları %3 seviyelerinden
%10’lar seviyesine yükselmiştir.
1980-2001 arası dönem X kuşağının aile reisi ve iş hayatında aktif olduğu, Y kuşağının ise
çocukluğunu yaşadığı dönemdir. Bu dönem, 24 Ocak 1980 kararları ile başlamış ve hızlı ekonomik
dönüşümler yaşanmıştır. 1989 yılında finansal liberalizasyona yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
1990’lı yıllardaki istikrarsız koalisyon hükümetleri, kronik enflasyon sorununa çözüm
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üretememiştir. Bu dönemde 1980, 1994, 1999 ve 2001 ekonomik krizleri yaşanmıştır. Bu krizlerin
tümünde enflasyon oranları fırlamış ve reel ücret düzeylerinde büyük düşüşler yaşanmıştır.
2000 sonrası dönem Y kuşağının aile reisi ve iş hayatında aktif olduğu, Z ve Alpha kuşağının ise
çocukluğunu yaşadığı dönemdir. 2000 sonrası iş hayatına dâhil olan Y kuşağı için 2004 yılı itibari
ile enflasyonun %10’un altına düşmesi, 2005 yılı itibari ile paradan 6 sıfır atılması ile enflasyon ve
reel ücretler açısından daha istikrarlı bir döneme denk geldikleri söylenebilir. Bu dönemde reel
asgari ücret düzeyleri yükselerek OECD ortalamalarını yakalamıştır. Yeni Keynesyen
ekonomistlerin teorilerinden ücret yapışkanlığı hipotezi gereği bundan sonra da asgari ücret
düzeylerinin reel olarak ortalama düzeylere yakın seviyede kalması beklenilebilir.
Günümüzde yaşayan kuşaklardan aktif olarak çalışanlar; enflasyon canavarının tarihe karışması ile
geçmişe nazaran ücret düzeyleri açısından istikrarlı bir dönem yaşasa da işsizlik açısından istenilen
düzeyde oldukları söylenememektedir. Türkiye’de enflasyon ve işsizlik oranları, gelişmiş
ülkelerdeki gibi istenilen seviye olan %5’in altına indirilememiştir. Orta gelir tuzağı gerçeği
tartışılmaktadır. Türkiye ekonomisi, istenilen seviye olan %5 - %7 arasında büyümesi gerekirken
%3 - %5 arası büyümektedir.
Çalışmada da gösterildiği üzere, Türkiye’de ücret seviyeleri hemen hemen OECD ortalamaları ile
başabaş gitmektedir. Verimlilik ve üretim açısından bakıldığında ücret düzeyleri, yeterli
düzeydedir. Bundan dolayı, Türkiye’de emek piyasası ile ilgili temel sorunun asgari ücretlerin
düzeyinden çok gelişmekte olan ülkelere has “yapısal işsizlik” sorunu olduğu söylenebilir.
İşverenlerin emek talebi beklentileri ile iş arayanların emek arzlarının nitelikleri uyuşmamaktadır.
Çok yüksek orandaki genç işsizler, işverenlerin ücret önerilerini beğenmemekte, işverenler ise genç
işsizlerin niteliklerini yeterli görmemektedir. Bu kısır döngünün altında yatan asıl sıkıntı ise,
ekonomideki ara eleman ihtiyacını giderecek olan mesleki ve teknik eğitimin yetersizliğidir.
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Y KUŞAĞINDAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ: MUĞLA SITKI KOÇMAN
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
INCOME-EXPENDITURE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY
STUDENTSIN GEN Y: THE CASE OF MUGLA SITKI KOCMAN
UNIVERSITY
Filiz DAŞKIRAN1

Soner UYSAL2
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Key words: Gen Y, Income-Expenditure Relationship, Mugla Sitki Kocman University.

GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Mikro iktisatın temel konularından olan tüketici teorisi önemini hiçbir zaman yitirmeyecek
konuların başında gelmektedir. Tüketim denilince ise tüketicilerin kıt olan kaynaklardan sağlamaya
çalıştığı fayda maksimizasyonu akla gelmektedir. Tüketicilerin faydalarını maksimize etmeye
çalışırken karşılaştığı kısıt ise elde ettiği geliri olmaktadır. Tüketicilerin karşı karşıya oldukları
gelir kısıtı da en çok ihtiyaç duyulan çeşitli harcama grupları arasında pay edilmektedir.
Gelir ve harcama grupları arasındaki ilişki ilk defa 1857 yılında Ernst Engel tarafından ortaya
konmuştur. Engel eğrisi olarak adlandırılan eğri tüketicinin bir mala yapmış olduğu harcama ile
geliri arasında meydana gelen ilişkiyi incelemektedir. (Özer vd., 2010: 232).
Tüketicilerin gelirlerini hangi harcama kalemlerine yapacakları birbirinden elbette ki farklılık teşkil
etmektedir. Bu farklılığı kuşaklar bazında ortaya koymaya yönelik literatürde yapılmış pek fazla
çalışma bulunmamaktadır. Günümüzde ise üzerine bilimsel çalışmalar yapılmış en gözde kuşak Y
kuşağıdır. Bu bağlamda bu çalışmada Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde
okuyan Y kuşağının gelir-harcama ilişkisinin ortaya konması amaçlanmaktadır.

LİTERATÜR TARAMASI
Gelir ile tüketim arasındaki ilişki, üzerinde çok fazla araştırma yapılan konulardan birisi olmuştur.
Bu bağlamda Kocaeli’nde yaşayan farklı gelire sahip olan tüketicilerin gelirleri ile değişik mal ve
hizmet gruplarına yaptıkları harcamalar arasındaki ilişki inceleyen çalışmada tüketiciler gelirlerine
göre alt, orta ve üst gelir grubu şeklinde ayrıma tabi tutulmuş ve her üç gelir grubunun tüketim
harcamaları ayrı ayrı incelenmiştir. Buna göre “Gıda ve Alkolsüz İçecekler”, “Giyim ve
Ayakkabı”, “Konut, Su, Elektirik, Gaz ve Diğer Yakıtlar” ve “Sağlık”, harcamalarının esnekliği
1’den küçük bulunduğu için bu harcama grupları zorunlu harcamalar arasında yer almıştır. “Çeşitli
Mal ve Hizmetler”, “Alkollü İçecekler, Sigara ve Tütün Mamulleri”, “Mobilya, Ev Aletleri ve Ev
Bakım Hizmetleri”, “Ulaştırma”, “Haberleşme”, “Kültür ve Eğlence”, “Eğitim”, “Lokanta ve
Oteller” harcama gruplarına ait esneklik değerleri 1’den büyük olarak hesaplandığından dolayı da
bu harcama grupları lüks harcamalar arasında yer almıştır (Tarı & Pehlivanoğlu, 2007: 192-208).
1
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H. Özer vd. (2010) tarafından yapılan çalışmaya göre harcama gruplarının gelir esneklikleri engel
fonksiyonları yardımıyla bulunmuştur. Gıda, giyim-ayakkabı ve barınma harcamaları öğrenciler
için zorunlu harcamalar; ulaşım, haberleşme, kişisel bakım, eğitim-öğretim, eğlence, sosyokültürel, alkollü içecekler, sigara ve tütün mamulleri ve diğer harcamalar ise zorunlu harcamalar
olmakla birlikte esneklikleri birim esnekliğe çok yakındır. Bununla birlikte, şans oyunları
harcaması ise öğrenciler için lüks mal olarak belirlenmiştir.
M. Yaylalı vd. (2011) tarafından yapılan çalışmada barınma, ulaşım ve haberleşme harcamaları
öğrenciler için zorunlu harcamalar arasında yer almıştır. Gıda, giyim, eğitim ve kişisel bakım
harcamaları zorunlu harcamalar olmakla birlikte esneklikleri birim esnekliğe çok yakın
bulunmuştur. Bununla birlikte, kültür-eğlence ve şans oyunları harcamaları ise öğrenciler için lüks
mal olarak belirlenmiştir. Atatürk Üniversitesi öğrencileri üzerine yapılan bir başka çalışmada ise
en çok harcama yapılan kalemin %15,7 oranıyla barınma ve en az harcama yapılan kalemin ise
%7,3 oranıyla sportif aktivite harcamalarının olduğu ortaya konmuştur (Selçuk, 2012: 1).
Kırgız öğrencilerine yönelik yapılan gelir tüketim ilişkisi çalışmasında; gıda ve alkolsüz içecekler
kalemini oluşturan malların çoğu, barınma, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar kalemini oluşturan
mallar ile sağlık kalemini oluşturan malların zorunlu mal özelliği taşıdığı, alkollü içecekler ve tütün
kalemini oluşturan malların çoğu, giyim ve ayakkabı kalemini oluşturan mallar, ulaştırma kalemini
oluşturan mallar, haberleşme kalemini oluşturan mallar, eğlence ve kültür kalemini oluşturan
mallar ile lokanta, cafe ve pastane kalemini oluşturan malların çoğunun lüks mal özelliği taşıdığı
sonuçlarına ulaşılmıştır (Dilek vd., 2015: 14).
2016 yılında yapılan çalışmada Muş ili merkez ilçe için Engel Kanunu'nun geçerliliğinin
araştırılması ve farklı gelir gruplarının harcama davranışları ile refah seviyelerinin ortaya
konulması amaçlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, 12 harcama grubu içinde Gıda ve Alkolsüz
İçecekler, Giyim ve Ayakkabı, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ile Sağlık harcamaları
için gelir esneklikleri birden küçük (zorunlu harcamalar) diğer harcama grupları için gelir
esneklikleri birden büyük (lüks harcamalar) çıkmıştır (Altunç vd., 2016: 1). Yine aynı yıl yapılan
bir başka çalışmada ise Siirt Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin aylık gelir ve
harcamalarını belirlemek ve bu sayede şehir ekonomisine olan katkısını ortaya koymak
amaçlanmıştır. Öğrencilerin Siirt Üniversitesi’ni memleketlerine yakın olduğundan dolayı
seçtikleri, öğrencilerin büyük çoğunluğunun Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinden oluştuğu,
en fazla harcamanın gıda ve barınmada olduğu, kültürel/sosyal etkinliklere çok fazla harcamanın
olmadığı, şehrin yaşanabilir, ekonomik bir şehir olduğu görüşleri ortaya çıkmıştır (Tösten vd.,
2016: 1).

TASARIM VE YÖNTEM
Y Kuşağı’nda bulunanlar tüketici olarak pazarda önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu grup
halihazırda bir pazardır ve firmalar bu kimselere yönelik ürünlere vurgu yapmalıdır (Tükel, 2014:
12). Bu doğrultuda çalışmanın amacı Y kuşağında yer alan üniversite öğrencilerinin gelir-harcama
ilişkisini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda nicel bir araştırma tasarlanmıştır.
Çalışmanın araştırma soruları hazırlanırken TUİK’in 2016 yılı tüketim harcama kalemleri dikkate
alınmıştır. Bu kalemler arasında gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecek, sigara ve tütün, giyim ve
ayakkabı, konut ve kira, mobilya ve ev eşyaları, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür,
eğitim hizmetleri, lokanta ve oteller ile çeşitli mal ve hizmetler yer almaktadır (TUİK, 2016). Bu
harcama kalemlerinden hareketle Y kuşağında yer alan öğrenciler ele alınarak bu çalışma için
hazırlanan ankette demografik değişkenlere yönelik 4 soru yer almaktadır. Ayrıca aylık gelir ve
harcamaya yönelik birer soru ile tüketim kalemlerini belirlemeye yönelik 12 soru bulunmaktadır.
Bununla birlikte Muğla ilinde üniversite okumanın maliyetini ölçmeye yönelik de üç soru
bulunmaktadır.
Araştırmanın amaçları doğrultusunda yukarıda yer alan ölçekler kullanılarak anket formu
oluşturulmuştur. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine
yüz yüze anket yöntemi kullanılarak 357 adet anket uygulanmıştır. Rassal olarak uygulanan
anketten elde edilen veriler Stata 14 programı kullanılarak analiz edilmiştir.
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Aşağıda yer alan tablolar incelendiğinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi’nde okumakta olan öğrencilerin “aylık gelirleri” ile barınma, yiyecek, eğlence
ve alkol-sigara tüketimi arasında doğru yönlü bir ilişki olduğu ortaya konarken, ulaşım, iletişim,
ısınma, giyim, şans oyunu, kırtasiye ve sağlık harcamaları arasında herhangi bir ilişki
bulunamamıştır.
Tablo 1. Aylık Gelir ile Ulaşım Giderleri Arasındaki Regresyon Analizi
Aylık Gelir
Standart Hata
t
p> t
.1849122
0.94
0.349
Ulaşım Giderleri
Tablo 2. Aylık Gelir ile Barınma Giderleri Arasındaki Regresyon Analizi
Aylık Gelir
Standart Hata
t
p> t
.1179102
6.84
0.000
Barınma Giderleri
Tablo 3. Aylık Gelir ile Yiyecek Harcamaları Arasındaki Regresyon Analizi
Aylık Gelir
Standart Hata
t
p> t
.1569592
8.14
0.000
Yiyecek Giderleri

Tablo 4. Aylık Gelir ile İletişim Giderleri Arasındaki Regresyon Analizi
Aylık Gelir
Standart Hata
t
p> t
.3794294
1.79
0.075
İletişim Giderleri
Tablo 5. Aylık Gelir ile Eğlence Harcamaları Arasındaki Regresyon Analizi
Aylık Gelir
Standart Hata
t
p> t
.3082911
4.59
0.000
Eğlence Giderleri
Tablo 6. Aylık Gelir ile Isınma Giderleri Arasındaki Regresyon Analizi
Aylık Gelir
Standart Hata
t
p> t
.4997855
1.44
0.151
Isınma Giderleri
Tablo 7. Aylık Gelir ile Giyim Harcamaları Arasındaki Regresyon Analizi
Aylık Gelir
Standart Hata
t
p> t
.2489465
0.46
0.648
Giyim Harcamaları
Tablo 8. Aylık Gelir ile Alkol-Tütün Harcamaları Arasındaki Regresyon Analizi
Aylık Gelir
Standart Hata
t
p> t
Alkol-Tütün
.2336411
4.72
0.000
Harcamaları
Tablo 9. Aylık Gelir ile Şans Oyunu Harcamaları Arasındaki Regresyon Analizi
Aylık Gelir
Standart Hata
t
p> t
Şans
Oyunu
.4604117
0.75
0.453
Harcamaları
Tablo 10. Aylık Gelir ile Kırtasiye Harcamaları Arasındaki Regresyon Analizi
Aylık Gelir
Standart Hata
t
p> t
Kırtasiye
.235497
0.26
0.796
Harcamaları
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Tablo 11. Aylık Gelir ile Sağlık Harcamaları Arasındaki Regresyon Analizi
Aylık Gelir
Standart Hata
t
p> t
.2699027
0.67
0.501
Sağlık Harcamaları

SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Günümüz literatüründe tüketicilerin gelirleri ile yaptıkları harcamaları arasında yapılmış birçok
çalışma bulunmaktadır. Fakat kuşaklar bağlamında yapılmış çalışmalara rastlamak pek mümkün
olmamaktadır. Yapılan çalışmada Y kuşağında yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin aylık gelirleri ile tüketim harcamaları arasındaki ilişkinin
ortaya konması amaçlanmıştır. Bu bağlamda barınma, yiyecek, eğlence ve alkol-sigara tüketimi ile
gelir arasında doğru yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılırken, ulaşım, iletişim, ısınma, giyim,
şans oyunu, kırtasiye ve sağlık harcamaları ile gelir arasında herhangi bir ilişkiye rastlanılmamıştır.
Y kuşağında yer alan üniversite öğrencilerinin gelir kısıtı altında yaptığı tüketim harcamaları ele
alındığında yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaç maddelerinin gelir ile doğru orantılı olarak arttığı
gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra ısınma, iletişim giderleri, ulaşım giderleri, giyim ve sağlık
harcamaları, kırtasiye giderleri ve şans oyunu gibi tüketim harcamalarının ise gelir ile bir ilişkisine
rastlanılmamıştır. Elde edilen bu sonuçlar gelir ile tüketim harcamaları arasındaki ilişkiyi ortaya
koyan çalışmalarla paralellik gösterirken, diğer çalışmalardan farklı olarak Y kuşağını da çalışmaya
dahil etmiş olmasıdır.
Literatürde kuşaklar bazında yapılmış bu tür çalışmalar çok az olduğu için özellikle mikro iktisat
konularının Sessiz Kuşak, Bebek Patlama Kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı ve Z Kuşağı da ele alınarak
çeşitlendirilmesi literatürün zenginleştirilmesi açısından yararlı olacaktır.
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KUŞAKLAR ARASI GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRMALI
ANALİZİ: MUHASEBE EĞİTİMİ ALMIŞ BİREYLER
ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
COMPARATIVE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING
INTERGENERATIONAL ENTREPRENEURSHIP
CHARACTERISTICS:
A RESEARCH ON ACCOUNTING-TRAINED INDIVIDUALS
Ömer Faruk DEMİRKOL1

Merve KIZGIN2

ABSTRACT
Along with globalization, the development of market sizes in all sectors making entrepreneurship
important. The reason is that the presence of individuals with strong entrepreneurial qualities is
important to the point of ensuring the competitive advantage in the market conditions where there
are no borders, competition is intense. Entrepreneurship emerges as an important force in the social
and social development of countries. When the literature is examined, the factors affecting
entrepreneurship seems to be; business experience, education, culture, family characteristics and
personal characteristics. This study was carried out in order to understand the entrepreneurship
tendencies and characteristics of individuals who belong to the generation of X and Y class living
in Şanlıurfa and who have received accounting education. As a result of examining the data
gathered by the questionnaire study applied to 204 individuals with parametric and nonparametric
tests; as there is no difference in class entities such as generation, gender in terms of general
entrepreneurial tendencies; the level of income and education have different values in terms of
entrepreneurial tendency.
Key words: Entrepreneurship, Accounting, X generation, Y generation, Accounting Education

ÖZET
Küreselleşme ile birlikte tüm sektörlerdeki pazar boyutlarının gelişmesi girişimciliği önemli hale
getirmektedir. Bunun nedeni, sınırların olmadığı, rekabetin yoğun olarak yaşandığı pazar
koşullarında girişimcilik özellikleri güçlü olan bireylerin varlığı rekabet avantajının sağlanması
noktasında önem arz etmektedir. Girişimcilik, ülkelerin sosyal ve toplumsal gelişiminde önemli bir
güç olarak ortaya çıkmaktadır. Literatür incelendiğinde girişimciliği etkileyen faktörlerin; iş
tecrübesi, eğitim, kültür, ailevi özellikler ve kişisel özellikler olduğu görülmektedir. Bu çalışma
Şanlıurfa'da yaşayan X ve Y kuşağına mensup ve muhasebe eğitimi almış bireylerin girişimcilik
eğilimlerinin ve özelliklerinin anlaşılması amacıyla yapılmıştır. 204 kişiye uygulanan anket
çalışmasıyla toplanan verilerin parametrik ve parametrik olmayan testler ile incelenmesi
sonucunda; Kuşak, cinsiyet gibi sınıfsal değişkenlerin genel girişimcilik eğilimleri açısından bir
farklılığı bulunamaz iken; gelir ve eğitim düzeyinin girişimcilik eğilimi açsından farklı değerlere
sahip olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Muhasebe, X Kuşağı, Y Kuşağı, Muhasebe Eğitimi
1
2
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Arş.Gör., Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, mervekizgin@harran.edu.tr

689

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

1.GİRİŞ
Türk Dil Kurumu genel anlamda kuşak kavramını, “aşağı yukarı aynı yıllarda doğmuş olup, aynı
çağın koşullarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, yazgıları yaşamış, benzer ödevlerle
yükümlü olmuş kişiler topluluğu” olarak tanımlamaktadır. Kuşakların hayata, olaylara, insanlara
bakışlarında nasıl ki bir takım benzerlik ve farklılıklar varsa girişimcilik özeliklerinde de bu tür
durumların olması kaçınılmazdır.
Girişimcilik; ülkelerin gelişimine katkıda bulunması ve kalkınmasında itici güç olması, istihdama
katkı sağlaması sonucu işsizliği azaltması, toplumsal refah düzeyini arttırması, değişime öncülük
etmesi vb. yönlerle ülkelerin sosyal, siyasal, ekonomik ve teknolojik açıdan dünyada söz sahibini
olmalarını sağlar.
Türk Dil Kurumu’nun İktisat Terimleri Sözlüğü’nde ise girişimcilik kavramı, “emek, sermaye ve
doğayı bir araya getirerek üretim sürecinin bir üretim faktörü olarak tasarlanması, örgütlenmesi ve
onun tüm riskinin üstlenilmesi ” şeklinde tanımlanmıştır.
İşletmelerin temel amacı çeşitli ekonomik gereksinimleri sağlayacak çalışmalarda bulunarak bunu
“işletmenin sürekliliği kavramı” gereği belli bir girişimciye bağlı kalmadan kuşaklar boyu devam
ettirmektir. Muhasebenin de on iki temel kavramından biri olan “işletmenin sürekliliği kavramı”
ışığında işletmenin; ekonomik ve finansal durumu hakkında güvenilir sayısal verilerin birikimini
sağlayan, kaydeden, sınıflandıran ve bu verileri geleceğe ilişkin alınacak işletme içi ve işletme dışı
kişi ve gruplara aktarma amacı güden “Muhasebe Bilimi” karşımıza çıkar. (Selek, 1990: 4)
Akdoğan ve Tenker (2010) muhasebeyi, mali karaktere sahip olayları para birimi ile ifade ederek
sınıflayan, tarih sırası ile kaydeden, işletmenin mali durumu ile yakından ilgilenen gruplara
işletmenin mali yapısını, karlılığını, kullandığı fonların kaynaklarını tablolarla raporlayan ve bu
raporları yorumlayan bir mali sanat olarak tanımlamışlardır.
Muhasebe eğitimi almış bireylerin karlılık analizi, yasal ve vergi mevzuatı, maliyet kontrolü, sabit
ve değişken giderler vb. konularda diğer bireylere kıyasla daha fazla bilgiye sahip olması beklenir.
Bu sahip oldukları bilgi ile işletme yönetimi konusunda daha yüksek performansa sahip olmaları
gerekir. Bu yönleriyle bu kişilerin kendi işlerini kurma, girişimci olma eğilimlerinin aldıkları
muhasebe eğitiminden etkilenip etkilenmemeleri durumu araştırılması gereken bir konudur.
Girişimcilik eğilimlerinin ölçülmesi konusunda literatürde birçok çalışma yapılmış olmasına
rağmen muhasebe eğitimi almış bireylerin girişimcilik eğilimlerinin ölçümlenmesi konulu bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Literatürdeki bu eksiklik bu çalışmanın yapılmasının temel gerekçesini
oluşturmaktadır.
Çalışmamızda muhasebe eğitimi almış bireylerin girişimcilik eğilimlerinin ölçümlenmesi X ve Y
kuşağı dikkate alınarak ankete tabi tutulmuş ve sonuçlar sosyo-ekonomik, demografik ve bazı
girişimcilik ile ilgili özelliklere göre analiz edilmiştir.

2. LİTERATÜR
2.1. Girişimci Ve Girişimcinin Özellikleri
Girişimci kavramı, köken olarak Latince’deki “intare” kelimesinden, Fransızca “entre” (girmek,
giriş) ve “prendre” (almak üstlenmek) kelime kökenlerinden oluşan “entreprendre” ve
İngilizce’deki “enter (giriş)” ve “pre (ilk)” kelime kökenlerinden oluşan “entrepreneur (ilk girişen,
başlayan)” kelimelerinden gelmekte olup iş dünyasında fırsatları tanımlayan ve bunların
kapitalizasyonu için gerekli kaynakları bir araya getiren ve kar-büyüme amaçları doğrultusunda
gereksinmeleri karşılamak üzere risk üstlenerek yeni iş yaratan kişi ve üretim faktörüdür(Öğüt,
Şendoğdu, & Yılmaz, 2006: 431).
Girişimci kavramı, akademik olarak ilk kez 18. yüzyılda ekonomist Richard Cantillon tarafından
1755 yılında basılan “Essai sur la natüre du commerce en general’ adlı eserde vurgulanmış ve
girişimci ‘risk alan kişi’ olarak tanımlanmıştır. Cantillon’a göre girişimci; malları belirli fiyatlarla
satın alıp değişken, belirgin olmayan fiyatlara satma riskini üstlenen kişidir. Sonraki yıllarda
girişimciliğin tanımı farklı kişilerce yapılmış olup 20. yüzyılda girişimciliğin modern bir tanımı ise
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Joseph Alois Schumpeter tarafından yapılmıştır. Schumpeter, girişimciyi yenilikçi rolü ile
ekonomide değişim meydana getiren, toplumda değişimi yaratacak kişi ve kurumlar olarak
tanımlamıştır(Küçükaltan, 2009: 23).
Halk arasında iş adamı, iş bilen, kabiliyetli ve atılgan sözcükleri ile ifade edilen temel üretim
faktörlerinden olan girişimci, çevresindeki fırsatların farkına vararak kendisine ait veya
başkalarından temin ettiği sermayeyi kar ve zarar olasılığını bilerek üretim faktörlerine yatıran,
pazarlanabilir ürün ve/veya hizmetlere dönüştüren ve yenilikçi fikirlerini uygulamak için rekabetçi
pazarın risklerini dikkate alan ve bütün bu çabalarından ödül sağlayan tüzel veya özel kişiler olarak
karşımıza çıkmaktadır(Şimşek, 2008: 27).
Literatür incelendiğinde girişimci tanımlarında birtakım girişimci özelliklerinin ön plana çıktığı
görülmektedir. Yeniliği sunan ve olası riskleri üstlenmeyi göze alan ve iktisadi faaliyetlere
dinamizm kazandıran girişimcileri diğer kişilerden ayıran girişimci kişilik özellikleri şöyle
sıralanabilir(İçerli, Yıldırım & Demirel, 2011: 193):
 Yenilikçi düşünme yeteneğine sahip olmak,
 Yüksek düzeyde çalışma motivasyonuna sahip olmak,
 Kararlarında dengeli olma ve dirayet yeteneğine sahip olmak,
 Devamlı, kalıcı sosyal ilişkiler ve iletişim kurmak,
 Kararlı, disiplinli ve kontrollü olmak,
 Çevresine karşı sosyal sorumluluğu taşıyabilmek,
 İş ve özel hayatında yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek,
 İşine karşı içten veya gönüllü olmak,
 İnsanlarla koordineli olma ve takım çalışmasına uyum göstermek,
 Zamanı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak,
 Değişime açık olmak veya değişimi kabullenmek,
 Fırsat odaklılık,
 Proaktiflik,
 Sezgilerine güvenmek,
 Atak olmak,
 Uzun çalışma saatlerine uyumlu olmak,
 Bağımsız hareket etmeyi istemek,
 İşletme fonksiyonlarını yönetme becerisine sahip olmak,
 Şanslarını deneme konusunda cesaret göstermek,
 Söz verdiği ve başladığı işi zamanında bitirmek,
 İnsanları ikna kabiliyetine ve güvenilir bir kişiliğe sahip olmak,
 Açık ve anlaşılır bir vizyon insanı olmak,
 Özel hayatla iş hayatı arasında denge kurabilme yeteneğine sahip olmak.
Girişimci özelliklerinin genelde kişisel yetenekler ve alınan eğitim tarafından belirlendiği
düşünülse de tek başına iki unsur etki etmemektedir. Girişimcilerin yaşadıkları sosyo-ekonomik
ortamın, içinde bulunduğu örgüt kültürünün ve çevresel faktörlerin de girişimciliği şekillendiren
faktörler olarak önemi yadsınamaz bir gerçektir. Girişimciliği şekillendiren etmenler Tablo 1’de
görüldüğü gibi sıralanabilir.
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1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Tablo 1: Girişimciliği Şekillendiren Etmenler
Geçmişten Gelen Etmenler
Genetik Faktörler
Aile
Eğitim
Deneyim
Örgüt Yapısı
Coğrafi Konum
Kazanılan Bilgi, Deneyim ve Beceriler
İş Arkadaşları İle İlişkiler
Motivasyon
Çevresel Faktörler
Ekonomik Koşullar
Risk Sermayesinin Sağlanabilirliği
Girişimcilik Örnekleri
Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanabilme
Tüketicilerin Kazanabilirliği, İnsan Gücü ve Hizmet Desteğinin Sağlanması

Kaynak: (Korkmaz, 2000: 168)
Tablodan da anlaşıldığı üzere girişimci olmayı belirleyen faktörlerin bireysel, çevresel ve örgüt
yapısı faktörleri ile şekillendiği görülmektedir.
2.2. Girişimcilik Kavramı
Girişimci ruha sahip kişilerin gerek içsel faktörler gerek dışsal faktörler tarafından
yönlendirilmesiyle yenilik oluşturan, toplumda değişime yol açan ve ekonomik hayata katkı
sağlayan bir ‘girişimcilik süreci’ karşımıza çıkar.
Girişimciliğin literatürde birçok tanımı yapılmış olmasına karşın genel kabul görmüş bir tanımı
mevcut değildir. Bird'e göre girişimcilik, değer oluşturma ve kar amacına yönelik yeni bir işletme
kurma, mevcut işletmeyi büyütme ve/veya yeni mal-hizmet üretme işidir (Naktiyok, 2004: 3).
Hisrich (1985) girişimciliği, finansal, sosyal, psikolojik risklerle birlikte parasal ve kişisel tatmine
yönelik, gerekli zaman ve çabayı harcayarak marjinal bir değere sahip bir şey meydana getirme
süreci olarak tanımlamıştır (Nur & Erataş, 2013: 158).
Gültekin, Arslan ve Çakır (2016) girişimciliği, yeni ve bağımsız işletmeler oluşturma süreci olarak
ifade etmektedirler. Korkmaz’a göre girişimcilik (2000), büyüme potansiyeli olup sermaye
piyasasına kayıtlı olmayan firmalar için riskli yatırımlarının provizyonun sağlanması anlamına
gelen risk sermayesi (venture capital) ile bir işe başlayıp işi sürdürmektir.
Bir başka tanıma göre ise girişimcilik, bilgi toplumunda bir iş kurma fikri ile bireylerin ve
kurumların çeşitli finansman yöntemleriyle olası riskleri göze alarak hızla değişen piyasa
şartlarında yeni iş sahaları ve istihdam oluşturarak zengin ve yoksul arasında gelir eşitsizliğini nispi
derecede azaltacak bir orta sınıf yaratmaya yönelik iktisadi faaliyettir (Çelik, 2006: 468).
Özetle girişimcilik kavramı, girişimcinin fırsat odaklı olup “başkalarının baktığı ama göremediği
fırsatları görmesi ve bunları birer iş fikrine dönüştürebilmesi” , “risk üstlenen” ve “yenilikçi”
kimliğini ön plana çıkardığı dinamik bir süreci kapsamaktadır.
2.3. Girişimci Olmak İçin Muhasebe Eğitimi Almanın Önemi
Üretim faktörlerinin birleştiricisi ve şekillendiricisi girişimci (müteşebbis), üretim için gerekli
malzemeleri bir araya getirip insan ve teknoloji yardımıyla dönüşüme tabi tutarak mal ve hizmet
ürettiği toplumsal, teknik ve ekonomik birimlere “işletme” (teşebbüs) denir (Şimşek, 2008: 30).
İşletmelerin üretim faktörlerini verimli kullanarak topluma hizmet etmesi ve hayatını
sürdürebilmesi için kar elde etmeyi hedefleyen ve zarar riskini de göze alan kurucu ya da kurucular
yani bizzat girişimciler tarafından iyi yönetilmesi şarttır (Gücenme, 2000: 4). Bilindiği gibi
girişimci, bilgi toplumu kavramları içinde vizyon ve misyon sahibi, liderlik gücünü ve geleceğe
dönük hedeflerini sezgisel düşünceleriyle besleyerek içinde bulunduğu şartları başarıyla yönetme
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eğilimi gösteren, zenginlik ve istihdam üreterek çevresine karşı sosyal sorumluluğunun da
bilincinde olan biridir.
Muhasebe eğitimi almış bilinçli bir girişimci; devlete karşı yükümlülüklerinin bilincinde olan, aylık
vergi dönemlerinde, üçer aylık kazançlarını vergilendirdiği geçici vergi dönemlerinde ve yıllık
ödeyeceği gelir vergisi ya da kurumlar vergilerinin hesabını yapabilen ve buna göre bütçesini
ayıran, işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na ödemekle yükümlü olduğu işçilerin
sigortasının sorumluluğunu taşıyan ve ödemeleri yapan, mükellefiyeti doğuran faaliyetler dışındaki
işlemler nedeniyle yüklenilen Katma Değer Vergisi (KDV)’nin indirilmesinin mümkün olmadığını
ve ayrıca KDV’nin indirilebilmesi için mutlak suretle bu belgelerin yasal olarak tutulması zorunlu
olan defterlere ilgili yıl sonuna kadar kaydedilmesi gerektiğini bilmelidir. Olası bir vergi
kontrolüne karşı kayıtlarını yasal olarak kayıt altına alan ve mali müşavirinin doğru kayıt
tuttuğunun kontrolünü yapabilecek bilince ve muhasebe bilgisine sahip olan, vergi bilincine sahip
ve vergi risklerini önceden görüp tedbir alan kişi özelliği göstermelidir.
Muhasebe eğitimi almış bilinçli bir girişimci için iyi bir muhasebeci; mali danışmanlık adı altında
kayıtlarını yasal mevzuatlara göre tutan, yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getiren,
kanunlardaki girişimcilik ile ilgili yasal teşviklerinden haberdar olan, girişimcilere belirli zaman
aralıklarıyla verilen hibe ve/veya faizsiz kredi fırsatlarının takibini yapıp mükelleflerine duyuran
girişimciyi (mükellefini) vergi riskinden koruyan kişidir. Bu bilinci taşıyan girişimcinin işletmesini
karlı olarak devam ettirip geleceğe yönelik stratejik kararlar alması toplum için önem taşır. Bu
bilince sahip olmayanlar ise muhasebenin bookeeping (defter tutma) ile aynı anlama geldiğini, az
vergi ödettiği düşüncesiyle mali müşavirinin iyi bir mali müşavir olduğu fikrindedir.
Kanuni değişiklikleri takip eden girişimciler kanun koyucularının kendi lehlerine yaptığı
düzenlemelerin farkındalığını taşır ve bu düzenlemeleri fırsata dönüştürürler. ”Genç Girişimcilerde
Kazanç İstisnası” bu konuda yapılmış güncel düzenlemelerden biridir. Kanundaki belirli şartları
sağlayan girişimciler, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi
boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı gelir vergisinden
istisna olacak, istisnanın üstündeki kazançları ise genel hükümler çerçevesinde vergilendirilecektir.
75.000 TL’lik istisna tutarı üç vergilendirme dönemi için toplam istisna tutarı olmayıp her
vergilendirme dönemi için ayrı ayrı uygulanacak olan bir istisna tutarıdır.
2.4. Kuşaklar ve Özellikleri
Zaman içinde kuşaklar, önceki kuşaktan farklılaşarak motivasyon, tutumlar, iş değerleri, kişisel
özellikler bakımından gelişim ve değişim göstermektedir(Kayabaşı, Taşkın, & Kayık, 2016: 30).
Bugünün işgücü geçmişten günümüze beş kuşağa mensup bireylerden meydana
gelmektedir(Serçemeli, Kurnaz, & Özcan, 2015: 263):
 Gelenekselciler (Sessiz Kuşak) (1925-1945),
 Bebek Patlaması (Baby Boomers) (1946-1964),
 X Kuşağı (1965-1976),
 Y Kuşağı (1977-1994),
 Z kuşağıdır (1994 ve sonrası).


10 Şubat 2016 Tarihli ve 29620 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun Mülga Mükerrer Madde 20. maddesi


Yasaya konu istisna şartları:
1.
2.

3.
4.

5.

İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak
ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil
çalışmamak bu şartı bozmaz.),
Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu
maddedeki şartları taşıması,
Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine
devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın
hısımlarından devralınmamış olması,
Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.
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Kuşaklar arasında birçok kişisel özellikler, davranışlar ve tutumlar açısından farklılıklar bulunduğu
aşikardır. Bu durum Tablo 2’de gösterilmiştir (Akdemir vd., 2014: 16).
Tablo 2 Kuşakların Belli Başlı Özellikleri Ve Değerleri

Özellikler
ve
Değerler

Baby Boomers
-Yüksek sadakat
duygusu
-Takım
çalışmasına
önem veren
-İşkolik
-Rekabetçi
-Kanaatkar
-Teknolojiye
uzak

X Kuşağı
-Değişken
sadakat duygusu
-Topluma
duyarlı
-Otoriteye
saygılı
-Yüksek iş
motivasyonu
-Kanaatkar
-Kaygılı
Teknolojiyle
ilişkisi düşük

Y Kuşağı
-Az sadakat
duygusu
-Bağımsızlığa
düşkün
-Çok sık iş
değiştiren
-Direkt emir
almaktan
hoşlanmayan
-Bireyci
-Teknolojiyle
büyüyen

Z Kuşağı
-Yaratıcı
-İşbirlikçi
-Sanal
dünyaya
hakim
-Teknoloji
ile doğan

Kaynak: Akdemir vd., 2014: 16

2.5. Yazında Yapılan Girişimcilik Araştırmaları
Literatürde spesifik olarak muhasebe eğitimi almış kişilerin girişimcilik eğilimlerini ölçen bir
çalışmaya rastlanmamış olup üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerine yönelik ve
girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimindeki etkisini ölçmeye yönelik bir çok çalışmaya
rastlanmıştır. Çalışmanın önemi de bu noktada karşımıza çıkmaktadır.
Wang & Wong (2004) ‘un yaptıkları çalışmada öğrenciler arasında girişimcilik ilgilerinin yüksek
olmasına rağmen, yetersiz işletmecilik bilgisi ve daha da önemlisi hayallerini gerçekleştirmek için
risk almadıkları görülmüştür. Bununla birlikte eğitim seviyesi, cinsiyet ve ailedeki iş yaşamı
tecrübesi kişilerin kendi işini kurmasını büyük oranda etkilerken etnik yapı, vatandaşlık ve aile
geliri statüsünün daha az etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Dündar & Ağca (2007) Afyon Kocatepe Üniversitesi lisans öğrencilerinin girişimcilik
özelliklerinin incelenmesine ilişkin yaptıkları ampirik çalışmayı, farklı alanlarda eğitim almış
kişilerin aldıkları eğitimin girişimcilik özellikleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amacıyla
farklı fakültelerde eğitim gören 1200 öğrenciye uygulamışlardır. Araştırma ile gelecekte girişimci
olma eğilimine sahip öğrencilerin girişimci olma eğilimine sahip olmayanlara kıyasla daha fazla
risk aldığı, kendine güven duyduğu ve yenilikçi özellik gösterdikleri belirlenmiştir.
Balaban & Özdemir (2008) girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisini Sakarya
Üniversitesi İİBF işletme öğrencileri üzerinde belirlemeye çalıştıkları çalışmada, girişimcilik
eğitiminin kişilerin potansiyelini keşfetmesini hızlandırdığı ve öğrencilerin yeteneklerini
geliştirerek başarı düzeyini arttırmasına yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır.
Uygun, Mete ve Güner (2012) genç girişimci adaylarının girişimcilik eğilimi ve girişimcilik
özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmayı, Aksaray Üniversitesi’nde
okuyan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki 1080 katılımcıya tabi tutmuştur. Elde
edilen bulgular, erkeklerin kadınlara, aile geliri yüksek olanların nispeten düşük olanlara, batıda
büyüyenlerin diğer bölgelerde büyüyenlere, önceden iş deneyimi olanların olmayanlara göre kendi
işlerini kurma eğiliminin daha fazla olduğu ve kişisel özelliklerden risk alma ve özgüven ile
girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki taşıması sonucu kişilik özellikleri arttıkça girişimci
olma eğiliminin de arttığı yönündedir.
Keleş, (2013) girişimcilik eğiliminin kuşak farkına göre incelenmesi isimli çalışmasında, İstanbul
ilinde ikamet eden farklı kuşakların girişimcilik eğilimini kuşak farkına göre incelemiştir.
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Çalışmada iş kurma davranışı girişimcilik eğilimi olarak ele alınmış olup Y kuşağında olanların
diğer kuşaklara oranla daha fazla yaratıcılık eğilimi gösterdikleri ve risk alabildikleri başka bir
deyişle diğer kuşaklar ile Y kuşağı arasında bu iki bileşen bakımından anlamlı farklılıkların olduğu
tespit edilmiştir.
Gültekin, Arslan ve Çakır (2016) üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerine etki eden
demografik faktörlerin belirlenmesi amacıyla Harran Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere yüz
yüze anket yöntemi ile yaptıkları araştırma sonucunda, öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, toplam aile
geliri, toplam aylık harçlık miktarı ve eğitim gördüğü sınıf açısından girişimcilik özelliklerinde
farklılık olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

3. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
3.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, Muhasebe eğitimi almış X ve Y kuşağına mensup Şanlıurfa’da ikamet eden
bireylerin girişimcilik özelliklerine etki eden demografik faktörlerin belirlenmesidir.
3.2. Örnekleme Süreci
Araştırmanın ana kütlesini X ve Y kuşağındaki muhasebe eğitimi almış bireyler oluşturmaktadır.
Örnek kütlesini ise zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle ve kolay ulaşılabilir olmaları nedeniyle
Şanlıurfa’da yaşayan X ve Y kuşağındaki muhasebe eğitimi almış bireyler oluşturmaktadır.
Araştırma için gerekli olan veriler kolayda örnekleme metodu kullanılarak yüz yüze anket ve
online anket yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Anketler 12.07.2017 ile 12.08.2017 tarihleri
arasında yapılmıştır.
3.3.Veri Toplama Yöntemi ve Aracı
Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, girişimcilik eğilimi için Gültekin,
Arslan ve Çakır (2016) tarafından geliştirilen 27 maddelik ölçek yer almaktadır. İkinci bölümde,
katılımcıların cinsiyeti, medeni durumu, toplam geliri, mensup olduğu kuşak, ailedeki girişimci
bireyin sorgulandığı, yeterli sermayesi olması durumunda girişimci olma isteği ve eğitim durumu
gibi 7 demografik soruya yer verilmiştir. Anket formu X ve Y kuşağına mensup 204 kişiye
uygulandı.
3.4. Araştırmanın Hipotezleri
H1: Genel girişimcilik eğilimi cinsiyete göre değişkenlik gösterir.
H2: Genel girişimcilik eğilimi kuşak sınıfına göre değişkenlik gösterir.
H3: Genel girişimcilik eğilimi yeterli sermaye olması duruma göre değişkenlik gösterir.
H4: Genel girişimcilik eğilimi ailede girişimci olmasına göre değişkenlik gösterir.
H5: Genel girişimcilik eğilimi eğitim duruma göre değişkenlik gösterir.
H6: Genel girişimcilik eğilimi gelir düzeyine göre değişkenlik gösterir.
H7: Muhasebe eğitimi almış bireylerin yeterli sermayeleri olması durumunda girişimci olma
cinsiyet değişkeninden bağımsız değildir.
H8: Muhasebe eğitimi almış bireylerin yeterli sermayeleri olması durumunda girişimci olma
kuşağa göre bağımsız değildir.
H9: Muhasebe eğitimi almış bireylerin yeterli sermayeleri olması durumunda girişimci olma
medeni duruma göre bağımsız değildir.
H10: Muhasebe eğitimi almış bireylerin yeterli sermayeleri olması durumunda girişimci olma
ailede girişimci bir birey olması durumundan bağımsız değildir.
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3.5. Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında oluşturulan anket X ve Y kuşağında yer alan 204 kişiye uygulanmıştır.
Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler, SPSS paket programı ile analiz edilmiştir.
Araştırmada girişimcilik genel eğilimini ölçen ölçeğin tek boyutluluk özelliğinin içsel tutarlık
ölçütü olarak Cronbach Alpha Testinden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan verilerin
betimsel istatistikleri yanında; Girişimcilik genel eğiliminin cinsiyet, kuşak gibi sınıfsal değişkenler
arasındaki farklığın anlaşılması amacıyla t testinden yararlanılırken, çok gruplu farklılık
araştırmasında tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Farklılıklar tespit edilen gruplar arasındaki
değişimi daha iyi anlamak için Post Hoc testlerden türdeş olmayan varyans testlerinden Tamhane
testi yapılmıştır. Ayrıca, bazı nominal değişkenlerin bağımsızlık testi kapsamındaki
karşılaştırmasında ise Pearson Ki-kare testi kullanılmıştır.
3.6. Araştırmanın Güvenirliliği
Muhasebe eğitimi almış bireylerin girişimcilik eğilimlerinin ölçümlenmesinde Gültekin, Arslan ve
Çakır (2016) tarafından 27 maddeye indirilen ölçeğin güvenilirlik içsel tutarlık değeri, Cronbach
alfa ve örneklem yeterlilik değeri (KMO) Tablo 1’de verilmiştir.
Değişken
Sayısı

Tablo1: Geçerlilik ve güvenilirlik analizleri
Cronbach
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Alpha
Sampling Adequacy

27

0,981

0,961

P
0,0001

3.7. Araştırmanın Bulguları
Katılımcıların demografik ve sosyo-ekonomik bulguları aşağıda Tablo 2’de verilmiştir.
Katılımcıların demografik ve sosyo-ekonomik bulguları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar;
katılımcıların %67,2’sinin erkek olduğu, %55,4’ ünün lisans derecesinde mezuniyeti olduğu,
%33,8’ inin 1001-3000 TL arasında gelir düzeyine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. %56,4
‘ünün ise ailesinde girişimci birey barınmadığı fakat yeterli sermayeleri olması durumunda %86,3’
ünün girişimci olmak istediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca katılımcıların %62,7’ sini Y kuşağı
oluşturmaktadır.
Tablo 2: Katılımcıların demografik ve sosyo-ekonomik bulguları
Sayı
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Eğitim Düzeyi
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam
Gelir(TL)
1000 TL den az
1001-3000
3001-5000
5001 ve üzeri
Toplam

Yüzde
(%)

67
137
204

32,8
67,2
100,0

17
23
113
51
204

8,3
11,3
55,4
25,0
100,0

47
69
41
47
204

23,0
33,8
20,1
23,0
100,0

Medeni durum
Evli
Bekar
Boş
Toplam
Ailede girişimcinin olması durumu
Evet
Hayır
Boş
Toplam
Yeterli sermaye olması durumunda
girişimci olma isteği
Evet
Hayır
Toplam
Kuşak durumu
X Kuşağı
Y Kuşağı
Toplam

696

Sayı

Yüzde
(%)

100
103
1
204

49,0
50,5
0,5
100,0

87
115
2
204

42,6
56,4
1,0
100,0

176
28
204

86,3
13,7
100,0

76
128
204

37,3
62,7
100,0
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Farklı işlere yönelik motivasyonum ve
eğilimlerim güçlüdür.
Ortak çalışmalarda işleri sıraya koymak
benim için planlanmamış ancak doğal bir
görev niteliğindedir.
Kendi işimi kurabilirim.
Bir işte ya da uygulamada liderliği ele
almaktan çekinmem.
Günde 10-16 saat çalışmayı göze alabilirim.
Eğer, bir şeyi yapmayı aklıma koyarsam,
hiçbir şeyin beni durdurmasına izin vermem.
Geleceği görerek ona dönük hazırlıklar
yapabilirim.
İş konusunda gelecekle ilgili etkili kararlar
alabilirim.
O anki uğraşımda geçmiş performansımdan
daha iyi olabilmek için daha çok çaba
harcamaya çalışırım.
Görevimin son derece zor olduğu zamanlarda
elimden gelenin en iyisini yaparım.
Hayatımı dış etkenlere bırakmam.
Kararlarımla hayatımı şekillendirebileceğimi
düşünüyorum.
Yaptığım planları yürütebileceğimden
çoğunlukla eminimdir.
Ortalama

5. Kesinlikle
Katılmıyorum

Elimdeki kaynakları bir araya getirerek
verimliliğe dönüştürebilirim.
İşimde ve çalışmalarımda ortaya çıkan
değişimlere açığımdır.
İşimde yaratıcılık yönüm güçlüdür.

4. Katılmıyorum

Yeni bir şeyleri denememe imkan veren
projeler üzerinde çalışmayı severim.
Eski fikirlere ve uygulamalara meydan
okumayı ve daha iyilerini araştırmayı
severim.
Yeni bir perspektiften bakmama imkan
sağlayan proje ve işlerle uğraşırım.
Geçmişte başkaları tarafından kullanılmamış
yeni yöntemlerle çalışmayı denerim.
Üzerinde çalıştığım bir konuda hata
yapmaktan çekinmem.
Yeteneklerimi uygulayabilecek alanlar
oluştururum.
Arkadaşlarımdan gelen bazı projelere
katılmaktan çekinmem.
Başarıyı sağlayacak uygun yöntem ve
tekniklerin arayışı içerisindeyimdir.
Karşıma çıkan fırsatları değerlendiririm.

3. Kararsızım

Kendimde farklı işler yapabilecek enerjiyi
hissederim.
Risk almaktan çekinmem.

2. Katılıyorum

Girişimcilik
Değişkenleri

1. Kesinlikle
Katılıyorum

Tablo 3: Girişimcilik değişkenleri

91

51

13

25

24

204

2,22

1,422

73

48

31

33

18

203

2,38

1,350

71

65

14

28

26

204

2,38

1,407

71

59

23

29

21

203

2,36

1,358

61

65

28

31

19

204

2,42

1,309

51

69

38

27

17

202

2,46

1,238

55

58

34

36

18

201

2,52

1,304

59

70

27

34

14

204

2,38

1,252

54

73

26

33

16

202

2,43

1,261

70

63

13

28

30

204

2,44

1,449

75

51

23

29

24

202

2,32

1,318

61

64

23

36

18

202

2,44

1,323

69

59

21

25

28

202

2,43

1,420

72

60

19

28

25

204

2,38

1,401

71

61

25

29

18

204

2,50

1,330

48

57

22

30

18

175

2,43

1,475

78

48

22

25

31

204

2,38

1,434

78

47

24

26

26

201

2,74

1,477

53

28

32

31

29

173

2,47

1,437

63

37

24

27

22

173

2,33

1,335

69

63

22

27

20

201

2,17

1,306

84

60

15

29

15

203

2,33

1,403

66

49

14

25

20

174

2,28

1,457

87

48

15

24

27

201

2,46

1,313

60

58

38

26

21

203

2,34

1,434

79

58

12

29

26

204

2,30

1,345

71

68

20

22

23

204

2,22

1,422

68

57

23

29

22
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Tablo 3 verilerine bakıldığı zaman 27 ölçekli genel girişimcilik eğilimi ortalamasının 2,40 olduğu
bu sonucun ise muhasebe eğitimi almış bireyler açısından kararsızlık noktasının üzerinde bir
girişimcilik eğilimi olduğu şeklinde yorumlanabilir.
27 ölçekli girişimcilik sorularına verilen cevaplara bakıldığında 91 kişinin kendisinde farklı işler
yapabilecek enerjiyi fazlasıyla hissetmelerine karşın 29 kişinin ise günde 10-16 saat çalışmayı
istemeyen bir olumsuz girişimcilik eğilimi gösterdiği görülmüştür.
Tablo 4: Cinsiyete göre girişimcilik eğilimi
Kadın
Erkek
Ortalama
Ortalama
t değeri
(s.d)
(s.d)
2,21
2,46
Genel girişimcilik eğilimi
-1,638◊
(0,877)
(1,187)
◊ Varyanslar homojen değil *p<0,05. **p<0,001.

P

H0

0,103

Kabul

Cinsiyete göre muhasebe eğitimi almış bireylerin genel girişimcilik eğilimleri arasında %5 hata
seviyesinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Cinsiyetin genel girişimcilik eğilimi göstermede
bir etkisinin olmadığı söylenebilir.
Katılımcıların yaş gruplarına göre X ve Y kuşağı şeklinde sınıflandırıldığı muhasebe eğitimi almış
bireylerin genel girişimcilik eğilimleri arasında %5 hata seviyesinde anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır. Yaşa göre oluşturulan kuşak gruplarının da genel girişimcilik eğilimi göstermede
bir etkisinin olmadığı söylenebilir.
Tablo 5: Kuşak türüne göre girişimcilik eğilimi
X Kuşağı
Y Kuşağı
Ortalama
Ortalama
t değeri
(s.d)
(s.d)
2,51
2,29
Genel girişimcilik eğilimi
1,327
(1,164)
(1,055)
◊ Varyanslar homojen değil *p<0,05. **p<0,001.

P

H0

0,186

Kabul

Tablo 6: Yeterli sermaye olması durumuna göre girişimcilik eğilimi
Evet
Hayır
Ortalama
Ortalama
t değeri
P
(s.d)
(s.d)
2,39
2,33
Genel girişimcilik eğilimi
0,308
0,759
(1,144)
(0,769)
◊ Varyanslar homojen değil *p<0,05. **p<0,001.

H0
Kabul

Katılımcıların yeterli sermayeleri olması durumunda girişimcilik eğilimi gösterme ve göstermeme
gibi iki farklı gruba ayrılarak yapılan genel girişimcilik eğilimlerinin karşılaştırılmasında da
anlamlı bir farklılık %5 hata seviyesinde bulunamamıştır. Bireyleri genellikle girişimcilik eğilimi
gösterme konusunda ileri sürdükleri en önemli kısıt; “sermayem yok”, “param yok” şeklindedir.
Oysa muhasebe eğitimli bireylerin sermayeleri olması veya olmamasının girişimcilik eğilimi
göstermede bir etkisinin olmadığı görülmüştür.
Tablo 7: Ailede bir girişimci olması durumuna göre girişimcilik eğilimi
Var
Yok
Ortalama
Ortalama
t değeri
P
H0
(s.d)
(s.d)
2,27
2,48
Genel girişimcilik eğilimi
-1,326
0,186
Kabul
(1,126)
(1,078)
◊ Varyanslar homojen değil *p<0,05. **p<0,001.

Katılımcıların ailelerinde girişimci bir birey olup olmaması durumuna göre yapılan
sınıflandırmada; genel girişimcilik eğilimlerinin karşılaştırılmasında da anlamlı bir farklılık %5
698
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hata seviyesinde bulunamamıştır. Yine girişimcilerin, yaptıkları işler ile kazançları ile sahip
oldukları yaşam standartları ile bir referans grubu oldukları tartışılmaz bir gerçektir.
Oysa burada yapılan karşılaştırmada ailesinde girişimci birey olup olmaması durumuna göre de
genel girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı anlaşılmış olup
girişimciliğin çok farklı etkileyici değişkenleri olduğu çok net bir şekilde söylenebilir.
Tablo 8: Eğitim ve gelire göre tek yönlü ANOVA
Grup Değişkenleri
Eğitim durumu
Gelir
F
P
F
P
Genel girişimcilik eğilimi
5,484
0,001◊**
7,152
0,001◊**
◊ Varyanslar homojen değil *p<0,05. **p<0,001.

Eğitim ve gelire göre genel girişimcilik eğilimi ortalaması karşılaştırıldığında %1 ve daha düşük
seviyede farklılık anlamlı bulunmuş, her iki tek yönlü varyans analizinin varyansları homojen
olmadığından çoklu karşılaştırma testi olarak Tamhane testi yapılarak aşağıdaki tabloda farklılıklar
gruplar bazında ele alınmıştır.
Tablo 9: Eğitime Göre Çoklu Karşılaştırma Tamhane testi sonuçları
Eğitim
Eğitim
Ortalama fark
Std. Hata
Lise
Önlisans
0,17643
0,28040
Lisans
-0,11186
0,24484
Lisansüstü
-0,72235
0,28483
Onlisans
Lise
-0,17643
0,28040
Lisans
-0,28829
0,19410
*
Lisansüstü
-0,89879
0,24260
Genel girişimcilik
eğilimi
Lisans
Lise
0,11186
0,24484
Önlisans
0,28829
0,19410
Lisansüstü
-0,61049*
0,20045
Lisansüstü
Lise
0,72235
0,28483
Önlisans
0,89879*
0,24260
*
Lisans
0,61049
0,20045
Tamhane

P
0,990
0,998
0,090
0,990
0,611
0,003
0,998
0,611
0,019
0,090
0,003
0,019

Muhasebe eğitimi almış bireylerin eğitim düzeylerine göre yapılan Tamhane çoklu karşılaştırma
testinde Lisansüstü eğitimli olanların ön lisans eğitimli olan bireylere göre daha düşük girişimcilik
eğilimine sahip oldukları %5 hata payında anlamlı bulunurken; diğer eğitim seviyesindeki
bireylerin girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık %5 hata payında bulunamamıştır.
Tablo 10: Eğitime Göre Çoklu Karşılaştırma Tamhane testi sonuçları
Gelir
Gelir
Ortalama
Std. Hata
düzeyi(TL)
düzeyi(TL)
fark
1000’ den az
1001-3000
-0,15805
0,15885
*
3001-5000
-0,90379
0,21662
5001 ve üzeri
-0,60200*
0,19497
1001-3000
1000’ den az
0,15805
0,15885
*
3001-5000
-0,74573
0,23324
5001
ve
üzeri
-0,44395
0,21329
Genel girişimcilik
*
eğilimi
3001-5000
1000’ den az
0,90379
0,21662
*
1001-3000
0,74573
0,23324
5001 ve üzeri
0,30178
0,25919
*
5001 ve üzeri
1000’ den az
0,60200
0,19497
1001-3000
0,44395
0,21329
3001-5000
-0,30178
0,25919
Tamhane
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P
0,903
0,001
0,017
0,903
0,012
0,218
0,001
0,012
0,819
0,017
0,218
0,819
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Yine muhasebe eğitimi almış bireylerin gelir düzeylerine göre yapılan Tamhane çoklu
karşılaştırma testinde; 3001-5000 TL geliri olanların ve 5001 TL den fazla geliri olanların 1000 TL
den az ve 1001-3000 TL geliri olan bireylere göre girişimcilik eğiliminin daha düşük olduğu %5
hata payında anlamlı bulunmuştur. Diğer gelir düzeylerindeki çoklu karşılaştırmalarda anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır. Bu durumu, gelir düzeyinin yükselmesine bağlı olarak sürdürülen hayatın
devamlılığı ve elde tutulması açısından, bir yönde garanti altına alınması bireylerin risk almaktan
kaçındıkları anlamında girişimcilik eğiliminin düştüğü söylenebilir. Kısaca katılımcıların daha
düşük gelire sahip olanların içinde bulundukları hayat standardını yükseltmek amacıyla
girişimciliğe daha eğilimli oldukları şeklinde yorum yapılabilir.
Tablo 11: Cinsiyet, Kuşak, Medeni durum ve Ailede girişimci birey olması durumuna göre
Yeterli sermaye olması durumunda girişimci olma isteği
Yeterli sermaye
olması durumunda
Pearson
Toplam
s.d
P
H0
girişimci olma isteği
Ki-kare
Evet
Hayır
Kadın
54
13
67
Erkek
122
15
137
2,716
1
0,099 Kabul
Toplam
176
28
204
X Kuşağı
63
13
76
Y kuşağı
113
15
128
1,168
1
0,280 Kabul
Toplam
176
28
204
Evli
85
15
100
Bekar
90
13
103
0,241
2
0,623 Kabul
Toplam
175
28
203
Girişimci Var
78
9
87
Girişimci yok
96
19
115
1,583
1
0,208 Kabul
Toplam
174
28
202

Girişimcilik eğilimin anlaşılma amacıyla 27 maddeden oluşan ölçek sorulara verilen cevapların
aritmetik ortalaması dikkate alınarak yapılan farklılık araştırma amaçlı testlerde;
Gelir ve eğitim grup değişkeni dışında anlamlı bir farklılık bulunmamıştı. Muhasebe eğitimi almış
bireylere “yeterli sermaye olması durumunda girişimci olma isteği” ne verdikleri cevapların “evet”
ve “hayır” olması nedeniyle elde nominal değişkenin, “cinsiyet”, “Kuşak”, “Medeni durum” ve
“Ailede girişimci birey olması durumu” nominal değişkenlerinin karşılaştırılarak değişkenler
arasında bağımsızlık ilişkisinin araştırılmasında Pearson Ki-kare analizinden yararlanılmıştır.
Tablo 26’da verilen bulgulara göre; muhasebe eğitimi almış bireylerin yeterli sermaye olması
durumunda girişimci olma isteklerinin; “Cinsiyet”, “Kuşak”, “Medeni durum” ve “Ailede girişimci
birey olması” durumlarından bağımsız olduğu %5 hata düzeyinde kabul edilmiştir. Kısaca
muhasebe eğitimi almış bireylerin yeterli sermayeleri olması durumunun cinsiyet, kuşak, medeni
durum, ailede girişimci birey olması gibi değişkenlerle ilişkili olmadığı ifade edilebilir.

4.SONUÇ
Kuşaklar arası girişimcilik özeliklerini etkileyen faktörlerin karşılaştırmalı analizi başlıklı çalışma
muhasebe eğitimi almış 204 bireye uygulanmıştır. Ankette yer alan 27 soruya verilen cevaplar
demografik faktörlerden oluşan kuşak türü, cinsiyet, medeni durum, gelir durumu, ailede girişimci
bireyin olup olmama durumu ve eğitim durumu ile karşılaştırılarak analiz edilmiştir.
Analiz sonucunda muhasebe eğitimi almış bireylerin girişimcilik özelliklerini etkileyen faktörlerin
demografik özelliklerden kuşak türü, cinsiyet, medeni durum, ailede girişimci birey olup olmaması
ile arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
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Eğitim ve gelir durumu ile ilgili yapılan analizlerde anlamlı bir sonuç çıkmıştır. Buna göre
lisansüstü mezunlarının ön lisans mezunlarına göre girişimcilik eğilimi daha düşük çıkmıştır. Bu
durum, lisans mezunlarının girişimcilik konusunda hedeflerine ulaştıkları ve/veya daha garantici
oldukları ön lisans mezunlarının ise hedeflerine ulaşmak için çaba gösterdikleri ve risk aldıkları
şeklinde yorumlanabilir. Gelir durumunda ise aylık geliri 3001 TL – 5000 TL ve 5000 TL üstü olan
bireylerin 1000 TL altı ve 1001-3000 TL olanlara göre daha girişimcilik eğilimi daha düşük
çıkmıştır. Bu durumda da yüksek gelir grubunun kendinden düşük gelir grubuna göre girişimcilik
konusunda hedeflerine ulaştığı ve/veya daha garantici oldukları şeklinde yorumlanabilir.
Örneklem belirleme şeklinin olasılıksız olması, araştırma sonuçlarının genellemesini mümkün
kılmaması bu araştırmanın önemli kısıtlılığı olarak ifade edilebilir.
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YAYGINLAŞTIRILMASI VE EKOSİSTEM UYGULAMALARI
THE DİSSEMİNATİON OF ENTREPRENEURSHİP VİA GAMİNG AND
ECOSYSTEM APPLİCATİONS
Nurullah UÇKUN1
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Nihan Tomris Küçün4

ABSTRACT
The concept of entrepreneurship is an indispensable part of our culture contrarily to the very
model-based operations abroad. Therefore, such factors as having deficiencies in terms of
theoretical applications, wasting intellectual and financial capital by trial and error method, not
having enough awareness about knowledge-based entrepreneurship, not comprehending that the
extent of risk is a manageable one, not having widespread project culture as expected, the fact that
the financial support mechanisms are newly built, and the insufficient level of information of
potential entrepreneurs about these mechanisms indicate that there are many steps further ahead. As
a consequence, it is of much importance for not only promising entrepreneurs but also the future
generations that they will raise that they are provided with necessary knowledge before beginning
to work, the opportunity of examining success and failure stories in their early life and making a
trial with a minimum risk, providing them a robust theoretical infrastructure as well as practical.
Through the project of "The Dissemination of Entrepreneurship via Gaming and Ecosystem
Applications", it is aimed to eliminate the abovementioned deficiencies, enrich the current
education and training methods via an innovative approach, and making risk-free applications
usable.
Key word: Entrepreneurship, game, virtual ecosystem

ÖZET
Girişimcilik, yurtdışındaki örneklerinin salt model bazlı işleyişinin aksine önemli bir avantaj olarak
ulusal kültürümüzün büyük bir parçasıdır. Bu sebeple; alanında birçok ülkeden ileride olmasına
rağmen, sistematik bir yapıya sahip olmaması, teorik anlamda eksiklikler bulunması, deneme
yanılma yöntemiyle entellektüel ve finansal sermaye israfının yüksek olması, bilgi temelli
girişimcilik hakkında henüz gerekli farkındalığın sağlanmamış olması, olgunun özü itibariyle sahip
olduğu risk boyutunun yönetilebilir olduğunun henüz bilincine varılmamış olması, proje
kültürünün beklenildiği kadar yaygınlaşmamış olması, finansal destek mekanizmalarının bir
kısmının yeni kurulmakta olması ve potansiyel girişimcilerin bu mekanizmalar hakkındaki
bilgilerinin istenilen düzeyde olmaması gibi faktörler, atılması gereken daha çok adım olduğunu
göstermektedir. Bu nedenle, potansiyel girişimcilere henüz hayata atılmadan gerekli bilgi ve
donanımın sağlanması, başarı ve başarısızlık hikayelerini erken dönemlerde daha fazla
inceleyebilme imkanı sunulması, minimum riskle tecrübe edinme şansının tanınması, uygulamada
olduğu kadar teorik düzeyde de sağlam bir altyapı kazanmalarının mümkün kılınması hem
1
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kendileri hem de yetiştirecekleri gelecek nesiller için büyük önem taşımaktadır. 'Girişimciliğin
Oyunlaştırma ile Yaygınlaştırılması ve Ekosistem Uygulamaları' çalışması ile bahsedilen
eksikliklerin giderilmesi, yenilikçi bir eğitim anlayışıyla ders içeriklerinin zenginleştirilmesi ve
finansal risk içermeyen uygulamaların kullanılabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelime: Girişimcilik, oyun, sanal ekosistem

1. GİRİŞ
Girişimcilik, ulusal kalkınma hedeflerinden biri olarak tanımlanan, istihdam yaratmaya, işsizliği
azaltmaya, nitelikli iş gücünü artırmaya, ekonomik büyümeye katkı sağlamaya ve mevcut
pazarların büyümesine yönelik büyük etkileri olan bir süreç olarak görülmektedir. Bu kapsamda
kurulan işletmelerin salt niceliksel olarak değil niteliksel olarak da zenginleştirilmesi, yeni nesil
üniversitelerin görev ve amaçları arasında bulunmaktadır. Bu doğrultuda akademik programlarını
ve alt yapılarını teknoloji tabanlı girişimciliği desteklemek üzere yeniden kurgulayan
üniversitelerde oluşturulan girişimcilik ekosistemleri, katma değer yaratan ürün ve üretim süreçleri
elde etmeye yönelik olarak faaliyet göstermektedirler. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının teşvik
edilmesi ile yaratılan teknoloji tabanlı girişimlerin hayata geçirilmesi kadar, pazar şartlarına uyum
sağlayabilmesi ve sürdürülebilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla düzenlenen
girişimcilik eğitim programları ve mentorlük çalışmalarının sistematik ve literatüre uygun bir hale
getirilmesi, zenginleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması gibi amaçlar için eğitimin oyunlaştırılması
uygulanabilir bir yöntem olarak görülmektedir. Bu çalışmada; girişimcilik kültürünün
yaygınlaştırılması, gerekli farkındalığın sağlanması ve bilimsel temellere oturtulmuş bir yöntem ile
eğitim verilmesi amacıyla bir girişimcilik oyunu tasarlanmış ve uygulanmıştır.
Geliştirilen girişimcilik oyununun ulaşması hedeflenen hususlar; girişimcilik alanında hendisini
geliştirmek isteyen gençlere sanal ortamda deneyim kazanma şansı vermek, girişimcilik eğitimi
alan tüm paydaşların yararlanabileceği sanal bir ekosistem oluşturmak, teorik bilginin uygulama
sürecinde test edilmesini sağlayacak bir platform oluşturmak, oyun ile öğrenme süreçlerini
girişimcilik eğitimlerine uyarlamak, girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamak olarak
belirlenmiştir.
Böylece, daha bilinçli, daha cesur, daha çok farkındalığa sahip girişimciler yetiştirileceği ve hızlı
büyüyen, sağlam girişimlerin ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Hızlı ve sağlam adımlarla büyüyen
girişimlerin ekonomik getirilerinin de diğer işletmelerin üzerinde bir ekonomik büyüme yaratacağı
ve istihdam artışına daha olumlu etkide bulunacağı beklenmektedir.

2. GİRİŞİMCİLİK
Girişimcilik; en genel hali ile ‘bir organizasyonun oluşturulması, sermaye ile kaynakların elde
edilmesi ve imkânların kullanılması amacıyla organizasyonel oluşumun meydana getirilmesi’
olarak tanımlanmaktadır (Yılmaz, 2014). Girişimcilik süreci ise ; bir organizasyonun tanımlanması
ve yapılanması ile başlamakta, gerekli kaynakların planlanması ile devam etmekte, tüm
kaynakların senkronizasyonu sonrasında faaliyete geçmesi ile sona ermektedir. Bu süreç sonunda
kurulan organizasyonun kurumsal bir yapıya kavuşup kavuşmaması da girişimin başarısının ölçütü
olarak kabul edilmektedir.
Günümüz ekonomik koşullarında gerçekleştirilen girişimler; mevcut pazar ihtiyaçlarına hitap
edebilme, sosyo- ekonomik trendlere uyum sağlayabilme ve sonucunda küresel anlamda rekabet
edebilme amaçları doğrultusunda tasarlanmakta ve faaliyete geçirilmektedir. Ulaşılan literatür,
yüksek girişimcilik faaliyetleri olan ülkelerin ekonomik büyümelerinin ortalamanın üzerinde
gerçekleştiğini göstermektedir (Fritsch ve Wyrwich, 2017; Hanushchak-Efimenko, L. M. ve
Shcherbak, V. G., 2016; Rocha, 2014; Souza vd., 2011). Ekonomik refah üzerindeki etkinin
yanında, girişimciliği böylesine popüler yapan diğer önemli sebepler; girişimciliğin işsiz
popülasyona bir çözüm olarak görülmesi, girişimciliğin katma değer temelli yeni ekonomi
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açısından oynadığı önemli rol, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı vaat etmesi, sosyal
yapı üzerindeki olumlu etkileri ve uluslararası rekabette önemli bir dinamik olmasıdır.
Hem yaratılan istihdam, hem de faaliyette bulunduğu iş koluna olan katkısı sayesinde ulusal
ekonomilerin itici güçlerinden biri olan girişimcilik, son yıllarda ulusal kalkınma stratejilerinde de
kendine yer bulmakta ve devlet kurumları tarafından finansal ve teknik açılardan
desteklenmektedir. BTYK 23. Toplantı Kararları'nda girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
öncelikli bir ulusal strateji olarak belirlenmiştir (http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/bilim-veteknoloji-yuksek-kurulu/toplantilar/icerik-bilim-ve-teknoloji-yuksek-kurulu-23toplantisi-27-aralik2011). Ayrıca 10. Ulusal Kalkınma Planı'nın 158. Stratejisi; 'eğitim sistemi ile işgücü piyasası
arasındaki uyum ve hayat boyu öğrenme perspektifinden hareketle iş yaşamının gerektirdiği beceri/
yetkinliklerin kazandırılması ve girişimcilik kültürünün benimsenmesi olarak belirlenmiştir
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130706M1-1-1.doc).
Kalkınma
stratejileri
doğrultusunda devlet politikaları ile desteklenmekte olan girişimcilik tipi ise; salt finansal büyüme
amacının dışında katma değer yaratan, üretim süreçlerini optimize eden, ar-ge ve inovasyon yapan
ve ithalatı azaltmaya yönelik yerlileştirme çalışmalarını da faaliyetlerine dahil eden ‘teknoloji
tabanlı girişimcilik’ türüdür.
2.1. Teknoloji Tabanlı Girişimcilik Kavramı
Girişimcilik, katma değer yaratan ürün ile sonuçlandığında ekonomik kaynakların düşük üretkenlik
alanlarından yüksek verimlilikteki alanlara taşınabilmesine imkan vermektedir. Katma değer
yaratan ürün tanımı basitçe; ‘üretim sürecinde kullanılan girdilerin toplam maliyetinden daha fazla
finansal getiri sağlayan’ ürün şeklinde yapılabilir. Bu doğrultuda genellikle teknoloji yoğun üretim
süreçleri sonucu elde edilen ürünlerin katma değerinin daha yüksek olduğu fark edilmektedir
(Sökmen ve Danışman, 2007). Bununla beraber; ar- ge ve inovasyon çalışmaları sonucunda elde
edilen bu ürünlerin yanında; ithalatı azaltmak, yatırımların yurtdışına kaymasını engellemek,
nitelikli işgücünün ulusal sınırlarda kalmasını sağlamak ve neticesinde ihracatı artırmak amacıyla
yapılan çalışmalara da ‘yerlileştirme’ adı verilmektedir ve yerlileştirilen ürünler de bu yönde
sağladıkları ekonomik fayda neticesinde katma değer yaratan ürünler olarak kabul edilmektedir
(Küçükkiremitçi, 2014).
Teknoloji tabanlı girişimler uygulama aşamasında, kendisinin veya başkasının yarattığı yenilikleri
ekonomiye kazandıran girişimler olarak kabul edilmektedirler. Ürün yada üretim süreçlerinde
gerçekleştirilen herhangi bir yenilik, tüm pazar için büyük pozitif değişimlere yol açabilmektedir.
Higgins’e (1996) göre yenilik kavramı; “bir kişi, grup, organizasyon, endüstri ve toplum için
önemli bir etkiye sahip örgütsel süreçlerin yaratılması veya mevcut mamuller veya hizmetlerin
geliştirilmesi ya da yeni mamullerin ve hizmetlerin yaratılması süreci” olarak tariflenmektedir.
Geliştirilen yeniliğin düzeyi arttıkça, girişimlerin bulundukları ekonomiye katkısı da büyümektedir
(Chitakornkijsil, 2009). Dolayısıyla radikal yenilikler, potansiyel olarak daha çok kazanç ya da
toplumsal fayda getirecekleri için inovatif / yenilikçi girişimcilik, ulusal kalkınma stratejileri
doğrultusunda daha avantajlı olarak görülmekte ve desteklenmektedir. Teknoloji tabanlı
girişimcilik, günümüz teknolojisinin de yüksek gelişim ivmesi ile doğru orantılı olarak, yeni
endüstrilerin de hızla doğmasına ve gelişmesine yol açmaktadır. Oldukça kısa bir zamanda pazarı
domine edecek güce ulaşan ve rekabet için ön koşul haline gelen yeni teknoloji kullanımı,
girişimleri hayatta tutabilmek için bir ön koşul ve itici güç haline gelmektedir (İrmiş ve Özdemir,
2011). Bu pozitif rekabet sonucunda ise faaliyet gösterilen sektörlerin verimliliği artmakta ve bu
sektörler büyük bir hızla büyüdüğünden hem pazarı genişletmekte hem de ekonomik faktörlere
hareket kazandırmaktadır.
Belirtilen avantajları ve önemi neticesinde, yeni teknolojileri geliştiren ve uygulayan girişimcilik
türü ve sonucunda elde edilen katma değer yaratan ürün ve süreçler, tüm ulusal ekonomi
programlarında en çok önem verilen girişimcilik türü olmaktadır. Hem girişimlerin kendisine
yönelik olarak yaratılan katma değer, hem de ulusal kalkınma düzeyine sağladığı katkı neticesinde
teknoloji tabanlı girişimcilik kavramı, son yıllarda Türkiye’deki üniversiteler tarafından da dikkatle
ele alınmakta ve desteklenmesine yönelik geliştirilen mekanizmalar ile entegre eğitim programları
giderek artan bir hızla tasarlanmakta ve faaliyete geçirilmektedir.
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2.2.

Dünya’da ve Türkiye’de Girişimci Üniversite Anlayışının Gelişimi

Değişen dünya düzeni, teknoloji arzı ve ekonomik gereklilikler ışığında üniversiteler, Çiftçi’nin
(2010) belirttiği üzere; ‘bilim odaklı birinci kuşak üniversitelerden eğitim ve araştırma odaklı ikinci
kuşak üniversitelere, son dönemde de girişimci ve toplumla bütünleşen üçüncü kuşak (3K)
üniversitelere doğru bir dönüşüm yaşamıştır’.
Tablo 1: Üniversitelerin Tarihsel Dönüşümleri

Hedef

Birinci Kuşak
Eğitim

Rol
Yöntem

Hakikati Savunmak
Skolastik

Yaratılan

Profesyoneller

Yönelim
Dil
Örgütlenme
Yönetim

Evrensel
Latince
Fakülteler, okullar
Şansölye

İkinci Kuşak
Eğitim, araştırma

Üçüncü Kuşak
Eğitim,
araştırma,
bilginin kullanımı
Doğayı keşif
Değer yaratma
Modern bilim, tek Modern
bilim,
bilim
disiplinlerarası
Profesyoneller, bilim Profesyoneller, bilim
insanları
insanları, girişimciler
Ulusal
Küresel
Ulusal diller
İngilizce
Fakülteler
Üniversite enstitüleri
Akademisyenler (yarı Profesyonel
zamanlı)

(Kaynak: Bloomberg Businessweek Türkiye, 23-29 Mayıs 2010, 58. Aktaran: Çiftçi, 2010)

Tablo 1’de de belirtildiği gibi yeni nesil yani 3. Kuşak üniversitelerin amaçları giderek çeşitlenmiş
ve toplum odaklı bir hale doğru evrilmiştir. Schulte’ye (2004) göre 3. Kuşak üniversiteler;
mezunları yalnızca iş arayan değil aynı zamanda gerçekleştirecekleri girişimler ile istihdam
yaratmayı hedefleyen, multidisipliner çalışmaları destekleyen ve araştırmalarını bilimsel alanlara
yönelik olduğu kadar toplum ve ekonomideki değişimleri de öngörmeye yönelik olarak geliştiren
üniversitelerdir.
Belirtilen değişim Türkiye’deki üniversitelerde de yakın tarihte görülmüş; akademik girişimciliği,
teknoloji tabanlı girişimciliği, üniversite- sanayi işbirliğini teşvik eden programlar ve kanunlar
yürürlüğe konmuştur (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4691.pdf; http://www.
mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5746.pdf ). İlgili mevzuat kapsamında desteklenen yapılardan
olan teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri hayata geçirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Akademik
girişimciliğin desteklenmesine yönelik olarak geliştirilen destek mekanizmalarından teknoloji
geliştirme bölgelerinin yanı sıra, üniversite mezunlarının teknoloji tabanlı girişimlerini hayata
geçmeden önce yönlendirmeye ve desteklemeye yönelik olarak girişimcilik dersleri, programları
akademik programlara dahil edilmiş, ön kuluçka merkezleri ve benzeri yapılanmalar ile hem
mentorlük hem de çekirdek sermaye desteği üniversiteler tarafından verilmeye başlanmıştır.
Yeni nesil üniversiteler bu dönüşüm doğrultusunda; girişimcilik kültürünü erken yaşta kazandırmak
için eğitimin her kademesinde girişimciliğe yönelik örgün ve yaygın eğitim programları
geliştirmeyi, varolan eğitimlerin niteliğinin arttırılmasını, girişimci rol modellerinin tanıtılması ve
ödüllendirilmesini öncelikli olarak amaç edinmiştir. Çünkü; kamu desteğinin bu denli yüksek
olduğu bu alanda, girişimcilik ve yenilikçilik algısını iş hayatına atılmadan öğrencilere empoze
edebilmek, hem teorik hem uygulamalı modüllerle sürece hazırlamak, yeni girişimcileri pazarda
hayatta kalma kabiliyeti geliştirene kadar hem teorik hem de finansal yollarla destekleyen
mekanizmalar kurmak ve bunu genel akışlarına entegre etmek, yeni nesil üniversitelerin görevi
olarak görülmektedir (Demir vd, 2015).
Bilgiye dayalı ulusal ekonomi üst amacı için öncelikli şart; nitelikli iş fikirlerinin oluşabileceği ve
gelişebileceği sürdürülebilir mekanizmalar yaratmak, ilk filizlendiği anda fark edebilmek ve doğru
enstrümanlarla desteklemek olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda potansiyel girişimcilere henüz
hayata atılmadan gerekli bilgi ve donanımın sağlanması, başarı ve başarısızlık hikayelerini erken
dönemlerde daha fazla inceleyebilme imkanı sunulması, minimum riskle tecrübe edinme imkanları
sağlanması, uygulamada olduğu kadar teorik düzeyde de sağlam bir altyapı kazanmalarının
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sağlanması hem kendileri hem de yetiştirecekleri gelecek nesiller için büyük önem taşımaktadır
(Aytaç, 2006).
2.3 Türkiye’deki Üniversitelerde Verilen Girişimcilik Eğitimleri
Girişimcilik, yurtdışındaki örneklerinin salt model bazlı işleyişinin aksine önemli bir avantaj olarak
ulusal kültürümüzün büyük bir parçasıdır (Zoltan, 2011). Bu sebeple; alanında birçok ülkeden
ileride olmasına rağmen, sistematik bir yapıya sahip olmaması, teorik anlamda eksiklikler
bulunması, deneme yanılma yöntemiyle entellektüel ve finansal sermaye israfının yüksek olması,
bilgi temelli girişimcilik hakkında henüz gerekli farkındalığın sağlanmamış olması, olgunun özü
itibariyle sahip olduğu risk boyutunun yönetilebilir olduğunun henüz bilincine varılmamış olması,
proje kültürünün beklenildiği kadar yaygınlaşmamış olması, finansal destek mekanizmalarının bir
kısmının yeni kurulmakta olması ve potansiyel girişimcilerin bu mekanizmalar hakkındaki
bilgilerinin yetersizliği gibi faktörler atılması gereken daha çok adım olduğunu göstermektedir
(Jack and Anderson, 1999).
Belirtilen eksikliklerin giderilmesi noktasında en büyük görev 3. Kuşak olarak tanımlanan girişimci
üniversitelere düşmektedir. Bilgi temelli yenilikçilik, katma değer yaratan ürün, verilen akademik
bilgi ve deneyimle toplum ve iş dünyasının ihtiyaçları arasındaki farkların optimize edilmesi,
yenilikçi ve girişimci üniversiteler olarak adlandırılan ve vizyonlarını genişleten 'yeni nesil
üniversite'lerin, en öncelikli amaçlarından biri, özgür ve yenilikçi iş fikirlerinin yetişip
gelişebileceği ekosistemler oluşturmak ve hayatta kalmalarını sağlamak olarak tanımlanmaktadır.
Bu anlayışla oluşturulan ekosistemler, gelişim sağladıkça ve ulusal kalkınma düzeyimize katkıda
bulundukça başarı hikayeleri artacak, bilgi temelli girişimciliğin salt girişim arzusuna olan farkı
toplum tarafından benimsenecek ve bu kültür geliştikçe, girişimcilik çekici bir kariyer seçeneği
olarak görülmeye başlayacaktır (Aytaç ve İlhan, 2007).
Üniversitelerin girişimcilik alanında üstlendikleri rol, girişimlerin kuruluşundan da önce
başlamaktadır. Üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan girişimcilik dersleri ve lisansüstü
programları sayesinde öğrenciler mezun olduklarında aldıkları teorik bilginin pratikteki karşılığını
daha kolay görebilmekte ve daha az risk ve belirsizlikle girişimlerini planlamaktadırlar (Patır ve
Karahan, 2010). Tekin’e (2005) göre girişimcilik eğitiminin temel amacı; girişimcilerin kendi
işlerini kurmalarıdır. Girişimcilik eğitim programlarının amacı ise; girişimcilerin kendi projelerini
hayata geçirebilmeleri için gerekli temel girişimcilik ve işletmecilik bilgilerini alarak pazarın zorlu
koşullarına geçişlerini kolaylaştırmak, riski minimize etmek ve bu süreci başarıyla yürütmelerini
mümkün kılmaktır. Sayılan amaçlar doğrultusunda hazırlanan program içerikleri; girişimcilik
kültürü ile ilgili farkındalık sağlanmasından başlayarak, iş planlarının her adımı hakkında detaylı
bilgilerin verilmesi ve yönetim süreçlerinin tanıtılması ile sonuçlanmaktadır.

3. GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN OYUNLAŞTIRILMASI VE ÖNEMİ
Girişimcilik eğitimleri, konunun özü itibari ile uygulama- yoğun verilmesi gereken eğitimler olarak
görülmektedir. Girişimcilik dersleri dahilinde yapılan vaka analizleri, örnek olay paylaşımları, iş
planları, asansör konuşmaları gibi faaliyetler uygulama açısından katılımcılara tecrübe
kazandırmaktadır. Bu çalışma kapsamında; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde bulunan
girişimcilik ekosistemi dahilinde verilen girişimcilik eğitimlerinin sanal ortama taşınarak
etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada gerçekleştirilen sanal
girişimcilik uygulaması ile, hem yeni nesil bir eğitim programı başlatılmış, hem de arttırılmış
gerçeklik boyutu ile katılımcılar pazara açılmadan projelerinin pratikteki karşılığını bir kez daha
görme imkanı bulmuşlardır. Bu sayede, eğitim materyallerini inovatif bir yolla destekleyen
oyunlaştırma uygulamasının teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimlerinin özüne daha uyumlu olduğu
öngörülmüş ve bu yöntem uygulamaya konarak yenilikçi ve etkinliği artırılmış bir girişimcilik
eğitimi tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
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3.1 ETTOM Girişimcilik Oyunu Tasarımı ve Kullanılan Yöntemler
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM)
ile birlikte geliştirilen ve üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından
desteklenerek hayata geçirilen sanal girişimcilik programına ETTOM Girişimcilik Oyunu (EGO)
adı verilmiştir. EGO’nun geliştirilme sürecinde yöntem olarak tasarım-tabanlı araştırmadan
(design-based research/ design experiment) yararlanılmıştır. Wang ve Hannafin (2005) tasarım
tabanlı araştırmayı gerçek ortamlarda araştırmacılar ve uygulayıcılar arasındaki işbirliğine
dayanarak, tekrarlayan bir analiz, tasarım, geliştirme ve uygulama yoluyla eğitim uygulamalarını
geliştirmeyi amaçlayan bir sistematik ve esnek yöntem olarak tanımlamışlardır. Tasarım-tabanlı
araştırma, sistematik müdahale, disiplinler arası tasarım, tekrarlayan tasarım değişiklikleri
özelliklerinin sebebiyle oyunun geliştirilmesi için uygun bir yöntem olarak görülmüş ve tercih
edilmiştir.
Ayrıca, Reeves (2006) tasarım tabanlı araştırmanın özellikle teknoloji tabanlı öğrenme-öğretme
süreçlerinde dört temel aşamadan ve sürekli geribildirimden oluşan bir yapısı olduğunu ileri
sürmektedir. Reeves'e göre bu yaklaşımda önce uygulayıcı ve araştırmacıların işbirliği ile sorunun
ortaya konulması; sonra mevcut tasarım ilkelerinden ve teknolojik yeniliklerden yararlanılarak bir
çözümün geliştirilmesi; daha sonra çözümün tekrarlanan denemelerle sınanması ve rafine edilmesi;
son olarak tasarım ilkelerinin oluşturulmasına ve çözüm uygulanmasının geliştirilmesine yönelik
raporların hazırlanması aşamalarına geçilmelidir. Ancak bu aşamalar da döngüsel olmalı ve sürekli
olarak sorunun, yöntemin ve tasarım ilkelerinin her aşamada gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Çalışma kapsamında gerçekleştirilmiş olan oyunda da belirtilen süreç işletilmiştir. Başka bir
deyişle; öncelikle analiz aşaması gerçekleştirilmiştir. EGO’nun tasarımı öncesinde girişimcilik,
girişimcilik eğitimleri, oyun-tabanlı öğretim, simülasyon-tabanlı öğretim ve benzeri konularda
literatür ve başarılı uygulamalar ayrıntılı incelenmiş, özellikle Türkiye'deki girişimcilik eğitimleri
ve eğitimlerin etkililiğini etkileyen faktörler tespit edilmiştir.
Resim 1: ETTOM Girişimcilik Oyunu Ana Menü Görüntüsü

Sonraki tasarım aşamasında, bir önceki aşamada literatüre ve mevcut uygulamalara dayalı ortaya
konan ilkeler doğrultusunda girişimcilik eğitim ortamı tasarımlanmış ve üretilmiştir. Oyun
ortamının yanı sıra ilgili yönergeler, uygulama ve değerlendirme stratejileri ile araçları da
geliştirilmiştir. Oyun, Unity oyun motoru kullanılarak hazırlanmıştır. Oyunda kullanıcıyı
yönlendiren karakter ve dükkan sahipleri ya da müşteriler olarak kullanılmak üzere, prosedürel
karakter üretme programı iClone'da üç ayrı karakter tasarlanmıştır. Oyunda yardımcı karakter
kullanıcıya yol gösterirken, sadece metin yoluyla değil sesle de bilgi aktarılması sağlanmış ve bu
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uygulama için bir Text-to-Speech servisi kullanılmıştır. Belirtilen teknik detayları sayesinde
interaktif bir yazılım geliştirilmiştir.
Resim 2: ETTOM Girişimcilik Oyunu İnteraktif Uygulama Alanları Görüntüsü

3.2 ETTOM Girişimcilik Oyunu İçeriği
ETTOM Girişimcilik Oyunu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin girişimcilik ekosistemini
bütünleyecek şekilde; girişimci adayını iş fikrinin oluşması öncesinden, şirket kuruluş aşamasını
izleyen sürece kadar her adımda sanal ortamda yapılacak bir öğrenme- destekleme modülü olarak
tasarlanmıştır. Bu sayede oluşturulan sistemin, üniversitede başarılı iş fikirlerinin erken dönemlerde
hayata geçirilmesi için girişimcilere, hem teorik hem pratik düzeyde destek mekanizmaları
sağlayan bir uygulama olarak faaliyet göstermesi amaçlanmıştır.
Girişimcilik oyununun algoritması kullanıcının bir iş planı hazırlaması sırasındaki adımlar takip
edilerek tasarlanmıştır. Üç ana bölümden oluşan oyunun ilk bölümü ‘İş fikri geliştirme’ olarak
tanımlanmış ve kullanıcının bu bölümde konumlandırılan mevcut iş fikirleri arasından birini
seçmesi ile oyunun başlaması kurgulanmıştır. İş fikrinin seçilmesinden sonra kullanıcının sanal
AVM’de karşılaştığı diğer sanal kullanıcılarla temas etmesi ve seçtiği iş fikri ile ilgili geri bildirim
toplaması beklenmektedir. Bu aşamada Pazar analizinin temel yöntemlerinden biri tercih edilmiş ve
sunulmuştur. Sonrasında oyun, kullanıcıyı geri bildirimleri analiz etmeye yönlendirmekte ve iş fikri
konusunda bir değerlendirme yapmasını istemektedir. Doğru cevapların sisteme önceden
tanıtılması sayesinde hata yapılan noktada uyarı veren algoritma, kullanıcıya süreci öğretirken
deneyimlemesine ve hata yaparak doğruyu öğrenmesine fırsat tanımaktadır.
İkinci bölümde Finans ve Pazarlama konuları incelenmiş, seçilen iş fikrinin kullanıcı tarafından
mali analizinin yapılması, ürünün fiyatlandırma yöntemlerinin belirlenmesi ve bütçelendirmesi
hedeflenmiştir. Bu aşamada temel finansal okur yazarlık eğitimleri içeriklerinden faydalanılmış ve
oyunlaştırılarak sunulmuştur. Kullanıcı başarılı olarak tamamladığı her basamaktan sonra bir diğer
iş paketine geçebilmektedir. Bütçe çalışmasından sonra kullanıcılardan temel pazarlama
stratejilerinden birini seçmesi, pazarlama iletişimi unsurlarından marka ve sloganlar arasında seçim
yapması ve son olarak web sitesini tasarlamaları beklenmektedir.
İkinci bölümün de başarılı olarak tamamlanması durumunda ulaşılan üçüncü ve son aşamada;
işletme faaliyetleri ve iş planının nihai haline ulaşılması amaçlanmaktadır. Temel işletme
faaliyetleri, organizasyon yapısı ve son olarak iş planı şeklinde üç aşamadan oluşan bu bölümde
durum analizi GZFT yöntemi ile yapılmakta ve sonucunun öncesindeki adımlarla uyumlu olması
beklenmektedir. Üçüncü bölümün de başarı ile tamamlanması durumunda eğitim aşaması sona
ermekte ve sanal karakter hazırladığı iş planını yatırımcıya sunmaktadır. Bu son aşamada
kullanıcıları fon kaynaklarına yönlendirme ve bu doğrultuda teşvik etme amacı güdülmüştür.
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4.SONUÇLAR
Uygulama aşamasında, oyun-tabanlı çevrimiçi girişimcilik eğitimi tüm kullanıcılara açılarak
tasarım sınanmıştır. Projelendirme sürecinde öncelikle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde
kayıtlı öğrencilere ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ortaöğretim kurumlarında okuyan
öğrencilere daha sonra genel olarak herkese duyurulması planlanan oyun, mevcut durumda
üniversite öğrencilerinin kullanımına açılmış geri dönüşleri toplanmaya başlanmıştır. İlk uygulama
yaklaşık 3 ay boyunca açık kalmış ve süreçte hem sistem içinde öğrencilerin davranışları izlenmiş
hem de çevrimiçi anket ve gerekirse telefon görüşmesi ile öğrencilerden eğitimin etkililik,
verimlilik, çekicilik ve sürdürülebilirliği değerlendirilmiştir. Alınan olumlu geri dönüşlerin yanı
sıra, rapor edilen teknik aksaklıklar da tespit edilerek, oyun her bilgisayar işletim sistemine uyumlu
hale getirilmiştir.
Bundan sonraki süreçte; hedef kitlenin yukarıda belirtildiği şekilde genişletilmesi planlanmış ve ilk
yıl en az 500 katılımcıya etkileşimli biçimde girişimcilik eğitimi verilmesi amaçlanmıştır. 2.
Uygulama sonrasında tüm kullanıcıların geri dönüşleri analiz edilecek ve sonraki güncellemeler
tespit edilen unsurlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Tüm çıktıların analizi sonrasında elde
edilecek veriler doğrultusunda oyun-tabanlı çevrimiçi girişimcilik eğitiminin nasıl tasarımlanması,
üretilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik bir dizi tasarım ilkesi geliştirilecektir. Bu
ilkeler, girişimcilik konusunda eğitim veren başta KOSGEB olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve
kişilerle paylaşılarak çalışmanın yaygın etkisi artırılmaya çalışılacaktır.
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YENİLİKÇİLİK İLE GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI: RİSK ALMA VE ALGILANAN
DAVRANIŞ KONTROLÜNÜN ARACILIK ETKİSİ
RESEARCH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION AND
ENTREPRENEURIAL INTENT: MEDIATING EFFECT OF TAKING
RISK AND PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL
1

Veysel YILMAZ 2

Pınar Ay Gökçe GÜLEÇ

ABSTRACT
In this study, it has been tried to research the mediating effect of perceived behavioral control and
risk taking tendency in researching the causal relationship of the innovations of university students
on entrepreneurship intention. As a sample, students from Anadolu University, Faculty of
Economics and Administrative Sciences and Faculty of Literature have been studied. It has been
determined that there are mediating effects of perceived behavioral control and risk taking
tendency on innovativeness and entrepreneurial intention when structural equation model (SEM)
and various mediating tests have been applied to obtained data. In the conclusion, it has been
identified that, among the students with innovative ideas, students who have more taking risk
tendency and self-confidence have stronger entrepreneurial intentions.
Key word: Mediation, entrepreneur, entrepreneurship, mediating effect, innovativeness.

ÖZET
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin yenilikçiliklerinin girişimcilik niyeti üzerindeki nedensel
ilişkisinin araştırılmasında algılanan davranış kontrolü ve risk alma eğiliminin aracılık etkisi
araştırılmaya çalışılmıştır. Örneklem olarak Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi öğrencileri ele alınmıştır. Elde edilen verilere Yapısal Eşitlik
Modeli (YEM) ve çeşitli aracılık testlerinin uygulanması sonucunda risk alma ve algılanan davranış
kontrolünün yenilikçilik ile girişimcilik niyetleri üzerinde aracılık etkilerinin olduğu belirlenmiştir.
Çalışmada, yenilikçi fikre sahip olan öğrenciler arasında, risk alma eğilimlerinin yüksek ve
özgüveni olan öğrencilerin girişimcilik niyetlerinin daha güçlü olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime: Aracılık, girişimci, girişimcilik, aracılık etkisi, yenilikçilik.

1. GİRİŞ
Aracı değişken, iki değişken arasındaki neden-sonuç ilişkisinin bir parçasıdır (Koç v.d. (2014);
McKinnon, Fairchild ve Fritz, 2010: 594). Aracı değişken etkisi ise, bağımlı ve bağımsız
değişkenler arasında pozitif yönde bir ilişki varken, üçüncü (aracı) değişkenin bağımsız değişkene
yaptığı etki sonucunda ilişkinin gücünün değişmesidir. Uygulamalarda en çok kullanılan aracılık
testleri Sobel, Aroian, Goodman testi ve Preacher ve Hayes’ın bootstrap modelidir. Yapılan bu
testler ile aracı değişkenin etkisinin anlamlılığı test edilmektedir.
1
2

Yüksek Lisans Öğrencisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, paggulec@gmail.com
Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, vyilmaz@ogu.edu.tr
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Risk alınarak ve yüksek düzeyde yaratıcılık kullanılarak ortaya çıkarılabilecek daha üstün
durumlara varmak için bir yöntem olarak ifade edilen girişimcilik, genellikle yenilikçilik ile
ilişkilendirilmektedir (Titiz, 1998). Literatür incelendiğinde girişimcilik eğilimi çoğunlukla
yenilikçilik ve risk alma eğilimi ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada yenilikçilik ile girişimcilik
niyeti arasında risk alma eğilimi ve algılanan davranış kontrolü değişkenlerinin aracılık etkisinin
varlığı araştırılmaktadır. Çalışmada öncelikle aracılık ve girişimcilik kavramlarıyla ilgili bilgiler
verilmiş ve ilgili aracılık testlerinin teorik bilgisi verilmiştir. Daha sonra Anadolu Üniversitesi
İ.İ.B.F. öğrencileri ve Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden 394 kişiye Roy v.d. (2017), Carr v.d.
(2006) ve Gelaidan v.d. (2016) çalışmalarından yararlanarak geliştirilen bir anket uygulanarak, elde
edilen veriler üzerinde bahsedilen aracılık testleri ile çalışılmıştır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Literatür Taraması
Alpkan v.d. (2005)’nin yaptığı çalışma incelendiğinde girişimciliğinin bir boyutu olan risk alma
eğiliminin performans boyutları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmadığı, sadece proaktiflik ve
yenilikçilik eğilimi aracılığıyla dolaylı olarak niteliksel performansı artırdığu görülmüşür.
Özden v.d. (2008)’nin yaptığı çalışmada girişimci olmayı etkilediği düşünülen ve bu yönde
literatürde bulgular elde edilebilen temel psikolojik özellikler dikkate alınmıştır. Bu temel
özellikler “başarı ihtiyacı”, “kontrol odağı”, “risk alma duyarlılığı”, “belirsizliğe tolerans”,
“yenilikçilik” ve “kendine güven” özellikleridir. Çalışmanın sonucuna göre risk alma, yenilikçilik,
babanın girişimcilik durumu ve ailede girişimci bulunma durumu girişimcilik üzerinde pozitif ve
anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.
Çalışkan v.d. (2011)’nin yaptığı çalışmada savunma sektöründe ulusal ve uluslararası pazarlara
ürün ve hizmet sağlayan işletmelerde motivasyonel davranışların; örgütsel performans üzerindeki
etkisi ve bu etkide yenilikçi ve girişimci davranışların aracılık rolü incelenmiştir. Burada lider üye
etkileşimi, iş tatmini ve kendini işletmeden hissetmenin örgütsel performansa etkisinde hem
yenilikçi davranış hem de girişimci davranışın kısmi aracılık rolü olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Ayrıca elde edilen bulgulardan algılanan güvenin örgütsel performansa etkisinde yenilikçi
davranışın tam aracılık rolü olduğu belirlenmiştir.
Timuroğlu ve Çakır (2014)’ın yaptığı çalışmada girişimcilerin yeni bir girişim yapma niyetlerinin
risk alma eğilimi ile ilişkisi incelenmiştir. Erzurum’da bulunan 289 girişimciye anket uygulanarak
risk alma eğiliminin girişimcilik niyeti üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.
Roy v.d. (2017)’nin yaptığı çalışmada 476 bilim ve teknoloji mezunu örneklem olarak seçilmiş ve
risk alma eğilimi ve sosyal norm değişkenlerinin girişimcilik niyeti üzerine etkisi incelenmiştir.
Burada sosyal normların girişimcilik niyeti üzerinde olumlu ancak nispeten zayıf bir etkisi
görülmüştür. Ayrıca girişimcilerin kişisel özelliklerinin (risk alma eğilimi v.b.) girişimcilik niyetine
etkisinde algılanan öz-yeterliliğin tam aracılık etkisi görülmüştür.
Bozkurt (2014)’un yaptığı çalışmada planlanmış davranış teorisi çerçevesinde yer alan davranışa
yönelik tutum, kişisel normlar ve algılanan davranış kontrolünün öğrencilerin girişimci olma
niyetleri üzerinde bir etkisinin olup olmadığını araştırılmıştır. Çalışmanın sonunda, üniversite
öğrencilerinde davranışa yönelik tutumlarının ve algılanan davranış kontrolünün girişimci olma
niyetlerini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Girişimcilik niyetini etkilediği düşünülen
kişisel normun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Yapılan literatür taraması ile girişimcilik niyetini etkileyen faktörler incelenmiştir. Bu inceleme
doğrultusunda girişimcilik niyetini etkileyen faktörlerden yenilikçilik ele alınıp, yenilikçilik ile
girişimcilik niyeti arasında risk alma eğilimi ve algılanan davranış kontrolü değişkenlerinin aracılık
etkisi incelenmek istenmiştir. Önceki çalışmalardan yararlanarak araştırma modeli ve hipotezler
oluşturulmuştur.
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2.2. Aracılık Kavramı
Aracılık modelinin 1950’lerde ortaya çıktığı (Preacher ve Hayes, 2008), ancak Judd ve Kenny
(1981) ile Baron ve Kenny (1986)’nin yaptıkları çalışmalarla sosyal psikoloji alanında daha çok
kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Aracılık analizleri konusunda 80’li yıllardan itibaren
yönteme ilişkin çalışmalar yapılmıştır (Aktaran: Burmaoğlu v.d. (2013); Baron ve Kenny, 1986;
MacKinnon ve Dwyer,1993; MacKinnon vd., 1995; Judd vd., 2001; MacKinnon vd., 2002; Frazier
vd., 2004; MacKinnon vd., 2002; Taylor vd., 2007; Fairchild vd., 2009). MacKinnon vd (2007)
tarafından aracılık, araştırmacının bir değişkenin diğerini etkilemedeki sürecinin açıklanabilmesi
için bir yol olarak tanımlanmıştır. Temel aracılık modeli Şekil 1b’dedir.

Şekil 1a’da X bağımsız değişkeni ile Y bağımlı değişkeni arasında nedensel bir ilişki süreci
gösterilmektedir. X’in Y üzerindeki toplam etkisi c ile gösterilmiştir. Şekil 1b’de ise aracılık etkisi
gösteren M değişkeninin bağımsız değişken üzerindeki nedensellik etkisi a ile bağımlı değişken
üzerindeki nedensellik etkisi ise b ile gösterilmektedir. X’in Y üzerindeki aracı değişkenin
kontrolündeki etkisi ise c’ ile gösterilmektedir. Nedensellik analizinde c’ nün etkisi X’in Y
üzerindeki c ile gösterilen etkisinden farklılaşması ve bu etkinin bir bölümünün aracı değişken
tarafından paylaşılması olarak yorumlanmaktadır. Burada X’in Y üzerinde aracı değişkenin de
etkisinin alındığı dolaylı etkisi ise a ve b ile gösterilmektedir. Nedensellik analizinde X’in Y
üzerinde M aracı değişkenin katkısı ile hesaplanacak dolaylı etki a ve b yollarından elde edilecek
katsayılar ile yapılmaktadır. X’in Y üzerindeki toplam etkisi doğrudan ve dolaylı etkilerin
toplamına eşit olacaktır. Yani bu durum (1) no.lu eşitlikte görüldüğü şekilde matematiksel olarak
ifade edilebilir:
c  c'ab
(1)
(1) no.lu eşitlikten yola çıkılarak dolaylı etki (2) no.lu eşitlikteki gibi hesaplanabilecektir:
ab  c  c'

(2)

Aracılık modellerinin grafiksel gösteriminden sonra Şekil 2’deki ilişkileri gösteren temel regresyon
modelleri de burada ele alınacaktır. Bu modeller:
Y  i1  cX  e1
Y  i2  c' X bM  e2
M  i3  aX  e3

(3)
(4)
(5) (Burmaoğlu, v.d. (2013).

Eşitlik 1-5’te, X bağımsız değişkeni, Y bağımlı değişkeni, M aracı değişkeni, c, X’in Y üzerindeki
toplam etkisini, c’ X’in Y üzerindeki aracı değişkenin kontrolündeki etkisini, a M değişkeninin
bağımsız değişken üzerindeki nedensellik etkisini, b, M değişkeninin bağımlı değişken üzerindeki
nedensellik etkisini ifade etmektedir.
Bu regresyon modellerinden (3) no.lu eşitlikte gösterilen model bağımlı değişken ile bağımsız
değişken arasındaki ilişkiyi gösteren modeldir. (4) no.lu eşitlikte bulunan model ise aracı
değişkenin ve bağımsız değişkenin tahmin edici olarak bulunduğu modeli göstermektedir. (5)
numaralı eşitlikte bulunan model ise aracı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi
modellemektedir.
Aracılığın testinde birkaç önemli varsayım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi dolaylı etki ile
ilgilidir. Dolaylı etki için model eşitlik (4) ve (5)’deki artık değerlerin bağımsız olduğunu ve eşitlik
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(4)’teki aracı değişken ve artık değerlerin bağımsız olduğunu varsaymaktadır. İkincisi ise dolaylı
etkinin normal dağılması gerektiğidir.
Aracılık analizinde c yolunun değerinin azalması ve sıfıra yaklaşmasıyla birlikte aracılık etkisi
oluştuğu söylenebilmektedir. Bağımsız değişkeninin c’ yolundaki değeri sıfıra eşit olursa aracı
değişkenin baskın olduğu kabul edilmekte, ancak sıfıra yakın bir değer alması durumunda ise başka
aracı faktörlerin de ele alınması gerektiği üzerinde durulmaktadır (Aktaran: Burmaoğlu v.d, 2013;
Baron ve Kenny, 1986). Buna göre bir değişken eğer aracı etki rolü incelenecek ise, aşağıda
belirtilen 3 ayrı koşulun sağlanması gereklidir.
1. Koşul; ana bağımsız değişkendeki değişimler, bağımlı değişkendeki değişimleri
istatistiksel olarak açıklamalıdır.
2. Koşul, ana bağımsız değişken aracı rolündeki değişkenindeki değişimleri istatistiksel
olarak açıklamalıdır.
3.Koşul ise; aracı değişkendeki değişimler bağımlı değişkendeki değişimleri istatistiksel
olarak açıklamalıdır.
Bu noktada ana değişkenin bağımsız değişkendeki değişimleri açıklaması aracı değişken modele
eklendikten sonra ya sıfır olmalı ya da istatistiki bir anlamlılıkta azalış göstermelidir (Aktaran:
Aydıntan v.d, 2014; Bennett,2000; Baron ve Kenny,1986).
İlişki tamamen ortadan kalkarsa “tam aracı değişken”, ilişkinin azalması durumunda ise “kısmi
aracı değişken” özelliği ortaya çıkmaktadır. Baron ve Kenny (1986)’nin bu yöntemi özellikle bir
potansiyel aracı değişkenin olması durumunda daha etkin sonuçlar ortaya koymaktadır (Bal v.d,
2014).
2.2.1. Aracılık Hipotezinin Test Edilmesi
MacKinnon vd.
incelemişlerdir.

(2002)

yaptıkları çalışmada

14 yöntemi

yürüttükleri simülasyonlarla

2.2.1.1. Nedensel Adım Yaklaşımı
Nedensel adım stratejisi aracılık etkisi hipotezinin test edilmesinde en sık kullanılan yöntemdir
(Hoyle ve Robinson, 2004). Hoyle ve Robinson (2004) bu yöntemi dizisel yaklaşım olarak da ifade
etmiş ve araştırmacının herhangi bir etkinin örüntüsünü aracılık olarak ifade edebilmesi için bir dizi
kritere ihtiyaç duyacağını vurgulamışlardır. Bu kriterler Baron ve Kenny (1986), Kenny vd. (1998),
James ve Brett (1984), ve Cohen ve Cohen (1983) tarafından ifade edilmiş olsa da ilk çalışma
olması ve teorinin kaynağı olması açısından Judd ve Kenny (1981)’nin yaptıkları çalışmada aracılık
etkisinin varlığına işaret eden ve aracılığın kurgulanmasındaki kriterler şu şekilde belirlenmiştir:
Bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmalıdır.
Bağımsız değişken ile aracı değişken olduğu iddia edilen değişken arasında da yine istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki mevcut olmalıdır.
Aracı değişken, bağımlı değişken ile (bağımsız değişken ile birlikte model içerisinde
kullanıldığında) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye sahip olmalıdır.
Bağımsız değişkenin bulunduğu modelde bağımsız değişkenin katsayısı (mutlak değer olarak),
bağımsız değişken ve aracı değişkenin bulunduğu modeldeki bağımsız değişkene ait katsayıdan
daha büyük olmalıdır.
Kenny ve arkadaşları (1998) bu adımların sadece son ikisinin gerçekte gerekli olduğunu ifade
etmektedirler. Çok sık kullanılmasına rağmen bu stratejinin de sınırlılıkları mevcuttur. Örneğin
Holmbeck (2002) istatistiksel olarak anlamlı c ile anlamsız c’ nün birbirinden önemsiz bir mutlak
değer ile farklılaşabileceğinin Birinci Tip Hataya yol açabileceğini ifade etmektedir. Birinci Tip
Hata’nın istatistiksel karar teorisinde testin gücünü de etkileyeceği bilinen bir durumdur.
MacKinnon ve arkadaşlarının (2002; 2004) yaptıkları simülasyon çalışmasında nedensel adım
yönteminin I.Tip hataya yol açtığını ve testin gücünün çok düşük olduğunu göstermişlerdir.
Preacher ve Hayes (2007) nedensel adım stratejisinin belirtilen sınırlılıkları ile diğer alternatiflerine
göre dezavantajlı olduğu ve bu nedenle de kullanılmasını tavsiye etmemektedirler (Burmaoğlu v.d,
2013).
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Yapılan çalışmalarda bu yöntemle ilgili eksiklikleri ifade eden Wood vd. (2009); özellikle çok
değişkenli modellerde değişkenlerin bağımsız olduğunun varsayıldığı, regresyon modelinin anlamlı
olup olmadığının ihmal edildiği, aracı ve düzenleyici modellerin birlikte kullanıldığı, katsayılarda
çok küçük değişimlerin istatistiksel olarak anlamlılığı bile test edilmeden kısmi aracılık olarak
kabul edildiği ve son olarak ta kısmi aracılığın bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki
doğrudan veya dolaylı etkisi olarak yorumlandığı gibi araştırmacıların hatalara düştüğünü ifade
etmektedir (Burmaoğlu v.d, 2013).
Baron ve Kenny (1986) nedensel adım yaklaşımında, kurgulanan model gizil değişkenleri ihtiva
ediyorsa, yapısal eşitlik modellerinin kullanılmasının çoklu doğrusal regresyon yöntemine göre
daha iyi bir alternatif olabileceğini vurgulamaktadırlar. MacKinnon (2000) birçok bağımsız
değişken ve birden fazla aracı değişkenin kullanıldığı karmaşık modellerde yine yapısal eşitlik
modellerinin kullanılmasına işaret etmektedir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde yapısal eşitlik
modelleri içerisinde aracılık modellerinin nasıl kurgulanacağı daha detaylı ele alınacaktır
(Burmaoğlu v.d, 2013).
2.2.1.2. Katsayıların Çarpımı Yaklaşımı
Katsayıların çarpımı yaklaşımında Sobel (1982), Goodman (1960) ve MacKinnon ve Lockwood
(2001)’un yaptıkları çalışmalarda kullandıkları istatistiklere yer verilmiştir. Sobel (1982) bağımsız
değişkenin bağımlı değişken üzerindeki dolaylı etkisinin istatistiksel olarak önemli olup olmadığını
test etmek için (6) numaralı eşitlikte gösterilen formülün kullanılmasını tavsiye etmektedir.
z=

(6)

Sobel testi aracı etkinin anlamlılığını test eden bir yöntemdir. Sobel (1982)
teriminin çok
küçük bir değer alabileceği için eşitlikten çıkarılabileceğini ifade etmektedir. (6) numaralı eşitlikte
bulunan a, aracı değişken ile bağımsız değişken arasındaki yolu ve sa ise bu katsayının standart
hatasını ifade etmekte, b, aracı değişken ile bağımlı değişken arasındaki yolu ve s b ise bu katsayının
standart hatasını ifade etmektedir. Hesaplama sonucunda elde edilen değer belirlenecek güven
düzeyinde standart normal dağılıma uygunluğu açısından incelenmekte ve aracılık değerinin
istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı konusunda karar verilmektedir.
Genellikle yürütülen akademik çalışmalarda nedensel adım yöntemi kullanılmakta ve yöntemin
sonucuna göre kısmi veya tam aracılık kararı verilmektedir. Sobel testi bu çalışmalarda rapor
edilmemektedir. Ancak bilinmesi gereken önemli konu Sobel testinin aslında adımsal yöntemin son
adımının istatistiksel olarak anlamlılığını kontrol ettiğidir (Iacobucci, 2008). Hayes (2009)’e göre
Sobel testinin sakıncalı olarak görülen yönü ise dolaylı etkinin normal olacağı varsayımıdır. Buna
karşın yazarlar yaptıkları çalışmada a x b dağılımının asimetrik olduğunu göstermişlerdir.
Goodman (1960) yönteminde (7) numaralı eşitlikte bulunan formül hesaplanarak test icra
edilmektedir.
z=

(7)

Değişkenlerdeki terimler Sobel (1982)’in testindeki ifadelerle aynı anlama gelmektedir. Bu açıdan
burada terimlerin izahatı yeniden yapılmamıştır. Aracılık etkisinin tahmin edilmesinde kullanılan
bir diğer istatistik ise MacKinnon ve Lckwood (2001)’un önerdiği ve (8) numaralı eşitlikte
gösterilen formüldür.
z=

(8)

MacKinnon vd (2002)’nin yaptıkları çalışmada bahsedilen üç yöntemin de iyi simülasyon sonuçları
verdiği ve simülasyon performansı en iyi olan testin Sobel testi olduğunu göstermişlerdir. Ancak
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Sobel testinin de küçük örneklemlerde yüksek standart hata ürettiği de dikkat edilmesi gereken bir
konu olarak vurgulanmaktadır (Burmaoğlu v.d, 2013).
2.2.1.3. Katsayılar Arasındaki Farkın Testi Yaklaşımı
Katsayılar arasındaki farkın test edilmesinde Freedman ve Schatzkin(1992) ve Clogg vd (1992)’nin
kullanılmasını önerdiği istatistiklerden bahsedilecektir.
Freedman ve Schatzkin (1992) önerdiği yöntemi ikili (binary) sağlık ölçümleri için bir yöntem
olarak geliştirmişlerdir. Bu yöntem ile (H0 : c − c’ = 0) başlangıç hipotezi test edilmektedir.
Freedman ve Schatzkin (1992) c ile c’ arasındaki korelâsyonu elde ederek, uyarlanmış ve
uyarlanmamış regresyon katsayılarının varyans ve kovaryansları üzerindeki standart hatanın
kullanıldığı bir eşitlik elde etmişlerdir. Eşitlik (9)’de bu formül gösterilmiştir (MacKinnon vd,
2002).
tN-2 =

(9)

(9) numaralı eşitlikte
ile ifade edilen değer aracı değişken ile bağımsız değişken arasındaki
korelâsyonu göstermektedir. Elde edilen değer t tablo değeri ile karşılaştırılarak katsayılar
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına karar verilmektedir. Clogg vd (1992)
ise önerdikleri yöntemle yine t dağılımına uygun bir istatistik önermektedirler. Önerilen istatistiğin
hesaplanması için gereken formül (10) numaralı eşitliktedir.
tN-3 =

(10)

Buna göre Freedman ve Schatzkin’in istatistiğinde olduğu gibi katsayılar arasında fark yoktur
hipotezinden yola çıkılarak test yürütülmektedir. Freedman ve Schatzkin ile Clogg vd’nin eşitlik
(9) ve (10)’de önerdikleri istatistikler yine MacKinnon vd(2002)’nin yaptıkları analizlerde kabul
edilebilir bir I.Tip hataya ve hemen hemen tüm örneklem miktarları için ise en yüksek güce sahip
olduğu gözlenmiştir (Burmaoğlu v.d, 2013).
2.3. Girişimcilik Kavramı
Girişimcilik; yeni iş imkânları yaratması, yeniliğin öncüsü olması, rekabetin gelişimine katkıda
bulunması, istihdam yaratması ve ekonomik gelişmenin önemli bir faktörü olması gibi özellikleri
nedeniyle üzerinde önemle durulan bir konu haline gelmiştir. Girişimcilik faaliyetlerinin yerine
getirilmesinden sorumlu olan girişimci ise; yeni düşüncelerin ortaya çıkarılmasını, yayılmasını ve
uygulanmasını hızlandırır, yeni endüstrilerin doğmasını sağlar ve hem ekonomik hem de sosyal
gelişmede önemli bir aktör olarak görev yapar. Bu önemli görevleri üstlenen girişimcilerin; azim ve
kararlılık, yenilik, yaratıcılık, kendine güven, hesaplı risk almak, başarı ihtiyacı, fırsat yönelimi ve
problem çözme yeteneği gibi özellikleri mevcuttur. Bütün bu özelliklerin incelenmesi, hem
ekonomik hem de sosyal anlamda birçok katkısı olan girişimciliğin daha iyi anlaşılmasını ve
geliştirilmesini sağlayacaktır (Timuroğlu ve Çakır, 2014).
Literatür incelendiğinde girişimcilikle yapılan diğer bazı tanımlar Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1: Girişimciliğe İlişkin Yapılan Tanımlar

Kaynak
Stevenson & Sahlman (1989)

Tanımlar
Bireylerin, şu anda kontrol altında olan kaynakların
dışında,
fırsatların
peşinde
koşması
olarak
tanımlanmaktadır.
Shane & Venkataraman( 2000)
Girişimcilik; karlı fırsatların varlığı ve girişimci
bireylerin
varlığı
arasındaki
ilişki
olarak
tanımlanmaktadır.
Robert d. Hisrich & Peters, 1998; Girişimcilik yeni şeylerin meydana gelmesinin süreci
Kinicki, (2003)
ve risk ve kazançların tahminidir.
Cantillon (1755)
Girişimcilik herhangi bir şeyde kendi kendini istihdam
etmek olarak tanımlanmaktadır.
Kirzner (1973)
Girişimcilik, pazardaki olacak eksikliklerin ve
dengesizliklerin doğru bir şekilde tahmin edilmesi
yeteneği ile fırsatların keşfedilmesidir.
Ronstadt (1984)
Hisrich (1989)

Stevenson,
(1985)

Roberts,

Girişimcilik, kurulmuş olan sürekli artan bir
zenginliğin dinamik sürecidir.
Girişimcilik, zaman ve çabayla oluşturulmuş değerli
bir farklılığın süreci; beraberindeki finansal psikolojik
ve sosyal risklerin tahmini ve parasal ödül ve kişisel
tatminin alınmasıdır.
&Gousbeck Girişimcilik bireylerin ya sahip oldukları veya bir
organizasyon içinde, hali hazırda kendi kontrollerinde
olan kaynakların haricinde fırsatların peşinde
koşmalarıdır.

Tablo 1 Andrew Bernstein (2011)’den yararlanılarak hazırlanmıştır (Kılıç v.d,2012).
Tablo 1’deki tanımlamalarda görüldüğü gibi girişimcilik kavramı üzerinde anlam birliği sağlanmış
bir tanımlama yoktur. Bu tanımlamaların bir kısmında risk alma, bir kısmında yenilik ve bir
kısmında da bağımsızlık hakimdir (Aktaran: Bektaş ve Köseoğlu, 2007; Erdoğmuş, 2004:96).

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Literatür incelendiğinde girişimcilik niyetini etkileyen faktörler içerisinde yenilikçilik, risk alma
eğilimi, ailenin işletme/şirket sahibi olması, öznel norm, algılanan davranış kontrolü, işletme
kurmaya yönelik tutum değişkenlerinin olduğu görülmüştür.
Yenilikçiliğin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisi ve bu etkide algılanan davranış kontrolü ile risk
alma eğiliminin rolünü belirlemeye yönelik olan bu araştırmada, öncelikle örneklem ve ölçeklere
ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Ardından örneklemlerden elde edilen veriler ışığında oluşturulan
modele ilişkin analizler yapılmıştır. Tüm bu analizler sonucunda elde edilen bulgular mevcut
literatür ile karşılaştırılarak yönetici ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.
3.1. Araştırmanın Örneklemi
Araştırma evrenini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi
öğrencileri oluşturmaktadır. 420 üniversite öğrencisine anket yapılmış 394’ü analiz yapmak için
uygun bulunmuştur. Uygulanan anketin 1. bölümünde öğrencilerin demografik özelliklerine yer
verilmiş ve 2. bölümde Carr ve Sequeira (2006)’nin çalışmasından yararlanılan aile işletme/şirketi
sahipliği sorularına yer verilmiştir. 3. bölümünde yine Carr ve Sequeira (2006) çalışmasından
işletme kurmaya yönelik tutum sorularına yer verilmiş olup, 4. Bölümde ise yenilikçilik, risk alma
eğilimi, sosyal norm, algılanan davranış kontrolü ve girişimcilik niyeti gibi boyutlara ilişkin
ifadelere yer verilmiştir. Bu ifadeler için 5’li likert kullanılmıştır (1: Hiç Katılmıyorum; 2: Az
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Katılıyorum; 3: Orta Düzeyde Katılıyorum; 4: Çok Katılıyorum; 5: Tamamen Katılıyorum). Veri
toplama aracının Cronbach Alfa değeri 0.92 olarak tespit edilmiştir.
3.2. Veri Toplama Aracı ve Ele Alınan Faktörler
Yenilikçiliğin girişimcilik niyeti üzerine etkisini ve bu etkide risk alma eğilimi ve algılanan
davranış kontrolünün aracılık etkisini belirlemeye yönelik olan bu araştırmada kullanılan faktörlere
ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Yenilikçilik: Yenilikçilik veya yenilik kapasitesine sahip olma özellikle son yıllarda rekabet
avantajı elde edilmesinde, yönetim ve üretim süreçleri başta olmak üzere ürün ve hizmet
üretiminde büyük önem kazanmıştır (Akkoç v.d.,2012). Girişimcinin yarattığı yenilik ya da yeni
düşünceler rekabet ortamında işletmeyi başarıya taşımakta, bunun farkında olan girişimci de,
gerekliliklerini mutlaka yerine getirerek, yeni yönetim biçimlerini, yeni düşünceleri, yeni teorileri
veya yeni icatları uygulamaya koymaktadır (Aktaran: Bozyiğit, 2015; Özdemir,2013, s.619). Bu
çalışmada yenilikçilikle ilgili Chye Koh (1996)’un geliştirdiği ölçekten yararlanılmıştır.
Risk Alma Eğilimi: Girişimcilikle ilgili yapılan tanımların neredeyse tamamında “makul risk alma
eğilimi” girişimcinin temel özellikleri arasında sayılmaktadır. Yeni girişimlerle ilgili çoğu karar,
hem risk hem de belirsizlik içerir (Aktaran: Şeşen ve Basım,2012; Cornwall ve Perlman, 1990).
Anket sorularında Chye Koh (1996)’un geliştirdiği risk alma eğilimiyle ilgili ölçekten
yararlanılmıştır.
Algılanan Davranış Kontrolü: "Algılanan Davranış Kontrolü", davranışı gösterecek kişinin söz
konusu davranışı gösterebilmesinin ne kadar kolay veya ne kadar zor olacağı inancıdır. Bu faktör,
eğer davranışın kontrolü, kişinin kendi isteğine bağlı değilse o zaman davranışı doğrudan
açıklayabilir (Erten,2002). Bu çalışmada Gelaidan ve Abdullateef (2016)’ın çalışmasında
kullandığı ölçekten yararlanılmıştır.
Girişimcilik Niyeti: Girişimciliğin ilk ve en önemli adımlarından birisini karar verme aşaması
oluşturmaktadır (Aktaran: Çelik v.d, 2014; Duygulu,2008:100). Bu noktada da karşımıza
girişimcilik niyeti kavramı çıkmaktadır (Çelik v.d,2014). Liñán ve Chen (2009)’in geliştirdiği ölçek
ile Gelaidan ve Abdullateef(2016)’da yaptıkları çalışmadaki girişimcilik niyeti ölçeğinden
yararlanılmıştır.
Tablo 2 : Faktörlerin Ortalama ve Standart Sapmaları

Faktörler
Yenilikçilik
Risk alma eğilimi
Algılanan davranış kontrolü
Girişimcilik niyeti

Ortalama
11,47
11,71
15,91
15,29

Standart sapma
2,17
2,95
4,66
5,86

Çalışmada kullanılan tüm yabancı ölçeklerin Türkçe geçerlemeleri tarafımızdan yapılarak
kullanılmıştır. Ölçeğin ölçek geçerleme prosedürlerine uygun olarak İngilizce-Türkçe ve Türkçeİngilizce çevirileri alanında yetkin araştırmacılarla yapılmış pilot ve asıl örneklem üzerinde
uygulanarak açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Araştırmada
oluşturulan modelleri ve hipotezleri test etmek amacıyla yapısal eşitlik modellemesi (YEM)
yapılmıştır.

4. ANALİZ
4.1. Yenilikçilik ve Girişimcilik Niyeti Arasında Risk Alma Eğiliminin Aracılık Etkisi
LISREL 8.80 aracılığıyla yapılan YEM analiz sonuçları şekil 2-3 ve Tablo 3’te verilmiştir.
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Şekil 2: Yenilikçilik(YENILIK), Risk Alma Eğilimi(RISK), Girişimcilik Niyeti(NIYET) Değişkenleri İle
Aracılık Modeli

Tablo 3: Yapısal Eşitlik Modellemesi İçin Uyum Ölçütleri (Yılmaz ve Doğan,2016).

Uyum Ölçüsü

İyi Uyum

Kabul Edilebilir Uyum

Goodness of fit index (GFI)
Adjusted goodness of fit index
(AGFI)
Normed fit index (NFI)
Non-normed fit index (NNFI)
Comparative fit index
Standardized RMR
Root mean square residual(RMR)
Incremental Fit Index (IFI)
Relative Fit Index (RFI)

0,95≤GFI≤1,00
0,90≤AGFI≤1,00

0,90≤GFI≤0,95
0,85≤AGFI≤0,90

0,95≤NFI≤1,00
0,97≤NNFI≤1,00
0,97≤CFI≤1,00
0≤SRMR≤0,05
0≤RMR≤0.05
0,95≤IFI≤1,00
0,95≤RFI≤1,00

0,90≤NFI≤0,95
0,95≤NNFI≤0,97
0,95≤CFI≤0,97
0,05≤SRMR≤0,10
0,05≤RMR≤0,08
0,90≤IFI≤0,95
0,90≤RFI≤0,95

Araştırma
modelinin
uyumu
0,95
0,92
0,97
0,97
0,98
0,045
0,054
0,98
0,96

Tablo 3’deki uyum ölçütleri sonuçları incelendiğinde modelin iyi uyum gösterdiği söylenebilir.
Şekil 3: Yenilikçilik(YENILIK), Risk Alma Eğilimi(RISK), Girişimcilik Niyeti(NIYET) Değişkenleri İle t
Değerleri

Şekil 2-3 incelendiğinde, yenilikçilik ve girişimci niyeti arasında doğrudan etki anlamlı olmadığı
görülmektedir (t=1,37) . Ancak risk aracı değişkeni sayesinde bu ilişki anlamlı hale gelmektedir.
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Bir başka deyişle, yenilikçilik ve girişimcilik niyeti değişkenleri arasında aracılık etkisi söz
konusudur. Bu etkinin anlamlılığı Tablo 4’deki Sobel testi aracılığıyla incelendiğinde aracı
değişkenin anlamlı olduğu görülebilir (p<0,01). Bu sonuç yardımıyla girişimcilik niyetini
yenilikçilik değişkenin, risk değişkeni aracılığıyla etkilemekte olduğu söylenebilir.
Tablo 4: Sobel, Aroian ve Goodman Testi Sonucu

Sobel testi
Aroian testi
Goodman testi

Test istatistiği
4.2468025
4.23159917
4.26217088

Standart hata
0.10878773
0.10917858
0.10839547

p-değeri
P<0.01
P<0.01
P<0.01

4.2. Yenilikçilik ve Girişimcilik Niyeti Arasında Algılanan Davranış Kontrolünün
Aracılık Etkisi
LISREL 8.80 aracılığıyla yapılan YEM analiz sonuçları Şekil 4-5 ve Tablo 5’de verilmiştir.
Şekil 4: Yenilikçilik(YENILIK), Algılana Davranış Kontrolü(ADK), Girişimcilik Niyeti(NIYET)
değişkenleri ile aracılık modeli

Tablo 5: Modelin uyum ölçütleri

Uyum Ölçüsü

İyi Uyum

Kabul Edilebilir
Uyum

Goodness of fit index (GFI)
Adjusted goodness of fit index
(AGFI)
Normed fit index (NFI)
Non-normed fit index (NNFI)
Comparative fit index
Standardized RMR
Root
mean
square
residual(RMR)
Incremental Fit Index (IFI)
Relative Fit Index (RFI)

0,95≤GFI≤1,00
0,90≤AGFI≤1,00

0,9O≤GFI≤0,95
0,85≤AGFI≤0,90

Araştıtma
Modelinin
Uyumu
0,94
0,90

0,95≤NFI≤1,00
0,97≤NNFI≤1,00
0,97≤CFI≤1,00
0≤SRMR≤0,05
0≤RMR≤0.05

0,90≤NFI≤0,95
0,95≤NNFI≤0,97
0,95≤CFI≤0,97
0,05≤SRMR≤0,10
0,05≤RMR≤0,08

0,98
0,98
0,98
0,049
0,061

0,95≤IFI≤1,00
0,95≤IFI≤1,00

0,90≤IFI≤0,95
0,90≤RFI≤0,95

0,98
0,97

Tablo 5’deki Uyum ölçütleri sonuçları incelendiğinde modelin iyi uyum gösterdiği söylenebilir.
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Şekil 5: Yenilikçilik(YENILIK), Algılanan Davranış Kontrolü(ADK), Girişimcilik Niyeti(NIYET)
değişkenleri ile t değerleri

Şekil 5’deki t değerleri de incelendiğinde yenilikçilik ve girişimcilik niyeti değişkenleri arasında
algılanan davranış kontrolü değişkeninin aracılık etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,01).
Yenilikçilik ve girişimci niyeti arasında doğrudan etki anlamlı değildir (t=1,13). Ancak ADK
değişkeni aracılığı ile bu ilişki anlamlı hale gelmektedir. Bir başka deyişle, yenilikçilik ve
girişimcilik niyeti değişkenleri arasında aracılık etkisi söz konusudur. Bu aracı değişkenin anlamlı
olduğu Tablo 6’da yer alan Sobel testi görülmektedir (p<0,01). Bu sonuç yardımıyla girişimcilik
niyetini yenilikçilik değişkenin, algılanan davranış kontrolü (ADK) değişkeni aracılığıyla
etkilemekte olduğu söylenebilir.
Tablo 6: Sobel , Aroian ve Goodman Testi Sonuçları

Sobel testi
Aroian testi
Goodman testi

Test istatistiği
6.92398331
6.90717901
6.94091086

Standart hata
0.07354148
0.0737204
0.07336213

p-değeri
P<0.01
P<0.01
P<0.01

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Aracılık testleri, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında kesin bir bağlantı yok gibi görünürken
doğrudan ilişkiyi değil dolaylı ilişkiyi inceler. Baron ve Kenny (1986) bağımlı değişken ile
bağımsız değişken arasında ilişkinin olmadığı durumlarda aracılık etkisinin de olmadığını
vurgulamıştır. Bağımlı değişken, bağımsız değişken tarafından açıklanan aracı değişken
aracılığıyla tahmin edilir.
Basitçe ifade edilecek olursa, t testinin özelleştirilmiş hali olan Sobel testi çalışmada teorik olarak
incelenerek, uygulama yapılmıştır.
Nisan 2017 tarihinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. ve Edebiyat Fakültesi öğrencilerine
bir anket uygulanmış ve yürütülen çalışma sonucunda elde edilen veriler sonucu yapılan analizlerde
yenilikçilik ile girişimcilik niyeti arasında aracılık etkisi olduğu düşünülmüştür.
Aracılık etkisi olduğu düşünülen değişkenlerde, aracılık etkisinin anlamlılığı Sobel, Aroian ve
Goodman testleriyle incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda yenilikçilik ve girişimcilik niyeti
değişkenleri arasında risk alma eğilimi(RISK) değişkeninin aracı değişken olarak bulunduğu tespit
edilmiştir (p<0,01). t testinin sonuçlarını incelediğimizde aracılık testini destekler nitelikte sonuçlar
anlamlı çıkmıştır( p<0.01). Yenilikçilik ve girişimcilik niyeti arasında doğrudan anlamlı bir ilişki
görülmemiştir. Ancak risk alma eğilimi aracılığı ile bu ilişki anlamlı hale gelmiştir. Bu sonuç
doğrultusunda risk alma eğilimi yüksek yenilikçi öğrencilerin girişimcilik niyetlerinin daha fazla
olduğu söylenebilir. İkinci olarak yenilikçilik(YENILIK) ve girişimcilik niyeti(NIYET)
değişkenleri arasında algılanan davranış kontrolü(ADK) değişkeninin aracılık etkisi aracılık
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testleriyle incelenmiştir. Sobel, Aroian ve Goodman testleri ile algılanan davranış kontrolü (ADK)
değişkeninin aracı değişken olduğu tespit edilmiştir (p<0,01). t testinin sonuçlarını incelediğimizde
aracılık testini destekler nitelikte sonuçlar anlamlı çıkmıştır( p<0.01). Yenilikçilik ve girişimcilik
niyeti arasında doğrudan anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Ancak algılanan davranış kontrolü
(kendine güven) değişkenin aracılığı ile bu ilişki anlamlı hale gelmiştir. Bu sonuçtan kendine
güvenen yenilikçi öğrencilerin girişimcilik niyetlerinin daha fazla olduğu söylenebilir.
Araştırmanın sadece Anadolu Üniversitesi öğrencilerine yapılmış olması araştırmanın önemli bir
kısıtıdır. Bu nedenle diğer üniversitelerdeki öğrencilere yapılacak araştırmalarda değişik sonuçlara
ulaşılabilir. Araştırmanın ikinci bir diğer kısıtı İ.İ.B.F ve Edebiyat fakültesi öğrencilerine yapılmış
olmasıdır. Diğer fakültelerde bulunan öğrencilere yapılacak araştırmalardan elde edilecek
sonuçların bu çalışmada ulaşılan sonuçların açıklayıcılığı açısından önem taşımaktadır. Bu alanda
bundan sonra yapılacak araştırmalarda, girişimcilik niyetini etkileyebilecek ele alınmayan diğer
faktörler ile risk alma eğilimi ve algılanan davranış kontrolü değişkenlerinin düzenleyici rollerinin
araştırılması önerilebilir.
Bu çalışma kapsamında başarılı girişimcilerin olması ve girişimcilerin sayılarının artması için,
girişimcilik eğitimi alan ve girişimci olma arzusu taşıyan öğrencileri girişimciliğe yönlendirmek
ayrıca girişimcilikle ilgili yapılan etkinliklerin arttırılması önerilmektedir. Yapılan bu çalışma
teorik anlamda yapılacak yeni çalışmalarla daha ileriye götürülebilir. Konuyla ilgili çalışmalar
devam ettirilerek literatüre katkıda bulunulması da oldukça önemlidir. Çalışmada önerilen model
başlangıç seviyesindedir ve geliştirilmeye muhtaçtır.
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HİZMETİNİN ÖNEM-PERFORMANS ANALİZİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF FOOD SERVICE IN THE DAILY CULTURE
TOURS THROUGH THE IMPORTANT-PERFORMANCE ANALYSIS
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ABSTRACT
The aim of this study is to find out tourists’ expectations and perceptions from food service in the
daily culture tour in the frame of importance-performance. Besides, it is aimed to determine the
significance of the difference between the averages of the importance-performance levels and to
determine whether the importance-performance levels of food service differ according to
demographic variables. In this study in which a quantitative research method is applied, survey
technique was used as data collection tool. A questionnaire was applied to 416 tourists participating
in the daily culture tour from Fethiye. The obtained data were analyzed and evaluated through a
statistical package program.
According to the results of the research, the quality of the food service qualities that tourists take in
the daily tour they attended is of high importance. At the performance ratio, it is observed that the
expressions can not fully meet the importance level, the ratio is low, but the positive attitude has
developed. Also, there were differences in the importance-performance averages of the tourists'
food qualities and between the demographic variables and importance-performance scale.
Keywords: Cultural Tourism, Food Service, Importance-Performance Analysis.

ÖZET
Araştırmada günübirlik kültür turlarında alınan yiyecek hizmetine ilişkin turistlerin beklentileri ve
algıları önem-performans dâhilinde karşılaştırmalı olarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Bunun
yanı sıra, önem-performans düzeylerinin ortalamalar arası farkın anlamlılığını tespit etmek ve
yiyecek hizmetinin önem ve performans düzeylerinin demografik değişkenlere göre farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek hedeflenmiştir. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı
çalışmada, veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Fethiye destinasyonundan
günübirlik kültür turuna katılan 416 turiste anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler, bir istatistik
paket programı aracılığıyla analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre, turistlerin katıldıkları turda aldıkları yiyecek hizmeti niteliklerinin
önem düzeyi yüksektir. Performans oranı ise, ifadelerin tam anlamı ile önem düzeyini
karşılamadığı, oranın düşük olduğu, buna rağmen olumlu tutum geliştirdikleri gözlemlenmektedir.
Turistlerin yiyecek niteliklerine ait önem-performans ortalamaları arasında ve demografik
değişkenler ile önem-performans ölçeğinde farklılıklar tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kültür Turizmi, Yiyecek Hizmeti, Önem-Performans Analizi.
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1. GİRİŞ
Dünyada meydana gelen teknolojik gelişmeler, nüfus artışı, gelir düzeyinin artışı, eğitim
seviyesinin artması, boş zamanın artması, seyahat özgürlüğü, insan ömrünün uzaması ve ücretli
tatil gibi konular turizmin gelişmesine ve yaygınlaşmasına neden olmuştur. Üç tarafı denizle çevrili
olan Türkiye’de Deniz-Güneş-Kum üçlüsü olarak da bilinen kitle turizmi hâkimdir. Rekabet
koşulları ve değişen tüketici talebine bağlı olarak kitle turizmi yerini özel ilgi turizmi, macera
turizmi, ekoturizm ve kültür turizm gibi farklı alternatif turizm çeşitlerine bırakmaya başlamıştır.
Özellikle kültür son yıllarda daha fazla tercih edilmektedir. Kültür turizmi, yerel kültürel
özelliklerden, ekonomiyi canlandırmayı, yerel kimliği korumayı ve nitelikli bir şekilde
yararlanmayı içine almaktadır (Emekli, 2005: 105).
Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Türkiye, birçok tarihi ve kültürel yerler, doğal alanlar
ve turistik çekicilikleri bünyesinde bulundurmaktadır. Türkiye’nin birçok kültürel değerlere sahip
olmasından dolayı, kültür turizm potansiyeli oldukça yüksektir. Türkiye’nin kültürel zenginliğinin
kültür turizmi kapsamında değerlendirilmesi, destinasyonların kalkınmasına katkı sağlamaktadır.
Bu doğrultuda, Türkiye’nin çeşitli turizm beldelerinde günübirlik ya da 1-2 gece konaklamalı
kültür turları düzenlenmektedir. Çalışmanın konusu da bu noktadan hareketle geliştirilmiş ve
çalışmada günübirlik kültür turları ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, günübirlik kültür turlarında
alınan yiyecek hizmetine ait niteliklerin önem-performans analizi ile değerlendirmektir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Özel ilgi turizminin bir çeşidi olan kültür turizmi ilk kez 1969 yılında Kanada’nın Ontori kentinde
düzenlenen bir kongrede dile getirilmiştir. Ontori kentinde düzenlenen kongrede kültür turizmi
kültür motivasyonları ile seyahat etmek olarak tanımlanmaktadır (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008).
Kültür turizmi, dünyada gittikçe artan bir taleple karşı karşıyadır. Sadece tarihi değeri olan eserler
ve ürünlerle değil, diğer birçok özellikler de her türlü kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler de
kültür turizmi içinde ele alınmaktadır. Turizmi evrensel hale getiren kültür ürünleridir ve bu sayede
kültür turizmine katılım uluslararası boyutta olmaktadır. Kültür turizmi, yeni kültürleri tanıma,
geçmişteki kültürleri merak etme temeline dayanan, insanların kendi kültürlerinin eğlence
yanlarıyla birlikte diğer gruplarının kültürlerine de açık olan yanlarıyla ilgili turizm faaliyetlerinin
tümünü kapsamaktadır (Aksu ve Kayabalı, 2006: 38). Başka bir tanıma göre; kültür turizmi, “gelir
sağlayıcı etkisinin yanında kültürel değerlerin korunması açısından da üzerinde durulan bir turizm
şeklidir” (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002: 189).
Kültür turizmi; insan emeğiyle şekillenmiş ve diğer insanların merakını çekebilecek tarih öncesi ve
tarihi devirlere ait bilim, din ve güzel sanatlarla ilgili olaylar, yerler, objeler, dil, mimari tarz, spor
ve eğlence aktiviteleri, yöresel mutfak, modern popüler kültür, el sanatları, endüstri alanları, ticari
yerler, fabrikalar, folklor, gelenek, bilim-teknik, zanaatlar, mutfak, ünlüler, festivaller, sergiler,
kutlamalar, ses ve ışık gösterileri, fuar, yarışma, maç gibi pek çok kültürel çekiciliği de
kapsayabilmektedir (Öter ve Özdoğan, 2005). Swarbrooke (1999: 306)’a göre kültürel turizm
kaynaklarını oluşturan elemanlar şu şekildedir (Meydan Uygur ve Balkan, 2007: 36):
 Miras Çekicilikleri (müzeler ve tarihi merkezler, kaleler, malikaneler, antik anıtlar, tarihi
bahçeler, tarihi köyler)
 Festivaller ve Özel Olaylar (folklor, performans sanatları, spor etkinlikleri, özel ilgi
etkinlikleri)
 Endüstri ve Ticaret (iş ziyaretleri, tarımsal çekicilikler, ünlü alışveriş mağazaları, çarşılar,
boş zaman alışverişleri)
 Modern Popüler Kültür (filmler, yerel televizyonlar)
 Spor ve Boş Zaman Aktiviteleri (Katılımcılar, seyirciler, geleneksel oyun ve sporlar)
 Ünlü İnsanlar ve Tarihi Olaylar
 Geleneksel Yiyecek ve İçecekler
 Temalı Geziler ve Gezi Programları
 Özel İlgi Gezileri
726

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

 Geleneksel El Sanatları
 Sanatlar (tiyatrolar, sanat galerileri)
 Mimari Tarz
 Dil (yerel baskın dil, azınlık ve bölgesel dil, dil okulları)
 Dini Yerler (tapınaklar, kiliseler, katedraller, camiler).
Antik kentler ve yerleşmeler kültür turizminde ziyaret edilen yerlerin başında gelmektedir. Gelen
ziyaretçiler artık günümüz kültürünü, örf adetlerini de inceleyerek tatillerini bitirmektedirler. Eski
uygarlıklara ait yerleşmeler ve kalıntılar görüldükten sonra, konaklanacak yerin yerli kültürüne ait
etkinliklere de katılım olmaktadır. Örneğin, Şanlıurfa’da sıra gecelerine katılım, Kapadokya ve
İstanbul’da Türk gecesi veya düğün gecesinin canlandırılması gibi folklorik etkinliklere de katılım
olmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar da, tüketicilerin bir destinasyonu seçerken oradaki
atmosferi paylaşarak deneyim kazanma ve bilgilenme çabası içerisinde olduklarını göstermektedir
(Öter ve Özdoğan, 2005: 1).
Turistlerin kültür turizmine katılma nedenleri çeşitli başlıklarda açıklanabilmektedir. Bunlar,
Lohmann ve Mundt (2002: 223)’a göre aşağıda sıralanmaktadır:
 Eğitim amaçlı geziler, kültür turizminin içinde yer almaktadır. Dil öğrenmek, fotoğraf,
resim yapmak veya çizim amaçlı yapılan geziler buna örnek olarak verilebilir.
 Klasik öğrenme amaçlı geziler ise, bir kaç gün ile bir kaç hafta arasında değişen sürede
yapılan gezi programı çerçevesinde değişik öğrenme ve bireysel gelişim etkinliklerini
içermektedir.
 Festivaller, tiyatro gösterileri, resitaller ve sanat etkinliklerine katılma amacıyla birçok
turist seyahat etmektedir.
 Kültürel deneyim kazanma isteği içinde yine birçok turist gezilere katılmaktadır.
 Turistler, seyahatleri boyunca değişik kültürleri tanımak amacıyla, kültürel alanları ziyaret
etmektedir veya birçok turist sadece bu amaç doğrultusunda yola çıkmaktadır.
 İş gezileri boyunca bazı kişiler kültürel etkinlikleri geliştirmek imkânını bulma arayışı
içine girebilmektedir (Meydan Uygur ve Baykan, 2007).

3. ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ
Kültür turizmi ile ilgili Türkiye’deki çalışmalarda genellikle belirli bir yöre üzerinde
durulmaktadır. Katılımcıların yörenin kültürel potansiyellerini ve değerlerini nasıl algıladıkları
bulunmaya çalışılmıştır (İbret vd., 2015; Çağlı, 2012; Aklanoğlu, 2010; Sayılan, 2007; Baykan,
2007). Ancak günübirlik kültür turlarına ilişkin herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu
çerçevede, araştırmada günübirlik kültür turu kapsamında alınan yiyecek hizmetinin turistlerin
beklentilerini hangi düzeyde karşıladığını tespit etmek ve demografik değişkenlere göre farklılık
gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla araştırma hipotezleri aşağıdaki şekilde
sunulmaktadır:
Hipotez 1: Türkiye’ye gelen turistlerin cinsiyeti ile turda alınan yiyecek özelliklerinin önem düzeyi
arasında farklılıklar vardır.
Hipotez 2: Türkiye’ye gelen turistlerin cinsiyeti ile turda alınan yiyecek özelliklerinin performans
düzeyi arasında farklılıklar vardır.
Hipotez 3: Türkiye’ye gelen turistlerin yaşları ile turda alınan yiyecek özelliklerinin önem düzeyi
arasında farklılıklar vardır.
Hipotez 4: Türkiye’ye gelen turistlerin yaşları ile turda alınan yiyecek özelliklerinin performans
düzeyi arasında farklılıklar vardır.
Hipotez 5: Türkiye’ye gelen turistlerin medeni durumu ile turda alınan yiyecek özelliklerinin önem
düzeyi arasında farklılıklar vardır.
Hipotez 6: Türkiye’ye gelen turistlerin medeni durumu ile turda alınan yiyecek özelliklerinin
performans düzeyi arasında farklılıklar vardır.
Hipotez 7: Türkiye’ye gelen turistlerin eğitim durumları ile turda alınan yiyecek özelliklerinin
önem düzeyi arasında farklılıklar vardır.
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Hipotez 8: Türkiye’ye gelen turistlerin eğitim durumları ile turda alınan yiyecek özelliklerinin
performans düzeyi arasında farklılıklar vardır.
Hipotez 9: Türkiye’ye gelen turistlerin milliyetleri ile turdaki yiyecek özelliklerinin önem düzeyi
arasında farklılıklar vardır.
Hipotez 10: Türkiye’ye gelen turistlerin milliyetleri ile turdaki yiyecek özelliklerinin performans
düzeyi arasında farklılıklar vardır.

4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Kültür turizmi ele alınarak günübirlik kültür turlarında alınan yiyecek hizmetine ilişkin turistlerin
beklentileri ve algıları önem-performans dâhilinde karşılaştırmalı olarak ortaya konulması
amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra, önem-performans düzeylerinin ortalamalar arası farkın
anlamlılığını tespit etmek ve yiyecek hizmetinin önem ve performans düzeylerinin demografik
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek hedeflenmiştir. Araştırmada nicel
araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, hızlı uygulama olanağı,
maliyetin düşük olması gibi avantajları nedeniyle (Büyüköztürk vd., 2015: 124) anket tekniği tercih
edilmiştir.
Araştırmanın hedef kitlesini, Fethiye’ye gelen ve Fethiye’den çeşitli destinasyonlara düzenlenen
günübirlik kültür turlarına katılan yabancı turistler oluşturmaktadır. Araştırmanın geniş bir alanı
kapsaması, söz konusu alanın tümüne ulaşmada, maliyet ve zaman sorununu ortaya çıkarmaktadır.
Bu nedenle, araştırmada belirlenen hedef kitle üzerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak
örneklem alınma yoluna gidilmiştir. Araştırma Haziran-Ekim 2016 tarihleri arasında günübirlik
kültür turlarına katılan ve gönüllü olarak katılmak isteyen turistlere profesyonel turist rehberleri
aracılığıyla ulaşılmıştır. Bu doğrultuda turist rehberlerine çalışmanın amacı ve anket hakkında
detaylı bilgi verilmiş, çalışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir. Anket uygulama
sürecinde 500 anket dağıtılmış, ancak 454 anketin geri dönüşü sağlanmıştır. Elde edilen toplam 454
anketten 38’i çeşitli nedenlerden dolayı değerlendirme dışı bırakılmış, toplam 416 anket
değerlendirilmeye alınmış ve bir istatistik paket programı aracılığıyla analize tabi tutulmuştur.
Anket formu 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcıların sosyo-demografik
özellikleri belirlenmeye çalışılmış, katılımcılara tatilleri ile ilgili ön sorular sorulmuştur. Bu
bölümde katılımcılardan daha önce Türkiye’ye gelip gelmedikleri, geldiler ise kaçıncı gelişleri
olduğu, Türkiye’yi seçmelerinde etkili olan neden, daha önce günübirlik kültür turlarına katılıp
katılmadıkları, katıldılar ise katılım nedenleri gibi soruları cevaplamaları istenmiştir. İkinci
bölümde ise, aldıkları yiyecek hizmetinin turistler açısından önem-performans düzeylerini
belirlemeye yönelik ifadeler yer almaktadır. Ankette yer alan ifadeler 5’li Likert ile
derecelendirilmiştir. Önem düzeyleri; 1-Çok Önemsiz ile 5-Çok Önemli aralığında; Performans
düzeyleri ise 1-Çok Yetersiz ile 5-Çok Yeterli arasında değerlendirilmiştir.

5. VERİLERİN ANALİZİ
Araştırmada öncelikle ölçeğin güvenilirliği Cronbach’s Alpha katsayısı kullanılarak test edilmiştir.
Yiyecek hizmetinin önem düzeyi Cronbach’s Alpha katsayısı α = ,86, performans düzeyi
Cronbach’s Alpha katsayısı α = .90 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç yüksek derecede güvenilir
olduğunu (0,80 ≤ α < 1,00) göstermektedir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2014: 283; Kalaycı, 2016: 405).
Daha sonra araştırmanın amacına yönelik parametrik ya da non-parametrik testlerden hangilerinin
kullanılacağını belirlemek amacıyla verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov ve
Shapiro Wilks testleri ile kontrol edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda verilerin normal dağılmadığı
anlaşılmış ve non-parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda araştırmada
çeşitli istatistik metot ve test tekniklerinden frekans, Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve
Wilcoxon İşaretli Sıra testlerinin kullanılması uygun görülmüştür.
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5.1. Demografik Bulgular

Araştırmaya katılan turistlerin demografik özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet
n
% Eğitim
n
%
Kadın
218 52,4 İlköğretim
3
,7
Erkek
198 47,6 Lise
174 41,8
180 43,3
Medeni Durum n
% Üniversite
Evli
244 58,7 Yüksek Lisans 52 12,5
Bekâr
172 41,3 Doktora
7
1,7
Yaş
n
% Milliyet
n
%
18-29 yaş
99 23,8 İngiliz
347 83,4
30-39 yaş
64 15,4 Amerikan
4
1
40-49 yaş
108 26 Alman
6
1,4
50-59 yaş
105 25,2 Diğer
59 14,2
60 yaş ve üzeri 40 9,6

Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde; %52’si kadın, %47’si erkeklerden
oluşmaktadır. Katılımcıların % 59’u evli (244 kişi), %41’i (172) bekârdır. Katılımcıların yaş
oranları %26 ile 40-49 yaş arası, %25 ile 50-59 yaş arası ve %24 ile 18-29 yaş arası yapılan
çalışmaya en fazla katılan yaş gruplarıdır. Katılımcıların çoğu %43 oranla üniversite ve %42 oranla
lise mezunudurlar. Katılımcıların milliyetlerine bakıldığında ise, çalışmaya %83 oranla en fazla
İngilizlerin katıldıkları görülmektedir.
5.2. Katılımcıların Tatil ve Tur Katılımına İlişkin Özellikler
Fethiye destinasyonunda tatil yapan ve günübirlik turlara katılan turistlerin tatil ve tur
deneyimlerine ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Katılımcıların Tatil ve Tur Katılımlarına İlişkin Bulgular
Daha önce Türkiye’ye Gelme Durumu
n
%
Evet
304 73,1
Hayır
112 26,9
Daha Önceki Geliş Sayısı
n
%
1 kez
24
5,8
2 kez
61 14,7
3 kez
63 15,1
4 kez
57 13,7
5 kez ve daha fazla
99 23,8
Türkiye’yi Ziyaret Etme Nedeni
n
%
Tur ve Rahatlama
203 48,8
Konferans, Toplantı
77 18,5
Ucuzluk
77 18,5
Kültür
43 10,3
Sağlık
3
,7
İş
3
,7
Yakınlık
2
,5
Diğer
8
1,9
Daha Önce Günübirlik Kültür Turuna Katılma Durumu
n
%
Evet
279 67,1
Hayır
137 32,9
Günübirlik Kültür Turuna Katılma Nedeni
n
%
Türkiye ve Türk insanı hakkında daha fazla bilgi öğrenmek
75
18
Türkiye’nin kültürel ve tarihi yerlerini öğrenmek
92 22,1
Hoş vakit geçirmek
206 49,5
Daha fazla bilgi sahibi olmak
34
8,2
Dini yerleri ziyaret etmek
5
1,2
Diğer
4
1
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Tablo 2 incelendiğinde, %73’lük bir oranla katılımcıların çoğunun Türkiye’ye daha önce geldikleri
görülmektedir. Türkiye’ye daha önce gelen katılımcıların %23,8’i 5 kez ve daha fazla, %15,1’i 3
kez, %14,7’si 2 kez, %13,7’si 4 kez ve %5,8’i 1 kez geldiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların
Türkiye’yi ziyaret etme nedenleri arasında %48,8’lik oranla tur ve rahatlama başı çekmektedir.
Bunu sırasıyla %18,5 ile konferans, toplantı, %18,5 ile ucuzluk, %10,3 ile kültür nedenleri takip
etmektedir. Katılımcıların %67,1’i daha önce günübirlik kültür turuna katıldıklarını, %32,9’u ise
katılmadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların günübirlik kültür turuna katılma nedenlerine
baktığımızda ise; %49,5 ile hoş vakit geçirmek, %22,1 ile Türkiye’nin kültürel ve tarihi yerlerini
öğrenmek, %18 ile Türkiye ve Türk insanı hakkında daha fazla bilgi öğrenmek ve %8,2 ile daha
fazla bilgi sahibi olmak için günübirlik kültür turlarına katıldıkları görülmektedir.
5.3. Ölçek Maddelerinin Değerlendirilmesi
Araştırmada kullanılan ölçekteki maddeler 5’li Likert ile derecelendirilmiştir. Önem ölçeğindeki
her bir ölçek maddesi; 1-Çok Önemsiz ile 5-Çok Önemli aralığında; Performans ölçeğindeki her bir
ölçek maddesi ise 1-Çok Yetersiz ile 5-Çok Yeterli arasında değerlendirilmiştir. Önem ölçeğinde
ölçek maddeleri için işaretlenen 1 ve 2 seçenekleri önemsiz bir tutumu, 4 ve 5 seçenekleri önemli
bir tutumu ifade ederken, 3 seçeneği adı geçen madde ile tutum geliştirilmediğini göstermektedir.
Performans ölçeğinde ise,1 ve 2 seçenekleri yetersiz bir tutumu, 4 ve 5 seçenekleri yeterli bir
tutumu ifade ederken, 3 seçeneği adı geçen madde ile tutum geliştirilmediğini göstermektedir.
Tablo 3’te araştırmada kullanılan yiyecek ölçeğine ilişkin maddelerin önem-performans düzeyinde
aritmetik ortalama, standart sapma, ortalama fark değerleri ve ortalamalar arasındaki farkın
anlamlılığı gösterilmektedir.
Tablo 3. Yiyecek Ölçeğine İlişkin Bulgular
Önem
Performans
No Yiyecek İle İlgili Maddeler
A.O S.S A.O S.S
1
Besleyici Olması
4,26 ,74 4,25 ,72
2
Güzel Kokması
4,32 ,62 4,20 ,72
3
Güzel Görünmesi
4,38 ,61 4,21 ,71
4
Lezzeti Olması
4,49 ,58 4,18 ,77
5
Verdiğin Paraya Değmesi
4,49 ,58 4,19 ,78
6
Düşük Kalori
4,04 ,99 3,77 1,01
7
Türk Mutfağındaki Çeşitlilik 4,22 ,78 4,07 ,75
8
Türk Mutfağının Varlığı
4,31 ,72 4,06 ,72
9
Yeme Alışkanlığı
4,17 ,83 3,95 ,87
* p<.05

Fark
(Ö-P)
-,01
-,12
-,17
-,31
-,30
-,27
-,15
-,25
-,22

p
,98
,00*
,00*
,00*
,00*
,00*
,00*
,00*
,00*

Tablo 3’te görüldüğü üzere turistlerin katıldıkları turda aldıkları yemek hizmeti ile ilgili maddelerin
önem düzeyi yüksektir. Performans oranı incelendiğinde, ifadelerin tam anlamı ile önem düzeyini
karşılamadığı, oranın düşük olduğu, buna rağmen olumlu tutum geliştirdikleri gözlemlenmektedir.
Yemeklerin lezzetli olması ve verdikleri paraya değmesi önem düzeyi en yüksek ifadelerdir.
Yemeklerin besleyici olma özelliği ise en yüksek performans düzeyindedir. Düşük kalori ve yeme
alışkanlığı ifadeleri ise en düşük performans düzeyine sahiptirler.
Yiyecek ölçeğine ilişkin ifadelerin önem ve performans ortalamaları arasındaki farkların
anlamlılığı ilişkili ölçümler için kullanılan Wilcoxon İşaretli Sıra testi ile analiz edilmiştir. Analiz
sonucunda ölçekteki 9 ifadeden 8’inin önem ve performans değerleri arasındaki farkın anlamlı
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<.05).

5.4. Önem – Performans Analizi (ÖPA)
Martilla ve James (1977) ÖPA’nın temel olarak; ürüne ilişkin tüketiciye sunulan özelliklerin
tüketiciler açısından ne kadar önemli olduğu ve bu özelliklerin kapsamında işletmenin
performansının ne düzeyde olduğu sorularına yanıt arandığını belirtmektedir. Ürün özelliklerine
yönelik sorulardan elde edilen yanıtlar oluşturulan ÖPA matrisine yerleştirilmektedir.
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Araştırmada tur esnasında aldıkları yiyecek hizmetine yönelik belirlenen değerlerinin günübirlik
kültür turlarına katılan yabancı turistler açısından önem-performans düzeylerini belirlemek
amacıyla anket araştırması düzenlenmiştir. Bu amaçla önem-performans analizi için 4 bölge
oluşturulmuştur. Önem-Performans Analizi, günübirlik kültür turlarında turistlerin alacakları
yiyecek hizmetinin niteliklerinin önemi ve turistler tarafından alınan yiyecek hizmetinin
performansları karşılaştırılarak uygulanmıştır. Yiyecek niteliklerinde bulunan 9 ifade Y1, Y2…Y9
şeklinde kodları belirlenmiştir. Bu niteliklerin önem ve performans değerlerine göre, önemperformans matrisi üzerine yerleştirilmiştir. Sonuçlar Şekil 1’de verilmiştir.
Şekil 1. Önem-Performans Matrisi

4.6

1.BÖLGE

2.BÖLGE

4.5
4.4
*Y8

Y4
**Y5
*Y3
* Y2

4.3
* Y1

Önem

*Y7
4.2

Y9
*
3.BÖLGE

4.1
4.0

4.BÖLGE

*Y6

3.9
3.8
3.7
3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
4.6
Performans
1. Bölge - Yoğunlaşılması Gerekenler (Yüksek Önem Düşük Performans): Bu bölgede bulunan
yiyecek hizmetine ait nitelikler katılımcılar tarafından çok önemli olarak algılanmaktadır, fakat
alınan hizmetlerin performans düzeyleri oldukça düşüktür. Bu durumda geliştirici çabalara
yönelmek gerekmektedir.
2. Bölge - Korunması Gerekenler (Yüksek Önem Yüksek Performans): Nitelikler katılımcılar
tarafından çok önemli olarak algılanmaktadır. Aynı zamanda alınan hizmetlerin performans
düzeyleri de yüksektir. Dolayısıyla “besleyici olması, güzel kokması, güzel görünmesi, lezzetli
olması ve verdiğin paraya değmesi” ifadeleri araştırmaya katılan turistlerin yiyecek hizmetine
ilişkin beklentilerinin yüksek ve performansında oldukça iyi olduğu ve bunun da memnuniyetle
ilişkilendirilebileceği söylenilebilir.
3. Bölge - Düşük Öncelikliler (Düşük Önem Düşük Performans): Düşük önem ve düşük
performansa sahip niteliklerdir. Yiyeceklerin “düşük kalori” özelliğinde olması turistler tarafından
önemli algılanmayan, beklentilerinin yüksek olmadığı bir unsurdur.
4. Bölge - Olası Aşırılıklar (Düşük Önem Yüksek Performans): Bu bölüm düşük önemi ancak
nispeten yüksek performansı içermektedir. Katılımcılar günübirlik turda aldıkları hizmetten
memnundurlar. Bu durumda yetkililer gelecekteki çabalar için niteliklerini daha da geliştirebilirler.
Ancak araştırmaya katılan turistler tarafından alınan yiyecek hizmetine göre matriste bu bölgenin
boş olduğu görülmektedir.
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5.5. Hipotezlerin Test Edilmesi
Hipotez 1: Günübirlik kültür turan katılan turistlerin cinsiyeti ile turda alınan yiyecek
özelliklerinin önem düzeyi arasında farklılıklar vardır.
Önem ölçeğinde yiyecek hizmeti puanlarının ortalamaları cinsiyete göre arasındaki farkı belirlemek
amacıyla yapılan analiz sonucuna göre (Tablo 4), cinsiyet ile alınan yiyecek hizmetinin önem
düzeyi arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05).
Tablo 4. Önem Ölçeğinde Yiyecek Hizmeti Puanlarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılmasına İlişkin
Analiz Sonuçları
Cinsiyet
n
Sıra Ort.
U
p
Kadın
218
209,37
21392,000 ,41
Yiyecek Hizmeti
Erkek
198
207,54
*p< 0,05

Hipotez 2: Günübirlik kültür turan katılan turistlerin cinsiyeti ile turda alınan yiyecek
özelliklerinin performans düzeyi arasında farklılıklar vardır.
Performans ölçeğinde yiyecek hizmeti puanlarının ortalamaları cinsiyete göre arasındaki farkı
belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucuna göre (Tablo 5), cinsiyet ile alınan yiyecek hizmetinin
önem düzeyi arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05).
Tablo 5. Performans Ölçeğinde Yiyecek Hizmeti Puanlarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılmasına
İlişkin Analiz Sonuçları
Cinsiyet
n
Sıra Ort.
U
p
Kadın
218
203,92
20583,000 ,87
Yiyecek Hizmeti
Erkek
198
213,55
*p< 0,05

Hipotez 3: Günübirlik kültür turan katılan turistlerin yaşları ile turda alınan yiyecek
özelliklerinin önem düzeyi arasında farklılıklar vardır.
Önem ölçeğinde yiyecek hizmeti puanlarının ortalamaları yaşa göre arasındaki farkı belirlemek
amacıyla yapılan analiz sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır.
Tablo 6. Önem Ölçeğinde Yiyecek Hizmeti Puanlarının Yaşa Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Analiz
Sonuçları
Yaş
n
Sıra Ort.
χ²
p
18-29 yaş
99
235,13
30-39 yaş
64
202,97
40-49 yaş
108
222,24 13,743 ,00*
Yiyecek Hizmeti
50-59 yaş
105
186,22
60 yaş ve üzeri
40
172,84
*p< 0,05

Günübirlik kültür turuna katılan turistlerin yaşları ile yiyecek hizmeti önem ölçeği arasında
istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır (p=0,00, p<0,05). 18-29 yaş arası olan turistlerin diğer yaş
gruplarına göre yiyecek hizmetine daha fazla önem verdikleri görülmektedir.
Hipotez 4: Günübirlik kültür turan katılan turistlerin yaşları ile turda alınan yiyecek
özelliklerinin performans düzeyi arasında farklılıklar vardır.
Performans ölçeğinde yiyecek hizmeti puanlarının ortalamaları yaşa göre arasındaki farkı
belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucuna göre (Tablo 7), yaş ile alınan yiyecek hizmetinin
performans düzeyi arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05).
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Tablo 7. Performans Ölçeğinde Yiyecek Hizmeti Puanlarının Yaşa Göre
Karşılaştırılmasına İlişkin Analiz Sonuçları
Yaş
n
Sıra Ort.
χ²
p
18-29 yaş
99
220,07
30-39 yaş
64
194,27
Yiyecek
40-49 yaş
108
221,63 4,569 ,33
Hizmeti
50-59 yaş
105
194,89
60 yaş ve üzeri
40
202,91
*p< 0,05

Hipotez 5: Günübirlik kültür turan katılan turistlerin medeni durumu ile turda alınan
yiyecek özelliklerinin önem düzeyi arasında farklılıklar vardır.
Önem ölçeğinde yiyecek hizmeti puanlarının ortalamaları medeni duruma göre arasındaki farkı
belirlemek amacıyla yapılan analiz sonuçları Tablo 8’de yer almaktadır.
Tablo 8. Önem Ölçeğinde Yiyecek Hizmeti Puanlarının Medeni Duruma Göre
Karşılaştırılmasına İlişkin Analiz Sonuçları
Medeni Durum
n
Sıra Ort.
U
p
Evli
244
192,81
17156,000 ,00*
Yiyecek Hizmeti
Bekâr
172
230,76
*p< 0,05

Yapılan analiz sonucunda, önem ölçeği yiyecek hizmetinde turistlerin medeni durumu arasında
istatistiki olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır (p=0,00, p<0,05). Bu farklılığın bekâr turistlerden
kaynaklandığı, dolayısıyla evli olan turistlere nazaran yiyecek hizmetine daha fazla önem verdikleri
görülmektedir.
Hipotez 6: Günübirlik kültür turan katılan turistlerin medeni durumu ile turda alınan
yiyecek özelliklerinin performans düzeyi arasında farklılıklar vardır.
Performans ölçeğinde yiyecek hizmeti puanlarının medeni duruma göre arasındaki farkı belirlemek
amacıyla yapılan analiz sonuçları Tablo 9’da yer almaktadır.
Tablo 9. Performans Ölçeğinde Yiyecek Hizmeti Puanlarının Medeni
Duruma Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Analiz Sonuçları
Medeni Durum
n
Sıra Ort.
U
p
Evli
244
194,12
17475,500 ,00*
Yiyecek Hizmeti
Bekâr
172
228,90
*p< 0,05

Yapılan analiz sonucunda, performans ölçeği yiyecek hizmeti ile turistlerin medeni durumu
arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır (p=0,00, p<0,05). Önem ölçeğinde
olduğu gibi bu farklılığın bekâr turistlerden kaynaklandığı ve evli olan turistlere nazaran yiyecek
hizmetine ait niteliklerin performans düzeyinin daha iyi algılandığı görülmektedir.
Hipotez 7: Günübirlik kültür turan katılan turistlerin eğitim durumları ile turda alınan
yiyecek özelliklerinin önem düzeyi arasında farklılıklar vardır.
Önem ölçeğinde yiyecek hizmeti puan ortalamalarının eğitim durumuna göre arasındaki farkı
belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucuna göre (Tablo 10), eğitim durumu ile alınan yiyecek
hizmetinin performans düzeyi arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05).
Tablo 10. Önem Ölçeğinde Yiyecek Hizmeti Puanlarının Eğitim Durumuna
Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Analiz Sonuçları
Eğitim
n
Sıra Ort.
χ²
p
İlköğretim
3
372,50
Lise
174
202,45
Üniversite
180
208,50 6,714 ,152
Yiyecek Hizmeti
Yüksek Lisans 52
215,32
Doktora
7
237,93
*p< 0,05

733

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

Hipotez 8: Günübirlik kültür turan katılan turistlerin eğitim durumları ile turda alınan
yiyecek özelliklerinin performans düzeyi arasında farklılıklar vardır.
Performans ölçeğinde yiyecek hizmeti puanlarının medeni duruma göre arasındaki farkı belirlemek
amacıyla yapılan analiz sonuçları Tablo 11’de yer almaktadır.
Tablo 11. Performans Ölçeğinde Yiyecek Hizmeti Puanlarının Eğitim Durumuna Göre
Karşılaştırılmasına İlişkin Analiz Sonuçları
Eğitim
n
Sıra Ort.
χ²
p
İlköğretim
3
388,00
Lise
174
200,13
Üniversite
180
208,79 11,887 ,01*
Yiyecek Hizmeti
Yüksek Lisans
52
212,61
Doktora
7
301,71
*p< 0,05

Yapılan analiz sonucunda, performans ölçeği yiyecek hizmeti ile turistlerin eğitim durumu arasında
istatistiki olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır (p=0,01, p<0,05). Sıra ortalamaları
incelendiğinde, ilköğretim mezunu turistlerin diğer mezunlara göre yiyecek hizmeti performans
algılarının daha yüksek olduğu görülmektedir.
Hipotez 9: Günübirlik kültür turan katılan turistlerin milliyetleri ile turdaki yiyecek
özelliklerinin önem düzeyi arasında farklılıklar vardır.
Önem ölçeğinde yiyecek hizmeti puanlarının milliyete göre arasındaki farkı belirlemek amacıyla
yapılan analiz sonuçları Tablo 12’de yer almaktadır.
Tablo 12. Önem Ölçeğinde Yiyecek Hizmeti Puanlarının Milliyete Göre Karşılaştırılmasına İlişkin
Analiz Sonuçları
Milliyet
n
Sıra Ort.
χ²
p
İngiliz
347
209,74
Amerikan
4
372,50
9,926 ,01*
Yiyecek Hizmeti
Alman
6
144,17
Diğer
59
196,65
*p< 0,05

Yapılan analiz sonucunda, önem ölçeği yiyecek hizmeti ile milliyet arasında istatistiki olarak
anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır (p=0,01, p<0,05). Bu da, turistlerin milliyetlerine göre, yiyecek
hizmetine verdikleri önem derecesi arasında anlamlı farklılıklar olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Sıra ortalamaları incelendiğinde ise, Amerikan turistlerin diğerlerine göre yiyecek hizmetine daha
fazla önem verdikleri görülmektedir.
Hipotez 10: Günübirlik kültür turan katılan turistlerin milliyetleri ile turdaki yiyecek
özelliklerinin performans düzeyi arasında farklılıklar vardır.
Performans ölçeğinde yiyecek hizmeti puanlarının milliyete göre arasındaki farkı belirlemek
amacıyla yapılan analiz sonuçları Tablo 13’te yer almaktadır.

Tablo 13. Performans Ölçeğinde Yiyecek Hizmeti Puanlarının Milliyete Göre Karşılaştırılmasına
İlişkin Analiz Sonuçları
Milliyet
n
Sıra Ort.
χ²
p
İngiliz
347
209,33
Amerikan
4
165,50
8,560 ,03*
Yiyecek Hizmeti
Alman
6
74,83
Diğer
59
220,14
*p< 0,05
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Yapılan analiz sonucunda, performans ölçeği yiyecek hizmeti ile milliyet arasında istatistiki olarak
anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır (p=0,03, p<0,05). Bu da, turistlerin milliyetlerine göre, yiyecek
hizmeti performans algıları arasında anlamlı farklılıklar olduğu şeklinde yorumlanabilir. Sıra
ortalamaları incelendiğinde, diğer milliyet grubundan olan turistlerin yiyecek hizmeti performans
algılarının daha yüksek olduğu görülmektedir.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, hipotez 3, hipotez 5, hipotez 6, hipotez 8, hipotez 9 ve hipotez
10 kabul edilmiş, hipotez 1, hipotez 2, hipotez 4 ve hipotez 7 reddedilmiştir.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye, eşi benzeri olmayan doğal güzelliklere, tarihi yerlere ve kültürel çekiciliklere sahip bir
ülkedir. Bu nedenle turizm destinasyonlarında bulunan seyahat acentaları tarafından yakın yerlere
günübirlik turlar düzenlenmekte, böylece gelen turistler sadece bulundukları destinasyonla
yetinmekle kalmayıp, çevredeki çekicilikleri de görebilmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı
günübirlik kültür turlarında alınan yiyecek hizmetine ilişkin turistlerin beklentileri ve algıları
önem-performans dâhilinde karşılaştırmalı olarak ortaya koymak, önem-performans düzeylerinin
ortalamalar arası farkın anlamlılığını tespit etmek ve yiyecek hizmetinin önem ve performans
düzeylerinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir.
Günübirlik kültür turlarındaki yiyecek hizmeti ile ilgili ifadeler incelendiğinde; tura katılan
turistlerin aldıkları yiyecek hizmetinin beklentilerini tam olarak karşılamadığı, ancak olumlu tutum
geliştirdikleri görülmektedir. Turistlerin tur esnasında ‘Düşük Kalori’ ye önem vermediği, nitekim
performans düzeyinde de oldukça düşük seviyede (3,77) olduğu gözlenmektedir. Günübirlik kültür
turuna katılma nedenlerine baktığımızda, eğlence ve kültür karşımıza çıkmaktadır. Bu da turdaki
yiyecek hizmetine neden önem vermediklerini açıklamaktadır şeklinde yorumlanabilir.
Yiyecek hizmeti ile ilgili her bir ifade için turistlerin önem ortalamalarının performans
ortalamalarından yüksek olduğu gözlenmiş ve önem-performans ortalamaları arasındaki fark
incelenmiştir. Yiyeceklerin ‘güzel kokması, güzel görünmesi, lezzetli olması, verdiğin paraya
değmesi, düşük kalori, Türk mutfağındaki çeşitlilik, Türk mutfağının varlığı ve yeme alışkanlığı’
ifadelerine ilişkin önem-performans arasında fark olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan ‘Besleyici
olması’ ifadesinin önem-performans arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Bu özellik
için turistlerin verdikleri önem ile elde ettikleri deneyim örtüşmekte ve turistlerin beklentileri
karşılanmaktadır.
ÖPA Analizi sonucunda ise; yiyecek hizmetine ait niteliklerin çoğunluğu (besleyici olması, güzel
kokması, güzel görünmesi, lezzetli olması ve verdiğin paraya değmesi) ÖPA matrisinin korunması
gerekenler kısmında yer almaktadır. Turistlerin beklenti ve algı düzeyleri oldukça yüksektir. Bu da
turistlerin memnun olduğu niteliklerdir şeklinde yorumlanabilir. Yiyeceklerin düşük kalorili olması
ise turistler tarafından önemli görülmemekte ve performans düzeyi de düşük bir değerde
algılanmaktadır. Yiyecek hizmetine ait “Türk Mutfağındaki Çeşitlilik, Türk Mutfağının Varlığı ve
Yeme Alışkanlığı” nitelikleri ise ÖPA matrisinin yoğunlaşılması gerekenler kısmında yer
almaktadır. Bu nitelikler turistler tarafından önemli algılanmakta, ancak performans düzeyi
turistlerin beklentilerini karşılamamaktadır. Bu statüde olan nitelikler iyileştirilerek algılanan
performans düzeyinin arttırılması sağlanmalıdır.
Çalışmaya ilişkin önemli sonuçlardan birisi de, yiyecek hizmetine ilişkin ifadelerin önemperformans ortalamalarının demografik değişkenlere göre farklılık göstermesidir. Çalışmada öne
çıkan sonuçlar şu şekildedir:
 Katılımcıların cinsiyeti ile yiyecek hizmeti niteliklerinin ortalamaları arasında hem önem
hem de performans ölçeğinde anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır.
 18-29 yaş arası katılımcıların yiyecek niteliklerine daha fazla önem verdikleri
görülmektedir. Ancak algılanan performans ölçeğinde aynı durum söz konusu değildir.
Performans ölçeğinde katılımcıların yaş durumu ile yiyecek nitelikleri arasında anlamlı bir
fark tespit edilmemiştir.
 Bekâr turistlerin yiyecek hizmetine ait niteliklere daha fazla önem verdikleri ve algılanan
performans düzeyinin daha iyi olduğu görülmektedir.
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Önem ölçeğinde eğitim durumu ile yiyecek nitelikleri arasında fark yokken, performans
ölçeğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu farkın ilköğretim
mezunlarından kaynaklandığı ve diğer mezunlara göre performans algılarının daha yüksek
olduğu anlaşılmaktadır.
 Amerikan turistlerin yiyecek hizmetine ilişkin niteliklere daha fazla önem verdikleri, diğer
olarak belirtilen grupta yer alan turistlerin ise yiyecek niteliklerine ait algılanan performans
düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.
Sonuçları genel olarak değerlendirdiğimizde; önem ölçeğinde yaş, milliyet ve medeni durum
değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunurken, performans ölçeğinde milliyet, eğitim ve medeni
durum arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Turistlerin cinsiyetine göre baktığımızda ise,
gerek önem gerek performans ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Çalışmada
yiyecek hizmetine ait nitelikler dokuz ifade ile ölçülmeye çalışılmıştır. Bu niteliklerden sekizinin
önem-performans ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır.
Bu da turistler tarafından algılanan performans düzeyinin beklentilerini karşılamadığını
göstermektedir. Ancak ortalamalar incelendiğinde olumlu tutum geliştirdikleri söylenebilir.
Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, turizm sektörüne yönelik öneriler geliştirilmiştir.
Turistler her ne kadar günübirlik kültür turuna eğlence ve kültür amaçlı katılsalar da, tur bir bütün
olarak düşünüldüğünde yiyecek hizmetinin de beklentilerini karşılaması gerekmektedir. Bu
bağlamda, işletmeler turistlerin önem verdikleri konulara dair iyileştirme yoluna gitmeli ve
performans arttırılmalıdır.
Araştırmada elde edilen sonuçlar araştırmanın devamlılığı için fikir vereceği ve araştırma
sonuçlarının gelecek araştırmalara yardımcı olacağı düşünülmesiyle birlikte bazı kısıtların
olduğunu söylemek mümkündür. Öncelikle sadece Fethiye destinasyonundan çıkan günübirlik
kültür turları baz alınmıştır. Farklı destinasyonlardan çıkan günübirlik turlarında uygulama
yapılabilir. Çalışmanın diğer kısıtı, araştırmaya sadece yabancı turistler dâhil edilmiştir. İleriki
çalışmalarda, yerli turistler araştırma kapsamına alınabilir. Ayrıca tur memnuniyeti ile ilgili sorular
da araştırmaya dâhil edilerek çalışmalar gerçekleştirilebilir ve ikili ilişkiler ölçülebilir.

NOT: Bu çalışma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi tarafından BAP 16/134 kodlu proje ile desteklenmiştir. Teşekkür ederiz.
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3D DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ VE GİRİŞİMCİLER İÇİN BU
SEKTÖRDE YENİ İŞ FIRSATLARI
3D DİGİTAL GAME INDUSTRY AND NEW BUSİNESS
OPPORTUNİTİES İN THİS INDUSTRY FOR ENTREPRENEURS
Aytürk KELEŞ1

İsak ÇEVİK2

Ali KELEŞ3

Ahmet BAYBURTLU4

ABSTRACT
Digital games have been an important entertainment tool for hundreds of millions of people all
over the world for nearly 40 years. With the continuous development of computer technologies, 3D
modeling technology has also developed and many models produced very close to reality have
started to be used in many areas such as digital game sector. Today, the digital gaming industry has
been recognized as a high-income industry in the world's advanced economies, and the gaming
industry has reached a budget expressed in millions of dollars, as larger investors have become
increasingly interested. Of course, digital platforms that offer global business opportunities for
Entrepreneurs working in the field of 3D design and game have also begun to operate in this
industry. In this study, information was given about the 3D game industry and the global 3D model
market and tried to guide the entrepreneurs who want to do business on the global market.
Furthermore, given the unstoppable rise of the digital game industry in the worldwide and its
significant contribution to the country's economy, it will be better understood why digital games
need to include in our export items. As a result, to train qualified entrepreneurs who will do
business in this sector and to support these entrepreneurs for their work in the global market are
very important. This study reveals the current state of the sector in our country, what you can do for
entrepreneurs who will be trained in this area and global business opportunities in this industry.
Keywords: 3D game industry, 3D models, global entrepreneurship, digital product market

ÖZET
Dijital oyunlar yaklaşık 40 yıldır tüm dünyada yüz milyonlarca insan için önemli bir eğlence aracı
olmuştur. Bilgisayar teknolojilerinin sürekli gelişmesi ile 3D modelleme teknolojisi de gelişmiş ve
gerçeğe çok yakın üretilen modeller başta oyun sektörü olmak üzere pek çok alanda kullanılmaya
başlamıştır. Bugün, on binlerce 3D modelin satıldığı küresel pazarlar bu alanda çalışmak isteyen
girişimciler için önemli iş fırsatlarıdır. Bu pazarlar dijital oyun sektörünü de beslemektedir.
Bugün dijital oyun sektörü dünyanın gelişmiş ekonomilerinde yüksek gelir getiren bir endüstri
alanı olarak kabul görmüş ve büyük yatırımcıların giderek daha da çok ilgi göstermesi ile oyun
endüstrisi milyar dolarla ifade edilen bir bütçeye ulaşmıştır. Elbette bu sektörde 3D tasarım ve
oyun alanında çalışan girişimciler için küresel iş fırsatları sunan dijital platformlar da faaliyet
göstermeye başlamıştır. Bu çalışmada 3D oyun sektörü ve küresel 3D model pazarı hakkında bilgi
verilmiş ve bu küresel pazarda iş yapmak isteyen girişimcilere yol gösterilmeye çalışılmıştır.
Ayrıca dünya çapında dijital oyun sektörünün önlenemez yükselişi ve ülke ekonomilerine ciddi
katkıları göz önüne alındığında ülke olarak neden ihracat kalemlerimiz içinde dijital oyunların da
yer alması gerektiği daha iyi anlaşılacaktır. Sonuç olarak bu sektörde iş yapacak nitelikli
girişimcilerin yetiştirilmesi ve onların küresel pazarda iş yapabilmeleri için desteklenmesi çok
1
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önemlidir. Bu çalışma ülkemizde sektörün mevcut durumunu, geleceğe yönelik bu alanda yetişecek
girişimciler için neler yapılabileceğini ve sektörde küresel iş fırsatlarını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: 3D oyun endüstrisi, 3D modeller, Küresel girişimcilik, dijital ürün pazarı

1. GİRİŞ
Dijital oyunlar; konsol, PC ve çevrimiçi oyunlar olarak alt kategorilere ayrılmaktadır (Gürcan vd.,
2008: 4). Son dönemde cep telefonu ve tabletler ile oynanan çevrimiçi ve çevrimdışı oyunlar
sayesinde mobil oyun türleri de bu kategoriler arasında kabul görmektedir (www.entaroadun.com).
Konsol oyunları, klavye ve fare gibi kontrol mekanizmaları yerine daha gelişmiş kontrol
mekanizmasına sahip konsollar veya oyuncunun vücut hareketleri ile etkileşim sağlayabildiği oyun
yazılımlarıdır. Çok fazla çeşitliliğe sahip bu oyunlar büyük bir kullanıcı kitlesi tarafından
oynanmaktadır. Masaüstü oyunlar, kişisel bilgisayarlarla birlikte gelişme gösteren oyunlardır.
Klavye ve fare gibi kontrol mekanizmalarının yanı sıra son dönemde Microsoft Kinect gibi yeni
nesil kontrol mekanizmaları da kullanılmaya başlanmıştır. Çevrimiçi (Online) oyunlar, bir ağa
bağlı olarak oynanan oyunlardır. Klavye ve fare ile verilen komutların oyuncu tarafından takip
edildiği ortamlardır (Doğu, 2006: 92). Platform olarak cep telefonu ve tablet gibi cihazlar için
geliştirilen mobil oyunlar, kullanıcıların bu cihazları sürekli olarak yanlarında taşıyabildikleri için
oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahiptir.
Oyun geliştirmek için içerisinde kütüphaneler ve bu kütüphanelerin içerisinde bilgisayar
programlama dilleri ile tanımlanmış fonksiyonlar, sınıflar vb. verilerin bulunduğu oyun motorları
kullanılmaktadır. Aşağıda piyasada en çok kullanılan 3D oyun geliştirme motorlarından örnekler
verilmiştir.

CryEngine
Crytek firmasının kullandığı CryEngine oyun motoru ile kapsamlı bir eğitim aldıktan sonra oyun
geliştirebilirsiniz. Oyun geliştirme sürecinizde destek hizmet hattı ile yaşadığınız sorunlara çözüm
bulabilirsiniz. Oldukça güçlü bir oyun motoru olan CryEngine ile sanal gerçeklik oyunları
üzerinde de çalışabilirsiniz( www.teknolojibulteni.tv).
CryEngine ile geliştirilen oyunlar: Arena of Fate, Armored Warfare, BattleCry
( www.merlininkazani.com)
Oyun geliştirebileceğiniz platformlar: Masaüstü, Konsol (www.teknolojibulteni.tv)
Resim 1. CryEngine Oyun Geliştirme Motoru Arayüzü
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Unreal Engine 4
Resim 2. UnrealEngine Oyun Geliştirme Motoru Arayüzü

UnrealEngine oyun motoru zor ve karmaşık yapısından dolayı öğrenme aşamasında fazla zaman
ayırmanız gereken bir oyun motorudur. Ayrıca C++ dilini de bilmeniz gerekiyor. Öğrenme
aşamasını tamamladıktan sonra istediğiniz türde, istediğiniz kalitede oyun geliştirmeniz mümkün
(www.teknolojibulteni.tv).
UnrealEngine ile geliştirilen oyunlar: Paragon, Blade 2, Ashen (www.haberler.com)
Oyun geliştirebileceğiniz platformlar: Web, Masaüstü, Mobil (www.teknolojibulteni.tv)
Unity 3D
Resim 3. Unity Oyun Motoru

Unity ile çok daha kaliteli grafiklere sahip 3D oyunlar geliştirebilirsiniz. Oyun motorunun
kullanımının zor olması kullananlar için dezavantajdır. UnityScriptte kod yazmak için C# veya
Boo yazılım dillerinden birini bilmek gerekir. Asset Store ile diğer oyun geliştiricilerinin satışa
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çıkardığı tasarımları, animasyonları, sistemleri satın alabilir ve burada kendi dijital tasarım
ürünlerinizi satabilirsiniz.
Unity ile geliştirilen oyunlar: WASTELAND 2, Rust, Pokemon GO
Oyun
geliştirebileceğiniz
platformlar:
Masaüstü,
Mobil,
Konsol,
Web
(www.teknolojibulteni.tv)
Torque 3D
Resim 4. Torque3D Oyun Motoru

Torque 3D, GarageGames firması tarafından geliştirilmiş olup dünya çapında kullanılan bir oyun
motorudur. Torque 3D, yüksek hızlı çoklu kullanıcı desteği, gerçek zamanlı editörler,
gölgelendirme özelliği, komut dosyası sistemi ve çok daha fazlasını oyun geliştiricilerine
sunmaktadır bu anlamda profesyonel bir yazılım kitidir. Torque 3D oyun motoru kaynak kodlarına
%100 tam erişim desteği sağlar. Bu sayede oyun motorunda oyun ile ilgili tüm kodlara ulaşabilir ve
C++ programlama dili bilgisi ile düzenleme yapılabilir yeni kodlar ekleyebilirsiniz. Bu destek oyun
geliştiricilere, oyunlarına işlevsellik ekleme, oyun optimizasyonunu arttırma ve diğer kodların nasıl
çalıştığını öğrenme fırsatı verir. Ayrıca Torque 3D ile birlikte gelen kendine özel bir kod yazım dili
TorqueScript de bu amaç için kullanılabilmektedir ( www.garagegames.com).
Torque 3D ile geliştirilen oyunlar: Age of Time, Be the Dinosaur, Legends
Oyun geliştirebileceğiniz platformlar: Masaüstü, Konsol, Web

2. OYUN VE 3D MODEL SEKTÖRÜ
2.1. Oyun Sektörü
2017 yılın sonunda, 109 milyar dolar büyüklüğe sahip olacağı öngörülen dünya oyun pazarının,
40 milyar dolarlık büyük bir kısmını mobil oyunların oluşturacağı tahmin edilmektedir. Mobil
piyasasının pastadaki payının büyük olması akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması, mobil
oyunlardaki kalitenin ve çeşitliliğin artması ve telefonun her yere taşınabilen bir cihaz olmasından
kaynaklanmaktadır. Ancak PC oyunları da popülerliğini korumaya devam etmektedir
(www.chip.com.tr ).
Türkiye oyun pazarı 2017 yılı sonunda öngörülen 774 milyon dolar seviyesinde büyüklüğüyle
üreticiler için önemli bir pazardır. Her ay 30 milyon kişinin aktif olarak oyun oynadığı Türkiye
oyun pazarı, her yıl yaklaşık yüzde 7 oranında büyüme kaydetmekte ve 2020'de 2 milyar dolarlık
hacme ulaşması beklenmektedir.
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Türkiye’de oyun sektörü son 10 yılda önemli bir gelişme göstermiştir. Dijital oyunlar akademik
anlamda incelenmeye başlanmış ve kurulan merkezlerde bir taraftan sektörün oluşması için adımlar
atılırken diğer taraftan ekonomik getirisi sebebiyle devlet tarafından sektör desteklenmeye
başlanmıştır. Günümüzde Türkiye’de üretilen oyunların yüzde 95’inden fazlası ihraç edilmektedir
ama buna karşın iç pazarın tüketimi neredeyse tamamen ithaldir. Bunun en büyük nedeni
geliştiricilerin küresel pazarı hedeflemesidir (YENİTUNA B.,2017). Tüm bu veriler ışığında oyun
sektörü hem kendi oyun şirketlerini kurmak isteyen girişimciler hem de bu sektörde serbest iş
yapmak isteyen girişimciler için küresel anlamda büyük fırsatlar sunmaktadır.
Tablo 1 – Dijital Oyun Sektörünün Ülkelere Göre 2017 Yılı Pazar Büyüklüğü Tahmini

Ülke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nüfus
(Milyon)
1,388
326
126
81
66
51

İnternet Kullanan
Nüfus (Milyon)
802
261
120
73
62
47

Pazar Büyüklüğü
(Milyon Dolar)
27,547
25,060
12,546
4,378
4,218
4,188

Çin
Amerika
Japonya
Almanya
Birleşik Krallık
Kore
Cumhuriyeti
Fransa
65
57
2,967
Kanada
37
33
1,947
İspanya
46
38
1,913
İtalya
60
43
1,875
Rusya
143
113
1,485
Federasyonu
Meksika
130
84
1,428
Brezilya
211
140
1,334
Avustralya
25
22
1,234
Tayvan
23
21
1,029
Endonezya
264
72
880
Hindistan
1,343
429
818
Türkiye
80
49
774
Kaynak: Top 100 Countries by Game Revenues, Newzoo, 2017

Oyun Satış Biçimleri
Ankara Kalkınma Ajansının 2016’ da yayımladığı dijital oyun sektörü raporuna göre dijital oyun
pazarlama yöntemleri aşağıda sunulmuştur.
Klasik perakende
 Fiziksel kopya: Ürünlerin kutulu bir şekilde perakende olarak satıldığı geleneksel satış
biçimidir. Bu tür satış biçimi genel olarak “Pay to Play” (oyunu oynamak için bir kere satın
alıp ilave bir ücret talep edilmemesi durumu) olarak da sınıflandırılmaktadır.
 Dijital kopya: Dijital oyunların sanal mağazalar üzerinden satışıdır. Bu satış biçimi de yine
“Pay to Play” kategorisinde yer alır ve bu satışta müşteriler bir kod satın alarak oyunu
indirmek için bu kodu kullanırlar.
Üyelik tabanlı: Bazı oyunlarda oyunun içeriği güncel tutularak ve sürekli yenilikler eklenerek
oyuncuların oyunlara üye olması ve üyeliğini sürdürmesi amaçlanmaktadır. Oyuncular bu oyunlara
belirli bir ücret karşılığında üye olurlar. Bu tür oyunlar çok oyunculu çevrimiçi oyunlardır. Bu
tarzda en önemli oyunlardan biri olan “World of Warcraft” oyunun en fazla kullanıcıya sahip
olduğu dönemde aylık yaklaşık 11 milyon kişi ortalama 15 Euro ücret ödeyerek oyunu oynama
hakkına erişebiliyorlardı. Buda ortalama bu oyun için Türk lirası üzerinden aylık 683 milyon TL
gelir demektir.
Ücretsiz Oyunlar: Yine çevrimiçi hizmet sunan firmaların bazıları oyunlarını oyunculara ücretsiz
olarak dağıtır ancak belirli oyun-içi öğelerin satışı ya da reklam gelirleri ile (özellikle mobil
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platformlarda) elde edilen bir gelir modeli geliştirmişlerdir. Bu tarz oyunlarda genellikle oyun içi
kozmetik ögeler ya da belirli oyun içi öğelerin satışı ile oyuncuların alışveriş yapması
sağlanmaktadır. Bu tür bir iş modeli de genel olarak “Free to Play” olarak tanımlanabilir.
Oyuncuların yalnızca oyun içi öğeler satın alması ilk etapta çok karlı bir iş modeli izlenimi
vermese de önemli satış rakamları yakalanabiliyor (Bailey, 2010).
Oyun İçi Satın Alma: Oyun içi satın alma gerektiren oyunlar da ilk etapta oyuncuya ücretsiz erişim
imkânı verir. Oyun içerisinde oyuncuların önüne belirli engeller konarak (örneğin belirli bir
hamleyi yapabilmek için beklemek zorunda kalmak gibi) oyunu kazanabilmek için belirli satın
almaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu model de “Pay to Win” olarak adlandırılmaktadır.
Oyun içerisindeki rekabetçi pozisyonun kaybolmaması için oyuncuların satın alma eğilimine
gittikleri ve bu sebeple de bu iş modelinin oldukça yüksek gelir getirici bir yapıya ulaştığını
söylemek mümkündür(Ankara Kalkınma Ajansı.2016).
Oyun Satış Platformları
Birçok oyun yapım firması geliştirdikleri oyunların, korsan satışını en aza indirgemek ve daha çok
oyuncuya ulaşabilmek için Steam ve Playstore gibi platformlar aracılığıyla satış ve tanıtım işlemlerini
yapmaktadır. 2003 yılında Valve oyun geliştirme şirketi tarafından hizmet sunmaya başlamış olan
Steam dünyanın en büyük oyun satış platformu olarak kabul görmektedir. Her geçen gün daha fazla
kullanıcıya ulaşan ve 5 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Steam üzerinden Valve’ nin kendi
geliştirdiği oyunlar haricinde popüler veya bağımsız birçok oyun üreticilerinin oyunları da satışa
sunulmaktadır. Oyun oynama dışında "Steam Market" adlı sistem (Resim 5) ile oyunlarda
kazandığınız eşyaları, satın aldığınız oyunları veya eşyaları satabilir hatta diğer oyuncuların satışa
çıkardığı eşyaları da satın alabilirsiniz.
Resim 5. Steam Market
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Resim 6. Playstore Oyun Satış Platformu

Küresel oyun pazarı üzerine çok ciddi araştırmalar yapan, bu sektörde çalışan oyun şirketlerine
danışmanlık yapan Newzoo Pazar araştırma şirketi Türkiye'nin 30 milyon oyuncu ve 2017 yılı
sonunda 774 milyon dolarlık pazar büyüklüğü ile dünya oyun pazarında 18. sırada yer alacağını
öngörmektedir. Yine Newzoo’nun araştırmalarına göre küresel oyun pazarı 2017 yılının sonunda
109 milyar dolara ulaşacak ve bu pazarın %42’sini de mobil oyunlar oluşturacaktır. Aşağıda bu
araştırma şirketinin 2016-2020 yılları arası küresel oyun pazarının geleceği ile ilgili araştırma
sonuçları verilmiştir ( https://newzoo.com). Buna göre 2016 yılında 101 milyar dolar olan oyun
pazarının %39’unu yani 38 milyar dolarını mobile oyunların oluşturduğu görülmektedir. Bu
pazarın 2020 yılında 128 milyar dolara ulaşacağı ve bu gelirin %50’sini yani 64 milyar dolarını
mobil oyunların oluşturacağı öngörülmektedir. Pc, konsol ve online oyunların pazar payının bir
miktar düşeceği mobil oyunlarda ise yaklaşık %10’luk bir artış yaşanacağı öngörülmektedir.
Elbette bu öngörünün altında yatan iki önemli sebep vardır. Bunlardan ilki dünyada akıllı telefon
kullanım oranında ciddi artış ve internetin giderek yaygınlaşarak ucuzlamış ve hata bazı yerlerde
ücretsiz hale gelmiş olmasıdır.
Şekil 1- Newzoo Pazar Araştırma Şirketinin 2016-2020 yıllarını kapsayan oyun pazarı araştırması

2.2. 3D model sektörü
Dijital oyun teknolojisinin gelişiminde 3D modelleme tekniklerinin sürekli gelişim göstermesi de
etkili olmuştur. Bu bağlamda 3D model ve 3D ortam tasarımlarının dijital oyunlarla birlikte
kullanılması ile gerçeğe çok daha yakın oyun ortamları elde edilmiştir.
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Herhangi bir nesnenin görüntüsünü üç boyutlu şekilde modellemek için çeşitli bilgisayar
programları kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları 3DS MAX, MAYA, CINEMA 4D,
SOFTIMAGE, RHINO ve HOUDINI’ dir. Bu programlar kullanılarak ortaya çıkarılan görüntüye
3D model denilmektedir.
Oyun sektörünün vazgeçilmezi olan 3D modeller, eğitim, sağlık, askeri ve mimari alanlarda da
kullanılmaktadır. 3D modelleme konusunda hizmet veren birçok şirket vardır. Şirketler dışında
bireysel tasarımcılar sipariş üzerine yaptıkları model, kaplama veya alan tasarımları için yurt içinde
hizmet veren armut, uzman kirala ve projekurdu gibi siteleri kullanmaktadır küresel pazarda da
sipariş alınarak tasarım yapılabilecek upwork, freelancer ve guru gibi çok büyük platformlar
bulunmaktadır. Girişimciler tasarladıkları model ve alanları dijital ürün olarak turbosquid ve
cgtrader gibi küresel hizmet sunan web platformlarında da pazarlayabilmektedirler. Dijital ürün
kategorisinde değerlendirilen tasarımlar tasarımcılar tarafından bir kez tasarlanıp defalarca
satılabilirler. Bu anlamda 3D tasarımlar bitmek tükenmek bilmeyen dijital bir üründür. Bu alanda
çalışan ve iş yapmak isteyen girişimciler küresel tasarım satış platformlarını kullanabilirler.
Bunlardan biri dünya çapında pek çok tasarımcıyı ve model satın almak isteyen kişi ve şirketleri bir
araya getiren www.turbosquid.com platformudur. Bu platforma ücretiz üye olarak 3D modeller
belirli bir satış komisyonu karşılığında satılabilmektedir. Aşağıda bu sitede satışa sunulan 3D
helikopter modelleri (Resim 8) ve satış fiyatları yer almaktadır. Burada 799 dolara satılan
helikopter modelinin 100 kez satıldığını düşündüğümüzde 79.900 dolar gibi iyi bir satış geliri elde
edilebileceği görülmektedir. Söz konusu küresel iş fırsatları bu sektörde çalışmak isteyen nitelikli
girişimciler için oldukça cazip fırsatlardır.
Resim 7. Turbosquid model satış platformu

3. OYUN SEKTÖRÜ İÇİN DEVLET DESTEKLERİ
Oyun sektöründeki aktörlerin şirketleşmeleri ve mevcut şirketlerini güçlendirmeleri için devlet
kurumları tarafından verilen çeşitli hibe programları mevcuttur. Ankara Kalkınma Ajansının dijital
oyun sektörü raporuna göre bu programlardan bazıları aşağıda sunulmaktadır (Ankara Kalkınma
Ajansı.2016).
Kalkınma Ajansları
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından kar amacı güden işletmelere yönelik destekler yenilikçi
uygulamalar, ileri teknolojilerin desteklenmesi gibi oyun sektöründeki firmaların da
yararlanabileceği alanlarda verilmektedir. Her bir teklif çağrısının hibe miktarı, öncelikleri farklı
olmaktadır.
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KOSGEB
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında yerli yazılım, oyun ve mobil
uygulamaların geliştirilmesine yönelik 6-12 aylık projelere 100.000 TL ye kadar geri ödemesiz ve
150.000 TL ye kadar ise geri ödemeli destek verilmektedir.
TÜBİTAK- 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı
TÜBİTAK bünyesinde hizmet veren bu program, teknolojiyi ve yeniliği temel alan iş fikirlerini,
katma değer ve nitelikli istihdam yaratma ihtimali yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinde
girişimcilere fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinde destek vermektedir. Bu sayede
nitelikli girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası alanda rekabet edebilecek, yenilikçi, teknoloji
düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması
amaçlanmaktadır.
Ekonomi Bakanlığı-Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi
Uluslararası ticarete konu hizmet gelirlerinin arttırılması, hizmet sektörlerimizin uluslararası
rekabet gücünü geliştirmesi için Ekonomi Bakanlığı tarafından oyun başına %50 destekle 200 bin
dolara kadar destek verilmektedir. Mevzuattaki şartları taşıyan şirketler başvurularını yapıp bu
destekten yararlanabilmektedir.
Oyun sektörünün gelişmesi için kurulan derneklerin de sektöre ivme kazandırma noktasında etkili
olması beklenmektedir. Bu amaçla Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ile Oyun
Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği’nin (OYUNDER) kurulması, hem
sektörün temsiliyeti hem de bu temsiliyetin kamuda yürütülmesi açısından önemli birer gelişme
olmuştur (Yeni Medya Eski İnsan Programı, 2016).

4. GİRİŞİMCİLER İÇİN EĞİTİM FIRSATLARI
Dijital oyun sektöründe kendi işini kurmak küresel pazarlarda serbest çalışmak isteyen
girişimcilerin kendilerini bu alanda yetiştirmek ve geliştirmek için belirli eğitimleri almaları
gerekmektedir. Dijital oyun geliştirmek disiplinler arası çalışmayı gerektiren önemli bir iştir. Oyun
geliştirme sürecinde tasarım, sanat yönetmenliği, proje yönetimi, ses, müzik, pazarlama, reklam,
senaryo, gibi birçok önemli uzmanlık alanları vardır. Bu uzmanlık alanları ile ilgili ülkemizde ve
yurtdışında özel eğitim programları düzenlenmektedir ( http://e-bergi.com). Aşağıda Türkiye’de
daha çok oyun sektörünü hedefleyen eğitim programları verilmiştir.
4.1. Eğitim veren üniversiteler
Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı BUG
Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Tasarımı Bölümü tarafından "Sistem çalışmıyorsa, düzeltecek
bir BUG gerek!" sloganıyla oluşturulmuş olan bir oyun laboratuvarı projesidir. Bu projenin amacı
Türk oyun sektörü ve bu alanda çalışmak isteyen girişimciler için bir eğitim ve iletişim platformu
oluşturmaktır ( http://www.bahcesehir.edu.tr).
GAMEDESIGN
Türkiye'nin ilk oyun tasarımı yüksek lisans programı olan GAMEDESIGN, Bahçeşehir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarımı Anabilimdalı altında yürütülmektedir. Bu
yüksek lisans programında; oyun çalışmaları, oyun sanatı, oyun ekonomisi, oyun prodüksiyonu ve
oyunlaştırma
gibi
farklı
alanlarda
disiplinler
arası
bir
eğitim
verilmektedir
(http://www.bahcesehir.edu.tr).
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde açılan Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
(GATE), öğrencilerin oyun geliştirme konusunda uzmanlaşmaları için yol göstermek ve yapılacak
araştırmalarla oyun teknolojileri bilim dalına evrensel düzeyde katkılar sağlamayı amaçlamaktadır.
Program tezli bir yüksek lisans programı olmakla birlikte, Oyun Geliştirme ve Oyun
Tasarımı olmak üzere iki farklı uzmanlık alanı bulunmaktadır. Öğrenciler, seçtiği alanla ilgili
dersleri alarak eğilimleri olan alan üzerine yoğunlaşmaktadırlar. Programdan mezun olan
746

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

öğrenciler, oyun geliştirme firmaları ve animasyon stüdyolarında çalışabilmektedirler (
http://gate.ii.metu.edu.tr).
ATOM
2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknokent’ te bir ön kuluçka merkezi olarak kurulan
Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM), Oyun geliştirme ve animasyon
teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapmak isteyenler için çeşitli destekler sağlamaktadır. Oyun
sektörünün gelişmesini hedefleyen ATOM girişimcileri sektörün ihtiyaç duyduğu konulara göre
yönlendirmektedir (http://www.atom.org.tr).
Hacettepe Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
Hacettepe Üniversitesi bünyesinde, Medya, film ve oyun sektörünün gerek duyduğu insan
kaynaklarını yetiştirmek amacıyla örgün öğretim kapsamında eğitim veren tezli ve ikinci öğretim
kapsamında eğitim veren tezsiz yüksek lisans programları mevcuttur (http://www.bilgrafik.hacettepe.edu.tr).
İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Oyunları ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı
Bu program, Türkiye’de bilgisayar oyunları sektörü için bu alanda uzmanlaşmış kaliteli kişilerin
yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu Yüksek Lisans Programı yurt çapında özellikle bilgisayar ve
yazılım mühendisliğini tamamlamış öğrencilere, yazılım geliştirme sürecini etkileşimli grafiksel
ortamlarda yaratıcı ve etkin bir şekilde birleştirebilme yeteneği kazandırılmasını amaçlamaktadır
(http://fbe.ieu.edu.tr).
İstanbul Bilgi Üniversitesi Oyun Tasarımı ve Geliştirme Lisans Programı
Oyun Tasarımı ve Geliştirme Lisans Programı, oyun kavramını kurallara bağlı işleyen interaktif bir
iletişim süreci olarak değerlendirmekte ve oyunu tasarımcısının hedeflediği mesajları interaktif bir
süreç aracılığı ile ileten bir dil olarak görmektedir. Programa göre oyun tasarımcısı farklı
disiplinlerde uzman bireylerden oluşan bir ekip içerisinde oyun fikrinin ilk ortaya çıktığı aşamadan
oyunun piyasaya sürülmesine kadar geçen tüm sürecinde aktif olarak yer alır. Bu program,
programdan mezun olanların başarılı oyun tasarımcısı olmalarını, öncelikli olarak oyuncu deneyimi
odaklı tasarım çalışmaları yapmalarını ve oyun geliştirme süreci hakkında bilgi sahibi olmalarını
hedeflemektedir (http://www.bilgi.edu.tr ).
4.2. Özel kurslar
Bilişim Eğitim Merkezi
Özel ve ücretli eğitim merkezi olan Bilişim Eğitim Merkezi Unreal Engine 4 oyun motoru
eğitimlerinin yanında 3D animasyon eğitimleri de vermektedir. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir
ve Konya illerinde hizmet vermektedir (http://www.bilisimegitim.com ).
Yazılım24
2009 yılında İTÜ’lüler tarafından yeni yazılımcılar yetiştirmek ve özgün yazılımlar üretmek için
kurulan yazılım24, Mecidiyeköy’deki ofisinde Unity oyun motoru eğitimi vermektedir
(http://yazilim24.com ).
4.3.Oyun-Model kursları
Kariyer Mimarı Bilişim Teknolojileri Akademisi
Eğitim faaliyetlerinde yazılım sektörünü hedefleyen merkezde 36 farklı alanda eğitim verilmekte
ve yıllık yaklaşık 5000 kişi mezun olmaktadır. Oyun sektörü için karakter modelleme, 3ds Max,
Maya, Unity3D, grafik tasarım, iOS ve Android mobil yazılım geliştirme verilen eğitimlerden
bazılarıdır (http://www.kariyermimari.com.tr ).
3D Akademi
3D Akademi, 3D ve diğer ilgili sektörlerin gelişip büyümesini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla sadece görsel efekt ve 3D animasyon alanında, teknolojiyi takip ederek, uygulama ve
teorik bilgiyi birlikte veren eğitim hizmetleri ile başarılı 3D sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu merkez Türkiye’nin ilk Görsel Efekt ve 3D Animasyon okulu olma özelliğini taşımaktadır.
Online eğitim alabileceğiniz bu merkezde Unity3D, Maya, 3D MAX, Adobe After Effects, Adobe
Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator gibi eğitim programları mevcuttur.
(http://3dakademi.com ).
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5. SONUÇLAR
Dijital oyun sektörü hızla büyüyen ve katma değeri çok yüksek olan bir sektördür. 110 Milyar
dolarlık büyüklüğe sahip dünya oyun sektöründe Türkiye 774 milyon dolarlık payla 18. sırada yer
almaktadır. Her ay 30 milyon kişinin aktif olarak oyun oynadığı ülkemizde bu durum istenilen bir
seviye değildir. Ülkemizde genç nüfusun fazla olması ve bu nüfus içindeki oyuncu sayısının
yüksek olması, üniversitelerde artan eğitimler, derneklerin faaliyetleri ve devletin oyun sektörüne
verdiği destekler ile önümüzdeki yıllarda ülke olarak oyun sektöründe daha iyi seviyelere
gelebileceğimiz öngörülmektedir. Ancak oyun sektöründe istediğimiz hedeflere ulaşabilmek için
bu sektörde çalışacak, üretecek ve küresel olarak oyun pazarlayacak veya oyun sektörüne bağlı alt
kollarda üretim yapacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesi çok önemlidir. Bu bağlamda ülkemizde
dijital oyun üzerine lisans düzeyinde eğitim veren yalnızca 3 üniversite mevcuttur. Bunun dışında
üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümlerinde “Eğitsel Oyun Tasarımı” adı
altında verilen dersler ile çok sınırlı bilgiler verilmektedir. Bugün iyi bir oyun geliştirme motoru
kullanmayı bilen ve özgün oyun geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip öğretim üyesi sayısı
maalesef çok azdır. İbrahim Çeçen Üniversitesi BÖTE bölümünde tam 7 yıldır oyun geliştirme
alanında lisans programı kapsamında TORQUE 3D oyun motoru anlatılmakta ve öğrencilere kendi
eğitsel oyunlarını tasarlamaları için destek olunmaktadır. Bunun yanı sıra aynı üniversitenin
Bilgisayar Bilimleri Programında farklı alanlarda eğitim amaçlı oyun geliştirme tez çalışmaları da
yürütülmektedir.
Ülkemizde ODTÜ Teknokent bünyesinde yerli oyun firması olarak faaliyet gösteren TaleWorlds,
geliştirdiği Mount&Blade oyunuyla önemli bir ihracat başarısı göstererek şimdiye kadar 7 milyon
oyun satışı gerçekleştirmiştir. Yapılan satışların yüzde 96'sı yurt dışına olup toplam 212 farklı
ülkeye satış yapılmıştır (http://odtuteknokent.com.tr). Türk oyun sektörü, yıllık ortalama 400
milyon dolarlık ihracat yapmaktadır. Dünyadan örnek vermek gerekirse en çok oynan mobil
oyunlardan biri olan Clash of Clans’ın 2015 yılı geliri 1 milyar 345 milyon dolardı
(http://www.merlininkazani.com ).
Sonuç olarak dijital oyun sektörünün önlenemez yükselişi ülkelerin ihracat rakamları için de
önemli sektörleri geride bırakacak kadar güçlü bir potansiyele sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu
ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat
2017 yılı Ocak ayında 11 milyar 278 milyon dolardır ( http://www.tuik.gov.tr). Buna göre Clash of
Clans mobil oyunun geliri ülke olarak 2017 Ocak ayı ihracatımızın 1/8’i kadardır. Üstelik dijital
oyun ve ürün ihracatı yapılırken diğer sektörlerden farklı olarak herhangi bir nakliyeye ihtiyaç
duyulmaz. Dijital dünyanın sunduğu olanaklarla aynı anda tüm dünyaya ulaştırılarak ihracat hiçbir
maliyet gerekmeden gerçekleşmektedir. Bu durum ihracat gelirlerimiz içinde neden oyun sektörü
de yer almalı sorusunun çok açık ve net bir cevabıdır. Ülke olarak bu sektördeki çalışmalara hız
vererek sektörün gelişmesi ve nitelikli girişicilerin yetişmesi için her türlü imkân sağlanmalıdır.
Bunların başında öncelikle kaliteli eğitim verecek üniversite programlarının sayısının arttırılması
bu programlarda ders verecek bilgi ve beceriye sahip nitelikli hocaların yetiştirilmesi, istihdam
edilmesi ile nitelikli girişimcilerin yetiştirilmesi hayati öneme sahiptir.
Ayrıca dünya oyun sektörünün yakın zamanda sanal gerçeklik (VR) teknolojileriyle üretilen
oyunlara yöneleceği tahmin edilmektedir. Dünyada VR teknolojisinin daha başlangıç aşamasında
olduğu düşünülürse ülkemizde verilen eğitimlere VR eğitimlerinin de eklenmesi ve girişimcilerin
de bu alanda yapacağı oyunlar ve atacağı adımlar Türk oyun sektörünün ilerleyen yıllardaki
başarısına önemli katkı sağlayacaktır.
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REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMADA GİRİŞİMCİLİĞİN
ROLÜ VE ÖNEMİ
THE ROLE AND IMPORTANCE OF ENTREPRENEURSHIP IN
ENHANCING COMPETETIVENESS
Elife AKİŞ1

ABSTRACT
Today, increasing importance of competition has lead countries to make extensive efforts for
finding new ways to increase their market share. Hence, the importance of the concept of
competitive power is gradually increasing. Within the last quarter of 20th century, rapid
technological developments leading the global consolidation of economies to a single market, has
also become the initiator of the period of change called globalization. Within this period, during
which political blocks changed into commercial blocks, commodity and financial markets pushed
their national limits and surpassed their national capacity. Within the framework of all these
developments the increase of economical growth and prosperity of a country could be expressed as
improvement of the competitive power of this country. As a result of these emerging developments
in our time, the huge and bulky enterprises of old times, were slowly replaced by small and
medium sized enterprises equipped with quick and flexible structure allowing for responsiveness to
changes and thus promoting entrepreneurship. In this context, for improving their competitiveness,
countries need to give the necessary importance and support to entrepreneurship that plays a
pioneer role in development of nations by gathering components such as land, labor, capital and
technology, risk-taking, following and catching up with the new developments and evaluating the
opportunities. In this study, the role and importance of entrepreneurship in enhancing the
competitiveness of European Union member and candidate countries will be analyzed according to
the Global Competitiveness Index, Global Innovation Index and Entrepreneurship Index of 2016.
Key word: Competitiveness, Entrepreneurship, Economical Development and Growth

ÖZET
Rekabet olgusunun giderek önem kazandığı günümüzde, ülkeler piyasadan daha fazla pay
alabilmek için rekabet güçlerini artırma konusunda yoğun çaba içine girmişlerdir. Bu anlamda
rekabet gücü kavramının da önemi gittikçe artmaktadır. 20.yüzyılın son çeyreğinde dünyadaki
ekonomilerin bütünleşmesine ve tek pazar haline gelmesine yol açan hızlı teknolojik gelişmeler,
küreselleşme olarak tanımlanan değişim sürecinin de belirleyicisi olmuştur. Dünyada siyasi
blokların yerini ticari blokların aldığı bu süreçte, mal ve finans piyasaları ulusal sınırları zorlamış
ve ülkelerin boyutlarını aşmıştır. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde, bir ülkenin refah seviyesini ve
ekonomik büyümesini artırması o ülkenin rekabet gücünün iyileştiğinin bir göstergesi olarak ifade
edilebilir. Günümüzde yaşanan bu gelişmelerle birlikte eskinin büyük ve hantal işletmeleri yerini,
hızlı ve esnek yapıya sahip, değişimlere kolay uyum sağlayabilen küçük ve orta ölçekli işletmelere
bırakmaya başlamıştır ve bununla birlikte girişimciliğin önemi artmıştır. Bu kapsamda rekabet
gücünü artırmak isteyen ülkeler de toprak, emek, sermaye ve teknolojiyi bir araya getiren, risk alan,
yenilikleri yakalayan, fırsatları değerlendiren ve dolayısıyla ülke ekonomilerinin ilerlemesinde
motor görevini üstlenen en önemli üretim faktörü olan girişimciliğe gereken önemi vermek
durumundadırlar. Bu çalışmada, Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerinin rekabet gücünü
arttırmada girişimciliğin rolü ve önemi 2016 yılı, Küresel Rekabet Endeksi, Küresel Yenilik
Endeksi ve Girişimcilik Endeksine göre analiz edilecektir.
Anahtar Kelime: Rekabet Gücü, Girişimcilik, Ekonomik Kalkınma ve Büyüme
1

Yrd.Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, elifakis@istanbul.edu.tr
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1. GİRİŞ
Küreselleşmenin sınır tanımadığı günümüzde firmaların, endüstrilerin ve ülkelerin varlıklarını
sürdürebilmeleri ve yeni ekonomide başarıyı yakalayabilmelerinin sırrı rekabet gücü
(competitiveness) olarak karşımıza çıkmaktadır. Rekabet gücü; uzun dönemli büyüme elde etme,
istihdam yaratma ve refahı arttırmak için ülkelerin, bölgelerin ve işletmelerin yeteneklerini nasıl
yöneteceklerini belirleme amacını ifade etmektedir. Rekabet geçmişte kalite ve ucuzluğa bağlı
iken, bugün bilgiye, yaratıcı yeniliğe ve inovasyona bağlıdır. Rekabet avantajı ile elde edilen
ekonomik büyüme, istihdamı ve üretimi arttırmakta ve karşılığında ekonomik kalkınmaya ve sosyal
refah artışına neden olmaktadır. Bir ülkenin uluslararası alanda rekabet edebilirliği; mikro açıdan
firmanın, makro açıdan da endüstrinin ve ülkenin rekabet gücüne bağlıdır. Uluslararası rekabette,
teknoloji ve yenilik sürecinin gittikçe belirleyici olmaya başlaması neticesinde yeni teknolojilerin
kullanımı ve yenilik yapma kapasitesi rekabet gücünün en temel bileşeni olarak öne çıkmış,
böylelikle teknolojik değişme, firmaların küresel ekonomi içerisinde varlıklarını
sürdürebilmelerinin temel koşullarından biri olmuştur.
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte girişimcilik daha büyük bir önem kazanmıştır.
Günümüz bilgi çağında insanın emeğinin üretim üzerindeki ağırlığı azalırken, bilgiye dayalı
emeğin üretim üzerindeki ağırlığı artmaya başlamıştır. Bu noktada girişimciliğin önemi, yenlik,
yaratıcılık ve yönetim faaliyetlerinin tamamlayıcısı olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca sanayi
toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte, üretim, ulaşım, yönetim gibi alanlarda meydana
gelen önemli gelişmeler ve küresel ekonominin hız kazanması girişimciliğin önemini daha da
artırmıştır. Küresel boyuttaki değişime ayak uydurmak ve refah seviyesini arttırmak, girişimcilik
olgusuna gereken önemin verilmesiyle mümkün olacaktır.
Çalışmada Girişimcilik ve rekabet gücü kavramları üzerinde durulduktan sonra, bu ilişki Dünya
Ekonomik Forumunun hazırladığı Küresel Rekabet Gücü Endeksi, Küresel Yenilik Endeksi ve
Küresel Girişimcilik İzleme Projesi (GEM)’nin hazırladığı Girişimcilik Faaliyetleri Endeksi
kapsamında 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Türkiye’nin de içinde yer aldığı 5 aday ülke
açısından 2016 yılı verilerine göre değerlendirilmektedir.
2. GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI
Tarihsel olarak baktığımızda Türkçeye girişimci olarak çevrilen “entrepreneur” kavramı Fransızca
“entreprendre” sözcüğünden türetilmiş ve anlamı “bir şey yapmak”tır. Girişimciliğin tanımı ilk kez,
18. yüzyılın başlarında Fransa’da yaşayan İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından
yapılmıştır. Bu tanımda girişimci, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin
girdilerini ve hizmetlerini bugünden satın alan ve katma değer yaratarak üretim yapan kişi olarak
ifade edilmiştir (TÜGİAD, 1993: 2).
Girişimci tanımı R. Cantillon’dan sonra Jean Baptise Say tarafından da geliştirilerek, girişimcinin
risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütleme ve yönetme niteliğine sahip olması gereği üzerinde
de durulmuştur. Girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini ilk kez vurgulayan ve gündeme
getiren Joseph A. Schumpeter’tir. Schumpeter’in bakış açısıyla girişimci, toplumda değişimi
yaratacak kişi ve kurumlar olarak tanımlanmaktadır (Gerni vd., 2013: 762).
Schumpeter girişimcilerin yenilikleri adapte etme yeteneğini, girişimciliğin ekonomik kalkınma
üzerindeki etkisi ile ilişkilendirir. Yenilikçilik, yeni ürünlerin piyasaya çıkartılması, yeni üretim
tekniklerinin kullanılmaya başlanması, yeni piyasalara girilmesi, yeni hammadde veya yarı mamul
kaynaklarının bulunması ve piyasanın yeniden organizasyonu şeklinde olabilir. Girişimcilerin
belirtilen yöntemler aracılığı ile yenilikleri kolaylıkla adapte etmelerinin arkasındaki temel
motivasyon kar etme güdüsüdür. Çünkü adapte edilen yenilikler, maliyetleri düşürecek ve/veya
gelirleri arttıracaktır (Çokgezen, 2010: 17).
Girişimcilik, fikrin eyleme geçmesindeki bireyin yeteneğini ifade eden bir kavramdır. Bu kavram
yaratıcılık, yenilik ve risk almanın yanı sıra hedeflere ulaşmada projeleri planlama ve yönetme
yeteneğini de kapsamaktadır. Diğer bir ifadeyle girişimcilik, günlük yaşamda, çalışma hayatında ve
toplum içerisinde çalışanların ve bireylerin sosyal ve ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde
ortaya çıkabilecek fırsatları daha iyi anlamalarına yardımcı olan ve birçok disiplini içerisinde
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barındıran bir kavramdır. Ticari açıdan bakıldığında, girişimci, ekonomik mal veya hizmet
üretmek, pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getiren, kâr amacı güden ve girişimlerinin
sonucunda doğabilecek tüm risklere katlanan kişilerdir. İktisatçılar açısından bakıldığında ise
girişimci, değerlerini fazlalaştırmak amacıyla kaynaklar konusunda öngörüde bulunarak işi
planlayan, insan kaynaklarını örgütleyerek girdilerin işlenmesini sağlayan ve elde edilen çıktıyı
kârlılık yaratacak biçimde tüketicilerin kullanımına sunma becerisini gösteren, yenilikler ve yeni
bir düzen getiren kişi olarak tanımlanmaktadır (Başar vd., 2013: 3-5).
Girişimciler, güçlü sezgisel nitelikleri, belirsizlik anında bile karar alabilen, kendine güvenen,
kaynaklara ulaşabilmede başarı sağlayan, çeşitli faktörleri bir araya getirerek çok yönlü düşünce
geliştirebilen, yaratıcı, esnek ve değişime ayak uydurabilen kişilerdir (Bayrakdar, 2011: 261).
Girişimciler, fırsatlardan yararlanmak için kuralları yıkan, sıra dışı kişilerdir. Vizyon sahibi olmak,
bitmek bilmeyen bir iş yapma ve hedef büyütme tutkusuna sahip olmak, başarma arzusuna sahip
olmak, yaratıcı ve atak olmak, çabuk karar vermek, analitik olmak, zorluklara karşı koymak, baskı
ve risk altında çalışmak girişimcilerin belirli bazı özellikleridir (Akdemir, 2015: 18).
Girişimci, mal ve hizmet üretmek veya pazarlamak için sahip olduğu sermayeyi ortaya koyarak
amacına ulaşmak için bir işletme kuran ve bu işletmeyi yöneten ya da yönetim konusunda
profesyonel bir uzmandan yardım alan ve kar etmeyi amaçlayan kişi olarak tanımlanabilir. Başka
bir ifadeyle, bir girişimci, yeni fırsatlar hakkında öngörüsü olan ve o fırsatlar üzerinde harekete
geçmek için düşünen bir kimsedir. Bunlarla birlikte girişimcilik ile para sahipliğinin kesinlikle
birbirinden ayrılması gerekmektedir. Çünkü girişim kavramı, paranın varlığından çok yeni ürün ve
üretim tekniklerini, geniş bir vizyonu veya değişen koşullara uyum yeteneğini çağrıştırır.
Dolayısıyla, girişimcilik yeteneklerine sahip fakat yeterli sermayesi olmayan kişiler potansiyel
birer girişimci olarak tanımlanmaktadır (Marangoz, 2008: 6).
Girişimcilikle karıştırılan kavramlardan biri, hukuki bir kavram olan “işveren”dir. Yine benzer
kavramlardan biri de “patron” dur. Patron, girişimci olabileceği gibi sermaye sahipliği, işveren ya
da yöneticilik kavramlarının yerine de kullanılabilir. Bir diğer kavram olan “sermayedar”, aslında
para sahipliği anlamına gelmez. Mal ve hizmet üretimi için kullanılan üretim araçlarını ifade
etmede kullanılan bir kavramdır. Girişimcilik ise, tüm bunlardan farklı olarak devamlı risk almak
suretiyle diğerlerinin göremediği ya da cesaret edemediği iş fırsatlarını değerlendiren kişidir.
Girişimcilik ile karıştırılan bir kavram ise yöneticiliktir. Girişimci kavramının yerine; yönetici,
fabrika yöneticisi ve şirket yöneticisi gibi unvanlar kullanılmaktadır. Ancak yönetici kavramının
esasına bakıldığında, “yönetim işini kendilerine meslek edinerek işletmenin sahibi haline gelmeden
girişimcinin yaptığı işi yapan ve bu hizmetleri karşılığında ücret alan kişilerdir” tanımıyla
karşılaşılmaktadır. Yönetici örgütün belirlediği amaçların başarılması amacıyla çalışanları koordine
eden ve yöneten kişidir (Bozkurt, 2011: 7).
3. REKABET GÜCÜ KAVRAMI
Küreselleşme, serbestleşme politikaları, iletişim, bilgi, üretim, ulaştırma vs. teknolojilerindeki
ilerlemeler, yönetim ve pazarlama tekniklerindeki gelişmeler gibi unsurlar mal ve hizmet üretimi
ve ticaretini olağanüstü düzeyde arttırırken; firma ve sektörler, yurtiçi ve yurt dışındaki
rakipleriyle, fiyat ve kalite açısından eskiye oranla daha çok rekabet eder olmuşlardır. Özellikle
teknolojik ilerlemeler ve küreselleşme sonucu artan tüketici tercihlerindeki farklılaşmalar, küresel
arenada işletmelerin geçmişe nazaran oldukça farklı rekabet stratejileri uygulamalarını
gerektirmiştir
Dünya Ekonomik Forumu “rekabet gücü”nü bir ülkenin verimlilik düzeyini sağlayan kurumların,
politikaların ve üretim faktörlerinin bir bütünü olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla, verimlilik
düzeyi, ekonomideki sürdürülebilir refah seviyesini belirlemektedir. Başka bir deyişle, daha
rekabetçi bir ekonomi, vatandaşları için daha yüksek düzeyde gelir üretebilme eğilimi
göstermektedir. (WEF, 2016: 4)
Dünyada, uzun vadeli değer yaratmayı muhafaza etmeden sürdürülebilir başarı elde eden tek bir
ülke bulunmamaktadır. Rekabet gücü; uzun dönemli büyüme elde etme, istihdam yaratma ve refahı
arttırmak için ülkelerin, bölgelerin ve işletmelerin yeteneklerini nasıl yöneteceklerini belirleme
amacını ifade etmektedir. İki ülke rekabet ettiğinde ikisi de daha iyi bir konuma gelmektedir; bu
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nedenle rekabet gücü, kazanan ve kaybedenin olmadığı gelişmeyi sağlayan bir yol olarak
tanımlanmaktadır. Ulusların rekabet gücü modern yönetimdeki en dikkate değer gelişmelerden
biridir. (IMD, 2017). Rekabet gücü kavramı ele alınmak istenen alana, kullanılan ölçütlere ve bakış
açısına göre değişen bir kavram olduğu için üzerinde anlaşılan tek bir tanımı bulunmamaktadır.
Rekabet gücü kavramı genel olarak firma, endüstri ve uluslararası (ulusal) olmak üzere üç farklı
düzeyde ele alınmakta ve tanımlanmaktadır (Aktan, 2017).
 Firma düzeyinde rekabet gücü, herhangi bir firmanın ulusal ya da uluslararası piyasalarda
rakiplerine göre daha düşük maliyetle üretimde bulunabilmesi, ürün kalitesi, sunulan
hizmet veya ürünün çekiciliği gibi unsurlar açısından rakiplerine denk veya daha üstün bir
durumda ve ayrıca yenilik ve icat yapabilme yeteneğine sahip olması şeklinde
tanımlanmaktadır.
 Endüstriyel rekabet gücü, bir endüstrinin rakiplerine eşit ya da daha üst düzeyde bir
verimlilik düzeyine ulaşması ve bu düzeyi sürdürme yeteneği ya da rakiplerine kıyasla eşit
ya da daha düşük maliyette ürün üretme ve satma yeteneğine sahip olmasıdır. Başka bir
ifadeyle, endüstri düzeyinde rekabet gücü, bir sanayiin rakiplerine eşit ya da daha üst
düzeyde bir verimlilik düzeyinde uluslararası piyasanın gereklerine uygun mal ve hizmet
üretebilme ve daha düşük maliyetlerle uluslararası piyasaların standart ve taleplerine uygun
mal ve hizmetleri üretebilmesini sağlayan icat ve yenilikleri gerçekleştirme yeteneğidir.
 Ulusal (ya da daha sık kullanılan şekliyle uluslararası) rekabet gücü ise bir ülkenin,
serbest ve adil piyasa koşulları altında, bir yandan uzun vadede halkının reel gelirini
artırırken diğer yandan uluslararası piyasaların koşullarına ve standartlarına uygun mal ve
hizmetleri üretebilme yeteneğine sahip olması şeklinde ifade edilmektedir.
1980’li yıllarda “kalite ve düşük üretim maliyetleri” önemli bir rekabet gücü belirleyicisi iken bu
faktörlerin etkisi azalmış ve rekabet gücünü belirleyen faktörler zaman içinde değişime uğramıştır.
Artık günümüzde rekabet gücü yenilik yeteneğine sahip olunması ve bu yeteneğe bağlı olarak
geliştirilen mal ve hizmetlerin rakiplerden önce piyasaya sunulması olarak ifade edilmektedir
(Porter, Stern, 1999: 5). Teknoloji ve yenilikler firmaların rekabet gücü açısından çok önemlidir.
Teknolojilerini, ürünlerini ve diğer faktörlerini yenileyen işletmeler, rekabet güçlerini daha rahat
artırabilmektedirler. Teknolojilerin değişmesi ve yeniliklerin yapılabilmesi için AR-GE
faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir(TİSK, 1995:17).
Firmaların yeni ürün ve teknoloji kullanarak rekabet güçlerini arttırabilmeleri için yenilik talebini
teşvik edici bir ortamın olması gerekmektedir. Porter’a göre inovasyon rekabet gücünün
kaynağıdır. Bilginin yoğun olarak kullanıldığı günümüz endüstrilerinde refah, maliyet
düşüklüğünden çok inovasyon kabiliyetlerine dayanmaktadır. İnovasyon ülkeler için katma değer
ve üretkenlik artışı sağlamakta ve rekabet gücünü arttırmakta, bunun yanında küresel sorunların
çözümüne yardımcı olmaktadır. Yeni teknolojilerin ve küreselleşmenin yarattığı rekabet ortamında,
uluslararası rekabet gücüne ulaşma becerisinin altında teknolojik yenilik konusunda uzmanlaşma
yatmaktadır (Oğuztürk ve Sarıçoban, 2013: 101).
4. GİRŞİMCİLİK ve REKABET GÜCÜ İLİŞKİSİ
Mikro ölçekte bireyleri ve işletmeleri, makro ölçekte ise ulusları tetikleyen en önemli unsur, daima
en iyi olma isteğidir. İster makro ister mikro ölçekte olsun, her üreticinin tek amacı içinde
bulunduğu piyasada rakipsiz ve en iyi olmaktır. Ulusal ve küresel piyasalarda faaliyet gösteren
ekonomik aktörler, varlıklarını devam ettirebilmek için, çok sayıdaki rakiplerine karşı ekonomik
üstünlük sağlamak zorundadırlar. Rekabette sağlayacağı üstünlüğün temel kilit noktası ise, yenilik
yaratmaktır. Dolayısıyla, ekonomik birimlerin yenilik yaratma becerileri başka bir deyişle yenilik
yetenekleri ile rekabet üstünlüğü sağlamaları arasında oldukça güçlü bir bağ vardır. Öte yandan,
sağlayacakları rekabet üstünlüğünü, daimi; sürdürülebilir kılmak ise, yine yenilik yeteneklerinin
geliştirilmesi ile doğru orantılıdır. Şöyle ki, üretenler, rekabet üstünlüklerini sürdürülebilir kılmak
için, piyasaya arz edecekleri ürünleri sürekli geliştirmek, yenilemek, taklit edilebilirlik derecesini
minimize etmek zorundadırlar (Yorgancılar, 2011: 381). Bu noktada girişimcilerin yeniliklere açık
olma, ileriyi görme, esnek ve örgütlenme becerilerine sahip olma özellikleri ön plana çıkmaktadır.
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Girişimciliğin giderek mikro perspektif kazanması ve esnek yapıya bürünmesinin ülkelerin veya
bölgelerin ekonomileri üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Ekonomik büyüme ve endüstrideki
yapısal değişim arasındaki ilişkinin varlığı, Schumpeter’e kadar gitmektedir ve geleneksel
Schumpeteryen görüş açısından bakıldığında ekonomik büyüme düzeyi, endüstrinin kıt
kaynaklarını en etkili biçimde kullanmasıyla meydana gelmektedir. Dolayısıyla endüstri
yapısındaki değişiklikler aynı zamanda ekonomik büyüme oranlarına etki etmektedir. Endüstri
yapısının belirleyicileri ise, teknolojik değişiklikler, küreselleşme, deregülasyon, emek
piyasasındaki artışlar ve talepteki çeşitlilikler gibi unsurlardan oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle
endüstri yapısındaki değişikliği sağlayan en önemli unsur küçük firmalardır. Küçük firmaların
sayısı arttıkça (yani girişimcilik arttıkça), endüstrinin yapısında da gelişme söz konusu olmaktadır
(Gerni vd., 2013: 762).
Girişimciliğin ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik yapılan araştırmalar,
girişimci firmaların yüksek katma değer, yeni iş imkânları ve büyüme yaratılmasına katkıda
bulunduklarını göstermektedir. Girişimcilik makro ve mikro ekonomik seviyede olumlu etki
yapmaktadır. Ayrıca, girişimciliğin kısa ve uzun vadeli bölgesel istihdam üzerinde olumlu bir etkisi
vardır. Girişimcilik işsizlik sorununa önemli bir çözüm olanağı sunduğu gibi ekonomik büyümenin
de dinamosudur. Girişimci, ekonomik kaynakların düşük üretkenlik alanlarından yüksek alanlara
aktarılma sürecinde baş aktördür; çünkü üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek
kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlar. Ama daha önemlisi kullanılmakta olan
üretim araçlarının ve mevcut girdilerinin değişik şekillerde kullanımı ile üretimi artırır. Girişimci
yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır, ayrıca yeni endüstrilerin
doğmasına yol açar; teknolojileri kullanan sektörlerde verimliliği artırır ve hızla büyüyen sektörler
yarattığı için ekonomik büyümeyi hızlandırır (Bozkurt, 2011: 10).
Dünyadaki ekonomilerin bütünleşmesine ve tek pazar haline gelmesine yol açan hızlı teknolojik
gelişmeler, küreselleşme olarak adlandırılan değişim sürecinin de belirleyicisi olmuştur. 1980
yılından sonra başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerin “yeni ekonomi” ismiyle anılan yeni bir
yapıya dönüştükleri ve bu döneme yeniliklere dayalı ekonominin damgasını vurduğu
söylenmektedir. Bu yeni yapı esas olarak yüksek teknolojiye dayalı üretim ile internet üzerinden
yapılan ticaret ve iş süreçlerine dayanmaktadır. Bu yapısal değişimin temelini sadece yeni
teknolojiler değil, aynı zamanda farklı iş modellerinin, üretim yapılarının ve teknolojik
değişimlerin oluşmasında öncü rol oynayan “girişimciler” oluşturmaktadır. Çünkü, sürekli ve hızlı
bir şekilde gelişen bilimsel ilerlemenin ve yeniliğin ışığında, ortaya çıkan teknolojik fırsatları
görebilen, bunların ekonomiye nasıl kazandırılabileceği konusunda projeler geliştiren ve bizzat
gerçekleştirilmesi için uğraşanlar girişimcilerdir. Ne de olsa girişimci, fırsatları kovalayarak
getirdiği yeniliklerle ekonomik kaynakların düşük üretkenlik alanlarından yüksek üretkenlik
alanlarına aktarılma sürecinin baş aktörüdür. Yenilikler sayesinde en azından üretim sürecinde
iyileştirmeler ve üretkenlik artışları sağlanacaktır. Girişimcinin katkısı üç yönde olabilir
(Çetindamar, 2002: 42-43):
 Bir yandan üretim kaynaklarının yeni bir tarzda birleştirilerek, kullanılmayan üretim
faktörlerin kullanılmasını, ama daha önemlisi
 Kullanılmakta olan üretim araçlarının mevcut girdilerinin değişik şekillerde kullanılarak
üretim artışını sağlar. Üstelik,
 Girişimci yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır. Bir
girişimcinin yaptıkları sonucu elde edilen başarı ya da başarısızlıklar diğer girişimcilere
örnek olur, yol gösterir.
Yeni teknolojilere dayanan girişimcilik üç sebepten dolayı daha çok kazanç ve toplumsal fayda
oluşturur.
 Yeni endüstrilerin doğmasına yol açar,
 Teknolojileri kullanan sektörlerde verimliliği artırır ve
 Yeni teknolojilere dayalı sektörler daha hızlı büyür.
Yenilik, büyümeyi, karlılığı ve rekabet edebilirliği beraberinde getirir. Ayrıca yenilik, işletmenin
özel bir değeri olup, kendiliğinden gerçekleşen, değiştirilemeyen, iç deneyimler ve deneyimsel
kazanımlarla yakından ilişkili olan bir kavramdır. Yeni ürün ve süreçlerin hızlı bir şekilde
benimsenmesi ve sunulması, rekabet avantajı kazanmada önemli bir rol oynamaktadır. Firmanın
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yenilikçi kapasiteye sahip olması, mevcut potansiyelinden daha fazlasına ulaşmasına ve de rekabet
ortamında avantajlı duruma gelmesine olanak sağlamaktadır (Oğuztürk: 2013: 98).
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), ülkelerin rekabet güçlerine göre sıralandığı Küresel Rekabet
Raporu’nu 1979 yılından beri yayımlanmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu, ülkelerin rekabet
düzeyini niceliksel olarak ölçebilmek ve sıralayabilmek için Küresel Rekabetçilik Endeksini (GCI)
kullanmaktadır.
Bu raporda, küresel rekabet endeksi adı verilen bir endeks yardımıyla ülkelerin rekabet gücü
açısından bulundukları konum belirlenmeye çalışılmaktadır. Rekabet gücü bir ülkenin ekonomik
refah ve yaşam standardını yükseltebilmesi için gerekli ekonomik güç olarak görülmektedir.
Endeks son derece kapsamlı, ulusal rekabetçilik konusunda mikro ekonomik ve makro ekonomik
durumu analiz eden bir yapıya sahiptir ve rekabet gücünü etkileyen çok sayıda bileşenin ağırlıklı
ortalamasıdır. Söz konusu tüm bileşenler rekabetçiliğin dayandığı 12 adet ana bileşenin neler
olduğunu ve bu bağlamda özelliklerini tanımlar. Raporda ülkelerin gelişmişlik derecesi, ülkelerin
kişi başına düşen milli gelirlerine göre ve endeksin hesaplanmasında kullanılan bileşen gruplarının
belirli ortalamalarına göre 5 gruba ayrılarak incelenmektedir (WEF, 2016: 35-38).
Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu (WIPO)’nun önderliğinde hazırlanan Küresel Yenilik
Endeksi (GII) ise dünya çapında ülkelerin inovasyon kapasitelerini ölçmektedir. Ülkelerin
inovasyon yeteneklerindeki farklılığı anlamaya yardımcı olacak karşılaştırmalı analizler
sunmaktadır. Ana teması “Küresel İnovasyon ile Kazanma” olarak belirlenen GII 2016’da dünya
nüfusunun % 92,8’ini ve dünya GSYH’nın % 97,9’unu temsil eden 128 ülkenin yenilik kapasitesi
82 gösterge kullanılarak ölçülmüştür (WIPO, 2016: 14).
Küresel Girişimcilik İzleme (GEM) ise ülkelerdeki girişimcilik faaliyetlerini; toplumsal, kültürel,
politik ve ekonomik bağlamda, genel ülke altyapısı ve girişimcilik altyapısı olmak üzere iki ana
başlık altında inceleyerek bazı girişimcilik göstergeleri hesaplamaktadır. Bunlar: Toplam Erken
Dönem Girişimcilik Faaliyeti, Kurulu İşletme Sahipliği Oranı, İş Durdurma Oranı, Çalışan
Girişimci Faaliyeti ve Sosyal Girişimci Faaliyeti göstergeleridir (GEM, 2016: 14-16).
Bu çalışmada 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Türkiye’nin de içinde yer aldığı 5 aday ülkenin
Küresel Rekabetçilik Endeksi (GCI), Küresel Yenilikçilik Endeksi (GII) ve Girişimcilik
Endeksi’ndeki sıralarına göre girişimcilik ve rekabet gücü ilişkisi göreli olarak karşılaştırılmaya
çalışılmıştır.
Tablo 1’de AB’ne üye ve aday ülkelerin GCI 2016’da hangi gelişmişlik seviyelerinde oldukları
görülmektedir. Türkiye dışındaki aday ülkelerin (Arnavutluk, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan)
verimlilik odaklı evrede yer aldığı görülmektedir. Türkiye ise “Verimlilikten Yenilikçiliğe Geçiş
Ülkeleri” arasındaki yerini korumaktadır. Türkiye’nin ve bu gruptaki diğer ülkelerin yenilik odaklı
gelişme aşamasına geçmeleri için yeniliğe daha çok yoğunlaşmaları gerekmektedir. AB’ne üye
ülkelerden 20 tanesi ise yenilik odaklı evrede yani en gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır.
Tablo 1. Gelişmişlik seviyelerine göre Avrupa Birliği’ne Üye ve Aday Ülkeler(*) (2016)
1. Evre
2. Evre
2. Evreden 3.
3. Evre
1. Evreden 2.
Faktör
Verimlilik Odaklı
Evreye Geçiş
Yenilik Odaklı
Evreye Geçiş
Odaklı
(6 Ülke)
(7 Ülke)
(20 Ülke)

__

__

Arnavutluk* Bulgaristan –
Karadağ* Makedonya* Sırbistan* Romanya

Hırvatistan Letonya Litvanya Macaristan Polonya Slovakya –
Türkiye*

Almanya - Avusturya Belçika - Çek
Cumhuriyeti Danimarka - Estonya Finlandiya - Fransa Hollanda - İngiltere İrlanda - İspanya İsveç - İtalya - Kıbrıs Luksemburg - Malta Portekiz - Slovenya Yunanistan

Kaynak: GCI 2016-17’den faydalanılarak hazırlanmıştır. (WEF, 2016: 38)
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Tablo 2. Küresel Rekabet Gücü, Küresel Yenilik ve Girişimcilik Endeksleri Sıralaması
(AB’ye Üye ve Aday Ülkeler (*)/ 2016-2017)
Küresel Rekabet
Gücü Endeksi
(138 ülke içinde
sıra)

Küresel Yenilik
Endeksi
(128 ülke içinde
sıra)

Toplam Erken Dönem
Girişimcilik Faaliyeti
(64 ülke içinde sıra)

Kurulu İşletme Sahipliği
(64 ülke içinde sıra)

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Arnavutluk *
Bulgaristan
Karadağ *
Makedonya *
Sırbistan *
Romanya
Hırvatistan
Letonya
Litvanya
Macaristan
Polonya
Slovakya
Türkiye *
Almanya
Avusturya
Belçika
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Kıbrıs
Lüksemburg
Malta
Portekiz
Slovenya
Yunanistan

_
50
_
68
_
_
74
49
_
69
36
65
55
5
19
_
_
_
30
10
21
4
7
23
32
6
44
83
20
_
46
56
86

_
38
_
58
_
_
47
34
_
33
39
37
42
10
20
_
_
_
24
5
18
9
3
7
28
2
29
31
12
_
30
32
40

_
61
_
54
_
_
42
19
_
48
30
37
14
63
36
_
_
_
13
52T
59
28
40T
29
60
50
64
25
39
_
43T
47
56T

_
38T
_
31
_
_
55
14
_
45
32T
40T
15
34
19
_
_
_
25
30
54
13
40T
52T
38T
51
48
21T
57
_
32T
36
8

Gelişmişlik Ülkeler /
Evresi
Ekonomiler
1. Evre
Faktör
Odaklı
1. Evreden
2. Evreye
Geçiş
2. Evre
Verimlilik
Odaklı
(6 Ülke)

2. Evreden
3. Evreye
Geçiş
(7 Ülke)

3. Evre
Yenilik
Odaklı
(20 Ülke)

Kaynak: GCI 2016-17, GII 2016-17, GEM 2016-17’dan faydalanılarak hazırlanmıştır.
*AB’ye aday ülkeler.
**Toplam Erken Dönem Girişimcilik Faaliyeti – Bir iş kurma sürecinde olan veya sadece 42 aydan (3,5
yıl) daha kısa bir süre önce faaliyete geçen 18 - 64 yaş arasındaki yetişkin nüfus yüzdesi.
***Kurulu İşletme Sahipliği – Halen kurulu yada 42 aydan uzun süredir bir işletmenin sahibi veya
yöneticisi olan 18 - 64 yaş arasındaki yetişkin nüfusun yüzdesi.

Girişimcilerin artması ekonomik büyümeyi arttırır, ekonomik büyümenin artması da girişimcilere
yeni fırsatlar sağlayarak yeni girişimcilerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu süreç kendi kendini
besler. Burada üzerinde durulması gereken nokta ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre
girişimciliğin hangi unsurlara dayandığıdır. Özellikle yeni teknolojilere dayanan girişimcilik yeni
endüstrilere temel hazırlarken verimliliği de arttırır ve bu sektörlerin daha hızlı büyümesini sağlar.
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Tablo 2’de de görüldüğü gibi GII 2016’da ilk 10’da yer alan İsveç, İngiltere, Finlandiya, İrlanda,
Hollanda ve Almanya’da gerek Toplam Erken Dönem Girişimcilik Faaliyeti endeksi gerekse
Kurulu işletme Sahipliği endeksi diğer ülkelere göre geri kalmıştır. Bunun nedeni bu ülkelerde
bireyler kurulu şirketlerde rahat bir şekilde iş bulacaklarından girişimcilik faaliyetine pek
yönelmemektedirler. Girişimcilik faaliyetine yönelenlerin de daha çok yenilikçi faaliyetler
yaptıkları gözlenmektedir. Bu ülkeler aynı zamanda GCI 2016’da da ilk 10’da yer almaktadır.
“Verimlilikten Yenilikçiliğe Geçiş Ülkeleri” içinde girişimcilik faaliyetleri açısından en iyi
durumda olan ülkenin Türkiye olduğu Tablo 2’de görülmektedir. Toplam Erken Dönem
Girişimcilik Faaliyeti Endeksi’nde 64 ülke arasından 14. sırada yer alırken, Kurulu işletme
Sahipliği Endeksi’nde 15. sırada yer almaktadır. Türkiye’den sonra Letonya girişimcilik
faaliyetlerinde üst sıralarda yer almaktadır. Bu gruptaki ülkelerin yenilik odaklı ülkeler sınıfına
girebilmeleri için girişimcilerinin daha yenilikçi faaliyetlere yönelmeleri gerektiği söylenebilir.
Küresel Girişimcilik İzleme raporlarında girişimcilik ve ülkenin gelişmişliği dolayısyla rekabet
gücü arasında U şekli ilişkisi olduğu vurgulanmaktadır. Yani, Az gelişmiş ülkelerde insanlar
çalışacakları iş bulamadıklarından dolayı kendi işlerini kurmayı tercih edeceklerdir. Dolayısıyla
düşük ve orta gelirli ülkelerde girişimcilik oranları yüksek olacaktır. Yüksek gelirli ülkelerde ise
bireyler kurulmuş olan şirketlerde rahat bir şekilde iş bulacaklarından girişimcilik faaliyetine
yönelmeyecekler ve girişimcilik oranları düşük kalacaktır (Önce vd., 2014: 864). Zaten Tablo 2’de
özellikle yüksek gelirli ülkelerden İsveç, Finlandiya, Almanya, Fransa ve İtalya’ya bakıldığında bu
durum daha net gözlenecektir.
5. SONUÇ
Dünyanın bugün ulaştığı rekabet ortamında ancak ve ancak yeni değerler üretebilen, katma değeri
arttıran ve rekabet gücünü sürekli olarak iyileştiren, daha da önemlisi farklılaştıran yenilikleri
yapabilen girişimler başarılı olabileceklerdir. Bunun için de girişimcilerin sayısını arttıran ve
bulundukları ekonomik, politik ve sosyal ortamı iyileştirerek girişimcilere destek olan bir
altyapının kurulması sağlanmalıdır.
Yeniliklerin bir kısmı teknoloji odaklı olmak zorundadır. Teknoloji çağında geride kalmamak için
teknolojik gelişmeleri gerçekleştiren ya da teknoloji uygulamalarını başarıyla yerine getiren
firmalar kuracak ve yönetecek olan girişimcilere ihtiyaç vardır. Bu yenilikler sayesinde hem düşük
katma değer üreten eski sektörlerin daha verimli çalışmaları ve yüksek katma değerler elde
etmeleri, hem de yüksek katma değer üreten yeni sektörlerin doğması gerçekleşebilecektir.
Yenilikler bir firmanın faaliyetleri olarak düşünülebilecek her alanda gerçekleştirilebilir; örneğin
finans, pazarlama, üretim prosesi, satış sonrası servis, dağıtım, teknoloji, ürün, vb. Bu yeniliklerin
bir kısmı yüksek teknolojinin üretilmesi ile, bir kısmı da mevcut üretilmiş teknolojilerin özel ve
farklı bir alanda kullanılmasını sağlayan yaratıcılık ile gerçekleştirilebilir.
Dolayısıyla, ekonomilerin ihracat yeteneği, üretim kaynakları ve doğal kaynakların etkin
kullanılması ve ülkedeki yaşam standartlarının arttırılmasını sağlayan verimlilik artışlarını
kapsayan çok boyutlu bir kavram olan rekabet gücü, girişimcilerin yenilik odaklı hareket etmelerini
de kaçınılmaz kılmaktadır. Ancak bu koşullarda bir iktisadi birimin (birey, firma, endüstri, ülke,
bölge), veri başlangıç koşullarına göre, belirlenen amaçlara ulaşma süreci ve sonucundaki hedef
göstergeler açısından rakiplerine göre üstünlüğe sahip olması mümkün olacaktır.
Bu çalışmada ülkelerin gelişmişlik seviyesi, Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabet Gücü
Enkdesini hesaplarken kullandığı kişi başına düşen milli gelir düzeylerine ve endeks hesaplanırken
kullanılan bileşen gruplarının belirli oranlarına göre belirlenmiştir. AB’ne üye ve aday ülkeler
arasında azgelişmiş yani KBDMG’i 2000$ – 2.999$ aralığında ülke bulunmamaktadır. “Verimlilik
Odaklı Ülkeler”in KBDMG’i 3000$ – 8.999$ aralığında yer alırken, “Verimlilikten Yenilikçiliğe
Geçiş Ülkeleri”nin KBDMG’i 9000$ – 17.000$ aralığında yer almakta ve “Yenilik Odaklı
Ülkeler”in KBDMG’i ise 17.000$ ve üstüdür.
Dolayısıyla AB’ne üye ve aday ülkelerde de Küresel Girişimcilik İzleme raporlarında vurgulanan
girişimcilik ve ülkenin rekabet gücü arasında U şekli ilişkisinin genel olarak geçerli olduğı
söylenebilir. Burada üzerinde durulması gereken en önemli nokta gelişmiş yani yüksek gelirli
ülkeler girişimcilik endekslerinde alt sıralarda yer alsalar bile Küresel Yenilik Endeksi’ndeki
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sıralarına bakıldığında mevcut girişimcilerin yenilik ağırlıklı faaliyetlerde bulundukları
söylenebilir. Türkiye’nin de içinde yer aldığı verimlilikten yenilikçiliğe geçiş ya da orta yüksek
gelir grubundaki ülkelerin girişimcilerinin daha yenilik odaklı faaliyetlerde bulunmaları
gerekmektedir.
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TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ 2001-2016
YILLARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ, FİNANSMANI VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
OVERVIEW OF THE CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY IN
2001-2016, FINANCING AND SUSTAINABILITY
Ali ÇIMAT1

Didem ÖZCAN2

ABSTRACT
The economic crises due to current account deficit have aroused interest for current account
balance in the recent years. As current account deficit has gained such importance, the
sustainability of current account deficit has been centered upon more than the deficit problem.
Being a developing country, and having dynamic figures of growth and national income, Turkey
has accordingly suffered trade deficit and has had a growing current account deficit and a growing
need for external indebtment. This study aims to pinpoint the account groups of the balance in the
analysis of the balance of payments and the case of deficit in the current account. The structure of
foreign trade is analyzed by reason of increasing import amount and import items, and current
account deficit is analyzed through gross domestic product and import relation. Beginning with the
reasons of the current account deficit, in 2001-2016 the picture of the structure of the current
account deficit in the Turkish economy is analyzed and how this financial mass should be
reimbursed and certain policy suggestions which could be used to strike a balance are offered.
Finally, as the sustainability of current account deficit rather than the magnitude of it is regarded as
the key point, criteria for sustainability and certain indications and constituents to sustainability are
underlined.
Key Word: The Structure of Current Account Deficit in Turkey, The Reimbursement of Current
Account Deficit, The Sustainability of Current Account Deficit

ÖZET
Son yıllarda cari işlem açıklarına bağlı olarak yaşanan ekonomik krizler cari işlemler dengesine
olan ilginin daha da artmasına neden olmuştur. Cari işlem açıklarının bu denli önemli hale
gelmesinden dolayı cari açık sorunundan çok, açığın sürdürülebilirliği üzerinde durulmuştur.
Gelişmekte olan bir ülke olduğundan, dinamik büyüme rakamları ve milli gelire sahip olan
Türkiye’de bu duruma paralel olarak dış ticarette açık verilmesi ve ithalat miktarının her geçen gün
artması, cari işlemler açığının her geçen gün daha da büyümesine ve bunun sonucunda dış
borçlanma ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada ödemeler bilançosu analizinde
cari işlemler hesabının açık verme durumu üzerinde durulmaktadır. Artan ithalat miktarının
sebepleri ve ithalat kalemlerinden yola çıkılarak dış ticaretin yapısı çözümlenmekte, gayrisafi
yurtiçi hâsıla ve ithalat ilişkisi üzerinden cari işlem açıkları analiz edilmektedir. Cari işlemler
açığının nedenlerinden yola çıkılarak cari işlemler açığının yapısının 2001-2016 yılları arasında
Türkiye ekonomisindeki görünümü incelenmekte, bu iktisadi büyüklüğün nasıl finanse edilmesi
gerektiği ve denge durumunu sağlamak için uygulanabilecek çeşitli politika önerileri
getirilmektedir. Son olarak cari işlemler açığının büyüklüğünden ziyade sürdürülebilirliğinin kilit
1
2

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisat Bölümü, acimat@mu.edu.tr
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü Doktora Öğrencisi, didemozcan@hotmail.com
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nokta olarak değerlendirilmesinden dolayı, sürdürülebilirlik ölçütleri ve sürdürülebilirliğe ilişkin
çeşitli gösterge ve bileşimler üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelime: Cari İşlemler Açığı, Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Yapısı, Cari İşlemler
Açığının Finansmanı, Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği

1. GİRİŞ
Cari işlemler açığı sorunu, Türkiye ekonomisinin süregelen sorunlarından bir tanesidir. Daha çok
gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir sorun olan cari işlem açıkları, yaşanan 2008 Küresel
Ekonomik Krizi ile gelişmiş ekonomilerin de önemli bir sorunu haline gelmiştir. Gelişmekte olan
ülkeler, üretim için ihtiyaç duydukları ara malları, teknoloji ve yatırım mallarını ithal etmek
zorundadır. Dolayısıyla ihracat gelirleri ile ithalatlarını karşılamaları mümkün değildir. Bu nedenle
cari işlem açıkları ile karşılaşmaları kaçınılmaz hale gelmektedir.
Ülkeler açısından cari hesap pozisyonunun önemli bir özelliği henüz karşılaşılmamış krizlere
ilişkin önemli veriler içermesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, bir ülkedeki cari işlemler açığının
büyüklüğü sonraki dönemlerde olması muhtemel döviz kuru krizleri için öncül bir gösterge olarak
değerlendirilmektedir. Meksika, Türkiye, Doğu Asya, Brezilya, Arjantin gibi gelişmekte olan ülke
ve bölgelerde büyük cari açıklar, finansal krizler ve döviz krizlerinde en önemli gösterge
olmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde cari hesabının alacağı pozisyon ekonomik istikrarın
sürdürülebilir olması bakımından oldukça önemlidir (Peker, 2009:165).
Bu çalışmanın amacı, cari işlemler hesabının açık vermesi durumunda bu açığın nedenlerinin nasıl
analiz edilmesi gerektiğini açıklamak ve Türkiye ekonomisinde süregelen cari açık probleminin
yapısı ve nasıl finanse edilmesi gerektiğini açıklamanın yanı sıra, ülkenin özgün yapısına uyumlu
olacak şekilde denge durumunu sağlamak için uygulanabilecek politika önerileri sunmaktır. Son
olarak cari açığın sürdürülebilirliğini ölçmeye ilişkin çeşitli bileşimler açıklanmakta, açığın
rakamsal büyüklüğünden ziyade sürdürülebilir olmasının daha büyük önem taşıdığına
değinilmektedir.

2. TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ YAPISI
Cari işlemler açığı problemi, gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi gelişmiş ülkelerde de sıkça
rastlanılan bir sorundur. Bu bağlamda ABD, cari açıkla mücadele eden gelişmiş ekonomiler
arasında önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye ise kronikleşmiş cari açık problemiyle süregelen bir
mücadele içindedir. Teorik yaklaşımda, cari işlemler açığının oluşumu ülkenin kendine has
ekonomik yapısı ve dinamikleri nedeniyle ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmekle birlikte cari
işlemler açığının oluşumuna neden olan ve cari işlemler dengesinin bozulmasında etkili olan temel
faktörler: tasarruf–yatırım dengesizliği, dış ticaret dengesizlikleri, yapısal nedenler olarak
adlandırılan enflasyon, harcama genişletici politikalar, kalkınmışlık ve teknolojik gelişmişlik
seviyesi, ekonomik verimlilikteki değişim, halkın tercihleri, konjonktürel dalgalanmalar, net dış
varlıklardaki değişmeler, geçici nitelikteki iklim koşulları, dünya hammadde ve enerji
fiyatlarındaki ani yükselişler, savaş, spekülatif amaçlı sermaye hareketleri ve döviz kuru
politikaları olarak sıralanabilir.
Cari işlemler açığı Türkiye ekonomisi için yapısal nitelikte bir sorundur. İstikrar ortamı ve düşen
faizler, tüketim ve yatırım talebinde artışa yol açmakta, ekonominin yapısal özellikleri artan talebin
karşılanabilmesi için özellikle sermaye malı ithalatını ve ithal girdiyi gerekli kılmaktadır.
Türkiye’deki cari açık devresellikten ziyade yapısal niteliklidir (Yılmaz, 2007:79). Cari açığın
ekonomik ve sosyal yapı üstündeki olumsuz etkileri orta ve uzun vadede ortaya çıkmaktadır.
Türkiye ekonomisinde 2001 yılında yaşanan krizin altında yatan sebebi çoğu iktisatçı sıcak paraya
bağımlı ulusal bankacılık sisteminin aşırı risk alması ve dış borçlanması olarak açıklamaktadır.
Kriz sonrasında uygulanmaya başlanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın da aynı temellere
dayandığı görülmüştür. 2001 yılından itibaren uygulanmaya başlanan bu programın temel hedefi,
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uluslararası piyasalara yüksek reel faiz sunmak ve finans sermayesini Türkiye’ye çekmektir.
Dolayısıyla 2002 yılı sonrasında Türkiye sermaye akımlarının tercih ettiği ülkeler arasında yer
almış cari işlemler açığı yükselmeye başlamıştır. Sağlanan dış kaynak, tüketim düzeylerini ve
büyümeyi yukarı çekmiştir. Türkiye ile birlikte, Orta ve Doğu Avrupa ekonomilerinin bütünü,
Güney Afrika ve çok sayıda Latin Amerika ülkelerinden oluşan bir grup ülkenin “yükselen piyasa
ekonomileri” olarak adlandırılmasının nedeni bu eğilimdir. 2003-2007 yıllarında yükselen
pazarlara giden sermayenin %11,2’si Türkiye’ye yönelmiştir. Bu dönemde Türkiye ekonomisi
ithalata bağlı büyüme modeli ile 2009 dünya ekonomik krizine kadar yüksek oranlı büyüme
gerçekleştirmiştir. 2008-2009’da yaşanan küresel ekonomik kriz, uluslararası sermaye hareketlerini
hızla aşağıya çekerken, yükselen piyasa ekonomilerinin kırılganlıklarını da su yüzüne çıkarmıştır.
Sözü edilen kırılganlık öğelerinden biri dış borçlanma sorunudur (Öztürk, 2013:73).Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler açığı, 2016 yılında 32,6 milyar dolar
olarak gerçekleşmiştir.
Akım değişken olarak nitelendirilen cari açığı belirleyen çeşitli değişkenler bulunmaktadır. 2016
yılı son çeyreği cari açık bileşenlerine bakıldığında Türkiye’de cari açığın en önemli belirleyicisini
mal ticaretindeki açık oluşturmaktadır. Grafik 1’de görüldüğü üzere cari işlemler açığına etki eden
en büyük kalemin mal ticareti dengesindeki bozulma olduğu görülmektedir. Aşağıda Türkiye’de
cari işlemler hesabı alt kalemlerinin 2007-2016 yılları arasındaki değişimi gösterilmektedir:
Grafik 1: Cari İşlemler Hesabı ve Alt Kalemleri
(mevsimsellikten arındırılmış, milyar ABD doları)

Kaynak: TCMB

2016 yılının ikinci çeyreğinde cari işlemler açığı yıllık bazda 2015 yılı üçüncü çeyreği ile
başlayan gerilemesini sürdürmüştür. Cari işlemler hesabında, petrol fiyatlarındaki düşüşten
kaynaklanan dış ticaret dengesindeki iyileşme ile hizmetler dengesinde görülen azalışın birbirini
dengelemesi nedeniyle değişim sınırlı gerçekleşmiştir. Yılın ikinci çeyreğinde, net seyahat
gelirlerinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla önemli düzeyde gerçekleşen azalış, hizmetler
dengesindeki kötüleşmenin temel nedenini oluşturmuştur.
Cari işlemler açığı, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde, dış ticaret dengesindeki iyileşme eğiliminin
devam etmesine karşılık, turizm gelirlerindeki düşüşe bağlı olarak hizmetler dengesindeki yaşanan
bozulma nedeniyle sınırlı bir miktarda yükselmiştir. Yılın son çeyreğinde 8,1 milyar ABD doları
düzeyinde açık verilmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler açığı ise 0,1 milyar ABD doları
düzeyinde kalmaktadır. Bu dönemde dış ticaret dengesi 0,7 milyar ABD doları iyileşirken,
hizmetler dengesi 1,3 milyar ABD doları bozulmuştur. Birincil ve ikincil gelir dengesinde ise
belirgin bir değişim olmamıştır (TCMB, 2016).
Türkiye’de cari işlemler açıklarının yapısı incelenecek olursa; İspanya, Kore, Polonya ve Meksika
gibi temel ekonomik göstergeler bakımından Türkiye ile benzerlik gösteren ülkeler ve OECD
ülkelerinin 2001-2016 yılları itibariyle cari işlemler açığına etki eden göstergelerinin 2001-2016
yılları itibariyle görünümü verilmiştir:
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Grafik 2: Yıllara göre Reel GSYH
(yıllık büyüme oranı-2001-2016)
Grafik 3: Kişi Başına Düşen GSYH’nin OECD Yakınsaması
(ABD Doları, 2001-2016)

---: OECD ülkeleri (36),---: Kore---: Meksika, ---: Polonya,---: İspanya,---: Türkiye
Kaynak: https://data.oecd.org/turkey.htm

Grafik 2 ve Grafik 3 ‘te OECD rakamlarına göre Kore, Meksika, Polonya, İspanya ve Türkiye’nin
yıllık büyüme oranları ve kişi başına düşen GSYH’nin OECD ülkeleri rakamlarına yakınsaması
görülmektedir. Büyüme hızı, dış ticaret açığı aracılığıyla cari açığı etkilemektedir. Türkiye’nin kronik
açıkları, büyük ölçüde dış ticaret dengesizliği sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Dış ticaret rejimini
yakından ilgilendiren politika değişikliği, Gümrük Birliği ile gerçekleştiğine göre, bu dönem
incelendiğinde, Gümrük Birliği sonrasında, Türkiye’nin AB ve diğer OECD ülkeleriyle olan
ticaretinde, ihracatın büyüme oranı, ithalatın gelişme hızını aşmıştır. Buna karşılık “üçüncü ülkelerle”
yapılan ticaret tamamen zıt doğrultuda seyretmiş, bu gruba karşı ithalatın büyüme hızı, ihracatın
büyüme hızının üzerinde gerçekleşmiştir. Gümrük Birliği, Türkiye’ye üçüncü ülkelere karşı, AB’nin
ortak gümrük tarifesini uygulama yükümlülüğü getirirken, üçüncü ülkeler ise bu türden bir
yükümlülük taşımadıkları için, rekabet güçlerini arttırmışlardır. Türkiye, üçüncü ülkelerle olan
ticaretinde kendi çıkarları ve öncelikleri doğrultusunda politikalar izleyememiş, AB’ye tam üyelik
sürecinde verilen bu taviz Türkiye’nin bağımsız ve stratejik bir ticaret politikası oluşturmasına engel
olmuştur (Öztürk, 2013:74).
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde iç tasarruflar, üretim kapasitesinin istenilen düzeyde genişlemesini
sağlayacak yatırımları karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yatırımların finansmanında dış
kaynak kullanılması durumunda, büyüme ile cari işlemler açığı ilişkilendirilir. Böyle bir yapıda
ekonominin hızlı büyüme dönemlerinde cari açık büyümekte, buna karşılık daralma ya da kriz
yıllarında bu açık küçülmekte, hatta ekonomi fazla verebilmektedir. Örneğin, 1980-2000 döneminde
Türkiye’de cari işlemler açığı bir sorun olarak varlığını sürdürmekle birlikte, 1994 ve 2001
öncesindeki yıllarda 5 milyar doların altında kalmış, 1994 ve 2001 yıllarında ise cari işlemler fazla
vermiştir. Bu yapı, Öztürk’e göre cari açıkla ekonomik büyüme arasında bir ilişkinin var olduğunu
göstermektedir. Ancak 2001 yılı sonrası dönemde ithalata bağlı büyüme, enerji ve hammadde ithalatı
sebebiyle cari işlemler açığı artan seyir izlemiş ve 2011 yılında 75.092 milyar dolar düzeyinde
gerçekleşen cari açık, 2014 yılında 45,8 milyar dolar, 2016 yılında ise 32,6 milyar dolar seviyesine
inmiştir. Bunda da en büyük etken 2011 yılında 134,6 milyar dolar olan ihracatın, 2014 yılında 158,6
milyar dolar düzeylerine, 2016 yılında ise 142,6 milyar dolara yükselmesi olmuştur.
Grafik 4’te söz konusu ülkelerin 2001-2016 yıllarındaki enflasyon oranlarının değişimi görülmektedir.
Genel fiyat seviyesinin yükselmesi ihracat hacminde düşüşe, ithal malların kullanım eğiliminde artışa
ve ülkenin uluslararası rekabet gücünü kısıtlayarak cari işlemler dengesinde bozulmalara neden
olmaktadır.
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Grafik 4: Enflasyon Oranları
(yıllık büyüme oranı, 2001-2016)

Grafik 5: Cari İşlemler Hesabı (2001-2015)

---: OECD ülkeleri (36),---: Kore---: Meksika, ---: Polonya,---: İspanya,---: Türkiye
Kaynak: https://data.oecd.org/turkey.htm

Türkiye’de hem ihracat hem de ithalat 2002 yılından itibaren artış göstermektedir. İthalat ve ihracat
arasındaki fark ve dolayısıyla cari açık, hem mutlak anlamda hem de GSMH’ye oranla artmaktadır. Bu
artışın sebebi, ihracatın büyük kısmını oluşturan imalat sanayinin ithalata olan bağımlılığıdır. Türkiye
ihraç etmek için önce ithal etmektedir. Dolayısıyla sanayinin ithalata olan bağımlılığı cari açığı
tetikleyici önemli bir unsur olarak görülmelidir.
Türkiye’de cari işlemler açığını meydana getiren önemli iki kalem altın ve enerji ithalatıdır. Grafik
6’da altın ve enerji ithalatından arındırılmış veriler ile cari işlemler açığının sıfıra yakın bir görünüm
aldığı görülmektedir. Cari işlemler açığı probleminin çözümünde alternatif enerji potansiyelini
harekete geçirecek ve enerji üretimini arttıracak politikalar büyük önem taşımaktadır.
Grafik 6: Cari İşlemler Dengesi
(Yıllıklandırılmış, milyar ABD dolar)
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TCMB Eylül 2013, 31 sayılı bültende, 2013 yılının ikinci çeyreğinde mal ve hizmet ihracatının
yataya yakın bir seyir izlediğine, mal ve hizmet ithalatının ise iç talepteki toparlanmaya ve altın
ithalatındaki yükselişe bağlı olarak arttığına işaret etmektedir. İthalat talebindeki güçlü artışla
birlikte cari işlemler dengesindeki iyileşme süreci de sekteye uğramış ve cari açıktaki yükseliş
hızlanmıştır. Bununla birlikte, Grafik 6’da görüldüğü gibi, ana eğilime ilişkin göstergelerden altın
ve enerji hariç cari işlemler dengesinde sıfıra yakın görünüm korunmuştur. (TCMB, 2013:6).
Yıllık bazda incelendiğinde, 2014 yılı başından itibaren cari açıkta gözlenen daralma eğiliminin hız
kestiği görülmüştür. Altın ve enerji hariç yıllık cari işlemler açığı, 2015 yılının üçüncü çeyreğinden
bu yana izlediği yatay seyrinden oldukça uzaklaşmış, bir önceki çeyreğe kıyasla 2,5 milyar ABD
doları artarak 5,4 milyar ABD doları seviyesine yükselmiştir.
2016 yılı ikinci çeyreğinden itibaren cari açıkta gözlenen artış eğiliminin, 2016 yılı son çeyreğinde
de devam ettiği görülmektedir. Bu dönemde yıllıklandırılmış cari açık bir önceki çeyreğe kıyasla
0,5 milyar ABD doları artışla 32,6 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Altın hariç cari açık ise 0,9
milyar ABD doları düşerek 34,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, altın
ve enerji hariç yıllıklandırılmış cari işlemler açığı bir önceki çeyreğe kıyasla 0,2 milyar ABD doları
düşerek 10,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir (TCMB, 2016).
Türkiye ekonomisinde cari açığın en büyük sebebi olan enerji ithalatı ile ilgili rakamlar aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir:
Tablo 1:2002-2016 Yıllarında Enerji İthalatı Rakamları
Toplamda
Milyon $
Yıllar
Enerjinin
Toplam İthalat
Enerji İthalatı
Payı (%)
2002
51.554
9.20
17.8
2003
69.340
11.575
16.7
2004
97.539
14.407
14.8
2005
116.774
21.255
18.2
2006
139.576
28.859
20.7
2007
170.063
33.883
19.9
2008
201.946
48.281
23.9
2009
140.928
29.905
21.2
2010
185.544
38.497
20.7
2011
240.842
54.117
22.5
2012
236.537
60.114
25.4
2013
251.650
59.915
22.2
2014
242.223
54.906
22.6
2015
207.203
37.842
18.3
2016
198.602
27.155
13.7
Kaynak: TÜİK

Tablo 1’degörüldüğü gibi enerji ithalatı 2003 yılında 11 milyar 575 milyon dolar iken, 2013 yılında
59 milyar 915 milyon dolara yükselmiştir. Enerji ithalatının toplam ithalat içerisindeki payı %22,2
seviyesinde gerçekleşmiş olup cari işlemler açığının en büyük sebeplerinden biri olarak
görülmektedir.2014 yılından sonra enerji ithalatı rakamlarında yaşanan düşüş büyük ölçüde petrol
ve doğalgaz fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklanan doğal bir tasarruf olarak görülebilir. 2015 ve
2016 yılları arasındaki rakamsal değişimde petrol fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklanan %16’lık
bir tasarruf sağlanmıştır. Türkiye ekonomisinin gelecek on yıllık dönemde istikrar içerisinde
büyümesini sürdürmesi ve makro dengelerini sağlaması için uzun dönemde alternatif enerji
potansiyelini harekete geçirecek ve enerji üretimini arttıracak politikalara yoğunlaşılmalıdır.
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3. TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ FİNANSMANI VE CARİ İŞLEMLER
DENGESİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK POLİTİKA ÖNERİLERİ
Her ticari işlemin ödemeyle ilgili karşılığı olduğuna göre cari işlemler açığı olan bir ülkede
öncelikle bu açığın finansmanı gerekir. Türkiye ekonomisi 1947 yılından beri cari işlemler açığı
sorunu ile baş etmeye çalışmaktadır. İthalat talebinin artması karşısında ihracatın aynı oranda
artmaması sonucu cari işlemler açığı oluşmakta bu açık ya uluslararası rezervler ile ya da dışarıdan
borçlanılarak finanse edilebilmektedir. Dalgalı kur sisteminde döviz kurları arz ve talebe göre
kendiliğinden değiştiğinden dış denge otomatik olarak sağlanırken, sabit kur varsayımı altında cari
açığı gidermek için açığı finanse etmek, baskı altına almak, tedavi edici tedbirler almak
gerekmektedir. Cari açığı gidermede kullanılan resmi rezervler ve dış borçlanma kapasitesi sınırsız
olmadığından uzun süreli açık durumunda sadece finanse etmek yeterli olmayıp bunların tedavi
edilmesi de gerekmektedir. (Seyidoğlu, 2009:333).
1989'da sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ve 1996'da Türkiye ile AB arasındaki Gümrük
Birliği'nin hayata geçmesi gibi iki yapısal dönüşüm, döviz kurları ile dış ticaret arasındaki bağı
zayıflatıcı bir rol oynamıştır (Güloğlu, İspir ve Seymen, 2010: 146). Dış ticaretteki gelişmeler
analiz edildiğinde, tüketim malı dış ticaret fazlasının 2000-2008 arasında ara malı dış ticaret
açığından daha fazla arttığı görülmektedir. Büyük bölümü yüksek faiz ve düşük kur politikasına
dayalı bu süreçte, ihracat ithalattan daha fazla artmıştır. Ancak, ihracat artışının Türkiye'deki
yapısal dış ticaret açığının kapanmasına yeterince fayda sağlamadığı, hatta ihracat artışının ara malı
ithalatını körüklediği savunulmuştur (Binatlı ve Sohrabji, 2010: 173). Özetle, TL'nin değerinin
düşmesiyle ihracat artışının ara malı ithalatını arttırması söz konusu olacak, TL'nin aşırı
değerlenmesi halinde ise ucuzlayan ithal ara malı yine tercih sebebi olacaktır. Dolayısıyla
ekonomik büyümeye ivme kazandıran ara malı ithalatı, yüksek cari açığa yol açarak cari açığı
kronik hale getirmekte ve Türkiye ekonomisini oldukça kırılganlaştırmaktadır. Bu bağlamda çözüm
yolu olarak döviz kuru mekanizmasının dışında daha kalıcı politikalara gereksinim duyulmaktadır.
Cari işlemler açığının sebeplerinden biri, özel sektörün tasarruflarını kısarken yatırımlarını
arttırmasıdır. Kamu kesimi tasarruf düzeyini arttırmadığında, kamu sektörünün daha fazla tasarruf
yapma ihtiyacı, yapılan yatırımın dış sermaye ile finansmanını zorunlu hale getirmektedir. Türkiye,
söz konusu dış sermayeyi ağırlıklı olarak dış borçlanma yoluyla çekebilmektedir. Dahası dış
borçlanma istikrarlı bir biçimde sürdürülebildiği takdirde yüksek cari işlemler açıklarının
finansmanında da önemli bir araç haline gelmektedir. Dış borçlanmanın doğurduğu sakınca, cari
işlemler açıklarının, kreditörler üzerinde oluşturduğu olumsuz beklentilerdir(Eğilmez, Kumcu,
2011:23).Olumsuz beklentiler bir süre sonra açıklarını bu kaynaktan finanse eden ülkenin
borçlanamamasına sebep olur. Uluslararası piyasalarda, borca ihtiyaç duymayan ülkeler
istediklerinde borç bulabilmektedirler. Yani doğrudan sermaye yatırımlarının tersine, dış
borçlanma yoluyla yüksek cari işlemler açığı hadlerinin sürdürülebilmesi mümkün değildir
(Erchengreen, 1996:3).
Diğer bir dış kaynak olan kısa vadeli portföy yatırımları da tıpkı dış borçlanma gibi olumsuz
beklentiler sonucu ülkeyi terk edebilmekte, yüksek oranlı bir cari işlemler açığının kısa vadeli
portföy yatırımlarıyla sürdürülebilir hale gelmesi mümkün olmamaktadır. Bu tip yatırımların
olumsuz yanlarından biri de ülkeye giren döviz miktarının artışı ile ülke parasının aşırı
değerlenmesini takiben ithalatta artışa, ihracatta ise azalışa neden olmasıdır.
Cari işlemler açıklarının finansmanında yararlanılan bir diğer araç net hata noksan kalemidir.
Öztürk’e göre net hata noksan kaleminin artı verdiği durumda cari işlem açıklarının boyutları
konusunda endişelenmeye gerek yoktur. Fakat bu kalemin artı vermesinin yapısal nedenlere bağlı
olması gereklidir. Türkiye’de görülen durum ilgili kalemin istikrarlı bir yapıya sahip olmadığı ve
yıllar itibariyle büyük dalgalanmalar gösterdiğidir. Olumlu beklentiler ile net hata ve noksan
kalemi artı olmakta, beklentiler bozulduğunda ise eksi olabilmektedir (Eğilmez, Kumcu, 2011:5).
Dolayısıyla bu kalem de cari açıkların finansmanında bir alternatif olarak düşünülemez.
Cari işlemler açığının düzenlenmesinin en zahmetli ama en doğru yol olduğunu söylemek
mümkündür. Açıkların düzeltilmesi, ihracatın ve öteki döviz işlemlerin arttırılması ile sağlanır.
İhracatın arttırılabilmesi için kısa ve uzun dönemde alınabilecek, yukarıdaki açıklamalara paralel
olarak dış açığın kapatılmasında izlenecek politikaların döviz kuru ayarlamaları, para ve maliye
politikaları, sermaye hareketleri ve yasal düzenlemeler olmak üzere dört grup altında toplanması
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mümkündür(Saatçioğlu, 2001:22). Kısa dönemde kurların serbest bırakılması ve ulusal paranın
aşırı değerlenmesinin önlenmesi, ihracatçının dış piyasalar konusunda eğitilmesi, ihracat üretimine
ucuz girdi ve kredi sağlanması, ihracat bürokrasisinin önlenmesi gibi hususlar üzerinde durulabilir.
Uzun dönemde konu daha çok kalkınma politikalarıyla ilgilidir (Seyidoğlu, 2009:334).
Cari işlem açıklarına yönelik uygulanacak tedbir ve politika önerileri kısa vadeli ve uzun vadeli
tedbirler olarak sınıflandırılabilir. Cari işlem açıklarına uygulanacak kısa vadeli tedbirler, iç talep
genişlemesini önlemeye yönelik tedbirler ve kısa vadeli sermaye akımlarına yönelik tedbirler
olarak sınıflandırılmaktadır.
İç talepte yaşanan genişlemenin sonucunda cari işlemler açığı rakamlarının yüksek çıkması
beklenir. Özel kesimin tasarrufları ile yatırımları arasındaki dengesizlik ile kamu sektörünün
tasarruf ve harcamaları arasındaki dengesizlik cari işlemler açığını meydana getirmektedir. Kamu
kesimi tasarruflarının arttırılması veya özel sektörün yatırımlarının kısılması özel sektörün
yatırımlarında aşma olduğunda gerçekleşebilir. Türkiye ekonomisi için kamu sektörünün
tasarruflarının arttırılmasına yönelik tedbirler alınmasını önermek çok da gerçekçi olmayacaktır.
Zira kamu kesimi 2001 yılında yürürlüğe konan istikrar programı çerçevesinde, birincil fazlayı
sağlamak adına önemli miktarlarda tasarruf yapmaktadır. İktisadi büyümenin istihdam artışına
yansıyamamasının nedenlerinden biri de kamu yatırımlarında yaşanan daralmalardır (Öztürk,
2013:68).Sonuç olarak kısa vadeli maliye politikası araçlarının nihai hedefi iç talepte yaşanan
genişlemenin önüne geçilmesidir. Maliye politikalarına karar verilip uygulamaya konması göreli
olarak uzun zaman alan politikalardır, uygulamaya konduklarında ise etkileri çok çabuk görülür.
Bu bakımdan kısa vadede alınacak maliye politikası tedbirlerinin etkinliği, para politikasına kıyasla
daha fazla olacaktır (Boratav, 2005:2).
Türkiye, 2001 yılında yaşanan krizden sonra yakaladığı büyüme trendi ve siyasal istikrarla fon
akışının yüksek olduğu ülkelerden biri haline gelmiştir ve cari açığın finansmanını karşılamada bu
fonlar büyük etken olmuştur. Sermaye girişleri, uzun vadeli ve kaliteli finansman kalemlerinin yanı
sıra çokça tartışılan kısa vadeli sıcak para girişleriyle olmuştur. Sıcak para, girdiği ülkenin
parasının aşırı değerlenmesine ve özel sektörün (özellikle bankaların) büyük açık pozisyon
vermesine neden olmaktadır. Ülkeye cari işlem açığının üzerinde döviz girişi gerçekleşmesi ve
Merkez Bankası’nın bu dövizi piyasadan çekmesi durumunda, ülke parası döviz karşısında aşırı
değerlenerek ithalatın artmasına ihracatın azalmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla, cari işlemler
açığı artış gösterecektir (Doğan, 2007:112). Söz konusu sıcak para hareketlerini uyaran ana iktisadi
değişkenin yurtiçi reel faiz ile yabancı paranın yıllık aşınması arasındaki farktan (arbitraj) doğduğu
bilinmektedir. Türkiye bu tür sermaye girişlerini yüksek reel faiz ve düşük döviz kuruna dayalı
spekülatif arbitraj sayesinde çekebilmektedir (Yeldan, 2010:45). İç kaynak yetersizliğinden dolayı
ihracat yoluyla döviz sorununun çözülememesi ülkeyi kısa vadeli sermaye girişini teşvik ederek
mevcut döviz dengesizliğini gidermeye yöneltebilir ancak ülke bu yolla pahalıya borçlanmış
olacaktır. Döviz kurunda yerli paranın değer kaybedeceği beklentisi, ülkeler arası faiz oranı
farklılığı, faiz arbitrajı, risk ve kârlılık farklılıkları, döviz kuru, faiz oranları ve enflasyon priminin
sermaye akımlarına olan etkisi sıcak paranın hızlı giriş-çıkışına neden olacaktır. Cari işlemler
açığının kısa vadeli ve dış borçları arttırıcı biçimde sıcak para akımları ile finanse edilmesi ülke
ekonomisi için tehlike arz edecektir.
Kısa vadeli spekülatif sermaye hareketlerine bir önlem olarak uzmanlarca tobin vergisi uygulaması
önerilmektedir. Bu uygulama ile amaç spekülasyon maliyetlerini yükseltip, sermaye hareketleri
üzerine yüksek oranda bir işlem vergisi getirerek kısa dönem spekülatif işlemleri azaltmaktır.
Bankalarının daha bağımsız faiz ve kur politikası izleyebilmelerine imkân tanıyabilecek ve vergi
geliri de sağlayacak olan tobin vergisi, spekülasyonu caydırma ve mali tampon fonksiyonu ile
savunulan bir vergidir (Saraçoğlu, Şahan, 2004:75). Ancak ülke şartlarına göre iyi tasarlanmış
olması ve uluslararası düzeyde kabul görmesi önemlidir.
Cari işlemler açığının finansmanında dış borçlanma veya kısa vadeli portföy yatırımlarından ziyade
doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile finansmanı yöntemine ağırlık verilmelidir. Bunun için
kısa vadede uygulanabilecek ve kısa vadeli sermaye yatırımlarının ülkeye girişini azaltabilecek
birtakım tedbirlere yer verilmelidir. Bilindiği üzere kısa vadeli sermaye akımlarının en önemli
dezavantajı cari açığın sürdürülemez olarak algılandığı durumlarda ekonomiyi finansal krizlere
sürüklemesidir. Buna yönelik bir tedbir olarak Boratav, sermaye hareketlerinin denetlenmesi
gerektiğini vurgulamakta ve sermaye hareketlerinin denetlendiği bir durumda iktisadi büyüme,
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ekonomiyi finansal krizlere sürükleyen aşırı sermaye girişine gereksinim duymadan sağlanacak;
cari açığın “sürdürülemez” olduğu algılamaları ve ekonomiyi finansal bir krize sürükleyen boyutta
çalkantılar muhtemelen gerçekleşmeyecektir.
Politika araçlarının kısa vadeli alanda faydası iç talepte oluşan artışların önüne geçebilmesi iken
uzun vadeli maliye politikası tedbirleri cari işlemler açığına sebebiyet veren yapısal sorunların
çözümüne yönelik ele alınabilir. Cari işlemler açıklarına yönelik uzun vadeli tedbirler ihracat,
hizmetler sektörü, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına yönelik tedbirler, iktisadi istikrarın
sağlanması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, stratejik yatırımların teşvik edilmesi, AR-GE
çalışmalarının yapılması, ara malı ve sanayi hammaddelerinin üretimine öncelik vermek gibi alt
başlıklarla sıralanabilir.
Aşağıdaki tabloda 2001 yılından 2016 yılına kadar ihracat ve ithalatın değişim oranları ile ihracatın
ithalatı karşılama oranları gösterilmektedir:
Tablo 2: 2001-2016 Yıllarında İthalat ve İhracat oranları
Yıllara
Göre
Yıllara Göre
Yıllara
İhracatın
İthalat
Dönemi
Göre
İthalatı
(değişim
İhracat (%)
Karşılama
oranı) (%)
Oranı (%)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

75,7
-24,0
69,9
24,5
68,1
34,5
64,8
40,7
62,9
19,7
61,3
19,5
63,1
21,8
65,4
18,8
72,5
-30,2
61,4
31,7
56
29,8
64,5
-1,8
60,3
6,4
65,1
-3,8
69,4
-14,4
71,8
-4,2
Kaynak: TÜİK

12,8
15,1
31,0
33,7
16,3
16,4
25,4
23,1
-22,6
11,5
18,5
13,0
-0,4
3,8
-8,7
-0,9

2001 yılından itibaren ihracat değişim oranı ve ithalat değişim oranının 2008 Küresel Ekonomik
Krizi'ne kadar istikrarlı olduğu, ekonomik krizde düşüp tekrar yükseldiği; 2012 yılında ihracatın
ithalatı karşılama oranının yükselerek %64,5 seviyesine çıktığı, 2016 yılında ise %71,8 seviyesinde
gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin Yeni Yatırım Teşvik Programı, 15
Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede teşvik sisteminin ihracattan daha çok
ithalatı sınırlamak suretiyle, 1960-1980 döneminde uygulanmış olan ithal ikameci yaklaşıma yakın
bir politika ile cari açığı azaltmanın hedeflendiği görülmektedir. Teşvik sisteminde “genel”,
“bölgesel”, “büyük ölçekli" ve “stratejik” yatırımlar olmak üzere dört farklı kategoride teşvik
unsuru yer almaktadır. Yeni sistemin, ülkede 2009 yılında geliştirilip uygulamaya konulan teşvik
sisteminden ilk farkı, 2009 yılında yapılan teşvik düzenlemesinde yer alan üç ana kategorideki
desteğe dördüncü bir kategori olarak stratejik yatırımların ilave edilmesidir. Önceki teşvik
sisteminden bir diğer temel fark ise bölgesel teşvik yerine, “il bazında destek” uygulamasının
öngörülmesidir. Teşvik sistemine, önceki teşvik düzenlemesinde yer alan üç ana kategorideki
desteğe dördüncü bir tip olarak stratejik yatırımların da eklenmesiyle, cari açığın düşürülmesi
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çerçevesinde stratejik olarak belirlenen sektörlerin desteklenmesinin amaçlandığı görülmektedir.
Cari açığı azaltmayı hedef alan teşvikler, daha çok stratejik yatırımlar ile ilgilidir. Cari açığın
azaltılması amacıyla ithalat oranı yüksek ara ve nihai malların üretimine yönelik yatırımlar
“stratejik yatırım” olarak tanımlanmaktadır (Aras, Öztürk ve Erdoğan, 2012: 98-99). Stratejik
yatırım konuları, Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımlar gibi bir liste şeklinde belirlenmemiştir.
Uygulamanın amacına yönelik olarak tespit edilen koşulların tamamını sağlayan yatırım konuları,
stratejik yatırım olarak kabul edilmiştir (T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2013: 7).
Temelde cari işlemler açığını azaltmayı hedefleyen bir yaklaşıma sahip olan teşvik sistemi, bir
anlamda, cari açık hedefi üzerinden giderek ithal ikame politikalarını hayata geçirmek ve yerli
sanayi çeşitlendirmesini sağlamak yoluyla istihdam artışını da hedeflemiştir. Yeni sistemin cari
işlemler açığına etkisi daha çok orta ve uzun vadede olacaktır. Dünya ekonomisinde yaşanan
daralma ve belirsizlikler, komşu ülkelerde yaşanan sorunlar, terör olaylarının yoğunlaşması da
teşvik programının sonuçlarının ancak orta ve uzun vadede alınabilecek olmasına etki edecektir
(Aras, Öztürk ve Erdoğan, 2012: 103).
Türkiye’de hizmetler sektörü hem istihdam payı açısından hem de cari dengeye olan katkısı
açısından büyük öneme sahiptir. Sektörün taşıdığı önem dolayısıyla Türkiye, hizmet ticaretindeki
liberalizasyon sürecinde lehte bir tavır sergilemiştir. Nitekim Türkiye’nin, taahhüt listesi açısından
gelişmiş ülkeler seviyesinde bulunduğu belirtilebilir (Öztürk, 2013:69).Hizmet ticaretindeki payını
her geçen yıl biraz daha arttıran Türkiye’nin, DTÖ Uluslararası Ticaret İstatistikleri tarafından
ortaya konan 2014 yılı verilerine göre 2014 yılı hizmet ihracatı 44 milyar dolar olarak gerçekleşmiş
olup, dünya hizmet ihracatında 16. sıradadır. Bu rakam 2015 yılında 47 milyar dolar, 2016 yılında
ise 50 milyar dolara yaklaşmış olup Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin beklentilerine göre 2030
yılında 139 milyar dolara çıkması beklenmektedir.
Türkiye’de yüksek oranlı büyüme, sadece yüksek cari işlemler açıkları vererek gerçekleştirilebilir.
Cari işlemler açıkları dış borçlanma ya da kısa vadeli sermaye akımları tarafından finanse
edilebildiği sürece ekonomi üzerinde olumsuz etkiler doğurmazken, cari işlemler açıklarının
finanse edilebileceği finansman kaynaklarının bulunamadığı durumlarda krizlerle karşılaşabilme
riski artmaktadır. Türkiye’nin doğrudan yabancı sermaye çekebilme konusunda sahip olduğu
yüksek potansiyelin arttırılması için birtakım maliye politikası tedbirlerinin alınması şarttır.
Öztürk’e göre Türkiye’nin yabancı sermaye çekememesinin en önemli sebebi geçmiş dönemlerde
yaşanan iktisadi istikrarsızlıktır. Bu bakımdan iktisadi istikrarın yapısal düzenlemeler ile kalıcı hale
getirilmesi son derece önemlidir. Kamu kesiminin yabancı yatırımcıyı çekebilmek için yapması
gereken öncelikli maliye politikası araçları, istikrarı korumaya yönelik olanlardır. Yabancı sermaye
yatırımlarının gelişememesinin ikinci bir nedeni ise geçmiş dönemlerde enflasyon muhasebesi
sisteminin uygulanmaması dolayısıyla fiktif kârların vergilendirilmesidir. 2003 yılında yapılan
düzenleme ile ülkemizde enflasyon düzeltmesi uygulanmaya başlanmıştır. Yabancı sermayeye
engel olan üçüncü engelde kayıt dışı ekonomidir. Kayıt dışı ekonomiyi engellemeye yönelik alınan
önlemler hem yabancı yatırımcı açısından hem de yerli yatırımcı açısından önemlidir.
Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımların çoğu, özelleştirilen kamu kurumlarının ve
bankaların çok uluslu şirketler tarafından satın alınması yoluyla gerçekleşmiştir. Bu durum, hem bu
tip yatırımların yararlı etkilerinin çok düşük seviyede olmasına hem de bu tip yatırımların
sürdürülebilirliğinin sorgulanmasına yol açmaktadır (Subaşat, 2010: 6). Doğrudan yatırımlar için,
özelleştirme gelirlerinden uzak sürdürülebilir bir anlayış içerisinde yatırımların ülkeye çekilmesi;
portföy yatırımları için ise uzun vadeli borç yaratmayan hesapların ağırlıkta olduğu yatırım
girişlerine önem verilmesi cari işlemler açığının azalmasında etkili olacaktır (Karaçayır, 2014:
161).
Türkiye ekonomisinin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi önündeki engeller, ihracatın ithalata bağımlı
oluşu ve enerjide yüksek oranda dışa bağımlı yapının varlığıdır. Üretim yapısında ve enerji
alanında ithalatı azaltmaya yönelik olarak politikalar geliştirilemediği takdirde, cari açığın sorun
olarak gelecek dönemlerde kalıcı etkisi devam edecektir (Karaçayır, 2014: 162). Dolayısıyla
yüksek dış ticaret açığı veren sektörlere öncelik verilerek mikro bağlamda teşvikler devreye
sokulmalıdır. Özellikle hem cari açığın azaltılması hem de büyüme ve kalkınmanın
sürdürülebilirliği açısından stratejik bir öneme sahip olan enerji sektöründe atılması gereken
öncelikli adım elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının arttırılmasıdır.
Enerji altyapısının modernizasyonu ile enerji verimliliğinin arttırılması,
alternatif enerji
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kaynaklarına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerine desteğin arttırılması, şirketlerde enerji
tasarrufunun yaygınlaştırılması diğer adımlar olarak sayılabilir. Son olarak özel sektörün de
katılımıyla kurulacak bir enerji borsasının ve bağımsız, şeffaf bir piyasa işletmecisinin varlığı
sayesinde yatırımcılar güvenli ve verimli bir yatırım ortamı bulmuş olacaklarından, bu doğrultuda
bağımsız bir piyasa işletmecisinin kurulmasına yönelik mevzuat geliştirme çalışmalarının ivedilikle
tamamlanması, düzenleyici kurumların oluşturularak olan bu enerji borsasını etkin bir şekilde
izlemesi gerekmektedir(YASED, 2011: 33-34).
Onuncu Kalkınma Planı'nda yer verildiği üzere ara malı ithalatının payının yüksek seyri ve büyük
ve küçük işletmeler arasındaki verimlilik farkı bir arada değerlendirildiğinde, uluslararası rekabet
gücü kazanmış büyük ölçekli işletmeler ile KOBİ’lerin daha bütünleşik çalışması önem arz
etmektedir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde hedeflenen düzeye ulaşılabilmesi için ana ve yan
sanayi firmalarının ortak Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunarak kolektif becerilerini
arttırmaları gerekmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013: 88). Sanayi girdilerinin ülke içinden
karşılanma oranının arttırılması şartıyla, yüksek yatırım gerektiren ara malı ve sanayi
hammaddelerinin üretimine öncelik verilmeli, bu tesisler için nitelikli ve büyük çaplı mekân
hazırlıkları yapılarak yerli ve yabancı yatırımların özendirilmesi amacıyla mekanizmalar devreye
sokulmalıdır. Söz konusu yatırımların kamu desteklerinden öncelikli olarak yararlanması da, büyük
önem taşımaktadır. Bu amaçlarla Girdi Tedarik Stratejisinin uygulanması sürdürülmelidir (T.C.
Kalkınma Bakanlığı, 2013: 89).
Ara malı ithalatındaki artış eğilimi, istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme için üretim sürecinde yurtiçi
kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının önemine işaret etmektedir. Bu çerçevede,
yurtiçinde üretilen ürünlerin standart ve kaliteleri ile teknoloji kapasitesinin yükseltilmesinin
desteklenmesi; yurtiçinde üretilen özellikle ara mallarında kullanıcılar arasında bilgi ve farkındalık
düzeyinin arttırılması; kamu alımlarında yurtiçinde üretilen ve yerli girdileri kullanan nihai
ürünlerin tercih edilmesi; yerli doğal kaynakların etkin kullanımı; atıkların ekonomiye
kazandırılması ve enerji, ulaşım, işgücü gibi üretim maliyetlerinin düşürülmesi yönünde tedbirler
alınması gerekmektedir. Ancak üretimde ithal ürün kullanımını dengeleme amacıyla tüm bu
tedbirleri alırken, mevcut kaynakların verimsiz alanlara yönlendirilerek orta ve uzun vadede
amaçlananın aksine, ekonomide rekabet gücü kaybına yol açacak bir üretim yapısı oluşmamasına
özen gösterilmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2013: 152).
Türkiye'de reel ekonomi, spekülatif finans dünyasının kısa dönemli kâr-zarar hesaplarına bağımlı
bir halde bulunmaktadır. Finansal getiri ve finansal yatırımcıların çıkarları; sanayi, tarım ve genel
olarak tüm reel ekonominin ötesinde bir konuma yükselmiştir. Bu bağlamda, reel ekonomi yerli ve
yabancı finans sermayesinin kısa dönemli spekülatif etkilerinden arındırılmalı ve yabancı yatırıma
şartlanmak yerine ulusal tasarrufların genişletilmesi hedeflenmelidir. Diğer bir deyişle, ulusal
tasarruflara dayalı bir yatırım stratejisi izlenmelidir. Bu amaçla, kısa vadeli sermaye hareketleri
gerektiğinde ek-finansal vergi, munzam karşılık oranlarının yükseltilmesi gibi araçlarla
caydırılmalı ve ülkeye gelen sermaye akımlarının uzun vadeye yayılması sağlanmalıdır. Ayrıca
ticaret politikalarının sanayi ile tutarlı hale getirilmesi önemli bir husustur. Türkiye, AB ile
ilişkileri de gözeterek stratejik ve seçici bir teşvik sistemini öne çıkarmalıdır. Ulusal sanayinin
yatay ve dikey girdi çıktı bağlantılarını dikkate alan ve emek yoğun teknolojileri özendiren bir
sanayileşme hamlesi, ticaret politikalarıyla birlikte ele alınarak uygulamaya konulmalıdır (Yeldan,
2010: 46).

4. CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Harcama ve gelirler arasındaki uzun dönemli ilişkinin istikrarlı bir şekilde korunması, istikrarlı bir
makroekonomik ortam ve sürdürülebilirlik için şarttır. Cari işlemler açığının sürdürülebilirliği
ekonomide önemli bir göstergedir. Bir ekonominin gelecekteki dış ticaret fazlalarının bugünkü
değeri, ekonominin dış borcunun cari değerine eşitse (veya bundan yüksekse) o ekonominin ödeme
gücü vardır (Çakmak, Varlık, 2007:116). Cari işlemler açığının “sürdürülebilirliği” ödünç alınan
kaynakların büyük sorunlar yaşanmadan geri ödenebilmesini sağlayacak koşulların oluşturulup
oluşturulmadığına bağlı olarak tanımlanır (Şubasat, 2010:8). Cari işlemler açığı, ülkeler için önemli
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bir istikrar göstergesi olabilmektedir. Bu nedenle açığın giderilmesinden çok açığın nedeni,
kapatılması için kullanılan finansman kaynaklarının niteliği ve sürdürülebilirliği önemlidir.
Milesi-Ferretti ve Razin bir ülkenin cari işlemler dengesinin sürdürülebilirliğini değerlendirmek
için dikkate alınması gereken değişkenleri; ülkenin yapısal özellikleri, izlediği makroekonomik
politikalar, ülkedeki siyasi istikrar ve yabancıların ülkeye borç verme isteği olmak üzere dört
grupta toplamışlardır (Barak, 2013:36).
Sürdürülebilir cari işlemler açığı, yapılan birçok çalışmada cari açıkların GSYİH’ye bölünmesi
sonucunda bulunan orana göre belirlenmiştir. Ancak, cari işlemler açığı oranlarına bakarak açık
seviyesi ve sürdürülebilirliği hakkında yorum yapmak yanıltıcı olabilir. Sürdürülebilirlik
analizlerinde çeşitli “cari açık/GSYİH” oranları savunulmuştur. Örneğin Dornbusch,
sürdürülemezlik için %4 oranı bir eşik değer olarak hesaplamışken, Freund sanayileşmiş ülkelerin
geçirmiş olduğu cari denge deneyimlerini incelediği çalışmasında aynı oranı %5 olarak
hesaplamıştır (Babaoğlu, 2005:10-11).
Döviz rezervleri ve borç yükü cari işlem dengesizliklerini değerlendirmede kullanılan bir kıstastır.
Türkiye ekonomisinin geçmişteki döviz rezervlerine bakıldığında kriz dönemlerinden sonra
rezervlerde artış göze çarpmaktadır ve piyasaya müdahaleler kur rejimine göre değişmektedir. Sabit
kur rejimine göre Merkez Bankası’nın hedeflediği belirli bir kur seviyesine ulaşma amacı vardır.
Bunun için piyasaya her türlü müdahale yapılabilmektedir. Şubat 2001’de geçilen dalgalı kur
rejimine göre ise Merkez Bankası sadece fiyat istikrarını sürdürmekle yükümlü olup ulaşmak
istediği veya belirlediği bir kur seviyesi yoktur. Döviz kuru serbest piyasa koşullarına göre
belirlenmektedir. Piyasaya ancak aşırı oynaklığın görüldüğü ve spekülatif amaçlı talebin
gerçekleştiği dönemlerde müdahale etme yetkisi bulunmaktadır (Ağaslan, 2008:67).
Cari işlemler dengesizliğinde, eğer dengesizlik büyük bir ticaret açığından ziyade dışarıdan elde
edilen büyük net faktör gelirlerinden kaynaklanmakta ise bu açık daha az sürdürülebilir olabilir.
Dolayısıyla cari işlemler hesabının bileşimi, cari işlem dengesizliklerini değerlendirmede bir kıstas
olarak kullanılabilir. Herhangi bir cari işlemler açığı ele alındığında, kalıcı ve büyük ticaret
açıkları, yapısal rekabet edilebilirlik sorunlarını gösterebilmektedir. Büyük ve negatif dış faktör
gelirleri, geçmişte meydana gelen dış borcun eskiden kalma bakiyesi olabilir. Cari işlemler hesabını
oluşturan ticaret dengesinin bileşenlerine bakmak büyük önem arz etmektedir.
Türkiye’de cari işlemler hesabının bileşenlerine bakıldığında, ekonomik büyümenin cari işlemler
hesabını yakından ilgilendirdiği ve Türkiye’de ekonominin hızla büyüdüğü dönemlerde ithalatın da
hızla arttığı görülmektedir.
Grafik 7: Yıllık Büyüme Oranları ve İthalat Değişim Oranı

Kaynak: TCMB

Yatay eksende yılların gösterildiği, 2000 yılından 2015 yılı sonuna kadar olan dönemde bu ilişki
net bir biçimde görülmektedir. Şekil üzerinde ithalat dalgalanmalarının milli gelir büyüme
dalgalanmalarına oranla daha şiddetli olduğu dikkat çekmektedir. Ancak Türkiye ekonomisinin
büyümesindeki büyük pay, ara malı ithal etmesinden kaynaklanan üretim artışından
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de meydana gelen milli gelir büyümesi sonucu cari
işlemler hesabındaki dengesizlikler artmaktadır.
Grafikte cari işlemler hesabı ile milli gelir (GSYH) arasındaki ilişki yıllar itibariyle gösterilmiştir:
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Grafik 8: Cari İşlemler Dengesi ve
GSYH

Kaynak: TCMB

Türkiye’de milli gelir artışı meydana gelen yıllarda cari işlemler hesabı açığının büyüme
eğiliminde olması bu duruma kanıt olarak gösterilebilir.
İhracat/GSYH oranı cari işlem dengesizliklerini değerlendirmede kullanılan bir diğer göstergedir.
Bu oran açıklık derecesi olarak tanımlanabilir. Bir ülke dış borcunu finanse edebilmesi ve
azaltabilmesi için döviz kaynağı olarak ticari malların üretimine dayalı bir üretim sistemi
benimsemelidir. Büyük bir ihracat sektörüne sahip olan ülkelerde borç finansmanı daha kolay
olabilir, çünkü borç finansmanı, toplam ihracat gelirlerinin daha düşük bir kısmını karşılayacaktır.
Bir ülkenin sermaye akımlarında bir kesinti olması durumunda borç finansmanı için gerekli dövizi
bulabilmesi için ihracat sektörüne doğru kayarak bir kaynak bulması gerekir. Bu sektörel kaymanın
kapalı bir ekonomide maliyetli olması muhtemeldir. Ayrıca, bu değişim anında oluşmaz, çünkü
ithalata getirilen sınırlama temel ithal girdilere dayanan sanayi üzerinde olumsuz etkide bulunabilir
(Milesi-Ferretti, Razin, 1996b:11).
Cari işlemler dengesini değerlendirmede yatırım/tasarruf oranı da bir kıstas olarak
değerlendirilebilir. Belirli bir cari işlemler dengesi için tasarruf ve yatırım düzeyleri, belirli bir
hesap dengesizliği için dış dengenin sürdürülebilirliğini etkilemektedir. Bu oran büyük olduğu
zaman, yatırımların arttığı ve bu yatırımların büyümeyi arttıracağından, cari işlem açıklarının
sürdürülebilir olduğu söylenebilir (Yanar, Yücel, 2005:483-492).
Cari hesap açıklarının finansmanı için gerekli sermaye girişlerinin büyüklüğü ve bileşimi
sürdürülebilirliğin önemli bir belirleyicisidir. Kısa vadeli sermaye girişleri uzun vadeli sermaye
girişlerinden daha tehlikelidir. Bu bağlamda, doğrudan yabancı yatırımlar tarafından finanse edilen
cari işlem açıkları, piyasa koşullarına göre değişen kısa vadeli para akımları ile finanse edilen bir
cari açığa göre daha sürdürülebilirdir. Kısa vadeli sermaye girişleri, kısa dönemde cari hesap
dengesizliğini finanse ettikçe sürdürülebilirliği arttırır, uzun dönemde ise iki nedenden dolayı cari
açığın sürdürülmemesine neden olabilir: birincisi büyük girişlerin geri dönüşümlü portföy
yatırımlarının (sıcak para) birikimi ile ilişkili olması muhtemeldir. İkincisi cari açığı aşan sermaye
girişleri nominal paranın değer kazanmasına yol açabilir. Bu durum ülke ihracatının rekabet
gücünü zayıflatabilir ve böylece cari işlemler açığında artış meydana gelebilir (Roubini, Watchel,
1998:7-9).
Yüksek cari açığın sürdürülebilirliği; iç finansal sistemin durumu özellikle de bankacılık sisteminin
durumu, siyasi istikrar ve ekonomik politikalar ve gelişmelerin öngörülebilirliğine de
bağlanmaktadır. (Mancellari, Xhepa, 2003:6). Özellikle gelişmekte olan ülkelerin finansal
sistemindeki kırılganlıklar sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemektedir. Finansal piyasalarını
serbestleştirmiş olan birçok gelişmekte olan ülkede yerel bankacılık sistemi artan sermaye
hareketleri karşısında yetersiz kalmaktadır (Yanar, Yücel, 2005:486).

5. SONUÇ
Türkiye’de cari işlemler açığı ekonominin temel dinamiklerinden kaynaklanan yapısal bir sorun
olarak değerlendirilmektedir. Yüksek faiz oranları, küresel likidite ve büyüme oranları gibi
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faktörler, yabancı sermayenin ülkeye rahat bir şekilde girmesine neden olmakta ve böylece cari
işlemler açığı finanse edilebilmektedir. Ülkeye giren yabancı sermayenin içsel ve dışsal birçok
faktörün etkisiyle dışarı kaçabileceği ihtimalinin gerçekleşmesi durumunda, finanse edilemeyen
cari işlemler açığından dolayı ülkenin ekonomik krizle baş başa kalması kaçınılmaz olacaktır. 2001
yılında yaşanan kriz, sıcak paraya bağımlı ulusal bankacılık sisteminin aşırı risk alması ve dış
borçlanmaya yönelmesi olarak değerlendirilmiş, krizi takiben oluşturulan Güçlü Ekonomiye Geçiş
Programı ile söz konusu risklerin azaltılması hedeflenmiştir. Günümüze kadarki süreçte, literatüre
yapılan katkılar ışığında cari işlemler açığının rakamsal büyüklüğünden ziyade, açığın finanse
edilme şekli ve finansman kaynaklarının önem kazandığı görülmüştür. Bu konuda birçok yöntem
ve öneri geliştirilebilmektedir. Uzun vadeli ve kalıcı çözüm getirmesi açısından finansman
seçeneklerini çeşitlendirmek yerine açığın düzenlenmesi gerekmektedir. Cari işlemler açıklarına
yönelik kısa dönemde kurların serbest bırakılması, ulusal paranın aşırı değerlenmesinin önlenmesi,
ihracatçıların dış piyasalar konusunda eğitilmesi, ihracat üretimine ucuz girdi ve kredi sağlanması,
ihracat bürokrasisinin önlenmesi gibi önlemler uygulamaya konabilir. Uzun dönemde dış ticaret
liberalizasyonu ve uluslararası iş bölümü ile birlikte ekonominin dünya piyasası ile bütünleşmesini
sağlamaya yönelik politikalar uygulamaya konulmalıdır.
Cari işlemler dengesini sağlamaya yönelik kısa vadeli tedbirler için; iç talebi sınırlamaya yönelik
maliye politikaları geliştirilmeli ve kısa vadeli sermaye girişleri önlenmeli, doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarını ülkeye çekmeye yönelik gerekli teşvik ve düzenlemeler yapılmalıdır. İç
tasarrufları arttırmak ve daha akılcı yabancı sermaye stratejileri geliştirmek gerekmektedir. İç
tasarrufları arttırmak için para ve maliye politikaları iyi ayarlanmalıdır. Aksi takdirde tasarruf
arttırmaya çalışırken yüksek faiz uygulanması durumunda yarardan çok zararı olan spekülatif yönlü
sermaye girişinin yeniden artmasına sebep olunacaktır. Bunun için koşullara göre değişen esnek ve
isabetli politikalar uygulamak gerekmektedir. Yabancı sermaye girişinin de kısa vadeli ve hizmet
sektörüne yönelik değil de uzun vadeli ve üretim sektörüne yönelik teşvik edilmesi ve bu
doğrultuda stratejik politikaların yürütülerek cari işlemler açığının büyümesinin önüne geçilmesi ve
sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması gerekmektedir. Politika araçlarının kısa vadeli alanda
faydası iç talepte oluşan artışların önüne geçebilmesi iken uzun vadeli maliye politikası tedbirleri
cari işlemler açığına sebebiyet veren yapısal sorunların çözümüne yönelik ele alınabilir. Cari
işlemler açıklarına yönelik uzun vadeli tedbirler ihracat, hizmetler sektörü, doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarına yönelik tedbirler, ekonomik istikrarın sağlanması, enerjide dışa bağımlılığın
azaltılması, stratejik yatırımların teşvik edilmesi, AR-GE çalışmalarının yapılması, ara malı ve
sanayi hammaddelerinin üretimine öncelik vermek gibi alt başlıklarla sıralanabilir.
Cari işlemler açığının sürdürülebilirliği için reel döviz kuru, büyüme oranları, döviz rezervleri, net
dış borç stoku, cari işlemler hesabının bileşimi gibi kıstaslar ve ithalat-büyüme, ihracat-GSYH,
tasarruf-yatırım ve benzeri oranlarla değerlendirme yapmak mümkün olmaktadır. Tüm bu
göstergeler ışığında gerekli para ve maliye politikaları uygulanmalı, cari işlemler açığının
finansmanı ve sürdürülebilirliği için uzun vadeli çözümler üretecek formüller üretmek, ülkenin
ekonomik yapısının istikrarı ve oluşturulacak güven ve işbirliği açısından büyük önem
taşımaktadır.

KAYNAKÇA
AĞASLAN, Erkan (2008), “Türkiye’de Cari Açıkların Boyutları ve
Sürdürülebilirliği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
ARAS, Osman Nuri; Öztürk, Mustafa ve Erdoğan, Eren (2012), "Türkiye'nin Cari Açık
Sorunu ve Soruna Çözüm Noktasında Yeni Yatırım Teşvik Sisteminin
Değerlendirilmesi", Ekonomi Bilimleri Dergisi, 4 (1).
BABAOĞLU, Barış (2005); “Türkiye’de Cari İşlemler Dengesi Sürdürülebilirliği”, Uzman
Yeterlilik Tezi, TCMB, İstatistik Genel Müdürlüğü, Ankara.

773

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

BARAK, Doğan (2013), “1980’den Sonra Türkiye’de Cari Açık Problemi ve
Sürdürülebilirliği”, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı,
Yüksek Lisans Tezi, Niğde.

BINATLI, Ayla Oğuş ve Sohrabji, Niloufer (2010), "Türk Lirasının Değerindeki
Değişme Türkiye'nin Dış Ticaret ve Cari Açığını Nasıl Etkiler?", Küresel Kriz
Çerçevesinde Türkiye’nin Cari Acık Sorunsalı, Editör: Turan Şubasat, Hakan
Yetkiner, 1. Basım, Ankara: Efil Yayınevi .
BORATAV, Korkut, (2005) “2004 Büyümesi Mercek Altında”, Cumhuriyet, 06.06.2017.
ÇAKMAK, Umut, Varlık, Cemil (2007); “Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler Açığının
Sürdürülebilirliği: Meksika Örneği Bağlamında Bir Değerlendirme”,İşletme ve Finans
Dergisi, Yıl:22, Sayı:259, Ekim 2007, ISSN 1300-610X.
EĞİLMEZ, Mahfi., Kumcu Ercan., (2011) Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi, İstanbul.
ERCHENGREEN, B.; (1996) “World Development Report Published for the World Bank”
Oxford University Pres.

GÜLOĞLU, Bülent; İspir, M. Serdar ve Seymen, Dilek (2010), "Türkiye'de Cari
Açıkların Sürdürülebilirliğini Etkileyen Temel Makro Ekonomik Göstergeler",
Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye’nin Cari Acık Sorunsalı, Editör: Turan Şubasat,
Hakan Yetkiner, 1. Basım, Ankara: Efil Yayınevi.
HM (Hazine Müsteşarlığı). (2009), “Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2008 Raporu” Ankara.
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=TR, April
2013.

KARAÇAYIR, Ebubekir (2014), "Cari İşlemler Hesabının Finansmanı: Türkiye
Üzerine Ampirik Bir Uygulama", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
KARLUK, Rıdvan, (2000), “Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik
Büyüme’ye Katkısı”, TCMB Ekonomik İstikrar, Büyüme ve Yabancı Sermaye Semineri (812 Mayıs 2000), Ankara.
KEPENEK, Yakup ve Yentürk, Nurhan (2005), “Türkiye Ekonomisi” (17. Baskı). Remzi
Kitabevi, İstanbul.
MANCELLARİ, Ahmet, Xhepa, Selami (2003), “Sustainability of Current Account Balance”,
Bank of Albania and Faculty of Economics, TU, Sarande.
MB (Maliye Bakanlığı), (2012), “Yıllık Ekonomik Rapor 2012”, Ankara.
MILESİ-Ferretti, Gian Maria, Razin, Asaf (1996a); “Sustainability of Persistent Current
Account Deficits”,www.nber.org/papers/w5467 (E.T. 06.06.2017).
MILESİ-Ferretti,
Gian
Maria,
Razin,
Asaf
(1996b);
“Current
Account
Sustainability”,www.nber.org/papers/w5467 (E.T. 06.06.2017).
MISHKIN, Frederic S. (2000); “Para Politikası ve Teorisi”, (Çev. İlyas Şıklar, Ahmet Çakmak,
Suat Yavuz), Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.
https://data.oecd.org/turkey.htm, E.T: 06.06.2017.
ÖZTÜRK, Günay; (2013), “2000 Yılı Sonrası Türkiye’nin Cari Açık Sorunu” Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Uluslararası Ticaret ve Para
Yönetimi Bilim Dalı, İstanbul.
PAYA, M. Merih (2001), “Makro İktisat”(2. Baskı), Filiz Kitabevi, İstanbul.
PEKER, Osman (2009), “Türkiye’deki Cari Açık Sürdürülebilir mi? Ekonometrik Bir
Analiz”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17) 2009 /1, Kocaeli.
ROUBINI, Nouriel, Watchel, Paul (1998), “Current Account Sustainability In Transition
Economies”,http://www.nber.org/papers/w6468, E.T. 02.06.2017.
SAATÇİOĞLU, Cem; (2001), “Türk Sanayinin Gelişiminde Açık Sorunu”, ISO Yayını,
İstanbul.
SARAÇOĞLU, Fatih ve Şahan, Özgür (2004), “Tobin Vergisi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”.
Sayıştay Dergisi, 55, Ankara.
SEYİDOĞLU, Halil. (2009), “Uluslararası İktisat”. (Geliştirilmiş 17.Baskı) Güzem Yayınları
İstanbul.
774

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

ŞUBASAT, Turan (2010), “Cari Açık Nedir? Doğurduğu Riskler Nelerdir?”,Küresel Kriz
Çerçevesinde Türkiye’nin Cari Acık Sorunsalı, Editör: Turan Şubasat, Hakan Yetkiner, Efil
Yayınevi, 1. Basım, Ankara.

T.C. Ekonomi Bakanlığı (2013), Ekonomik Teşvik Sistemi Yıllık Rapor, Erişim Tarihi:
01.06.2017.
T.C. Kalkınma Bakanlığı (2013), Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara.
TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası), (2009), “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Bülten”, 13, (13 Mart 2009), Ankara.
TCMB, (2013), Eylül 2013 Bülten, Emisyon Politikaları, Sayı:31/ Eylül 2013, Ankara.
TCMB, Ödemeler Dengesi Raporu, İstatistik Genel Müdürlüğü, 2014, Ankara.
TCMB, (2016). “Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Raporu”, 2016-IV,
Ankara.
YANAR, Rüstem, Yücel, Fatih (2005), “Türkiye’de Cari İşlem Açıkları Sürdürülebilir Mi,
Zaman Serileri Perspektifinden Bir Bakış”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, Adana.

YASED (2011), "Türkiye'nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve
Çözüm Önerileri", Uluslararası Yatırımcılar Derneği, http://www.yased.org.tr/
webportal/English/insight_yased/Documents/YASED_Cari_Acik_Raporu_2012.pdf,
Erişim Tarihi: 30.12.2016.
YELDAN, Erinç (2010), “Türkiye Ekonomisinde Dış Açık Sorunu ve Yapısal Nedenleri”.
(Editörler: Turan Subaşat ve Hakan Yetkiner). Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye’nin Cari
Açık Sorunsalı (1. Basım) Efil Yayınevi, Ankara.
YILMAZ,
Durmuş
(2007),
“TCMB
Bakanlar
Kurulu
Sunumu”.http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2007/Baskan_BakanlarKurulu_Kasim2007.p
df, E.T: 10.03.2017.

775

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

BURJUVA NİTELİKLİ GİRİŞİMCİLERİN ENTELEKTÜEL
YÖNLERİNİN GİRİŞİMCİLİK BAŞARISINDAKİ ETKİSİ
ANALYSIS OF INTELLECTUAL ASPECTS OF BOURGEOIS
QUALIFIED ENTREPRENEURS HAVE ON THEIR
ENTREPRENEURSHIP SUCCESS
Ali AKDEMİR1

Yağmur Sacide BAHÇECİK2

ABSTRACT
Recent years, the subject of entrepreneurship be minded with bourgeois and intellectual. Besides
that mention is correct and reasonable. Not only all entrepreneurs are bourgeois but also all
members of bourgeois are not involved in entrepreneurship business. But there is an important
corelation between entrepreneurship and bourgeois, entrepreneur and intellectuality. As much as
the entrepreneurs' intellectual and bourgeois qualifications been increased, that much innovative
entrepreneurship be qualified and meritorious. The subject will be discoursed over those
perspectives in this article. Borgeois, intellectual and innovative entrepreneurship concepts will be
declared in connect. The supposition that the entrepreneurs with bourgeois qualification and
intellectual qualification be involved in qualifed and meritorious issues, will be explained through
academical and intellectual perspective.
Key word: Bourgeois, intellectual, success in entrepreneurship.,
JEL Classification Codes: M13, M19, M20

ÖZET
Son yıllarda girişimcilik kavramı burjuva ve entelektüel kavramlarıyla birlikte anılmaktadır. Ki bu
doğru ve anlamlıdır. Bütün girişimciler burjuva olmadığı gibi tüm burjuva üyeleri de girişimcilik
mesleğiyle ilgilenmezler. Ancak girişimcilik ile burjuva, girişimci ve entelektüellik arasında sıkı
bir ilişki vardır. Girişimcilerin entelektüel ve burjuva nitelikleri arttıkça yenilikçi girişimcilik de
daha nitelikli ve katma değeri yüksek işler haline gelir. Bu bildiride konu bu açılardan ele
alınacaktır. Burjuva, entelektüel ve girişimcilik kavramları birbirleri ile bağlantılı olarak
açılanacaktır. Burjuva niteliği ve entelektüel niteliği yüksek girişimcilerin daha nitelikli ve katma
değeri yüksek işlerle ilgileneceği varsayımını akademik ve entelektüel yönde araştırılacaktır.
Anahtar Kelime: Burjuva, entelektüel, girişimcilikte başarı.

1. GİRİŞ
Günümüzde pek çok araştırmacı girişimci kavramını burjuva kavramı ile beraber
ilişkilendirmektedir. Tanımlamalardan anlaşılacağı gibi 'Burjuva toplum bilimlerinde, üretim
araçlarının mülkiyetini elinde bulunduran geçimlerini el emeği ile sağlamayan ve iktidarların karar
mekanizmalarını etkileme gücüne sahip olan sermayedarları içine alan sosyoekonomik bir sınıf'
olarak tanımlanmaktadır. Girişimci ise bir üretim faktörüdür. İktisatçılar da, işletmeciler de emek,
1
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sermaye, doğal kaynakların yanı sıra, girişimciyi de üretim faktörü olarak adlandırırlar. En popüler
ve klasik tanımlamalardan birisi Schumpeter'e aittir. 'yeni kombinasyonlar yaratmak işlevini
yenilikçilik faaliyetleri ile yürüten, diğer bir deyişle olası tüm kaynak ve güçlerin arasından değişik
ya da aynı şeyleri farklı metotlar ile üreten kişi' olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda her
burjuvazi girişimcidir söylemi doğru olmamakla birlikte her girişimci burjuvadır kanısı da doğru
olmamaktadır. Ancak günümüzde burjuva üyelerinin topluma karşı daha duyarlı olması ve ülkenin
ekonomik kalkınmasına desteği yadsınamaz.
Burjuva üyelerinin yenilikçi bakış açısı ile teknoloji ve bilgi çağının getirdiği olanakları
değerlendirmesi ve hayata geçirmesinde büyük payı bulunmaktadır. Bu çalışma da burjuva nitelikli
girişimcilerin entelektüel yönleri araştırılarak girişimcilik başarısı üzerinde ki etkileri tanımlanarak
önerilerde bulunulacaktır.
Bu çalışmanın teorik olarak ele alınmış olması daha sonraki saha çalışmaları ile desteklenmesi ve
yapılacak araştırmalara bir yön vermesi açısından yeni bir zemin oluşturması beklenmektedir.

2. KAVRAMSAL TEMELLER
2.1. GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİ KAVRAMLARI
Girişimcilik ve girişimci kavramları ile ilgili çok sayıda tanım bulunmaktadır. Girişimcilik iktisadi
bir değer üretimi olmanın yanı sıra, hem gerçekleştiği çevre hem de ortaya çıkardığı yenilikçi
hareketlilik itibariyle, toplumsal, kültürel, ekonomik ve politik dinamiklerle yakından ilişkili bir
kavramdır. Girişimcilik özünde insan ve insan grubu, topluluklar olması nedeniyle işletme, iktisat
bilimi yanı sıra psikoloji ve antropoloji gibi bilim dallarının da konusunu oluşturmaktadır. Kişinin
bakış açısı, tavrı ve karakteri girişimciliği etkilemektedir. Schumpeter'e göre kişilerin toplumda
kabul görme, statü sahibi olma gibi ihtiyaçları da girişimciliği etkilemektedir. Girişimcilik
toplumun bakış açısıyla, değer yargılarıyla, toplumun kültürel yapısı ve gelenekleri ile de
ilişkilendirilmektedir. Üretim, yeni yatırım, vergi ödeme, istihdam vb. parametreler ekonomiyle
ekonomik kalkınmayla ilgilidir. Ait olunan çevre, kültürel ortam da girişimciliği etkilemektedir
(Akdemir, 2016).
Girişimci kavramı ise, ekonomik mal ve/veya hizmet üretmek ve/veya pazarlamak üzere, üretim
faktörlerini ele geçirip, düzenli bir biçimde bir araya getiren, kâr amacı güden ve girişimlerinin
sonucu doğabilecek tüm risklere katlanan kişi olarak tanımlanmaktadır (Marangoz, 2012).
Girişimci; yenilik yapan, finansman bularak bir işi planlayan, organizasyonu sağlayan ve onları
bulduğunda gerekli olan riski alarak bir iş kuran kişi olarak tanımlanabilir (Cansız, 2013).
Girişimciliğin birçok kişisel özelliklerin bileşimi olduğu konusunda önemli bir fikir birliği
bulunmaktadır. Genel anlamda girişimciler bağımsız, risk alabilen, yenilikçi, belirsizlikler
karşısında tedbir alabilen, başarmak için fırsatları değerlendiren ve proaktif kişilik özellerine sahip
insanlardır. Ancak bu özellikler içerisinde sermaye kavramı bulunmamaktadır. Buna rağmen,
sermaye sahibi bir girişimci olunabileceği gibi, sermaye sahibi olunmasa da girişimci olunabilir
(Titiz, 1994: 4).
2.2. BURJUVA KAVRAMI
Burjuva, Fransızca kökenli bir kelime olan 'bourgeois' den türetilmiştir. Kapitalist-liberal düzende
üretim araçlarını elinde bulunduranlarla, çıkarları bunlarla özdeş olanların oluşturduğu toplumsal
sınıf ve bu sınıfın üyesi olan kimse olarak tanımlanmıştır (Akdemir, 2015). Genel anlamda burjuva
köylü, işçi ya da soylu sınıfına dahil olmayıp, sosyal statüsünü ve gücünü, eğitiminden, işveren
konumundan ve zenginliğinden alan kentli kişi olarak tanımlanmaktadır. Bu kimselerin
oluşturduğu sosyal sınıfa 'burjuvazi' denmektedir. Modern Avrupa toplumunda, girişimci olarak
ortaya çıkan burjuva kavramı, sanayi devrimi dönemine gelinceye kadar, sermayesine sahip olduğu
işletmesini yöneten girişimci kişileri de barındıran orta sınıfı temsil etmek için kullanılmaktadır.
Karl Marx (1818-1883), ekonomik gerçeklik içerisinde bulunan burjuvazi (kapitalistler ve
proletarya (işçi sınıfı) olarak yapmış olduğu bölünme içerisinde girişimcilerin yer almamasından
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dolayı girişimciliği ihmal etmiştir (Formaini, 2001: 4). Ancak Marx, sanayi devriminde yaşamasına
ve araştırmasını geliştirmesine rağmen, bu dönem, kapitalizmde girişimci rolünün reddedildiği ve
ekonomik analizde sosyal ve ekonomik dönüşümler olarak açıklanmaktadır (Lara ve Hontangas,
2011: 104).
Burjuvazi kendisine özgü dünya görüşünü, kültürünü ve yaşama biçimini geliştirmiş bir sınıf haline
gelmiştir. Kapitalizmin kuruluşunda burjuva dünya görüşünün büyük rolü olmuştur. Tasarruf, kar
güdüsü ve kişisel kazanç artırmaya amaçlayan akılcı davranış ve rasyonel hareket, bu dünya
görüşünün başlıca vasıfları olarak ortaya çıkmıştır. Burjuva dünya görüşünü, daha doğrusu burjuva
ideolojisini M. Weber ve W. Somart gibi araştırmacılar analiz etmişlerdir.
Burjuva sınıfı, 19. yüzyılın endüstriyel kapitalizmiyle birlikte var olan toplumsal ve kültürel
özellikleri değiştiren, ekomik ve siyasal konularda köklü değişiklikler gerçekleştiren başlıca sınıf
olmuştur. Kapitalist pazar ilişkilerine, üretim faktörlerine ve sermayeye sahip olan burjuvazi bu
süreçte sadece iktisadi bir güç olmakla kanaat etmemiş, aynı zamanda toplumsal, siyasal ve
kültürel sistemleri de dönüştüren bir güç haline gelmiştir.
Günümüzde burjuva kelimesi eskisi kadar canlılığını ve bir suçlama aracı olma özelliğini
korumamaktadır. İşçi sınıfı ve devlete karşıt olarak kullanılmış olan ve halen kullanılan burjuvazi
eski etkinliğini kaybetmiş bulunmaktadır. 20. yüzyılda ücretlilerin sendikal hareketler, sosyal
yardımlar, sosyal güvenlik gibi kurumlar vasıtası ile durumlarının iyileştirilmiş olması burjuvazi ile
işçi sınıfı arasındaki uçurumu az da olsa azaltmış, sosyal devlet uygulamasının olumlu sonuçları
sınıflar arasındaki çatışmanın şiddetini düşürmüştür. Bu bağlamda burjuvazinin geçen yüzyıldaki
işlevi ve görünümü ile günümüzdeki işlevi ve görünümü farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır.
Siyasal planda genel oy ilkesinin yaygınlaşması, kitle partilerinin doğuşu ve ücretlilerin örgütlenme
imkânlara kavuşmuş olmaları, iktidar üzerinde burjuvazinin etkisini sınırlandırmış ve işçi sınıfı da
baskı grubu olarak siyasal sistemi etkileme imkânına kavuşmuştur.
2.3. BURJUVA NİTELİKLİ GİRİŞİMCİ
Kariyerini girişimcilikle sağlayan, demokrasi ve insan haklarına duyarlı, hukukun üstünlüğünü
savunan, devlete vergi verme motivasyonu yüksek ve sürekli yatırım yapma motivasyonu olan
eğitimli ve kültürlü kişiler burjuva nitelikli girişimci olarak tanımlanmaktadır. Burjuva nitelikli
girişimci olabilmek iş yaşamında olmakla, üst yönetici olmakla, ekonomik sorununu belirli alanda
çözmüş olmakla birlikte eğitimli, kültürlü olmayı, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olmayı, sosyal
sorumluluk projeleriyle ilgili olmayı ve demokrasi-özgürlük yanlısı olmayı gerektirmektedir
(Akdemir, 2015).
Tanımlamalardan anlaşılacağı gibi burjuva niteliği olan girişimciler dünya görüşü olan eğitimli ve
sosyal sorumluluk sahibi olup ülke kalkınmasına destek veren bir girişimci türü olarak karşımıza
çıkmaktadır. Günümüzde burjuva nitelikli girişimcilerin topluma sağladığı güçlü olanaklar
bulunmaktadır. Bu olanaklar bulunduğu topluma istihdam sağlamak, yeni yatırımlar yapmak ve
pazar oluşturmak, kültürel değerlere sahip çıkma, dış siyaset tehditlerine karşı önlem tedbiri, sivil
toplum kuruluşlarına verilen maddi ve /veya manevi destekler, toplumun gerektiğinde eğitim
ihtiyaç açığının giderilmesine sağladığı maddi olanaklar, uluslararası ticari iş fırsatları, devletin
ülke yatırım fonlarının açığının giderilmesi ve destek vermesi gibi konularda burjuva girişimcilerin
sağladığı güçlü olanaklar bulunmaktadır. Sadece girişimciliği zenginlikle sınırlandırmamaktadır.
Burjuva nitelikli girişimci bütünleşik uygarlığa inanmakta ve burjuva nitelikli girişimciler, her ne
pahasına olursa olsun zenginlikten yana değildirler. Hukuka uygun davranmakta, girişimciliği
geçici bir uğraşı olarak görmemekte, kaliteli üretimi, yenilikçi girişimcilik temel yönelim
olmaktadır. Zenginliğine meşruiyet arayan burjuva nitelikli girişimci, kayıt dışı işletmecilik
yapmamaktadır.
Günümüzde burjuva nitelikli girişimciler artmakta ve duyarlı hale gelmektedir. Dolayısıyla
ülkelerin en önemli gerçek güçleri haline gelmektedir. Ülkemizde burjuva girişimcilere örnek
olarak; KOÇ ve SABANCI verebiliriz.
Ancak bu güçler nitelikleri bakımından diğer girişimci üyelerden farklıdırlar. Bu farklılıkları
burjuva nitelikli girişimcilerin entelektüel yönleri araştırılarak alt başlıklarda açıklamaya
çalışacağız.
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3.BURJUVA NİTELİKLİ GİRİŞİMCİLERİN ENTELEKTÜEL YÖNLERİ
3.1.ENTELEKTÜEL VE ENTELEKTÜEL BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ
Son yıllarda bilginin önemi ile beraber farklı alanlarda entelektüel kavramı sıkça kullanılmaktadır.
Entelektüel kelimesi İngilizceden 'intelligence' ve 'lecture' kelimelerinin birleşiminden oluşan
'intellectuel' kelimesinin Türkçeleşmiş halidir ve daha evrensel, çok boyutlu ve kavramsal düşünen
kişileri ifade etmektedir. Entelektüel insan kavramı sözlükte; toplumun her kesiminden gelen ve
bilimsel, çağdaş, ileri bir dünya görüşüne sahip olan kimseler olarak tanımlanmaktadır (Büyük
Ansiklopedi, 1991). Entelektüel insan, sıradan olmayan, ayırt edici özelliğe sahip olan, rasyonel
düşünebilen ve toplumda aydın olarak adlandırılan kimselere denmektedir. Bununla birlikte
entelektüel kişilere ilerici, çağdaş ve akil kişiler de denilebilmektedir. Literatürde birçok
araştırmacı entelektüel bireyler hakkında farklı görüşler savunmuşlardır.
Gramsci, entelektüelleri iki ayrı grupta incelemiştir. Bunlardan birincisi öğretmenler gibi nesilden
nesile aynı işi yapmayı sürdüren geleneksel aydınlar; ikincisi ise danışman, teknisyen, uzman vb.
meslek mensuplarını içeren organik aydınlardır.
Antonio Gramsci, bütün bireylerin entelektüel olduğunu fakat entelektüel görevi görmediğini ifade
etmiştir. Gramsci toplumdaki entelektüelleri iki sınıfa ayırır. Birincisi, organik entelektüel olarak
adlandırdığı, direkt olarak daha fazla denetim ve iktidar gücü kazanma amaçlı sınıflarla ilişkili olan
entelektüellerdir. Daha açık bir ifadeyle, şirketlerdeki kârı arttırmak için tüketicinin düşüncelerini
reklâmlarla, promosyonlarla vs. yönlendiren kişilerdir.” (Sevim, 2009)
Sartre’ın dikkat çektiği özellik ile entelektüelin iktidarın çıkarlarına değil, toplumun çıkarlarından
yana olduğunu da ifade edebiliriz. Bu bağlamda entelektüel, iktidarla uzlaşmış ve kendi kişisel
çıkarları ile hareket ediyor ve düşünüyorsa, o entelektüellik özelliğini kaybetmiş yalnızca bir
meslek sahibi olan birey olarak adlandırabiliriz.
Bir toplumun gelişmesi ve kalkınması için, bu toplum içerisinde yaşayan bireylerin bilgi ve kültür
düzeylerini yükseltmesine yani entelektüel özelliklere sahip olmasıyla ilişkilidir. Günümüzde
toplumların gerçek zenginliğinin entelektüel yönleri güçlü olan bireyler olduğu yadsınamaz bir
gerçektir.
Entelektüel bireylerin sahip oldukları bir takım özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerin
başlıcalarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Şerbetçi, 2011).
— Entelektüellik; yaratıcı düşünceye önem veren, karşılaştığı olayları rasyonel bir şekilde analiz
ederek gerçeklere ulaşmaya çalışan ve her şeyin anlamını sorgulayan bir kişiliktir.
—Entelektüellerin en önemli özelliği, devamlı olarak kendini sorgulaması ve yenilemesidir.
—Entelektüeller, olguları sıradan insanlara göre daha farklı bir duyarlılıkla sorgularlar ve geleceği
yaratacak köklü eğilimlere karşı oldukça hassas davranırlar.
—Entelektüel insan özgür düşünür. Entelektüel kişiliği sıradan insanlardan ayıran; özgür
düşünmesi, kişisel çıkarları gözetmemesi, inanmadığı şeye hizmet etmemesi ve doğru bildiğini
söylemeye verdiği değerin, maddi değerlere verdiği önemden daha fazla olmasıdır.
—Entelektüel insanlar sıradan olmayışın kendilerine getireceği her türlü olumsuzluğu karşılayacak
güce sahiptirler. İşletmeler ve toplumlar açısından bu güce sahip gerçek entelektüellerin sayısı
oldukça az sayıdadır. Bu nedenle işletme ve toplum bazında entelektüel özelliklere sahip
insanlardan en üst düzeyde yararlanmak gerekmektedir
Entelektüel kişiler bir anlamda sosyal değişmenin gerçek üreticisidirler. Sosyal statüleri itibariyle
toplumda bulundukları konum orta ve üst sınıftır.
3.2.ENTELEKTÜEL LİDER
İşletmede insan unsurunun, dolayısıyla düşünce ve bilginin en önemli sermaye haline geldiği fark
edildiğinde, liderlik anlayışının da yavaş yavaş boyut değiştirdiği gözlemlenmektedir. Bilgi
toplumuna geçişle birlikte liderler, sadece uzmanlıklarıyla, otoriteleriyle veya karizmalarıyla etkili
olmayacaklardır; artık liderlerin entelektüel özellikleri ön plana çıkmakta, özellikle düşünsel gücü
gelişmiş, bilgi, beceri ve genel kültüre sahip, yüksek eğitimli “entelektüel liderlere” gereksinim
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duyulmaktadır. Bu bağlamda Entelektüel lider, geçmişin kalıplaşmış uygulamalarıyla,
alışkanlıklarıyla ve atalet ile yetinmecilik kavramlarına karşı yoğun bir savaş verebilen, yenilik
geliştirme performansı yüksek, yaratıcılık ve esneklik süreçlerinde başarı kriterlerinin sınırlarını
zorlayan yaklaşımlar sergileyebilen liderdir.
Entelektüel liderler, uzmanlıklarının, deneyimlerinin yanı sıra yönetimle ilgi bilgiye de sahiptirler.
Yüksek bir teknik yetenek, üstün bir yönetsel beceri ve kültürel duyarlılık, uyum gösterme
yeteneği, üstün beceri ve kavrayışlı dil yeteneği, kişisel zenginlik ve olgunluk, duygusal dengelilik,
uyum ve birlik yeteneği, müzakerelerde açıklık, gelecek ağırlıklı yaratıcı düşünce ve vizyoner bakış
açısı ile, barış ve sevgiyi her an bir yerde gerçekleştirebilecek bir esneklik ve sadeliğe sahiptirler
(Akgemci, 2011).
3.3.ENTELEKÜTEL SERMAYE
Günümüzde, işletmelerin kendini yenileyen, dinamik bir yapı içerisinde değişim dalgalarında
ayakta kalabilmeleri önemlidir. Ancak işletmelerin asıl hedefleri yarının dalgalarını tespit
edebilecek ve hatta yaratıcısı olabilecek, geleceği belirleyecek gücü barındırmaktır. Hızlı bir
değişim dalgası içerisindeki ekonomik hayatta gelecek hiç olmadığı kadar belirsizdir. Bu yolda tek
geçerli strateji gelecek için devamlı yaratıcı fikirler üretmek ve hızlı öğrenmektir (Çelme ve İşevi,
2002). Teknoloji ve iletişim alanındaki gelişme ve değişimlerin kaynağı olan bilgi, işletmeleri ve
işletmelerin bütün bölümlerini etkilemekte ve entelektüel sermaye adıyla üretim faktörleri arasında
yer almaya başlamaktadır. Entelektüel sermaye kavramına ilişkin konuyla ilgilenenler tarafından
farklı bakış açılara göre değişik tanımlar yapılmıştır. En basit ifadeyle entelektüel sermaye, 'bir
organizasyonun bilgi değeri veya duyumsanmayan ve görünmeyen varlıklar olarak bir işletmenin
sahip olduğu kayıtlı bilgiler ve işletlemede ki çalışanların bilgi, beceri ve deneyimleri' şeklinde
tanımlanmaktadır. (Akpınar, 2000)
OECD, entelektüel sermaye kavramını, 'işletmelerin sahip oldukları maddi olmayan varlıkların,
daha açık bir ifadeyle organizasyonel sermayenin ve insan sermayesinin ekonomik değeri' olarak
tanımlamaktadır (Nerdrum, 2001). Bu tanımlamada organizasyonel sermaye, işletmenin
faydalandığı yazılım sistemlerini, dağıtım kanallarını ve tedarik zincirlerini içine alırken, insan
sermayesi iletme çalışanlarının tümünü içermektedir.
İşletmeler için bu yeni kavramın tanımlanması, yönetilmesi, ölçülmesi ve raporlanması, rekabet
edebilmeleri ve rakiplerine göre bir adım öne geçebilmeleri için gereklidir (Özpeynirci, 2005).
Entelektüel sermaye, bir işletmenin içinde bulanan bilgi ile alakalı, elle tutulamaz değerleri temsil
etmektedir (Chang, Chen, Lai, 2006).
Entelektüel sermaye organizasyon üyelerinin bilgi birikimini, problem çözme yetenek ve
kapasitelerini, yaşam felsefelerini, yaratıcılık, girişimcilik ve liderlik yeteneklerini, onların
organizasyon süreçlerinde ortaya koydukları fonksiyonları ve bu fonksiyonların niteliklerini
kapsamaktadır (Kanıbir, 2004; 81)
İnsan sermayesinin maddi olmayan kaynakları da yönetme anlayışındaki yeni misyonu yeni rekabet
fırsatlarının getirdiği bir zorunluluktur. Bu kaynaklar genel olarak işletmenin çalışanlarının sahip
olduğu bilgi birikimi, yaratıcılık, problem çözme yeteneği, girişimcilik, liderlik, iletişim vb.
yeteneklerinden oluşmaktadır. Entelektüel sermaye büyük ölçüde maddi olmayan varlıklardan
oluşmaktadır. Dolayısıyla, bu soyut varlıkların işletmeye kazandırılması ve işletmeye katkı
sağlaması entelektüel sermaye anlamındaki değerlerini etkilemektedir.
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4.ENTELEKTÜEL YÖN - BAŞARI İLİŞKİSİ
Şekil 1. Entelektüel yönlerin girişimcilik başarısındaki etkisi

BURJUVA NİTELİKLİ
GİRİŞİMCİ
- Yaratıcı olma
- Yenilikçi olma
- Demokrasiye ve İnsan haklarına
duyarlı olma
- Hukukun üstünlüğüne inanma
- Sivil Toplum Kuruluşlarına
destek verme
- Sosyal sorumluluk sahibi olma
- Özgür düşünme
- Küresel teknoloji kullanımı

ENTELEKTÜEL YÖN
- Yaratıcı olma
- Kendini sorgulama ve yenileme
- Yenilikçi olma
- Özgür düşünme
- Analiz etme gücü
- Sosyal sorumluluk sahibi olma
- Nitelikli bilgi sahibi olma
- Demokrasiye ve İnsan
haklarına duyarlı olma
- Politik analiz etme gücü
- Global sorunlara duyarlılık

GİRİŞİMCİLİKTE BAŞARI
- Yeni ürünler, yeni pazarlar, yeni
müşteriler, yeni yatırımlar
- Proaktif davranmak ve risk almak
- Öncü olmak
- Pazar payı arttırmak
- Karlılık
- Küresel düşünmek
- Süreç yönetmek
- Sermaye artırımı ve kredi
olanakları
- Güncel yönetim tekniklerini
kullanmak
- Fırsatları takip etmek
- Rekabetçi olma
- Misyon ve değerlere odaklanma
Girişimciliği yaşam tarzı yapan burjuva nitelikli girişimci, elde ettiği karı ve geliri hem
modernizasyon hem de yeni yatırımlara yönlendirir, dolayısıyla büyüme hedefine ulaşır.
Yenilikçilik temel yönelimi olduğundan yeni pazar yaratma becerisi vardır. Pazar yaratır, Pazar
payını yükseltir.
Çalışanları paydaş olarak görür ve yüksek ücret öder. Dolayısıyla verimlilik yükselir. Sosyal
sorumluluk projelerine destek verir ve dolayısıyla bu da rekabet gücünü geliştirir.
Vergi verir ve toplumsal kalkınmaya destek verir. Toplumsal imajı yüksektir. Bu da kar ve rekabet
gücü artışı demektir. Profesyonel yönetime güvenir, her konuda yetkin kişilerden yararlanır.
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5.SONUÇ
Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi girişimcilikte başarı faktörleri, burjuva nitelikli
girişimcilerin entelektüel yönleri ile ilişkilendirilmesiyle anlam kazanmaktadır.
Girişimci sübjektif bir başarı hedeflerken, burjuva nitelikli girişimci kendisi ile birlikte iş
çevresini ve toplumun tamamına karşı bir sosyal sorumluluk, dünyadaki trendleri takip
ederek, kalkınma ve refah seviyesi yükseltmeyi amaç edinir. Burjuva nitelikli girişimciler
bu sorumlulukları ve görevleri yerine getirirken entelektüel yönlerinden faydalanarak
gerçekleştirmektedir.
Günümüzde var olan ve gücünün varlığını hissettiren burjuva nitelikli girişimciler
toplumun aynı zamanda her kesimine farklı alanlarda ve konularda öncülük yaparak
medeniyet basamaklarını hızlıca yürümesine ve yükselmesine olanak sağlamaktadır. Bu
gücü köklü geçmişinden ve farklı kültürlerle entegre olarak kazanmıştır.
Burjuva nitelikli girişimcilerin yaşam tarzları, hayata bakış açıları, dünya görüşleri, eğitim
tercihleri, güncel ve yeni bilgileri kolaylıkla elde etmeleri ve en önemlisi özgür yaşam tarzı
benimsemeleri, var oldukları topluma da benimsetmeleri açısından önem kazanmaktadır.
Bu çalışmanın teorik olarak ele alınmış olması daha sonraki saha çalışmaları ile
desteklenmesi ve yapılacak araştırmalara bir yön vermesi açısından yeni bir zemin
oluşturması beklenmektedir.
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IĞDIR İLİNDEKİ GENÇ GİRİŞİMCİLERİN ÖYKÜLERİ,
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİM KURMALARINDAKİ
EĞİTİM FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ
EDUCATIONAL FACTORS 'EFFECTIVENESS IN THE STREETS,
PERSONNEL CHARACTERISTICS AND INITIATIVES OF THE
YOUTH ENVIRONMENTS
Erdoğan KAYGIN1

Erkan ŞAHİNKAYA2

ABSTRACT
In our country where the employment of the young population has vital importance, the
participation and strengthening of the young and the economic and social life as entrepreneurs
constitute a vital basis for the economic development of our country. The aim of this research is to
examine the entrepreneurship traits and personality traits of young entrepreneurs in Iğdır province
while at the same time examining the effect of entrepreneurship training on establishing their own
business. The method of research is designed both quantitative and qualitative research. The data
were collected through primary (survey, interview) data sources. In order to determine the
personality traits of young entrepreneurs, Gürol and Atsan (2006) '40 questionnaire was used and
six entrepreneurial personality traits which are named as self confidence, creativity, focus of
control, tolerance against uncertainty, risk taking and achievement were taken into account. In
addition, information on the stories of young entrepreneurs has been obtained through interview. In
the study, some young entrepreneurs in the province were informed about entrepreneurship stories,
entrepreneurial personality traits, difficulties they experienced, economic contributions, education
they had received, and the effects of their establishment on the initiative of these trainings.
Keywords: Entrepreneurship, Young Entrepreneurship, Young Entrepreneurship Stories and
Personality Characteristics, Entrepreneurship Education.

ÖZET
Genç nüfus istihdamının önem arz ettiği ülkemizde gençlerin girişimci olarak ekonomik ve sosyal
hayata katılmaları ve güçlenmeleri ülkemizin ekonomik kalkınması için hayati bir temel
oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Iğdır ilindeki genç girişimcilerin, girişimcilik öykülerini
ve kişilik özelliklerini incelerken aynı zamanda girişimcilik eğitimi almanın kendi işini kurmaya
etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın yöntemi hem nicel hem de nitel araştırma
şeklinde tasarlanmıştır. Veriler birincil (anket, mülakat) veri kaynakları yoluyla toplanmıştır. Genç
girişimcilerin kişilik özelliklerini belirlemek için Gürol ve Atsan (2006)’ın 40 soruluk anketi
kullanılmıştır ve kendine güven, yenilikçilik, kontrol odağı, belirsizliğe karşı tolerans, risk
üstlenme ve başarma ihtiyacı olarak isimlendirilen altı girişimci kişilik özelliği dikkate alınmıştır.
Ayrıca mülakat yoluyla genç girişimcilerin öyküleri ile ilgili bilgiler elde edilmiştir. Araştırmada,
Iğdır ilinde bazı genç girişimcilerin girişimcilik öyküleri, girişimci kişilik özellikleri, yaşadıkları
zorluklar, ekonomiye katkıları, aldıkları eğitimler ve bu eğitimlerin girişimi kurmalarındaki
etkilerinin neler olduğu, geçler için sundukları önerilerle ilgili bilgiler elde edilmiştir.
1
2
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Anahtar kelimeler: Girişimcilik, Genç girişimcilik, Genç Girişimcilik Öyküleri ve Kişilik
Özellikleri, Girişimcilik eğitimi.

1. GİRİŞ
Günümüzde girişimcilik olgusu gittikçe önem kazanan bir konu haline gelmiş ve hem akademik
yazında hem de uygulamada oldukça tartışılmaya başlanmıştır. Ekonomik büyümenin ve
kalkınmanın temel yapı taşı olan KOBİ’lerin girişimciliğin bir sonucu olması, farklı girişimcilik
türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu doğrultuda, genç girişimciliği olgusu son
zamanlarda gençlerin istihdama girişimci olarak katılmalarını sağlama ve özellikle Türkiye’nin
nüfus yapısının genç ve dinamik olması dikkate alındığında istihdam yaratma açısından önemlidir.
Türk toplumunun bu yapısı, gençlerin bir girişimci olarak ekonomik ve sosyal hayata katılmalarını
sağlayarak önemli bir avantaja dönüştürülebilir. Küresel ekonominin kayda değer ölçüde baskı
altında olduğu bir dönemde, yeni fikirler arayışı içinde olmak ve yeniliklere açık olmak mantıklı
bir durumdur. Genç kuşaklar arasında girişimci düşüncelere açık olmak, sert rekabet dönemlerinde
ülkelerin ekonomik kalkınması için hayati bir temel oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Iğdır
ilindeki genç girişimcilerin, girişimcilik öykülerini, kişilik özelliklerini ve girişim başlatmadaki
eğitim faktörü etkisini hem nitel hem de nicel olarak incelemektir. Bundan önceki iki girişimcilik
dalgası olan kadınlar ve mikro kredilerin ardından üçüncü dalga girişimciliği temsil eden genç
girişimcilik için yazındaki genç girişimcilik öyküleri ve kişilik özellikleri ile ilgili boşluğu Iğdır
örnekleminden dolduracak olması bu çalışmanın temel katkısı olacaktır.

2. TEORİK ARKA PLAN
Girişimciliğin insanlığın başlangıcı ile birlikte başladığı söylenebilir (Marangoz, 2016). İlk
çağlardan bu yana insanoğlunun yaşayabilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli icatlar ve
yenilikler geliştirdiğine dair buluntulara günümüzde rastlanmaktadır. Kaba taş, yontma taş, cilalı
taş ve demirin icadına kadar olan tarihi devirleri, insanoğlunun girişimcilik ruhuyla ve risk almak
suretiyle ortaya koyduğu birer yenilik olarak kabul etmek mümkündür. O halde insanlık tarihinin
her döneminde insanoğlu şu veya bu şekilde bir girişimcilik faaliyetinde bulunmuştur (Durukan,
2006). Bu doğrultuda icat ve inovasyon (yenilik) sözcüklerine değinmekte yarar olabilir. İcat, yeni
bilgilerin gelişimi veya mevcut bilgilerin yeniden bir araya getirilmesi ile yeni ürünlerin veya
süreçlerin üretilmesidir. İnovasyon ise, yeni bir ürünü, hizmeti veya süreci üreterek ve satarak
icadın ilk kez ticarileştirilmesidir. Bu iki sözcüğü ayırt edebilmek için şöyle bir örnek verilebilir:
Jet motoru, 1930 yılında patentleştirilmiştir ancak ticari jet uçağı 1957 yılına kadar uçamamıştır
(Öğüt, 2015).
Girişimcilik, uygun insanları ve parayı seferber etmek için gerekli hem yönetim ve örgütsel
yetenekleri hem de yaratıcı ve yenilikçi düşünceleri ve eylemleri bir araya getirme, süreç içinde
karşılaşılabilecek ihtiyaçları karşılama ve zenginlik üretmek için kaynakları doğru yönetme
işlemidir. Bu doğrultuda girişimciler sadece yaratıcı ve yenilikçi bir sezgiye değil aynı zamanda
somut yönetim ve iş teknik bilgisine sahip olmalılardır (Öğüt, 2015). Özellikle küçük işletmelerde
işletme sahipliği, yöneticilik ve girişimcilik özellikleri aynı kişide bir araya geldiği göz önünde
bulundurulduğunda girişimcinin yaratıcı ve yenilikçi olması kadar iyi bir yönetici olması da gerekir
(Marangoz, 2016).
Geçmişte kullandığımız "teşebbüs" ve "müteşebbis" kavramlarının yerini günümüzde "girişim" ve
"girişimci" kavramları almıştır. Gündelik hayatta, girişim (enterprise); bir işi yapmak için harekete
geçme, başlama, kalkışma durumunu ifade etmekle birlikte, girişimci (entrepreneur) ise; böyle bir
durum içinde yer alan bir işe çekinmeden girebilen kişi anlamında kullanılmaktadır. Bu kavramlar
esasta, ekonomik çerçeve içinde değerlendirilmektedir. Bu çerçevede girişimci, arz ve talebi
yönlendiren, pazar arayan kişi, girişimcilik ise, daha çok kaynakları ekonomik olarak seferber
etme, harekete geçirme faaliyeti olarak görülmektedir (Durukan, 2006).
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Girişimci, piyasada fırsatları kovalayan ve kimsenin göremediği fırsatları bulduğunda tüketici
talebine dönüştürebilecek şekilde üretim faktörlerini bir araya getirerek işletme kuran risk üstlenen,
cesaretli ve yaratıcı kişidir (Durukan, 2006). Girişimcilik, ekonomik ve sosyal alanlardaki
fırsatların tanımlanması ve bunlardan yararlanılması yoluyla ekonomik büyümeye katkı sağlayan
bir eylemdir (Cromie, 2000).
Günümüzde girişimcilik, çağımızın yükselen bir değeri durumundadır. Dünya ekonomisinde
görülen yeniden yapılanma eğilimleri de, genelde, girişimcilik üzerine inşa edilmektedir. Söz
konusu yeniden yapılanma ve globalleşme eğilimlerinde, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ)
rollerinde de ciddi değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler sonucunda; KOBİ’ler, üretimde esnek
olmaları, istihdamı arttırma imkânları gibi nedenlerden dolayı günümüzün ekonomik yapısının
etkin aktörleri olarak ortaya çıkmaktadırlar. Bu bakımdan dünya ekonomisinde görülen yeniden
yapılanma sürecinin ateşleyici unsurunu da, kuşkusuz girişimciler oluşturmaktadır. Yaratıcılıktanyeniliğe, atak olmaktan-cesarete, risk almaktan-hayalciliğe kadar çeşitli sıfatları haiz olan
girişimciler, toplumsal ve iktisadi değişimin sürükleyici gücü olarak karşımıza çıkmaktadırlar
(Aytaç ve İlhan, 2007).
Literatürdeki girişimciliğe ilişkin temel psikolojik özellikler; başarı motivasyonu, yaratıcılık, risk
alma eğilimi, belirsizliğe karşı tolerans, kendine güven ve iç kontrol odağıdır. Girişimcilere özgü
psikolojik özellikler girişimcilik eğitiminde göz önünde bulundurulmalıdır (Koh, 1996).
- Başarı ihtiyacı: Kişinin genellikle zor görevleri seçmesi, faaliyetlerinin sonucunda geri bildiri
beklemesi ve çıktıların sorumluluğunu kabul etmesini ifade etmektedir (Collins vd., 2004).
Başarma ihtiyacı (motivasyonu) güçlü bir girişimci tetikleyicisidir. Para, başarıyı devam ettirmenin
bir yolu olsa da girişimcilerin kendi performanslarının üzerine çıkma arzusu dünyadaki tüm
girişimcilerde var olan ortak bir özelliktir (Öğüt, 2015).
- Yaratıcılık: İş faaliyetlerini yeni ve benzersiz yollarla algılamak ve uygulamakla ilgilidir (Koh,
1996). Girişimciler, ürüne yönelik yeni bakış yolları ararlar. Sorun yerine fırsat, ikilem yerine
çözüm ararlar (Öğüt, 2015). Girişimci radikal bir değişiklik yaparak yeni fikirler oluşturur ve bu
fikirleri uygulamaya koyar. Basit ve iyi olmayan bir fikri bile işleyen bir hale dönüştürebilir. Diğer
bir ifade ile mümkün olanı gerçeğe dönüştüren kişidir ve var olanla mümkün olan arasındaki açığı
kapatır. Mümkün olanı gerçeğe dönüştürmek yenilikçi ve yaratıcı olmayı gerektirir (Marangoz,
2016). Yaratıcılık, girişimciliğin odak noktası ve temel bir girişimci karakteristiğidir (Koh, 1996;
Marangoz, 2016).
- Risk alma eğilimi: En basit ifade ile risk, kontrol edilemeyen faktörlerin olumsuz sonuçlar
doğurma ihtimalidir. Girişimcinin riski üstlenebilmesi ve cesareti başarısını önemli ölçüde etkiler.
Çünkü cesaret ve riske girme gibi özellikler, başarılı bir insanın bir şeyler meydana getirebilme
arzusu kadar başarılı olabilmesi için de gereklidir. Bir sorumluluk üstlenen veya eline geçen fırsatı
değerlendiren her girişimci riske giriyor demektir (Marangoz, 2016). Risk alma eğilimi,
belirsizliğin olduğu karar verme ortamında kişinin şansını deneme eğilimini ifade eder (Koh,
1996). Riskleri paylaşmak ve azaltmak için her şeyi yaparlar ve hesaplanmış riskleri üstlenirler.
(Öğüt, 2015).
- Belirsizliğe karşı tolerans: Alternatiflerin başarı getirip getirmeyeceği hakkında bir belirsizlik
olduğu zaman karar alınabilmesini ifade eder. Girişimcilerin belirsizliğe karşı toleransı yüksektir ve
her zaman her şeyin belirli ve bir plan dahilinde olmasını beklemezler (Yıldız, 2012).
- Kendine güven: Yeni bir girişimde bulunan girişimci kişilerin bu işin sorumluluklarını alabilecek
yeteneğe sahip olduklarına dair olan inançlarını ifade etmektedir. Girişimcinin belirlenen amaçları
başarabileceğine inancı ve kendine güveni yüksektir (Bowman, 1999). Girişimcilerin kendine
güveni, belirsizliği ve risk seviyesini azaltan planları sayesinde gelişir. Ayrıca yapılan işteki
uzmanlığın da kendine güvenin oluşmasında katkısı vardır. Her girişimci bu yeteneklere farklı
oranlarda sahip olduğu için bu yeteneğin faydalarından da farklı oranlarda faydalanır. (Başar, 2013)
- İçsel kontrol odağı: Bireyin yaşamında meydana gelen olayları ne ölçüde kendisinin kontrol
ettiğine dair olan inancını ifade etmektedir. Rotter’e göre kişi, yaşamında meydana gelen olayları
kendi dışındaki şans, kader vb. değişkenlere bağlıyor ise dışsal kontrol odaklıdır, eğer kişi meydana
gelen olayları dışsal faktörlere bağlamayıp kendi davranışlarının sonuçları olarak algılıyor ise içsel
kontrol odaklıdır (Rotter, 1996). Başarılı girişimciler kendi kaderlerini kontrol ettiklerine inanırlar.
Futbolla benzeşim kurarsak maçın son dakikasında meydana gelen penaltıyı onlar kullanmak
isterler (Öğüt, 2015).
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2.1. Genç Girişimciliği ve Girişimcilik Eğitiminin Önemi
GEM (2016) raporuna göre bir ülkenin girişimcilik faaliyetlerini ölçmek için Toplam Girişimci
Aktivite İndeksi (TEA Index) kullanılmaktadır. Bu rapora göre; Türkiye’de, erken dönem
girişimcilik oranı 2016 yılı için %16,1’dir. Buna göre 100 yetişkinden 16’sı erken dönem
girişimcidir (www.gemconsortium.org)
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2016 yılı
sonu itibariyle 79 milyon 814 bin 871 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 989 bin 42
olmuştur. Genç nüfus, toplam nüfusun %16,3’ünü oluşturmaktadır. Türkiye genelinde 15 ve daha
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 463 bin
kişi artarak 3 milyon 287 bin kişiye ulaşmıştır. İşsizlik oranı ise 1,2 puanlık artış ile %10,5
seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde; genç nüfusun (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,8 puanlık
artış ile %19,8 olarak gerçekleşmiştir. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçları 2016 yılında
gençlerin %24’ünün ne eğitimde ne istihdamda yer almadığını göstermektedir. Gençlerde istihdam
oranı, 2015 yılına göre 0,1 puan düşerek 2016 yılında %34,1 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam
edilen gençlerin %17,6’sı tarım, %31,3’ü sanayi, %51,1’i ise hizmet sektöründe yer almaktadır.
(www.tuik.gov.tr).
Günümüz toplumlarında gençler, küresel ekonominin üzerinde büyük bir etki yapabilecek şekilde,
yeni kaynaklar yaratacak üçüncü dalga girişimciliği temsil edebilir. Bundan önceki iki dalga,
kadınlar ve mikro kredilerdi. Her türlü girişimcilikte olduğu gibi, gençlerin girişimciliğinin de
desteklenmesinin sonuçları kesin olmamakla birlikte; girişimcilik gençlerin düşüncelerinde kariyer
seçenekleri arasına girdiğinde, geniş ölçekte toplumun örgütlenme prensiplerinin dinamiği haline
gelecektir. Bu durum sadece ulusal ekonomi üzerine etkilerden ziyade, er ya da geç ülkenin
ekonomik DNA’sını değiştirecektir (www.kigem.com).
Bir ülkenin nüfusunun yapısal özellikleri o ülkedeki girişimci potansiyeli hakkında bilgi verir.
Nüfus yapısının yanında istihdam yapısı ve eğitim düzeyinin de girişimciliği etkileyen temel
unsurlar arasında olduğu yadsınamaz bir gerçektir. İstihdamın sektörel dağılımı, işsizlik oranı,
kadın ve erkek istihdamının oranları işgücünün özellikleri hakkında bilgi verir. Eğitim düzeyi bir
yandan girişimciliği özendirecek girişimci kültürün temelini oluştururken, bir yandan da
girişimcilere firma kurduklarında gerekli olan yönetim yetkinliklerini geliştirir. Bununla birlikte
kurulan bir girişim, yaşamını devam ettirilebilmek için değişen çevre koşullarına uyum sağlama
becerisine sahip olmalıdır. Değişim ve gelişimi yakalamada en önemli araç eğitimdir (Marangoz,
2016).
Eğitim, girişimciliği teşvik eder. Bu açıdan girişimcilik eğitimi önemlidir. Bu önemi birkaç madde
ile açıklayacak olursak: Birincisi, eğitim bireylere özerklik, bağımsızlık ve öz yeterlilik duygusu
verir. İkincisi, eğitim insanlara alternatif meslek seçimlerinden haberdar olma fırsatı sağlar.
Üçüncüsü, eğitim bireylerin ufuklarını genişletir, böylece insanları fırsatları algılamak için daha
donanımlı hale getirir. Son olarak, eğitim, bireylerin yeni girişimci fırsatlar geliştirmeleri için
kullanabilecekleri bilgiler sağlar (Raposo ve Paço, 2011).
2.2 Yazında Girişimcilik Eğimi İle İlgili Yapılan Çalışmalar
Yazında genç girişimciler ile ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir.
Koh’un (1996), “Hong Kong Lisansüstü Öğrencilerin Girişimcilik Özellikleri Hipotezlerinin Test
Edilmesi” isimli çalışmasında üniversitenin bilim ve teknoloji alanındaki öğrencilerinin girişimci
kişilik özellikleri sırasıyla yaratıcılık, başarma ihtiyacı, kendine güven, risk alma eğilimi, kontrol
odağı, belirsizliğe tolerans şeklindedir. Girişimcilik eğilimine sahip olanlar sahip olmayanlara göre
daha fazla risk alma eğilimi, belirsizliğe tolerans ve yaratıcılık özelliği göstermiştir.
İşcan ve Kaygın (2011), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik
Bir Araştırma” isimli çalışmalarını Kafkas ve Kırıkkale Üniversitesi İİBF son sınıf öğrencileri
üzerinde yapmışlardır. Öğrencilerin girişimci kişilik özellikleri sırasıyla kontrol odağı, kendine
güven, risk almak, başarma ihtiyacı, yenilik ve belirsizliğe karşı toleranstır. Yaş arttıkça yenilik ve
başarma ihtiyacı artmakta ve belirsizliğe karşı tolerans azalmaktadır.
Geldhof vd. (2014), girişimcilik niyetlerinin ve eylemlerinin gençlerde ne kadar belirgin olduğunu
araştırdıkları “Genç Yetişkinlerde Girişimcilik: Genç Girişimcilerin Başlangıç Bulguları” isimli
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çalışmalarında 3461 üniversite öğrencisinden oluşan bir örneklemde girişimciliğin güçlü yönleri ile
girişimci faaliyetler arasındaki ilişkileri inceleyen nicel ve nitel analizler yapmışlardır. Bu
doğrultuda bu büyük örneklemin 48 kişilik bir alt kümesinde de yarı yapılandırılmış görüşmelerin
sonuçlarını, girişimci niyetlerinin ve eylemlerin nasıl ortaya çıktığını araştıran analizler ortaya
koymuşlardır. Araştırma sonuçlarına göre; görüşülen 48 kişiden 15’i yüksek seviyede girişimci
niyet göstermiştir. Bu 15 kişinin geçmiş girişimcilik deneyimi olduğu veya girişimcilik dersi aldığı
gözlenmiştir. Görüşülen 48 kişiden 21’i ise orta seviyede girişimcilik niyeti göstermektedir. Orta
seviyede girişimcilik özelliği gösteren gençler, girişimci olmaya oldukça güçlü bir bağlılık
göstermektedir, ancak bunu yapmak için net bir planlarının olmadığı gözlenmiştir.
Edelman vd. (2016), 19 farklı ülkede gerçekleştirdiği “Genç Girişimcilerin Start-up Faaliyetleri
Üzerinde Aile Desteğinin Etkisi” isimli çalışmalarında yaş faktörü ile bir girişime başlama eğilimi
arasında pozitif ilişki bulmuşlardır. Araştırma sonuçları, girişimcilik derslerini almış olan
öğrencilerin daha fazla girişim başlatmış olduklarını göstermiştir. "İşletme ve ekonomi" alanında
uzmanlaşan öğrenciler, "doğal bilimler", "sosyal bilimler" veya "diğer" kategorileriyle
karşılaştırıldığında daha yüksek bir girişimcilik başlatma eğilimi göstermiştir. Ayrıca girişimci
geçmişe sahip ailelerden gelen öğrenciler, daha fazla girişimcilik başlatma kabiliyeti taşımaktadır.

3. YÖNTEM
Araştırmanın yöntemi hem nicel hem de nitel araştırma şeklinde tasarlanmıştır. Veriler birincil
(anket, mülakat) veri kaynakları yoluyla toplanmıştır. Genç girişimcilerin kişilik özelliklerini
belirlemek için Gürol ve Atsan (2006)’ın 40 soruluk anketi kullanılmıştır. 5’li Likert ölçeği ile
girişimci özellikleri değerlendirilmiştir. Girişimci kişilik özellikleri; kendine güven, yenilikçilik,
kontrol odağı, belirsizliğe karşı tolerans, risk üstlenme ve başarma ihtiyacı olarak isimlendirilen altı
boyutta ele alınmıştır. Ayrıca yapılandırılmış bir mülakat yoluyla genç girişimcilerin girişim
başlatma öyküleri ile ilgili bilgiler elde edilmiştir. Araştırmada, Iğdır ilinde hedeflenen 10 genç
girişimciden 9’una ulaşılabilmiştir. Genç girşimcilerin girişim başlatma öyküleri, girişimci kişilik
özellikleri ve girişim başlatmada eğitim faktörünün etkinliği ile ilgili bulgulara ulaşılmıştır.

4. BULGULAR
Bulgular kısmı iki başlık altında incelenmiştir. Birinci başlık genç girişimcilerin öyküleri ile ilgili
bulguları içerirken ikinci başlık genç girişimcilerin kişilik özellikleri ile ilgili bulguları
içermektedir.
4.1. Genç Girişimcilerin Öyküleri İle İlgili Bulgular
Iğdır ilinde ulaşılabilen 9 genç girişimci ve öyküleri aşağıda belirtilmiştir.
1. Mira Lezzet Dünyası işletmesi sahibi Ertan Mayman
Lisans mezunu olan Mayman, işletmeyi kurduğunda 35 yaşında şuanda ise 36 yaşındadır. 5
kardeşin üçüncüsü olduğunu ifade etmiştir. İşletmesinin ismi kızının ismidir ve yunusların yönünü
bulmak için takip ettikleri yıldız anlamına gelmektedir. Tek şahıs işletmeyi 4 Temmuz 2016 yılında
kurmuştur. İlk girişimidir ancak daha önceden 1993 yılından bu yana faaliyette bulunan aile
işletmesinde çalışmıştır. KOSGEB’den girişimcilik eğitimi sertifikası almıştır. 1 yıldır faaliyette
olan işletme şu an 9 erkek 1 kadın, 10 kişi istihdam etmektedir. İşletmenin sloganı “Müşteri
memnuniyeti herşeyden önemlidir” olarak belirlenmiştir.
Kuruluş öyküsü: Ertan Bey liseden bu yana kendi işini kurmanın hayalini kurduğunu belirtmiştir.
Türkiye’nin pek çok yerini gezdiğini ve başka bölgelerde var olan kendin pişir kendin ye mangal
başı restoranı Iğdır iline getirdiğini ifade etmektedir. KOSGEB desteklerini alarak bu işe girmiştir.
Ayrıca daha önceki iş deneyimlerinden edindiği deneyimlerine de güvenerek bu girişimi
başlattığını ifade etmektedir. KOSGEB destekleri konusunda çeşitli bürokratik işlemlerle uğraşmak
zorunda kaldığını ifade etmektedir. Ayrıca iş kurma sürecinde eşinin de kendisine çok büyük
destekleri olduğunu ifade etmiştir. Ertan Bey girişimi başlatmadaki en önemli motivasyon
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kaynağının hayallerinin peşinden gitmek ve çok gezerek öğrendiği yenilikleri Iğdır’da kurmak
olarak ifade etmiştir. İşlerin şu an iyi gittiğini ve büyümek istediklerini belirtmiştir. Bu kapsamda
restoranına kahvaltı salonu eklemiştir. 600 kişiye aynı anda hizmet edebilecek bir alan oluşturmayı
düşündüklerini ifade etmektedir. İşletmesinde çalışan 10 personelin tamamının sigortalı çalıştığını
ifade etmiştir. İş yerinde çalışan personelin tamamı kendini ispatlamış ve iş deneyimi olan kişiler
arasından seçtiğini söylemiştir. Genç olmanın çeşitli zorluklarını yaşamıştır, iş fikrinin gelip geçici
bir heves olduğunu düşünenler olduğunu ayrıca kendinden büyük yaştaki insanları yönettiğini
belirtmiştir. Yaptığı işin uzmanı olmanın ve amaçlarını iyi belirlemenin girişimcinin en temel
özelliği olduğunu belirtmiştir. Gençlere kendilerine güvenmelerini, hedeflerini iyi belirlemelerini,
yapmayı planladıkları işi iyi analiz etmeleri gerektiğini ve yapacakları işi iyi öğrenmelerini yani
işin uzmanı olmalarını önermektedir.
2. Aydın Mühendislik işletmesi sahibi Ali Aydın
Yüksek lisans mezunu olan Aydın, girişimi kurduğunda 26 yaşında şimdi ise 27 yaşındadır. Doğal
gaz ve diğer mühendislik hizmetlerini içeren tek şahıs işletmeyi (mühendislik ofisi) 3 Mart 2016
tarihininde kurmuştur. Girişimi kurduğunda ve şuanda da bekar olduğunu ifade etmiştir. 3 kardeşin
en küçüğüdür. İlk girişimidir fakat sektörde üniversite yıllarından itibaren çalışmıştır.
KOSGEB’den girişimcilik eğitimi sertifikası almıştır. 1 yıldır faaliyette olan işletme şu an 3 kişi
istihdam etmektedir. “Kalite tesadüf değildir” sloganıyla yola çıkan girişimci, işletmesinin ismini
kendisi belirlemiştir.
Kuruluş öyküsü: Daha önce aynı sektörde üniversite yıllarından bu yana çalıştığı için artık kendi
işini kurmayı istemiş, devlet memuru olmayı hiç düşünmediğini belirtmiştir. Girişimi kurmasında
ailesinin de önemli desteklerinin olduğunu ifade etmiştir. KOSGEB’in de desteğiyle işini
kurmuştur. Iğdır iline doğalgazın yeni gelmeye başladığını bu yüzdende bu durumu bir fırsat olarak
görüp iş yerini açmıştır. KOSGEB’den demirbaş desteği, kira desteği gibi destekler almıştır.
Girişimi başlatmasındaki temel motivasyon kaynağının girişimci bir kişiliğe sahip olması olduğunu
ifade etmiştir. İşlerinin iyi olduğunu ifade etmiş ancak doğalgaz işinin geniş sahada ama kısa süreli
olduğunu ifade etmiştir. Enerji ile ilgili yeni sektörlerin gelişmesi durumunda o sektöre
yönelebileceğini yüksek lisansının da enerji üzerine olduğunu belirtmiştir. İşin zorluğunu, tek
başına bütün işlerin üstesinden gelmek olduğunu, yanında mutlaka destekçisi olacak birilerinin
olması gerektiğinin ifade etmiştir. Girişimcinin özelliklerini doğuştan geldiğine inandığını ifade
etmiştir. Girişimcinin özelliklerinin özgüven, risk alma ve başarı ihtiyacını tatmin etme şeklinde
sıralayabileceğini ifade etmiştir. Gençlere çok çalışmaları gerektiğini önermektedir. Hiçbir zaman
kolay yoldan para kazanılamayacağını ifade etmiştir.
3. Seçkin Kırtasiye işletmesi sahibi Harun Özçavuş
Lise mezunu olan Özçavuş, girişimi kurduğunda 24 yaşında olduğunu şimdi ise 30 yaşında
olduğunu ve bekar olduğunu belirtmiştir. Kendisine ait işletmesini 11.08.2011 tarihinde kurmuştur.
İlk girişimidir fakat önceden 6 yıl kadar eczacı kalfalığı yapmıştır. 6 kardeşin en küçüğüdür.
Girişimcilik eğitimi sertifikası almamıştır. 6 yıldır faaliyette olan işletme de sezonluk 3-4
öğrencinin yanında part-time olarak çalıştığını ifade etmiştir. Sloganı yoktur fakat, “kalite
önceliğimiz” olabileceğini düşünmektedir. İşletme ismi vefat eden abisinin ismidir.
Kuruluş öyküsü: Özçavuş, lise yıllarından bu yana sürekli kendi işini kurmayı hayal ettiğini ifade
etmiştir. Girişimi kurmada ki temel motivasyon kaynağının da kendi işinin patronu olma hayalleri
olduğunu belirtmiştir. Girişimi kurmadan önce 6 yıl eczacı kalfalığı yapmıştır. Bunun kendisi için
iyi bir iş deneyimi olduğunu başkasının yanında çalışmaktansa kendi işini kurmayı istediğinden
dolayı ilk başta küçük bir kitapçı olarak başladığı bu iş yerini zamanla büyüterek her türlü kırtasiye
malzemesi satmaya başladığını ifade etmiştir. Girişimcilik eğitimi almamıştır. En büyük
destekçisinin ailesi ve vefat eden abisi olduğunu ifade etmiştir. İşlerinin iyi olduğunu iş yerinin
üniversiteye yakın olmasından dolayı matbaa ile ilgili yeni makinalar koymaya başladığını işini
matbaa alanında da ilerletmek istediğini ifade etmiştir. En önemli girişimci özelliklerini risk almak,
öngörü sahibi olmak ve iyi bir araştırmacı olmak şeklinde belirtmiştir. Genç olmasından dolayı
yapamazsın, dolandırılacaksın gibi çevreden çeşitli tepkiler aldığını ancak bu tepkilerin kendisi
yıldırmadığını ifade etmiştir. Gençlere öncelikle kendilerine bir hedef belirlemelerini ve sevdikleri
işi yapmalarını önermiştir.
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4. Iğdır Has Unlu Mamülleri işletmesi sahibi Cemil Toka
İlkokul mezunu olan Toka, ilk girişimini kurduğunda 32 şu anda ise 36 yaşındadır. Girişimi
kurduğunda evli olan Toka hala evlidir. Tek şahıs işletmeyi 03.11.2016 yılında kurmuştur. Bu
işletmenin ikinci işletmesi olduğunu, daha önce halfeli yolu üzerinde aynı sektörde faaliyet
gösteren bir işletmesinin olduğunu ve o işletmenin de hala varlığını devam ettirdiğini belirtmiştir.
Girişimcilik eğitimi almamıştır. 1 yıldır faaliyette olan işletme şu an 8 kişi istihdam etmektedir.
İşletmenin sloganı yoktur. İşletme ismini abisi koymuştur. Bu ismi koyma sebebi hem söylenmesi
kolay olması hem de has kelimesinin bir kimsede bir şeyde bulunan anlamına geldiği için
koyduklarını ifade etmiştir.
Kuruluş öyküsü: Cemil Bey 1999 yılından beri unlu mamüller sektöründe birçok farklı yerde
çalıştığını ifade etmiştir. Kendisine ait bir işletmesinin olmasının hep hayalini kurduğunu ve
hayallerini gerçekleştirmiştir. İlk başta 2012 yılında halfeli yolu üzerinde küçük bir dükkanda ilk
girişimini kurmuştur. Daha sonra şu anda kullandığı iş yerinin mülkiyetini aldığını ve burada
girişimde bulunmaya karar vermiştir. Burasının eski işyerine nazaran daha büyük bir yer olduğunu
daha büyük üretimler gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Bu işletmeyi kurmasında en büyük desteği
ailesinin ve eşinin verdiğini bunun dışında herhangi bir destek almadığını dile getirmiştir. Toka,
işlerinin iyi olduğunu ve gelecek hedefleri arasında farklı bir ilde şube açmanın yer aldığını ifade
etmiştir. İşletmeyi ilk açtığında çeşitli olumsuz tepkiler aldığını ancak yılmadığını ve başarılı
olduğunu belirtmiştir. Cemil Bey, zaman içerisinde alışveriş yaptığı esnafların güvenini sağladığını
ve bu durumun kendisine olumlu getirileri olduğunu dile getirmiştir. Cemil Beye göre;
girişimcilerin en önemli özellikleri; kendine güven, azim ve risk almak şeklinde sıralamaktadır.
Gençlere önerisi, “çok çalışmaları, gelecekten kesinlikle umutsuz olmamaları, hiçbir çabanın
karşılıksız kalmayacağını unutmamaları ve hedeflerinin peşinden gitmeye azimli bir şekilde devam
etmeleri” şeklindedir.
5. Çıtır Kuruyemiş işletmesi sahibi Nazif Kaffar
Lise mezunu olan Kaffar, girişimi ilk kurduğunda 26 şu anda ise 37 yaşındadır. Girişimi
kurduğunda ve şu anda evlidir. Tek şahıs işletmeyi 22.06.2006 tarihinde kurmuştur. Bu ikinci
girişimidir. Daha önce 3 arkadaş ortak bir eğlence salonu işletmişlerdir. Girişimcilik eğitimi
sertifikası almamıştır. 11 yıldır faaliyette olan işletme şu an 1 kişi istihdam etmektedir. Sloganı
“tam tadında çıtır kuruyemiş”tir. İşletme ismini arkadaşları ile birlikte araştırarak vermiştir.
Kuruluş öyküsü: Nazif Bey, daha önce eğlence sektöründe çalıştığını ifade etmiştir. Evlendikten
sonra aileye hitap edecek bir iş yapmayı planladığını belirtmiştir. İlk işletmesinden ortaklıktan
kaynaklanan sorunlardan sonra ayrıldığını ve çeşitli sektörlerde çalıştığını bütün bunların
sonucunda ise mülk sahibi olduğu dükkanında kendi işini kurmaya karar verdiğini belirtmiştir.
Nazif Bey, herhangi birisinin denetimi olmadan kendi başına daha başarılı olduğunu düşündüğü ve
bu yüzden kendi işini kurduğunu ifade etmiştir. İşletmeyi ilk kurduğunda eşinden çok destek
gördüğünü hatta eşiyle yaklaşık 3 yıl birlikte çalıştıklarını ifade etmiştir. Çocukları olduktan sonra
yanına çalışanlar alarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etmiştir. Yanında istihdam ettiği kişinin
6 yıldır sigortalı bir şekilde çalıştığını ifade etmiştir. İşlerin iyi gittiğini fakat sonradan açılan yeni
yerlerle rekabetin artığını ve işlerin önceki dönemlere göre düştüğünü ifade etmiştir. Yeni şube
açmaktan ziyade bilindiği yerde kalmayı ve bu dükkanı büyütmeyi hedeflediğini belirtmiştir.
Yapılan her işin bir sanat olduğunu düşündüğünü ifade etmiştir. Daha önce yanında çalıştığı Liseli
dondurmanın sahibi Maşallah Karagöz’ü rol model olarak gördüğünü ve esnaflığı kendisinden
öğrendiğini ifade etmiştir. Yaptığı işin zorluklarının insanı daha özverili yaptığını, cesaret ve
özgüven girişimcinin özelliklerinden olduğunu belirtmiştir. Gençlere önerisi, “ kendilerine hedef
koymaları, çok çalışmalarıdır”.
6. Kültür Kitap Kırtasiye işletmesi sahibi Fatma Turan Gültekin
Ön lisans mezunu olan Gültekin, girişimi kurduğunda 29 şu anda ise 40 yaşındadır. Tek şahıs
işletmeyi 02.02.2006 tarihinde kurmuştur. Girişimi kurduğunda bekar olduğunu şimdi ise evli
olduğunu ifade etmiştir. 7 kardeşin en küçüğüdür. İlk girişimidir fakat daha önce abisinin yanında
aynı sektörde iş deneyimi olmuştur. Girişimcilik eğitimi sertifikası almamıştır. 11 yıldır faaliyette
olan işletmede sadece kendisi çalışmaktadır. İşletmenin ismini abisi belirlemiştir. İşletmenin
sloganı yoktur.
Kuruluş öyküsü: İşletmeyi ilk olarak abisinin açtığını ifade etmiştir. Gültekin, bir süre abisinin
yanında çalıştıktan sonra abisinden burayı devralmış ve işletmeye devam etmiştir. KOSGEB vb.
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herhangi bir kurumdan destek almamıştır. Girişimi kurmadaki temel motivasyonunun evde oturan
bir kadın olmayı kabullenememek olarak ifade etmiştir. İşlerinin fena gitmediği ifade etmiştir.
Yeni bir şube açmaktan ziyade bulunduğu yerde büyümek istediğini ifade etmiştir. Mevcut olan
yerde kaliteyi arttırmanın daha önemli olduğunu belirtmiştir. Genç olmaktan kaynaklanan sorunlar
yaşamadığını ifade etmiştir. Genç girişimcilerin en önemli özelliğinin cesaret ve kendine güven
olduğunu ifade etmiştir. Gençlere önerisinin iletişim becerilerini geliştirmelerini, kendine
güvenmelerini çok çalışmalarını tavsiye emiştir.
7. Almina Giyim işletmesi sahibi Derya Ötün Eren
Lisans mezunu olan Eren, girişimi kurduğunda 24 şunda ise 25 yaşındadır. Tek şahıs işletmeyi
29.03.2016 tarihinde kurmuştur. İlk girişimidir. 5 kardeşin en büyüğüdür. Girişimi kurduğunda
evlidir şuanda da evlidir. Girişimcilik eğitimi sertifikasını üniversitede okurken almıştır. Girişimi
eşinin ve ailesinin desteği ile kurmuştur. KOSGEB vb. kurumlardan destek almamıştır. 1 yıldır
faaliyette olan işletme şuan 2 kişi istihdam etmektedir. Sloganı “Kaliteyi müşteri tamamlar”dır.
İşletme ismini kendisi belirlemiştir. Bu ismin bir marka olabileceğine düşünerek bu ismi
işletmesine vermiştir.
Kuruluş öyküsü: Derya Hanım, babasının esnaf olduğunu bu kültür ile büyüdüğünü ifade etmiştir.
Iğdır’da tesettür giyimin eksikliğini gördüğünü, kendi zevkine güvendiğini ve bu doğrultuda hem
kendisinin giyindiğini hemde müşterilerini giyindirdiğini ifade etmiştir. Girişimi eşinin ve ailesinin
desteği ile kurmuştur. KOSGEB vb. bir kurumdan destek almamıştır. Yanında çalışan bir kişinin de
kendisinden etkilenerek kendi işini kurduğunu böylece girişimcilik kültürüne katkısı olduğunu
belirtmiştir. Girişim başlatmasında iki temel motivasyon kaynağı olduğunu belirtmiştir. Bunlardan
birincisi girişimci bir aileden gelmek ikincisi ise sahip olduğu girişimci karakter olduğunu
belirtmiştir. İşlerinin iyi gittiğini yeni şube hedefi olduğunu ifade etmiştir. Girişimi kurduğunda
etrafından hem kadın olmaktan hem de genç olmaktan kaynaklanan çeşitli olumsuz tepkiler olduğu
gibi babası ve eşinden ise olumlu tepkiler almıştır. Ev ve işi dengelemek için birkaç aylık uyum
süreci geçirdiğini ifade etmiştir. Girişimciliğin hayali olduğunu üniversitede de okuduğu bölümün
bu yüzden işletme olduğunu belirtmiştir. Girişimciliğin özeliklerini; hayal kurmak ve azimli olmak
şeklinde ifade etmektedir. Gençlere, hayallerinden vazgeçmemelerini, çok çalışmalarını
önermektedir.
8. Rüyam Şal ve Eşarp işletmesi sahibi Şükran Cantepe
Ön lisans mezunu olan Cantepe, 25 yaşındadır. Tek şahıs işletmeyi 10.05.2017 tarihinde
kurmuştur. 8 kardeşin üçüncüdür. İlk girişimidir. Girişimcilik eğitimi sertifikası almamıştır. Birkaç
aydır faaliyette olan işletmede sadece kendisi çalışmaktadır. Boş zamanlarında eşinin ve kardeşinin
kendisine yardım ettiğini ifade etmiştir. Girişimi kurmasında eşinin ve kardeşinin maddi ve manevi
desteğinin olduğunu ifade etmiştir. İşletmenin sloganı bulunmamaktadır. İşletme ismini kendisi
belirlemiştir. Kendi işini kurmanın hayali ve rüyaları olduğunu bu yüzden rüyam şal eşarp ismini
koyduğunu ifade etmiştir.
Kuruluş öyküsü: İş yeri açma fikrinin her zaman hayali olduğunu ifade etmiştir. Bu fikirlerini
kardeşi ve eşiyle paylaştığını ve onların desteklerini aldığını ifade etmiştir. Hep ayakları üzerinde
durmak istediğini ve güçlü bir kadın olmak istediğini belirtmiştir. Babasının ticaret ile uğraştığını
babası ile de iş yeri açma fikrini paylaştığını ve onunda desteğini aldığını ifade etmiştir.
KOSGEB’den destek almamıştır. Girişimi kurmadaki temel motivasyon kaynağının ailesinin
girişimici bir aile olması ve hayallerinin peşinden gitmesi olduğunu belirtmiştir. İşlerinin iyi
olduğunu ve büyüme hedefi olduğunu belirtmiştir. Ancak yeni bir işletme oldukları için önceliğin
kalıcılığı sağlamak olduğunu belirtmiştir. Genç olmanın zorluğunu tecrübe eksikliği olarak
görebiliriz ama daha önceden bir iş deneyimi olduğu için bu zorluğu çok yaşamadığını ifade
etmiştir. Ailesinden herkesin kendisine güvendiğini sen bu işe girersen mutlaka başarırsın dediğini
ifade etmiştir. Girişimcilerin en önemli özelliğinin kendi becerisine güvenmek, güçlü olmak, iyi
iletişim sahibi olmak, sabırlı ve güvenilir olmak olduğunu söylemiştir. Cesaret ve aile desteğinin de
önemli olduğunu eklemiştir. Gençlere önerisi “ kararlı adımlar atmak, güçlü olmak ve insanlara
güven vermeyi başarmaları”dır.
9. Kelebek Ev Tekstil Ürünleri işletmesi sahibi Esenay Şöllü
Lise mezunu olan Şöllü, girişimi kurduğunda 30 şimdi ise 32 yaşındadır. Tek şahıs işletmeyi
11.03.2015 tarihinde kurmuştur. İlk girişimidir, daha önce abisinin yanında aynı sektörde
çalışmıştır. Girişimi kurduğunda ve şu anda evlidir. KOSGEB’den girişimcilik eğitimi sertifikası
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almıştır. 2 yıldır faaliyette olan işletmede şuan kendisi çalışmaktadır ancak ileride personel
istihdam etmeyi düşünmektedir. İşletmenin sloganı yoktur. Esenay Hanım işletme ismini kendisi
koymuştur. İş yerine bu ismi koymasının nedeninin ise; kızının kelebekleri çok sevmesi olduğunu
ifade etmiştir.
Kuruluş öyküsü: Şöllü, daha önce abisinin yanında aynı sektörde çalışmıştır. Ancak işten
ayrılmıştır ve kısa süre sonra işletmesini açmaya karar vermiştir. İnternetten araştırıp KOSGEB’in
bu tip destekleri olduğunu öğrenmiştir. KOSGEB’e başvurduktan sonra 3-4 ay süre sonra kursa
gittiğini daha sonra ise KOSGEB desteğiyle işini kurduğunu ifade etmiştir. Şöllü, kendisini üreten
bir birey olarak tanımlamaktadır. Girişimi kurmadaki temel motivasyonunun evde oturan, tüketen
bir ev kadını olmayı kabul edememesi olduğunu belirtmiştir. KOSGEB’in kendisine ciddi
katkılarının olduğunu ve bu katkılarından memnun olduğunu ifade etmektedir. Şöllü, işlerinin iyi
olduğu ve uygun zamanı kollayıp ikinci şubesini açmayı planlamaktadır. Genç olmanın zorluğunun
öncelikle önyargılar olduğunu, fakat dik ve lider duruşuyla hep onurlandırıldığını belirtmiştir.
Girişimcinin özelliklerini cesur olmak, riski sevmek ve azimli olmak olarak belirtmiş ve piyasayı
bilmek de önemlidir demiştir. Şöllü gençlere; kendi işlerini kurmalarını, üretmelerini ve çok
çalışmalarını tavsiye etmektedir.

4.2. Genç Girişimcilerin Kişilik Özellikleri
Iğdır ilinde ulaşılabilen 9 genç girişimcinin girişimcilik özellikleri de analiz edilmiştir. Genç
girişimcilerin kişilik özelliklerini belirlemek için Gürol ve Atsan (2006)’ın 40 soruluk anketi
kullanılmıştır. 5’li Likert ölçeği ile girişimci özellikleri değerlendirilmiştir. SPSS 17 program
kullanılarak verilerin hem boyut ortalamaları hem de genel toplam ortalamaları Tablo 1 ve Tablo
2’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Girişimci kişilik özellikleri genel ortalaması *

Girişimciler (1-5)

BM

1 Rüyam Şal Eşarp

4,50

2 Kültür Kitap Kırtasiye

4,33

3 Çıtır Kuruyemiş

4,33

4 Seçkin Kırtasiye

4,50

5 Mira Lezzet Dünyası

4,83

6 Aydın Mühendislik

3,83

7 Iğdır Has Unlu Mamülleri

4,50

8 Almina Giyim

YA
4,50
2,50
4,33
4,66

RA
4,33
3,16
3,33
3,16

KG

İKO

BT
3,62

Genel
ortalama

4,66

4,38

3,66

3,38

2,38

3,20

3,50

3,13

3,30

3,60

4,83

3,88

3,88

4,13

5,00

3,66

4,83

4,30

4,66

3,66

4,33

4,13

4,00

3,66

4,16

4,00

4,83

4,83

3,16

4,33

2,75

3,30

9 Kelebek Ev Tekstil Ürünleri

4,00

4,50

3,16

4,50

4,13

Genel Ortalama

4,41

4,63

3,48

3,83

3,49

4,83
4,35

3,63
3,50
3,63

4,30

4,33
4,10
3,98
4,13
4,30
4,00

* BM: Başarma motivasyonu; YA: Yaratıcılık; RA: Risk alma; KG: Kendine güven; İKO: İç kontrol odağı; BT: Belirsizliğe tolerans

Tablo 1’e göre kadın girişimcilerin kişilik özellikleri sırasıyla yaratıcılık, başarma motivasyonu,
kendine güven, iç kontrol odağı, belirsizliğe tolerans ve risk almadır. Girişimci özellikler dikkate
alınarak yapılan sıralama ise Mira Lezzet Dünyası, Kelebek Ev Tekstil, Rüyam Şal Eşarp, Seçkin
Kırtasiye, Almina Giyim, Aydın Mühendislik, Iğdır Has Unlu Mamülleri, Çıtır Kuruyemiş ve Kültür
Kitap Kırtasiye şeklindedir.
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Girişimciler

Tablo 2: Girişimci kişilik özellikleri genel toplam*
BM
YA
RA
KG
İKO
(6-30)
(6-30)
(6-30)
(6-30)
(8-40)

BT
(8-40)

Genel
(40-200)

1 Rüyam Şal Eşarp

27,00

27,00

26,00

28,00

35,00

29,00

172,00

2 Kültür Kitap Kırtasiye

26,00

15,00

19,00

22,00

27,00

19,00

128,00

3 Çıtır Kuruyemiş

26,00

26,00

20,00

21,00

25,00

26,00

144,00

4 Seçkin Kırtasiye

27,00

28,00

19,00

29,00

31,00

31,00

165,00

5 Mira Lezzet Dünyası

29,00

30,00

22,00

29,00

34,00

29,00

173,00

6 Aydın Mühendislik

27,00

28,00

22,00

26,00

33,00

28,00

164,00

27,00

24,00

22,00

25,00

32,00

29,00

159,00

29,00

29,00

19,00

26,00

36,00

26,00

165,00

24,00

27,00

19,00

29,00

40,00

33,00

172,00

7 Iğdır Has Unlu
Mamülleri
8 Almina Giyim
9 Kelebek Ev Tekstil
Ürünleri

* BM: Başarma motivasyonu; YA: Yaratıcılık; RA: Risk alma; KG: Kendine güven; İKO: İç kontrol odağı; BT: Belirsizliğe tolerans

Tablo 2’e göre girişimcilerin alabileceği en yüksek skor 200’dür. Girişimci özelliklerine göre
yapılan sıralama Mira Lezzet Dünyası, Kelebek Ev Tekstil Ürünleri, Rüyam Şal Eşarp, Seçkin
Kırtasiye, Almina Giyim, Aydın Mühendislik, Iğdır Has Unlu Mamülleri, Çıtır Kuruyemiş ve Kültür
Kitap Kırtasiye şeklindedir. 9 kadın girişimcinin genel girişimcilik özelliği toplamlarının
ortalaması ise 160’tır.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada genç girişimcilerin öyküleri, girişimci kişilik özelikleri ve girişim başlatmada eğitim
faktörünün etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Genç girişimcilerin öykülerine göre gençlerin
yaratıcılık, başarma motivasyonu, kendine güven becerileri oldukça fazladır. Genç yaşta az
sermayeleri ile güvendikleri emekleri ve yaratıcılık becerileriyle; kendi işinin patronu olma,
hayalleri gerçekleştirme, emir altında çalışmak istememe, bağımsız ve serbest çalışma gibi
nedenler ile girişimlerini başlattıkları gözlenmiştir. Nitekim yazındaki çalışmalarda benzer
sonuçlar vardır. Ceylan ve Demircan’ın (2002:9-10) yaptığı araştırmada kendi işinin patronu olmak
ve para kazanmak unsurları girişimcilerin en önemli motivasyon kaynağı olarak belirlenmiştir.
Ayrıca Kutaniş ve Hancı (2004:463), Kutaniş ve Alpaslan (2006:146), Karateke (2006:57),
Doğramacı (2006:53) ve Benzing ve arkadaşları (2009:67) tarafından yapılmış çalışmalarda da
benzer sonuçlara ulaşılmıştır.
Araştırma kapsamındaki mülakatlardan elde edilen sonuçlara göre; genç girişimcilerin girişim
başlatmalarında eğitim faktörünün etkili olmadığı görülmüş, hatta görüşülen bazı girişimciler
KOSGEB eğitimleri sırasında eğitimlerden sıkılıp kursu tamamlamayan kişilerin olduğu bilgisini
paylaşmışlardır. Araştırmada, KOSGEB eğitimlerinin girişimcilik faaliyetini başlatmada bir
etkisinin olmadığı bulgusu ortaya çıkmış olsa da genel olarak eğitimin özelde ise girişimcilik
eğitimlerinin insan davranışlarını değiştirme ve bunları geliştirme etkisinin olduğu
unutulmamalıdır. Bu bağlamda girişimcilik eğitimlerinin daha ilgi çekici hale getirilmesi
önerilebilir. Nitekim; Çetinkaya Bozkurt ve Alparslan (2013)’in çalışmasında girişimcilik
derslerinin işleyişiyle ilgili benzer önerilere (teorikten ziyade uygulama, girişimcilerin derslere
daveti vb) ulaşılmıştır. Gençlerin girişim başlatmalarındaki en önemli motivasyon kaynağı daha
çok girişimci geçmişe sahip ailelerden gelmeleridir. Literatürde de benzer sonuçlara ulaşıldığı
görülmekte olup; Edelman vd. (2016) çalışmasında girişimci geçmişe sahip ailelerden gelen
öğrencilerin, daha fazla girişimcilik başlatma kabiliyeti taşıdığı ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmada genç girişimcilerin kişilik özellikleri sırasıyla yaratıcılık, başarma motivasyonu,
kendine güven, iç kontrol odağı, belirsizliğe tolerans ve risk almadır. Bu bulgu Koh (1996)’nın
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bulgularına benzerdir ki girişimcilik eğilimine sahip olanlar sahip olmayanlara göre daha fazla
yaratıcılık ve belirsizliğe tolerans özelliği göstermiştir.
Bu çalışmaya katılan girişimcilerin çoğunluğunu 29 ve daha alt yaş grubundaki bireylerdir.
Girişimcilerin girişim başlatma yaş ortalamaları 27.8’dir. Çalışmaya katılan girişimcilerin
çoğunluğu evli ve girişimlerin genellikle 2015 sonrası ortaya çıktığı gözlenmiştir. Ayrıca 2006
yılından bu yana faaliyet gösteren girişimlerde bulunmuştur. Girişimcilerin çoğu yaşları genç
olmasına rağmen belli bir iş tecrübesine sahip olduktan sonra girişimcilik faaliyetinde
bulunmaktadırlar. Genç girişimcilerin büyük bir çoğunluğunun genç yaşta girişim başlatmaktan
dolayı sorun yaşamadığı gözlenmiştir. Bunun nedeni ise ağırlıklı olarak belli bir iş tecrübesi
edindikten sonra kendi girişimini başlattıkları ve hem aileleri hem de eşleri tarafından destekleniyor
olmaları gösterilebilir. Genç girişimcilerin çoğunluğunun daha önce bir iş deneyimine sahip ve lise,
ön lisans ve lisans mezunu oldukları görülmüştür.
TRA2 Bölgesinde KOSGEB’den alınan uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin yeni girişimci
bireyler yaratıp yaratmadığı ile ilgili bilgiler incelenmiştir. Ağrı ilinde 2011-2016 yılları arasında
3644 kişi eğitim almış 241 girişimci destek almıştır (%6,6) yani kendi iş yerini açmıştır. Kars ilinde
ise 2012-2017 yılları arasında 4157 kişi eğitim almış 155 girişimci destek almıştır (%3,7)
(www.kosgeb.gov.tr). Bu araştırma sonucunda ise ulaşılabilen 9 genç girişimciden sadece 3’ü
KOSGEB’den eğitim ve destek alarak iş yerini açmıştır. 1 kişi ise üniversitede girişimcilik eğitimi
almıştır ancak girişimi başlatmasındaki temel nedenin eğitimden çok ailesinin girişimci bir aile
olduğunu belirtmiştir. Buna göre girişimcilik eğitimlerinin hem girişimci kişilik özelliklerinin
iyileşmesine hem de girişimcilik eğilimine etkisinin yeterli olmadığı söylenebilir.
Genç girişimcilerle yapılan mülakat neticesinde gerek üniversitelerde gerekse KOSGEB vb.
kurumlarda verilen girişimcilik eğitimleri gerekli ve önemli olarak görülmüş olsa da yeterli
olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca KOSGEB eğitimlerinden ve desteklerinden hiç haberi olmayan
girişimciler bulunmaktadır. Bununla birlikte genç girişimcilerin birçoğu KOSGEB eğitimlerini ve
desteklerini ağır bürokratik işlemler gerektirdiği için tercih etmediklerini dile getirmektedir. Bu
araştırma sonuçlarına göre; gençler kendi işini kurmaları konusunda bilinçlendirilmeli, KOSGEB
vb. destekler konusunda ayrıntılı bilgilendirilmeli ve bürokratik işlemler konusunda önyargılardan
kurtarılarak hayallerini gerçekleştirmeleri sağlanmalıdır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda
farklı bölgelerdeki genç girişimcilerin öyküleri, kişilik özellikleri ve girişimcilik eğitimleri üzerine
çalışmalar yapılabilir. Ayrıca genç girişimcilerin öyküleri ile girişimci kişilik özellikleri ve
girişimcilik eğitimlerinin arasındaki ilişkiyi analiz etmek yazındaki bir boşluğu kapatabilecektir.

KAYNAKLAR
AYTAÇ, Ö. ve İlhan S. (2007), “Girişimcilik ve Girişimci kültür: Sosyolojik Bir Perspektif”,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:18, 85-100.
BAŞAR, M. (2013), “Girişimcilik ve Girişimcilik Süreçleri”, (Editör. Yılmaz Ürper),
“Girişimcilik”, Anadolu Üniversitesi yayınları, Eskişehir, sayfa: 2-20.
BENZİNG, C., Hung, M. C. ve Kara O. (2009). “Entrepreneurs in Turkey: A Factor Analysis
of Motivations, Success Factors, and Problems”, Journal of Small Business Management,
(47), 58-91.
BOWMAN, C. (1999), “Action-led strategy and managerial self-confidence”, Journal of
Managerial Psychology, 14 (7/8), 558-568.
BOZKURT, Ö. ve Erdurur, K. (2013), “Girişimci kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimindeki
etkisi: potansiyel girişimciler üzerinde bir araştırma”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi,
8(2), 57-78.
ÇETİNKAYA, B. Ö. ve Alparslan, A.M. (2013), “Girişimcide Bulunması Gereken Özellikler İle
Girişimcilik Eğitimi: Girişimci ve Öğrenci Görüşleri”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi,
8(1), 7-28.
CEYLAN, A. ve Demircan N. (2002), “Girişimcilerin Başarı, Güç ve Yakın İlişki
İhtiyaçlarının Kişilik Özellikleriyle İlişkisi Üzerine Düzce Bölgesi’ndeki KOBİ’lerde
Bir Araştırma, 21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri, Doğu
794

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

Akdeniz
Üniversitesi”,
İşletme
Fakültesi,
http://www.emu.edu.tr/smeconf/
turkcepdf%5Cbildiri_21.pdf, (Erişim Tarihi: 29.04.2017). sayfa: 9-10.
CROMİE, S. (2000), “Assessing Entrepreneurial Inclination”, European Journal of Work and
Organizational Psychology, 9 (1), 7-30.
COLLİNS C., Hanges P. and Locke E. (2004), “The Relationship of Achievement Motivation to
Entrepreneurial Behavior: A meta-analysis”, Human Performance, 17 (1), 95-117.
DOĞRAMACI B. (2006), “Kadınları Girişimci Olmaya Yönelten Nedenler ve Giresun
Örneği”, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
DURUKAN T. (2006), “Dünden Bugüne Girişimcilik ve 21. Yüzyılda Girişimciliğin Önemi”,
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1/2, Aralık, 25-37.
EDELMAN L. F., Manolova T., Shirokova G., Tsukanova T. (2016), “The impact of family
support on young entrepreneurs' start-up activities”, Journal of Business Venturing, 31,
428–448.
GELDHOF G. J., Malin H., Johnson S. K., Porter T., Kendall B. C., Weiner M. B., Agans J. P.,
Mueller M. K., Hunt D., Colby A., Lerner R. M., Damon W. (2014), “Entrepreneurship in
young adults: Initial findings from the young entrepreneurs study”, Journal of Applied
Developmental Psychology (35), 410–421.
GÜROL Y. ve ATSAN N. (2006), “Entrepreneurial characteristics amongst university
students Some insights for entrepreneurship education and training in Turkey”,
Education + Training, Vol. 48 (1), 25 -38
GLOBAL ENTREPRENEURSHİP MONİTOR, (2015-2016), sayfa: 8.
İŞÇAN, Ö. F. ve KAYGIN, E. (2007), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
15 (2), 443-462.
KARATEKE, G. (2006) “Kadınları Girişimciliğe İten Faktörler”, Yayınlanmış Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
KUTANİŞ, R. Ö. ve Hancı A. (2004), “Kadın Girişimcilerin Kişisel Özgürlük Algılamaları”, 3.
Bilgi- Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, 457-464.
KUTANİŞ, R. Ö. ve Alpaslan S. (2006), “Girişimci ve Yönetici Kadınların Profili Farklı
mıdır?”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 8 (2), 139-153.
KOH, H. C. (1996), “Testing hypotheses of entrepreneurial characteristics A study of Hong
Kong MBA students”, Journal of Managerial Psychology, 11(3), 12-25.
MARANGOZ M. (2016), “Girişimcilik”, (Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı) Beta
Yayıncılık, İstanbul.
ÖREN, K. ve Biçkes, M. (2011), “Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki
Etkileri (Nevşehir’deki Yüksek Öğrenim Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir
Araştırma)”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16
(3), 67-86.
PEARCE II A. J., Robinson R. B. Jr. (2015), “Stratejik Yönetim-Geliştirme Uygulama ve
Kontrol içerisinde İnovasyon ve Girişimcilik”, (On İkinci Basımdan Çeviri), (Bölümü
Çeviren Adem ÖĞÜT, Çeviri Editörü Mehmet Barca), Nobel yayınları, Ankara, sayfa: 369394.
RAPOSO M. ve Paço d. A. (2011), “Entrepreneurship education: Relationship between
education and entrepreneurial activity”, Psicothema, 2011. Vol. 23, nº 3, 453-457.
ROTTER J. B. (1996), “Generalized expectan-cies for internal versus external control of
reinforcement”, Psychological monographs: General and applied, 80 (1), 1-28.
ÜLPER, Y. (2014), “Girişimcilik”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
YILDIZ S. ve Alp S. (2012), “Girişimcilik Teorisi Çerçevesinde Kobilerin Ekonomiye Etkileri
ve Rekabet Koşullarını Etkileyen Faktörler”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 7 (2), 2949.

Internet alıntıları;
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24643 (Erişim Tarihi: 11.08.2017).
www.kosgeb.gov.tr (Erişim Tarihi: 11.08.2017).
http://www.kigem.com/genc-girisimcilik-neden-onemli-.html (Erişim Tarihi: 11.08.2017)
www.gemconsortium.org, (Erişim Tarihi: 11.08.2017)
795

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

TURİSTLERİN TATİL DENEYİMLERİNİN
TATİL MEMNUNİYETİ VE GENEL YAŞAM
MEMNUNİYETİNE ETKİSİ
EFFECTS OF LEISURE EXPERIENCES OF TOURISTS ON
LEISURE SATISFACTION AND LIFE SATISFACTION
Faruk YÜKSEL1

Burhan KILIÇ2

Volkan AKTAN3

ABSTRACT
Leisure has become one of the basic needs of individuals in modern societies. The intense work
life, stressful working conditions and the intensity of everyday life lead people to mental and
physical relaxation efforts by moving away from their routine environment for a period of time,
and therefore people feel need for a vacation. The purpose of this study in this context is to
determine the effect of leisure experience initially on leisure satisfaction and then to examine the
effect of leisure experience on overall life satisfaction. The research was conducted on native
(Turkish) tourists in Bodrum (Turkey) destination. A preliminary data of a comprehensive study
was used and the research was conducted with 238 participants via convenience sampling method.
After literature review, it has been found that such a study with Turkish tourists was not found.
Keywords: Leisure experience, leisure satisfaction, life satisfaction, Bodrum, Turkish tourist

ÖZET
Tatil günümüz modern toplumlarında bireylerin temel ihtiyaçlarından birisi haline gelmiştir. Yoğun
iş temposu, stresli çalışma koşulları ve günlük yaşamın getirdiği yoğunluk insanları bulundukları
çevreden bir süreliğine de olsa uzaklaşarak mental ve fiziksel olarak rahatlama çabalarına sevk
etmekte ve dolayısıyla, insanlar tatil yapma ihtiyacı hissetmektedirler. Bu bağlamda çalışmanın
amacı, turistlerin tatil deneyimlerinin tatil memnuniyeti üzerindeki etkisinin tespit edilmesi ve
ardından tatil memnuniyetinin tatil sonrasında genel yaşam memnuniyeti üzerindeki etkisinin
incelenmesidir. Araştırma Bodrum destinasyonunda yerli (Türk) turistler üzerine yapılmıştır. Geniş
kapsamlı bir araştırmanın ön verileri kullanılmış ve kolayda örneklem yöntemi ile belirlenen 238
katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan literatür taramasında, Türk turistlerle yapılan böyle bir
çalışmaya rastlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Tatil deneyimi, tatil memnuniyeti, yaşam memnuniyeti, Bodrum, Türk
turist.
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GİRİŞ
Geçmişten günümüze, iş hayatındaki ve günlük hayattaki karmaşa ve yoğunluk artıkça bireylerin
dinlenme ihtiyacı da artmış ve geçmişte bir lüks olan seyahat etme ve tatil yapma eylemi, artık bir
ihtiyaç haline gelmiştir. Yoğun gündelik yaşam sonrası tatil yapan bireyler, kendilerini yenilenmiş
ve dinlenmiş hissetmekte, tatilde edindikleri olumlu ruh hallerinin etkisini, tatil sonrası genel
yaşamlarında da hissetmektedirler. Dolayısıyla, tatil deneyimlerinin genel yaşam memnuniyetleri
üzerinde etkili olabileceği varsayılmaktadır.
Araştırmanın, tatil deneyimlerinin tatil memnuniyeti ve genel yaşam memnuniyetine nasıl katkıda
bulunabileceğinin kavranmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada özellikle, turizm
literatüründe yer almayan (Chen, Petrick ve Shahvali, 2014) turizm tecrübelerinin iyileştirme
boyutlarına odaklanılması hedeflenmektedir. Buna ek olarak, çalışmada olumlu tatil deneyimlerinin
tatil memnuniyetinin yanı sıra genel yaşam memnuniyetine de olumlu etkilerinin olacağı
varsayılmaktadır. Eğer varsayılan ilişkiler desteklenirse, buradan hareketle Bodrum’da turizm
hizmetlerinde rol alan bireylerin turistlerin memnuniyetlerini sağlama ve tatil esnasında turistlerin
streslerini azaltmalarında onlara yardımcı olma çabalarının Bodrum’a yer alan turizm işletmelerinin
başarısında etkin bir şekilde rol oynayacağı ön görülmektedir. Çalışma bu açıdan önemlidir.
Alanyazın incelendiğinde yaşam memnuniyetinin, bireylerin hayatlarıyla ilgili duymuş oldukları
memnuniyeti yansıttığı ve bu memnuniyetin iş hayatı, özel hayat veya tatil gibi hayatın belli
dönemlerine karşı verdiği duygusal tepkiler sonucunda ortaya çıktığı görülmektedir (Hong &
Giannakopoulos, 1994). Yaşam memnuniyeti, bireylerin yaş, cinsiyet, eğitim, gelir düzeyi, sağlık
durumları gibi demografik unsurlara bağlı olarak, sosyal aktivitelere katılım düzeyleri, hayatlarında
meydana gelen önemli olaylar ve yaşamlarındaki değişikliklere verdiklere olumlu duygusal tepkiler
sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında tatil memnuniyeti ise, yaşam memnuniyetinin ve sosyal
memnuniyetin bir parçası olarak ortaya çıkmaktadır. Beard ve Ragheb (1980), tatil memnuniyetini
tatilde geçirilen zamanda gerçekleştirilen aktiviteler sonucu elde edilen olumlu algı olarak
tanımlamakta ve tatilde elde edilen bu olumlu psikolojinin bireylerin genel yaşamlarında önemli bir
rol oynadığını belirtmektedir. Bu nedenle tatil tercihleri ile kişisel ve sosyal uyum, sağlık ve genel
mutluluk arasında ilişki olduğu öne sürülmektedir.
Psikoanalitik teoriler içerisinde yer alan Alport teorisine göre memnuniyet duygusu ya da haz,
insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ortaya çıkan bir haldir ve ortalama bir insanın hayal
edebileceği bir durumdur (Hezar Jaribi ve Najafi, 2012). Tatil memnuniyeti ise, turistlerin gidilen
destinasyondaki etkinliklere paralel olarak edindiği bireysel tecrübelerinin psikolojik bir sonucu
olarak ortaya çıkan duygulardır (Baker ve Crompton, 2000). İnsan yaratılışı gereği muhtaç bir
varlıktır ve onun başarı derecesi ihtiyaçlarının giderilmesinin bir fonksiyonudur. Dolayısıyla, tatil
memnuniyeti de turistlerin insani ihtiyaçlarının karşılanmasının bir fonksiyonudur ve turist
davranışları da tatil memnuniyetinin bir fonksiyonudur (Bazneshin, Hosseini ve Azeri, 2015:130).
Tatil memnuniyetinin artışıyla, hizmet üreticilerinin gelirlerinin ve karlılıklarının da artışı söz
konusu olabilmektedir. Dolayısıyla, memnuniyetin bilişsel ve davranışsal sonuçlarını fark etmek ve
anlamak destinasyon yönetimi açısından oldukça önemlidir (Dmitrovic, Cverbar, Kolar, Brencic,
Ograjensek ve Zabkar, 2008).
Satın alma sonrasındaki davranışsal niyetlere ek olarak tatil memnuniyeti ayrıca, genel yaşam
tatmininin belirleyicisi olarak da tanımlanmaktadır. Bundan dolayıdır ki, tatiller, bayram tatilleri ve
boş zaman dinlencelerinin herhangi bir çeşidi insanları mutlu etmektedir (Nawijn, 2011). Ayrıca,
yaşamdan alınan zevk, yaşamın anlamlı oluşu ve yaşamda uğraşların olması gibi etkenlerin yaşam
memnuniyetiyle ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Peterson, Park ve Seligman, 2005:31). İnsan
psikolojisiyle ilgili olan yaşam memnuniyeti, bireyin kendi yaşamını kalite bakımından
değerlendirmesi sonucunda ulaştığı olumluluk olgusudur. Memnuniyet ve haz içeren bu olgu,
bireyin sürdürmekte olduğu yaşamından ne derece hoşnut olduğunu gösteren yaşam doyumunu
ifade etmektedir (Veenhoven, 1996:17). Çok boyutlu bir perspektiften bakıldığında genel yaşam
memnuniyeti işlevsel olarak bireylerin yaşamları içerisinde yer alan esenlik, sosyal yaşam, maddi
refah, iş yaşamı, iş dışındaki yaşamı gibi bir takım bileşenlerle ilgilidir (Lee ve Sirgy, 1995; Sirgy
ve Lee, 2006). Ayrıca Chow’a göre (2005:140), yaşam memnuniyeti yaş, stres düzeyi, yaşam şekli,
cinsiyet ve kişilik özellikleri gibi diğer bir çok belirleyiciden de etkilenmektedir.
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Chen vd. (2016) yaptıkları çalışmada, bireylerin bulundukları çevreden tatil maksadıyla nispeten
uzun bir süre uzaklaşarak tatillerini kesintisiz bir şekilde yaptıklarında, iş stresinin
olumsuzluklarından arındıklarını ve bu durumun tatil sonrasında bireylerin genel yaşam
memnuniyetlerine olumlu katkıda bulunduğu sonucuna varmışlardır. . Bu bilgiler ışığında konuyu
araştırmayı gerekli kılan şu soru ortaya çıkmıştır:
“Tatil deneyimlerinin genel yaşam memnuniyetine nasıl bir etkisi vardır?”
Araştırma sorusuna paralel olarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir:
H1: Turistlerin tatil esnasında edindiği olumlu tatil deneyimlerinin tatil memnuniyeti üzerinde
olumlu etkisi vardır.
H2: Tatil memnuniyetinin tatil sonrasında genel yaşam memnuniyeti üzerinde olumlu etkisi vardır.
H3: Tatil memnuniyetinin tatil sonrası genel yaşam memnuniyeti üzerindeki etkisi ile turistlerin
demografik özellikleri açısından gruplar arasında farklılıklar vardır.

YÖNTEM
Çalışmanın Amacı
Bu çalışma, bireylerin tatil esnasında yaşamış oldukları deneyimlerin tatil memnuniyetlerine ve bu
deneyimlerin ve memnuniyetin genel olarak bireylerin yaşam memnuniyetlerine nasıl bir etkisinin
olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, tatil deneyimlerinin tatil
memnuniyetlerine; tatil memnuniyetlerinin genel yaşam memnuniyetlerine ve tatil deneyimlerinin
genel yaşam memnuniyetlerine etkisi incelenmiştir.
Örneklem ve Veri Toplama
Araştırma yaklaşım tarzına göre nicel; kullanılan araştırma yöntemine göre ise anket araştırmasıdır.
Birincil veriler seçilen örneklemden anket tekniği ile toplanmıştır. Kullanılan anket formu 4
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcıların tatil deneyimlerini anlamaya yönelik
olarak Sonnentag ve Frtiz (2007) ile Chen, Huang ve Petrick’in (2016) çalışmalarından uyarlanan
16 adet önermeye yer verilmiştir. İkinci bölümde, katılımcıların tatil memnuniyetlerini belirlemeye
yönelik olarak Spreng, MacKenzie ve Olshavsky’nin (1996) çalışmalarından uyarlanan 10’lu
semantik diferansiyel ölçeği kullanılmıştır. Anketin üçüncü bölümünde yer alan ve genel yaşam
memnuniyetini belirlemeye yönelik olarak 5’li Likert ölçeği şeklinde hazırlanmış 5 adet önerme
Diener, Emmons ve Griffin (1985) ile Chen, Huang ve Petrick’in (2016) çalışmalarından
uyarlanmıştır. Anketin son bölümünde ise; katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye
yönelik sorulara yer verilmiştir. Tatil deneyimlerinin tatil memnuniyetine ve tatil memnuniyetinin
genel yaşam memnuniyetine etkisinin incelendiği çalışmada kullanılan anket formunun yeterli
olduğu; anket formunda yer alan önermelerin katılımcılar tarafından açıkça anlaşıldığı ve
katılımcıların soruları doğru bir şekilde yanıtladıkları varsayılmıştır.
Araştırmanın evrenini Muğla’ya gelen turistler oluşturmaktadır. Muğla İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre 2016 yılında Muğla’yı 1 milyon 822 bin 777 turist
ziyaret etmiştir (www.muglakulturturizm.gov.tr). Sekaran’ın (1992) çalışmasına göre evreni %5
hata payıyla temsil edebilecek örneklem sayısının 384 olduğu tespit edilmiştir ancak, bu çalışma
kapsamlı bir araştırmanın ön verileri ile gerçekleştirildiği için örneklemini tatil amacıyla Bodrum’a
gelen 238 Türk turist oluşturmuştur. Veriler 2016 yılı Ağustos ve Eylül aylarında Bodrum’da bir
otelde konaklayan turistlerden ve Bodrum şehir merkezindeki turistlerden kolayda örnekleme
yöntemiyle elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi SPSS (Sosyal Bilimler için İstatistik)
programının 22. sürümünde gerçekleştirilmiştir. Programın tanımlayıcı istatistiksel metotlarına
başvurularak verilerin yüzde ve frekans dağılımlarına, aritmetik ortalamalarına ve standart
sapmalarına bakılmıştır (p<0,05).
Anket formunun ilk bölümünde yer alan 16 adet önermeye Cronbach’s Alpha modeli kullanılarak
güvenilirlik analizi yapılmıştır. Buna göre, ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri ,896 bulunmuş ancak,
daha sonra yapılan faktör analizi sonucunda bir önermenin faktör yükü düşük bulunduğu için
analizlere dahil edilmemiştir. Bunun neticesinde, güvenilirlik sorunu olmayan ölçeğin Cronbach’s
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Alpha değeri ,915’e yükselmiş ve böylece yüksek güvenilirlik grubunda yer aldığı anlaşılmıştır.
Ölçeğin 5 önermeden oluşan üçüncü bölümüne güvenilirlik analizi yapılmıştır. Buna göre,
Cronbach’s Alpha değeri ,869 olarak bulunmuş ve herhangi bir güvenilirlik problemi olmadığı
anlaşılmıştır. Çalışmada bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki etki düzeyini ölçmek
için Basit Regresyon Analizi kullanılmıştır.
Analiz ve Bulgular
Araştırma kapsamında tayin edilen örneklem grubunun sosyo-demografik özelliklerine ilişkin
bulguların frekans dağılımları ve yüzdelik değerleri Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler (n=238)
Cinsiyet
n
%
Medeni Durum
Kadın
107
45
Evli
Erkek
131
55
Bekar
Yaş Aralığı
Eğitim Düzeyi
18-25
25
10,5
İlköğretim
26-35
71
29,8
Lise ve Dengi
36-45
83
34,9
Önlisans
46-55
48
20,2
Lisans
56-65
11
4,6
Lisansüstü
65+
Aylık Gelir Aralığı
Tatil Bütçesi
1000 ve altı
17
7,1
1000 ve altı
1001-2000
13
5,5
1001-2000
2001-3000
44
18,5
2001-3000
3001-4000
72
30,3
3001-4000
4001-5000
44
18,5
4001-5000
5001 ve üzeri
48
20,2
5001 ve üzeri
Meslek
Serbest Meslek
36
15,1
Kamu Çalışanı
52
21,8
Özel Sektör
106
44,5
Çalışmıyor
18
7,6
Emekli
4
1,7
Diğer
22
9,2

n
155
83

%
65,1
34,9

5
40
41
123
29

2,1
16,8
17,2
51,7
12,2

22
19
14
24
50
109

9,2
8
5,9
10,1
21
45,8

Buna göre, katılımcıların yarısı lisans mezunu olan, çoğu 36-45 yaşlarında, 3001-4000TL gelire
sahip özel sektör çalışanı evli erkekler olduğu ve yarıya yakınının tatile 5000TL’den fazla bütçe
ayırdığı anlaşılmıştır.
Çalışmada kullanılan ölçeğe uygulanan güvenilirlik analizlerine ilişkin Cronbach’s Alpha değerleri
Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’deki bulgulardan ölçeğin “oldukça güvenilir” olduğu
görülmektedir.
Tablo 2. Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Cronbach’s Alpha Katsayısı
,915
Tatil Deneyimleri
,869
Genel Yaşam Memnuniyeti

n
15
5

Araştırmada, tatil deneyimlerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanan önermelerin hem yapı
geçerliliklerini ölçmek hem de önermeleri belli faktörler altında toplamak amacıyla faktör analizi
uygulanmış ve sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir.
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Tablo 3. Tatil Deneyimlerine İlişkin Ölçeğin Faktör Analizi Sonuçları
FAKTÖRLER
İFADELER
1
2
3
Kendimi işimden uzaklaştırdım
,888
İşe dair her şeyi unuttum
,884
İş hakkında hiçbir şey düşünmedim
,872
İşle ilgili isteklere bir ara verdim
,857
Arkama yaslandım ve rahatladım
,840
Zamanımı rahatlamak için kullandım
,740
Rahatlatan şeyler yaptım
,723
Dinlenmek için zaman ayırdım
,704
Kendi programıma kendim karar verdim
,902
Zamanımı nasıl harcayacağımı kendim
,900
belirledim
Kendim için yapmam gerekenlere karar
,835
verebilecekmişim gibi hissettim
Bir şeyleri kendi istediğim gibi yaptım
,832
,822
Ufkumu genişleten şeyler yaptım
Beyin jimnastiği yaptım

,814

Yeni şeyler öğrendim

,794

Özdeğerler
5,586
3,399
2,242
Faktörlerin Varyansı Açıklama Oranı 37,243
22,657 14,944
Toplam Varyansın Açıklanma Oranı
74,844
Ölçeğin Cronbach’s Alpha Değeri
,915
Kaiser-Meyer-Olkin Ölçümü
,884
Varimax Rotasyonlu Temel Bileşenler Faktör Analizi. p<0,001 / X2:3186,997 / df:105.
Araştırma kapsamında katılımcılara tatil deneyimlerini belirlemek üzere yöneltilen ifadelere faktör
analizi uygulanmıştır. Faktör analizine geçilmeden önce, veri setinin faktör analizine uygunluğunun
belirlenmesi için bazı ön istatistiksel testler yapılmış ve bu testler sonucunda araştırmada kullanılan
veri setinin KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değerinin 0,884 olduğu tespit edilmiş, Bartlett Küresellik
testi sonuçları X2: 3186,997, (df):105, p<0,001 olarak bulunmuş ve Cronbach’s Alpha değerinin
,915 olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlardan, ölçeğin faktör analizi için uygun olduğu
ve yapı geçerliliğini sağladığı anlaşılmıştır. Yapılan faktör analizinin sonuçları Tablo 3’te
verilmiştir.
Faktör analizinde ölçek 3 faktörden oluşmuştur. Bu faktörler sırasıyla; “Dinlenme”, “Kontrol” ve
“Kişisel Gelişim” olarak adlandırılmıştır. Faktörlerin isimlendirilmesinde yapılan literatür taraması
ve faktör yüklerinin dağılımları etkili olmuştur. 16 önermeyle hazırlanan “Tatil Deneyimi” ölçeğine
yapılan faktör analizi sonucunda önermelerden bir tanesinin faktör yükü istatistiksel açıdan 0,5
değerinin altında kaldığından analizlere dahil edilmemiştir.
Çalışmada tatil deneyimlerinin tatil memnuniyetiyle nasıl bir ilişkisi olduğunun ve ne şekilde etki
ettiğinin test edilebilmesi amacıyla basit regresyon analizi uygulanmıştır. Basit regresyon analizine
ilişkin bulgular Tablo 4’te sunulmuştur.
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Tablo 4. Tatil Deneyimlerinin Tatil Memnuniyetine Etkisine İlişkin Regresyon Analizi
t
p
Beta ()
5,824
14,615
,000
Sabit
,228
3,604
,000
Dinlenme
,469
8,034
,000
Kontrol
-,130
-2,216
,028
Kişisel Gelişim
2
,330
R
,321
Düzeltilmiş R2
38,333
F
,000
p
1,892
Durbin-Watson
Analiz sonucunda, bağımlı değişken (Tatil Memnuniyeti) ile bağımsız değişkenlerin (Dinlenme,
Kontrol, Kişisel Gelişim) açıklanma oranının yeterli olduğu görülmektedir (Düzeltilmiş R2=,321).
Ayrıca, Durbin-Watson katsayısı (1,892) oto-korelasyon sorunu olmadığını göstermektedir. Öte
yandan, diğer değerler incelendiğinde F=38,333 ve p=,000 olduğu ve modelin bir bütün olarak her
düzeyde anlamlı olduğu anlaşılmıştır. Bu verilerden anlaşılacağı üzere, “Tatil Memnuniyeti” ile
“Dinlenme” (=,228 / p<0,05) ve “Kontrol” (=,469 / p<0,05) faktörlerinin bağımlı değişkeni
etkiledikleri ve aralarında pozitif yönlü bir ilişki olduğu anlaşılırken, “Kişisel Gelişim” (=-,130 /
p<0,05) faktörünün bağımlı değişkeni etkilediği ancak, aralarında negatif yönlü bir ilişki olduğu
sonucuna ulaşılmış ve bu sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Bu bağlamda, H1
kısmen kabul edilmiştir.
Katılımcıların tatil memnuniyetleri ve genel yaşam memnuniyetleri arasındaki ilişkinin ve etki
düzeyinin belirlenmesi amacıyla basit regresyon analizi uygulanmıştır. Basit regresyon analizine
ilişkin bulgular Tablo 5’te yer almaktadır.
Tablo 5. Tatil Memnuniyetinin Genel Yaşam Memnuniyetine Etkisine İlişkin Regresyon Analizi
t
p
Beta ()
1,347
4,023
,000
Sabit
,467
8,105
,000
Tatil Memnuniyeti
2
,218
R
2
,214
Düzeltilmiş R
65,694
F
,000
p
2,057
Durbin-Watson
Buna göre, bağımlı değişken (Genel Yaşam Memnuniyeti) ile bağımsız değişkenin (Tatil
Memnuniyeti) açıklanma oranlarının yeterli oldukları görülmüştür (Düzeltilmiş R2=,214). Bununla
birlikte, Durbin-Watson katsayısı (2,057) oto-korelasyon sorunu olmadığını göstermektedir. Yine
diğer değerler incelendiğinde, F=65,694 ve p=,000 olduğu ve modelin bir bütün olarak her düzeyde
anlamlı olduğu anlaşılmıştır. Tablo 5’teki verilere göre, “Tatil Memnuniyeti” ile “Genel Yaşam
Memnuniyeti” arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ve “Tatil Memnuniyeti”nin “Genel Yaşam
Memnuniyeti” üzerinde etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır (=,467 / p<0,05). H2 kabul
edilmiştir.
Tablo 6’da “Tatil Deneyimleri” ile “Genel Yaşam Memnuniyeti” arasındaki ilişkiyi test etmek
üzere yapılan basit regresyon analizine ilişkin bulgular yer almaktadır.
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Tablo 6. Tatil Deneyimlerinin Genel Yaşam Memnuniyetine İlişkin Regresyon Analizi
t
p
Beta ()
1,770
7,189
,000
Sabit
,076
1,226
,222
Dinlenme
,565
9,861
,000
Kontrol
-,037
-,638
,524
Kişisel Gelişim
2
,352
R
,344
Düzeltilmiş R2
42,400
F
,000
p
2,072
Durbin-Watson
Tablo 6’daki sonuçlar doğrultusunda “Tatil Deneyimleri” ile “Genel Yaşam Memnuniyeti”
arasındaki ilişki incelendiğinde, model bir bütün olarak istatistiksel açıdan anlamlı olmasına karşın,
“Tatil Deneyimleri”ni oluşturan faktörlerden yalnızca “Kontrol”ün “Genel Yaşam Memnuniyeti”
üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır ((=,565 /
p<0,05). Dolayısıyla, H3 kısmen kabul edilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
1950’lerden günümüze kadar turistik seyahatlerin hacminde istikrarlı bir büyüme gözlemlenmiştir.
Bugün de bu büyüme istikrarını korumaktadır. Dünya üzerinde 1 milyar 300 milyon dolaylarındaki
turist hareketinin UNWTO tarafından 2030 yılına kadar 1 milyar 800 milyon civarında olacağı ön
görülmektedir. Yoğun iş temposu, şehir hayatının olumsuzlukları gibi faktörlerin yol açmış olduğu
stres, yorgunluk gibi çeşitli yıpratıcı çıktılar insan fizyolojisi ve psiklolojisi üzerinde etkili
olmaktadır. Bu olumsuz etkilerden arınmak amacıyla bireyler, rutinden uzaklaşmak, farklılıkları
deneyimlemek ve tazelenerek rehabilite olmak amacıyla yılın belli bir döneminde bulundukları
yerlerden farklı destinasyonlara doğru seyahat etmektedirler. Bu durum geçmişte boş zaman
aktivitesi olarak değerlendiriliyor olsa da, günümüz şartlarında bireyler için bir ihtiyaç haline
gelmiştir. Bireylerin tatil esnasında elde ettikleri deneyimler, tatilden alınan keyfi, memnuniyeti ve
tatmini de etkilemektedir. Yapmış olduğu tatilden memnun dönen bireyler ise, sonrasında olumlu
enerjilerini yaşamlarına da yansıtmaktadırlar. Dolayısıyla, tatil deneyimleri bireylerin genel yaşam
memnuniyetleri üzerinde etkili olabilmektedir.
Bu çalışmada, tatil amacıyla Muğla’ya gelen Türk turistlerin tatil esnasında yaşamış oldukları
deneyimlerin tatil memnuniyetleri ile bu deneyimlerin ve memnuniyetlerin genel olarak yaşam
memnuniyetlerine nasıl bir etkisinin olduğu incelenmiştir. Bu doğrultuda öncelikle, tatil
deneyimlerine ilişkin faktörler belirlenmiş ve bu faktörlere “Dinlenme”, “Kontrol” ve “Kişisel
Gelişim” isimleri verilmiştir. Daha sonra, bu faktörlerin tatil memnuniyetiyle ve genel yaşam
memnuniyetiyle olan ilişkileri incelenmiş ve tatil memnuniyetinin genel yaşam memnuniyetine
nasıl bir etkisi olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamına alınan katılımcıların yarısı
lisans mezunu olan, çoğu 36-45 yaşlarında, 3001-4000TL gelire sahip özel sektör çalışanı evli
erkekler olduğu ve yarıya yakınının tatile 5000TL’den fazla bütçe ayırdığı tespit edilmiştir.
Çalışmada elde edilen sonuçlara göre tatil deneyimlerinin tatil memnuniyeti üzerinde olumlu bir
etkisinin olduğu, ayrıca, tatil memnuniyetinin genel yaşam memnuniyeti üzerinde olumlu etki
bıraktığı ve yine tatil deneyimlerinin genel yaşam memnuniyeti üzerinde olumlu etkiler gösterdiği
anlaşılmıştır. Ancak, tatil deneyimleri “Kişisel Gelişim” boyutunda incelendiğinde tatil deneyimleri
üzerinde negatif etki gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum, “Kişisel Gelişim”in çaba ve
fedakarlık gerektiren unsurlar içermesinden dolayı, insanların tatil esnasında bunlardan uzaklaşmak
ve çaba içerisine girmeden yalnızca rahatlamak istiyor olabilmeleri şeklinde yorumlanabilir.
Sonraki çalışmalarda araştırmacılar, tatil sonrası tekrar işe dönme düşüncesinin bir stres faktörü
olarak turistlerin tatil memnuniyetlerine etkisini araştırabilirler.
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GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Sağlık hizmet sunumu içerisindeki multidisipliner yapıda hastaların ve sağlıklı bireylerin en sık ve
uzun süreli iletişim kurduğu sağlık çalışanı hemşirelerdir4. Sağlık hizmetlerindeki ihtiyaçların ve
açıkların neler olduğunu belirlemek ve bunlara yanıt vermek hemşireliğin profesyonelleşmesi ve
bilimsel gelişmelerin güçlü kullanımı ile mümkündür. Sağlık sektörü, girişimcilik ve yenilikçilik
faaliyetlerini sağlayanlar arasındaki rekabetin cesaretlendirilmesiyle ve mesleki gelişimlerin
sürekliliği ile gelişir. Mesleki gelişimlerin devamlılığının sağlanması ise düşünme ve planlama
gerektiren yoğun bir süreçtir5. Bu süreçte hemşirelerin uygulama alanlarında, mesleki
beklentilerinde ve sağlık sisteminde yer alan boşlukları doldurma ihtiyacı doğrultusunda hemşirelik
girişimciliği yeniden gündeme gelmeye başlamış ve “girişimcilik” kavramı hemşirelik rollerinden
biri olarak literatüre girmiştir6,7,8,9. Hemşirelikte girişimcilik kavramının irdelenmesine katkı
sağlaması amacıyla bu çalışma, hemşirelik yüksekokulunda okuyan öğrencilerin girişimcilik
düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

LİTERATÜR TARAMASI
Girişimcilik eğilimi, kişinin girişimcilik yapmaya yönelmesi ve bunun için kendisine güvenmesini
ifade etmektedir. Dolayısıyla girişimcilik eğilimi, girişimcilik yapabilme yeteneği ile ilgili bir
kavramdır 10.
Sağlık hizmetlerindeki ihtiyaçların ve açıkların neler olduğunu belirlemek ve bunlara yanıt vermek
hemşireliğin profesyonelleşmesi ve bilimsel gelişmelerin güçlü kullanımı ile mümkündür. Sağlık
sektörü, girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerini sağlayanlar arasındaki rekabetin
1

Öğr.Gör., MSKÜ Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, akivrak@mu.edu.tr
Yrd. Doç.Dr., MSKÜ Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, bhulya@mu.edu.tr
3
Öğr. Gör., MSKÜ Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Aci l Yardım Programı, , mahmutbeler@mu.edu.tr
4
WİLSON, A., Whitaker, N. & Whitford, D. (2012). Rising to the challenge of health care reform with entrepreneurial and
intrapreneurial nursing initiatives. The Online Journal of Issues in Nursing, 17(2),
5
ICN. (2004). Guidelines on the nurse entre/intrapreneur providing nursing service. International Council of Nurses, 4-8.
http://www.ipnig.ca/education/Guidelines-NurseEntre-ICN.pdf, Accessed Date: 14.05.2015313
6
ICN. (2004). Guidelines on the nurse entre/intrapreneur providing nursing service. International Council of Nurses, 4-8.
http://www.ipnig.ca/education/Guidelines-NurseEntre-ICN.pdf, Accessed Date: 14.05.2015313
7
Salminen L., Lindberg, E., Gustafsson, M-L., Heinonen, J. & Leino-Kilpi, H. (2014). Entrepreneurship education in health care
education (Volume 1- 8). Hindawi Publishing Corporation Education Research International.
8
WİLSON, A., Whitaker, N. & Whitford, D. (2012). Rising to the challenge of health care reform with entrepreneurial and
intrapreneurial nursing initiatives. The Online Journal of Issues in Nursing, 17(2),
9
ARSLAN, H. & Konuk Şener, D. (2012). Hemşirelikte yeni ve önemli bir kavram: Girişimcilik. İÜFN Hemşirelik Dergisi, 20(2), 140145.
10
GÜREŞÇİ, E. (2014). Girişimcilik eğilimi üzerine bir araştırma: İspir Hamza Polat MYO örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 9
(1), 23-38.
2
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cesaretlendirilmesiyle ve mesleki gelişimlerin sürekliliği ile gelişir. Mesleki gelişimlerin
devamlılığının sağlanması ise düşünme ve planlama gerektiren yoğun bir süreçtir 11.
Özellikle son yıllarda girişimcilik kavramı üzerinde önemle durulması, girişimciliğin akademik
düzeyde titizlikle ele alınması gereken bir konu olarak görülmesine yol açmıştır 12. Toplumda
yenilikçi anlayışın gelişmesinde ve yerleşmesinde temel faktör olarak değerlendirilen girişimciliği
etkileyen unsurların belirlenerek, girişimciliği teşvik edici tutum ve uygulamaların geliştirilmesi,
sağlık hizmeti sunumu kalitesi açısından oldukça önemlidir 13. Bu nedenle hemşirelik bölümünde
okuyan ve girişimciliğe eğilimli olan öğrenciler girişimcilik faaliyetlerine teşvik edilmedir. Bu
kapsamda farklı alanlarda bulunan üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemek
amacıyla yapılan çalışmalar incelendiğinde, okudukları bölüm fark etmeksizin girişimcilik
düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür 14,15,16,17,18,19,20. Ülkemizde girişimcilik ve girişimcilik
eğilimi üzerine yapılan çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen sağlık alanında girişimcilikle ilgili
yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır 21,22,23.
Girişimciliğin sahip olduğu stratejik önem sebebiyle, girişimciliği konu alan araştırmaların
yapılmasında bilim adına pratik fayda olduğu, kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bu açıdan
konuya bakıldığında; "potansiyel girişimci adayı olan üniversite öğrencilerinin girişimcilik
özelliklerinin incelenmesine yönelik çalışmaların; gelecekte adım atacakları iş dünyası ile ilgili
planlarının oluşturulmasında, girişimcilikle ilgili teorik bilgiye sahip olmalarının sağlanmasında ve
girişimciliğe yönelmeleri için cesaretlendirilmelerinde katkı sağlayabileceği" düşünülmektedir 24.

TASARIM VE YÖNTEM
Tanımlayıcı-kesitsel tipte tasarlanan bu çalışma bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi
hemşirelik bölümünde okuyan 138 gönüllü öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Örnekleme yöntemi
olarak, kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Anket
araştırmacılar tarafından geliştirilen demografik bilgi formu ile Yılmaz ve Sünbül tarafından
geliştirilen25 “Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği”nden oluşmuştur (Cronbach’s alfa=0,90).
Anketler elektronik ortamda hazırlanarak, öğrencilerin üye oldukları sosyal medya paylaşım
sayfasında yayınlanmış ve Nisan- Mayıs 2017 döneminde gönüllü olan öğrenciler tarafından
doldurulmuştur.
11

ICN. (2004). Guidelines on the nurse entre/intrapreneur providing nursing service. International Council of Nurses, 4-8.
http://www.ipnig.ca/education/Guidelines-NurseEntre-ICN.pdf, Accessed Date: 14.05.2015313
12
YILDIZ, S. & Kapu, H. (2012). Üniversite öğrencilerinin bireysel değerleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki: Kafkas
Üniversitesinde bir araştırma. KAÜ-İİBF Dergisi, 3(3), 39-66.
13
ÇETİNKAYA Bozkurt, Ö., Kalkan, A., Koyuncu, O. & Alparslan, A.M. (2012). Türkiye'de girişimciliğin gelişimi: girişimciler
üzerine nitel bir araştırma. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 1(15), 229-24.
14
AKÇAKANAT, T., Mücevher, M.H. & Çarıkçı, İ.H. (2014). Sözel, sayısal, eşit ağırlık bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerinin
girişimcilik eğilimlerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi: SDÜ örneği. AKÜ İİBF Dergisi, 16(2), 137-154.
15
ÇALIŞKAN MAYA, İ., Uzman E. & Işık, H. (2012). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin farklı kaynaklardan
aldıkları sosyal desteğin yordanması. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 7(1), 23-48.
16
GEMLİK, N. & Kıraç, R. (2013). Sağlık yönetimi öğrencilerinin girişimcilik özellikleri üzerine bir araştırma. Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 163-170.
17
PAN, V.L. & Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.
NWSA- Education Science, 10(2), 125-138
18
ULUYOL, O. (2013). Öğrencilerin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesi: Gölbaşı Meslek Yüksekokulu. Adıyaman Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (15), 349-372.
19
YILDIZ, S. & Kapu, H. (2012). Üniversite öğrencilerinin bireysel değerleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki: Kafkas
Üniversitesinde bir araştırma. KAÜ-İİBF Dergisi, 3(3), 39-66.
20
YILMAZ, E. & Sünbül, AM. (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1),195-203.
21
ESER, G., & Yıldız, M. L. (2015). Türkiye'de Girişimcilik Araştırmalarının Odağı Nedir?-Yazın Üzerine Bir İnceleme-. Journal of
Marmara University Social Sciences Institute/Öneri, 11(43), 91-117.
22
ÇAKIR DOLU, İ., Dönmez Temucin, E. & Arslan Özkan, H. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri ile Bazı İlişkili
Faktörlerin Değerlendirilmesi. Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi, 11(2), 293-314.
23
GEMLİK, N. & Kıraç, R. (2013). Sağlık yönetimi öğrencilerinin girişimcilik özellikleri üzerine bir araştırma. Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 163-170.
24
DEMİREL, Erkan T. ve Mehmet TİKİCİ (2010) “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Beyin Baskınlık Analizi İle
Değerlendirilmesi”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 9(32), 221-253.
25
YILMAZ, E. ve Sünbül, A. M. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 195-203
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Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği; Hiçbir zaman (1), Nadiren (2), Bazen (3), Sık sık (4) ve
Çok sık (5) olarak değerlendirilen 5’li likert tipinde toplam 36 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin
puan aralığı 36-180’dir. Puan arttıkça girişimcilik eğilimi artmaktadır. Girişimcilik eğilimi
düzeylerinin değerlendirilmesinde 36-64 puan “Çok Düşük Girişimcilik”, 65-92 puan “Düşük
Girişimcilik”, 93-123 puan “Orta Düzeyde Girişimcilik”, 124-151 puan “Yüksek Girişimcilik”,
152-180 puan ise “Çok Yüksek Girişimcilik” olarak gruplandırılmaktadır.
Veriler SPSS 22.0 paket programında sıklık, yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma
minimum ve maksimum değerler kullanılarak değerlendirilmiştir. Girişimcilik eğilimleri
puanlarının bağımsız gruplarda karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis-H
testi kullanılmış, 0.05 önem düzeyi olarak kabul edilmiştir.
Çalışmadan önce ölçeği geliştiren araştırmacılardan ölçek kullanım izni ve anketin sosyal ortamda
paylaşılması için site sahiplerinden yayın izni alınmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Ülkemizde girişimcilik ve girişimcilik eğilimi üzerine yapılan çok sayıda çalışma bulunmasına
rağmen hemşirelik alanında girişimcilikle ilgili yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Hemşirelik
öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlendiği bu çalışmaya katılan öğrencilerin yarısından
biraz fazlasını (%58) kadınların, %56.5’ini 18-21 yaş aralığında olanların, çoğunluğunu (%70.3)
geliri giderine eşit olanların ve sivil toplum kuruluşuna üye olan (%79.7) öğrencilerin oluşturduğu,
annelerinin çoğunlukla ilkokul mezunu (%52.2) ve ev hanımı olduğu (%85.5); babalarının ise
%41.3’ünün ilkokul mezunu olduğu ve meslek dağılımda ise serbest meslek sahiplerinin (%35.5)
çoğunlukta olduğu görülmektedir.
Mezuniyet sonrası kariyer hedefleri incelendiğinde; %67.4’ünün “kamu”, %8’inin “özel sektör” ve
yalnızca %18.8’inin kendi işini kurmayı amaçladığı ve bununla birlikte %5.8’inin akademik
kariyer planladıkları görülmüştür. Öğrencilerin %47.8’i mezuniyet sonrası bir yıl içinde iş bulma
olasılıklarını %60’dan daha yüksek olarak düşünmektedir. İş hayatına ilişkin kendisine ait bir fikri
olduğunu söyleyen öğrenciler ise %54.3 oranındadır.
Araştırmada hemşirelik öğrencilerin girişimcilik ortalama ölçek puanı 135.46±28.563 (Max-Min:
180-55) olarak belirlenmiştir. Çalışmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin %25.9’u “çok yüksek
girişimcilik”, %50’si “yüksek girişimcilik”, %10.9’u “orta düzeyde girişimcilik”, %7.2’si düşük
girişimcilik ve %2.9’u “çok düşük girişimcilik” düzeyine sahiptir. Çakır ve arkadaşlarının (2016)
İstanbul’da vakıf üniversitesinde yaptığı çalışmada ise girişimcilik ortalama ölçek puanı
139.75±18.33 olup “yüksek girişimcilik” düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışmaya katılan
hemşirelik öğrencilerinin %55.9’u yüksek girişimcilik, %24.8’i çok yüksek girişimcilik ve %18.9’u
orta düzeyde girişimcilik düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir 26. Hemşirelik yüksekokulunda
okuyan öğrencilerin girişimcilik düzeylerini ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla
yapılan bu çalışma sonucunda da literatürle uyumlu olarak öğrencilerin girişimcilik düzeyi yüksek
bulunmuştur.
Çakır ve arkadaşlarının (2016) yaptığı çalışmada kulüp üyeliği olanların (z=4.51798, p=0.000) ve
yaşamının herhangi bir döneminde çalışanların (z=-2.144, p=0.030) girişimcilik özelliklerinin daha
yüksek olduğu; diğer kişisel özelliklerinin girişimcilik eğilimlerini etkilemediği (p>.05)
bildirilmektedir 27. Bu araştırmada ise girişimcilik eğilimleri kişisel özelliklerine, aile özelliklerine
ve kariyer planlarına göre istatistiksel olarak önemli farklılık göstermemektedir (p>0.05).

26

ÇAKIR DOLU, İ., Dönmez Temucin, E. & Arslan Özkan, H. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri ile Bazı
İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi, 11(2), 293-314.
27
ÇAKIR DOLU, İ., Dönmez Temucin, E. & Arslan Özkan, H. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri ile Bazı
İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi, 11(2), 293-314.
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SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Hemşirelik müfredatında girişimcilik prensiplerinin sağlık problemlerinin çözümünde kullanımı
açısından bu derse yer verilmesi, yenilikçi ve yaratıcı hemşire girişimcilerin yetiştirilmesinin yanı
sıra sağlık problemlerinin erken dönemde fark edilmesi ve etkin bakım yaklaşımlarının
uygulanmasına da olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda bu dersin hemşirelik öğrencilerinin mesleki
yaşantılarında değişim ajanı ve disiplinler arası sağlık hizmeti sunumunda katalizör olma
yeteneklerini geliştireceği ve gelişen sağlık problemlerinin çözümüne önemli ölçüde katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu araştırmanın sonuçları çalışma yapılan üniversitesinin hemşirelik öğrencileri için geçerlidir ve
tüm üniversite öğrencileri için genellenemez. Çalışmanın tanımlayıcı-kesitsel tipte olması sebebiyle
bu faktörlerle girişimcilik özellikleri arasında neden-sonuç ilişkisi tanımlanamaz. Bu çalışma, hâlen
okumakta olan üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, girişimci kişilerden
oluşmadığı için öğrencilerin girişimcilikleri kendilerini nasıl hissettiklerine göre belirlenmiştir.
Benzer çalışmanın girişimci kişiler üzerinde yapılması elde edilen bulguların güvenilirliğini
artırabilir.
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FİNANSMAN VE PAZARLAMA MODELİ OLARAK BARTER
VE GİRİŞİMCİLER İÇİN ÖNEMİ
BARTER AS AN INNOVATIVE FINANCING AND MARKETING
MODEL UNDER ECONOMIC CRISIS ENVIRONMENT AND ITS
IMPORTANCE FOR ENTREPRENEURS
Özgül UYAN1

Anahtar Kelime: Barter finans, ekonomik kriz, girişimcilik, stratejik yönetim, uluslararası ticaret
Key word: Barter finance, economic crisis, entrepreneurship, international trade, strategic
management

GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Globalleşmeyle birlikte ticarette sınırların kalkması ve ülkeler arasında ticari ve finansal
entegrasyonun artması sebebiyle ulusal ve uluslararası pazarlarda yoğun rekabet ve küresel
ekonomik krizler yaşanmaktadır. Söz konusu koşullar hem tehdit hem de fırsat içermekte olup her
ölçekteki işletmeyi etkilemektedir. Yaşanan kriz ve durgunluk dönemlerinde alışılagelmiş
finansman ve pazarlama tekniklerini kullanarak mevcut faaliyetlerini sürdürmekte ve yeni
yatırımlar yapmakta zorlanan girişimciler alternatif metodlara yönelmektedirler. Bunlardan biri,
mal ve hizmetlerin parasız alınıp satılması esasına dayanan Barter Sistemi’dir. Barter, ilk çağlardan
beri bir ticaret metodu olarak kullanılan takasın farklılaştırılmış ve inovatif bir şekilde
yapılandırılmış şeklidir. Barter işletmelere; stokların ve atıl kapasitenin değerlendirilmesi, satışların
artırılması, yeni pazarlara girme, faizsiz ürün kredisi, nakit tasarrufu, alacak-borç yapılandırma, dış
ticaret kolaylığı gibi faydalar sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, barter tekniğinin finansman ve
pazarlama boyutlarıyla incelenmesi; girişimcilerin barter tekniğini kullanarak sahibi oldukları
işletmeleri kriz ortamında başarılı kılabilme ve yatırımlarını sürdürebilme olanaklarının
araştırılmasıdır.

LİTERATÜR TARAMASI
Ülke ekonomilerinin yapıtaşını oluşturan işletmeler, ulusal ve uluslararası ticaret hacmindeki
genişlemeyi ve ekonomik krizleri, mevcut finansman ve pazarlama teknikleriyle
karşılayamamaktadırlar. Geliştirilen teknikler ise para temelli olduğundan paranın maliyetini
düşürememektedirler. Bu durumda en uygun yol, işletme kaynaklarını ekonomik kazanca
çevirebilecek ve paraya dayanmayan tekniklere yönelmektir. Bu doğrultuda işletmelerin
başvurdukları yöntemlerden birisi mal ve hizmetlerin para kullanılmadan alım-satımı esasına
dayanan barter yöntemidir.
Barter, yüzyıllardır mal ve hizmetlerin diğer mal ve hizmetlerle parasız takası şeklinde uygulanan
bir tekniktir (Terry ve Gary, 1996). Barterın temelinde takas olarak bilinen değiş tokuş yatmaktadır.
Paranın icadıyla birlikte önemini yitiren takas, 1929 büyük buhranıyla oluşan daralmadan
kurtulmak için işletmelerin ve ülkelerin gündemine tekrar gelmiştir (Uyan, 2013). Bu yıllardan
itibaren yaşanan savaş ve ekonomik krizler sebebiyle ülkelerarasında gıda ve hammadde teminine
1
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yönelik uluslararası barter anlaşmaları yapılmıştır. Daha sonra bu uygulamalar işletme seviyesine
de yayılmıştır (Sürmen ve Kaya, 2001). Diğer yandan, işletmeler likit ve stoklar bakımdan
rahatlamak maksadıyla ürünlerini diğer işletmelerle doğrudan takas ederek barter metodunu toptan
bir ticaret olarak her daim kullanmışlardır (Yakovlev, 2000). Zaman içinde ise barter, teknolojik
gelişmelerin etkisiyle yenilenerek sistemleştirilmiş, barter şirketleri tarafından işletilen ve firmalar
arasında ürünlerin çok taraflı değişimin yapıldığı organize barter başlamıştır.
Günümüzde, barter uygulamaları iki taraflı (bilateral) ve çok taraflı (multilateral) olmak üzere iki
seviyede yapılmakta (Toroslu, 2010); barter endüstrisi perakende, toptan ve uluslararası olmak
üzere üç şekilde çalışmakta (Şimşek, 2004); barter işlemleri tam (yüzde yüz) ve kısmi olmak üzere
iki tipte gerçekleştirilmektedir (Söztutan, 2004). ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre barter,
çeşitli şekilleriyle toplam dünya ticaretinin yaklaşık %30’unu teşkil etmektedir. The Business
Trend Analysts araştırma kuruluşu ise, dünya ticaretinin %40’ının barter sistemi ile yapıldığını
ortaya koymuştur. Yine ABD istatistiklerine göre barter ticareti yılık ortalama %16 civarında bir
artış göstermektedir (Saygılıoğlu, 2009: 197). Barter işletmelere nakit tasarrufu, satışların
artırılması, stokların ve atıl kapasitenin değerlendirilmesi, uygun koşullarda finansman, reklam ve
pazarlama, krizlerden korunma gibi sıra dışı çözüm alternatifleri sunmaktadır (Uyan, 2013). Barter;
hem işletmelerin ihtiyaçları olan ürünleri satın alabilecekleri bir finansman aracı, hem de ürettikleri
ürünleri satabilecekleri bir ticaret tekniğidir.

TASARIM VE YÖNTEM
Bu çalışmada, barter tekniği finansal ve ticari açılardan ele alınmakta ve girişimcilerin işletmelerini
kriz ortamında dahi başarılı kılarak yatırımlarına devam edebilmeleri konusunda barter tekniğinin
rolü ve önemi araştırılmaktadır. Bu bağlamda ilk olarak barter tekniği, gelişimi ve türleri
incelenmiştir. Daha sonra ise, organize, toptan ve uluslararası barter işlemleri ve ekonomik kriz
dönemlerinde işletmelere sağladığı faydalar ortaya konmuştur. Sonuç ve öneriler bölümünde ise;
aktarılan bilgiler ve elde edilen bulgular ışığında konu değerlendirilmiş, girişimcileri kriz
dönemlerinde başarılı kılacak bir barter sisteminin oluşturulmasına yönelik öneriler getirilmiştir.
Çalışmada konu ile ilgili yerli ve yabancı literatürden ve araştırma sonuçlarından yararlanılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
İş dünyasında özellikle KOBİ sınıfındaki girişimcilerin karşılaştığı en önemli sorun finansman olup
bu sorun kuruluş aşamasında başlamakta, yaşamları boyunca bilhassa kriz dönemlerinde
faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Bunun yanı sıra KOBİ’lerin dış pazarlara açılması için
finansman kolaylığı gerekmektedir. Diğer yandan KOBİ’ler profesyonel bir yönetim tarzına sahip
olmadıklarından pazarlama stratejileri geliştirmede yetersizdirler, bu durum ürünlerinin tamamını
satamamalarına yol açmaktadır. KOBİ’ler barter tekniği sayesinde kendi ürünleri karşılığında
ihtiyaçları olan ürünleri alabilmekte ve satışlarını artırabilmektedirler (Güler ve Yılmaz, 2009;
Atabey ve Yılmaz, 2001). Böylelikle, ellerindeki nakdi yeni yatırımlarda kullanarak
büyüyebilmektedirler.
Perakende (organize) barter’da firmalar bir barter organizasyonuna üye olarak satın aldıkları
ürünlerin bedelini, ürettikleri veya ticaretini yaptıkları ürünlerle ödemektedirler. İşlemler
multilateral olarak yapılmaktadır. Organize barter; perakendeciler, hizmet işletmeleri, serbest
meslek mensupları başta olmak üzere her ölçekten ve sektörden firma tarafından kullanılmaktadır
(Uyan, 2013). Ülkemizde, yasalarda ve muhasebe standartlarında barter sistemi için özel bir
düzenleme bulunmamakla birlikte, mevcut düzenlemeler barter şirketlerinin kurulmasını ve bu
şirketler vasıtasıyla barter işlemlerinin yapılmasını engellememektedir (Arzova, 2000; Acar ve
Tekşen, 2007). Organize barter, Türkiye’de 1990’lardan beri uygulanmaktadır. Ülkemizde;
gayrimenkul, reklam, inşaat malzemeleri, uçak biletleri, araç kiralama, otel konaklaması, hastane
hizmetleri, hazır giyim, eğitim hizmetleri, mobilya gibi ürünlerin barterla değişimi yapılmaktadır
(Uyan, 2017). Organize barterın başlıca faydaları; likidite artışı, satışlarda artış (Polat, 2002),
faizsiz mal-hizmet kredisi (Bayrav, 2009), stokların eritilmesi, atıl kapasiteyi hareketlendirme
(Tekşen, 2006), etkin pazarlama (Oduncuoğlu, 2007), rekabet üstünlüğü, firmaların birikmiş
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borçlarının ve riskli alacaklarının yapılandırılması (Uyan, 2017), dış ticaret kolaylığı (Polat, 2002),
kayıt dışı ekonominin önlenmesidir (Toroslu, 2010).
Toptan barter’da; üretici, ana dağıtım firması, toptancı gibi işletmeler özellikle stoktaki ürünleri
eritmek maksadıyla kendi ürünlerini ticari ilişkide oldukları işletmelerle takas etmektedirler (Arslan
ve Aykutlu, 1999). İşlemler bilateral olarak gerçekleştirilmektedir. Toptan barter ülkemizde
eskiden beri; inşaat, otomotiv, medya ve turizm sektörlerinde kullanılmaktadır (Uyan, 2017).
Toptan barterın işletmeler için başlıca faydaları; yavaş hareketli stokların cari alacaklara
çevrilmesi, atıl kapasitenin değerlendirilmesi, hiç/az nakit yatırım ile pazar payında artış, yeni
pazarlama ağlarının kurulmasıdır (Şimşek, 2004).
Karşı ticaret (Counter-trade) türlerinden biri olan uluslararası barter, iki ayrı ülkedeki ihracatçı ve
ithalatçı arasında malın malla değişimi şeklinde yapılan ticaret şeklidir. (Ersun ve Arslan, 2010).
Uluslararası barter daha çok üçüncü dünya ülkeleri ile ticarette tercih edilmektedir (McVey, 1981).
Genellikle maden, tarım ürünleri ve sanayi maddeleri karşılıklı ticaret anlaşmalarının konusu
olmuştur (Arslan ve Aykutlu, 1999). Uluslararası barterın başlıca faydaları; nakit paranın ülke
içinde korunması, yeni pazarlara açılma, üretim kapasitelerinin artırılması (Şimşek, 2004), dış
ticaret açığının kapatılması (Ersun ve Arslan, 2010), Merkez Bankası döviz rezervlerinin
korunmasıdır (Toroslu, 2010), teşvik edilecek sektörlerin ihtiyacının giderilmesi, resesyon,
ihracatta kota gibi problemlerin çözümüdür (Bilir, 2010).
Çalışma neticesinde barterın bütün türlerinin, işletmelerin tedarik, üretim, pazarlama
fonksiyonlarına katkı sağlayacağı; faize dayalı geleneksel ticari anlayışa karşı yenilikçi bir
alternatif olduğu; işletmeleri kriz dönemlerinde dahi rahatlatarak ülke ekonomisine katkıda
bulunacak bir ticaret ve finansman türü olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye’de barter
endüstrisinin yeterince kurumsallaşmadığı ve yaygınlaşmadığı tespit edilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Talebin daraldığı, finansmanın pahalı olduğu, rekabetin arttığı, küresel krizlerin yaşandığı
günümüz ekonomik koşullarında girişimciler, yeni işletmeler kurabilmek ve mevcut işletmelerinin
varlıklarını sürdürebilmek için alternatif yöntemlere yönelmektedirler. Bu yöntemlerden biri,
kaynakları ekonomik kazanca dönüştürebilecek ve para temeline dayanmayan barter modelidir.
Günümüzde barter, ticaretin en eski yöntemi olan takas metoduna inovatif unsurlar eklenerek
kullanıma sunulmaktadır. Bugünün barter endüstrisi; organize barter, toptan barter ve uluslararası
barter olmak üzere üç farklı türde uygulanmaktadır. Barter, yüzlerce sektördeki yüz binlerce
firmaya hizmet sunan bir sistem haline gelmiştir. Ülkemiz işletmeleri barter sistemini daha çok likit
sıkıntısı, stok fazlası, atıl kapasite, birikmiş borçları, riskli alacakları, pazarlama ve finansman
sorunları için kullanmaktadırlar.
Türkiye’de barter sistemi yeterince tanınmamaktadır ve diğer finansal sistemlerin gölgesinde
kalmıştır. Barter sisteminin girişimciler tarafından tercih edilmesi için bazı düzenlemeler gereklidir.
Öncelikle barter sisteminin tanım ve işleyişine ilişkin olarak yasal düzenlemeler yapılmalıdır,
böylece sisteme güven duyulması sağlanacaktır. Muhasebede tekdüzeliği sağlamak için bartera
özel muhasebe standartları oluşturulmalıdır. Ayrıca, barter endüstrisinin girişimcilere tanıtılması,
ortak etik kuralların benimsenmesi, ortak havuzların oluşturulması için barter şirketlerinin
dernekler oluşturmaları faydalı olacaktır. Öte yandan, dış ticaret mevzuatında barter işlemlerinin
özel olarak tanımlanması ile uluslararası barter işlemlerinin artması, böylece dış ticaret açığının
azalması ve ülkemizdeki işletmelerin yurt dışı pazarlarda tanınması sağlanabilecektir.
Barter, işletmelerin uzun dönemde varlıklarını sürdürebilmeleri için yaratıcı ve etkili bir yöntemdir.
Dolayısıyla barter işletmelerin kurumsal, rekabet ve işlevsel stratejilerini ve kriz yönetimi
stratejilerini oluştururken yararlanabilecekleri bir enstrümandır. Barter sistemi gerek KOBİ
sınıfındaki gerekse büyük ölçekli işletmelere; yeni müşterilere ve pazarlara ulaşabilme, stokları
eritme, kapasite kullanımlarını artırma, hatta krizi fırsata dönüştürme olanağı sunmaktadır. Barter
tekniği gerek ekonomik daralma gerekse refah dönemlerinde, her sektörden ve her ölçekten firma
hatta her ülke ve yerel yönetimler için önemli fırsatlar sunmaktadır. Gerekli düzenlemelerin
yapılması halinde barter Türkiye'de, girişimciler tarafından güvenilir bir ticaret ve finansman aracı
olarak kabul görecektir.
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GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Günümüzde üniversiteler, öğrencilerinin kişisel gelişim göstermelerini destekleyerek, özgür
düşünce ve yaratıcılık ortamı içerisinde girişimcilik yönlerine ağırlık vermelerini sağlamaktadırlar4.
Başka bir ifadeyle, üniversiteler yetiştirdikleri gençler ile bir ülkenin ihtiyacı olan fikir ve kabiliyet
sahibi insan açığını kapatan, istihdama büyük katkı sağlayan ve girişimci yetiştirme ve eğitme
açısından yüksek potansiyele sahip kurumlardandır5. Meslek yüksekokulları ise öğrencilerini
mevcut yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda eğiterek kısa sürede iş dünyasına atılmasını amaçlayan
kurumlardır. Meslek kazandırmaya yönelik eğitim veren meslek yüksekokullarının, öğrencilerin
girişimci özelliklerinin geliştirilmesi yönünde amaçları da bulunmaktadır6. Özellikle çocukluk ve
ergenliğin, girişimciliğe karşı olumlu tutumların beslenmesinde ve girişimcilik hakkında temel
bilgilerin kazanılmasında ideal aşama olduğu da dikkate alınırsa ergenliğin son döneminde olan
meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğiliminin geliştirilmesi gerekir7. Sağlık
hizmetlerinin gelişiminde ve yenilikçi programların oluşturulmasında, İlk ve Acil Yardım
Teknikerliği öğrencilerinin bireysel girişimcilik düzeylerinin ve ilişkili faktörlerin belirlenmesinin
gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda bu çalışma, Paramedik öğrencilerin girişimcilik
düzeylerini ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

LİTERATÜR TARAMASI
Girişimcilik eğilimi, kişinin girişimcilik yapmaya yönelmesi ve bunun için kendisine güvenmesini
ifade etmektedir. Dolayısıyla girişimcilik eğilimi, girişimcilik yapabilme yeteneği ile ilgili bir
kavramdır8.
Özellikle son yıllarda girişimcilik kavramı üzerinde önemle durulması, girişimciliğin akademik
düzeyde titizlikle ele alınması gereken bir konu olarak görülmesine yol açmıştır 9. Toplumda
1

Öğr. Gör., MSKÜ Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı, mahmutbeler@mu.edu.tr
Yrd. Doç.Dr., MSKÜ Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, bhulya@mu.edu.tr
3
Öğr.Gör., MSKÜ Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, akivrak@mu.edu.tr
4
DOĞANLI, B. (2012), “Üniversite Gençliğinin Girişimcilik Yatkınlığının Belirlenmesi: Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencileri
Üzerine Bir Çalışma”, 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 2-4 Mayıs, Manisa
5
TÜRKER, D., Selçuk, S.S. (2009), “Which Factors Affect Entrepreneurial Intention of University Students”, Journal of European
Industrial Training, 33(2), 142-159
6
FİLİON, L. J. (1994). “Ten Steps to Entrepreneurial Teaching”, Journal of Small Business and Entrepreneurship, 11(3). 68- 78.
7
ÇALIŞKAN MAYA, İ., Uzman, E., Işık, H. (2012) MYO Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Farklı Kaynaklardan Algıladıkları
Sosyal Desteğin Yordaması. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 7(1),
8
GÜREŞÇİ, E. (2014). Girişimcilik eğilimi üzerine bir araştırma: İspir Hamza Polat MYO örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 9
(1), 23-38.
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yenilikçi anlayışın gelişmesinde ve yerleşmesinde temel faktör olarak değerlendirilen girişimciliği
etkileyen unsurların belirlenerek, girişimciliği teşvik edici tutum ve uygulamaların geliştirilmesi,
sağlık hizmeti sunumu kalitesi açısından oldukça önemlidir10.
Bu açıdan konuya bakıldığında; "potansiyel girişimci adayı olan üniversite öğrencilerinin
girişimcilik özelliklerinin incelenmesine yönelik çalışmaların; gelecekte adım atacakları iş dünyası
ile ilgili planlarının oluşturulmasında, girişimcilikle ilgili teorik bilgiye sahip olmalarının
sağlanmasında ve girişimciliğe yönelmeleri için cesaretlendirilmelerinde katkı sağlayabileceği"
düşünülmektedir 11.
Literatür incelendiğinde Türkiye’de okuyan üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimini ölçmeye
çalışan çokça çalışma görülmüştür12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. Bu kapsamda farklı alanlarda bulunan
üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar
incelendiğinde, okudukları bölüm fark etmeksizin girişimcilik düzeylerinin yüksek olduğu
görülmüştür.

TASARIM VE YÖNTEM
Tanımlayıcı-kesitsel tipte tasarlanan bu çalışma bir devlet üniversitesinin Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Paramedik bölümünde okuyan 30 öğrenci ile katılım hızı %93 (n=29) olarak
gerçekleştirilmiştir. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Anket araştırmacılar tarafından
geliştirilen demografik bilgi formu ile Yılmaz ve Sünbül tarafından geliştirilen23 üniversite
öğrencileri girişimcilik ölçeğinden oluşmuştur (Cronbach’s alfa=0,90). Anketler elektronik ortamda
hazırlanarak, öğrencilerin üye oldukları sosyal medya paylaşım sayfasında yayınlanmış ve NisanMayıs 2017 döneminde gönüllü olan öğrenciler tarafından doldurulmuştur.
Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği; Hiçbir zaman (1), Nadiren (2), Bazen (3), Sık sık (4) ve
Çok sık (5) olarak değerlendirilen 5’li likert tipinde toplam 36 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin
puan aralığı 36-180’dir. Puan arttıkça girişimcilik eğilimi artmaktadır. Girişimcilik eğilimi
düzeylerinin değerlendirilmesinde 36-64 puan “Çok Düşük Girişimcilik”, 65-92 puan “Düşük
Girişimcilik”, 93-123 puan “Orta Düzeyde Girişimcilik”, 124-151 puan “Yüksek Girişimcilik”,
152-180 puan ise “Çok Yüksek Girişimcilik” olarak gruplandırılmaktadır.
9
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14
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Bir Alan Araştırması. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 27–44
15
İBİCİOĞLU, H. Taş, S. ve Özmen, H. İ. (2010). Üniversite Eğitiminin Girişimcilik Düşüncesinin Değişimine Etkisi: Üniversite
Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 2/1, 53–74.
16
KELEŞ, H. N., Özkan, T. Doğaner, D. ve Altunoğlu A. E. (2012). Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye
Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 5(9), 107–118.
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19
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Veriler SPSS 22.0 paket programında sıklık, yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma
minimum ve maksimum değerler kullanılarak değerlendirilmiştir. Girişimcilik eğilimleri
puanlarının bağımsız gruplarda karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis-H
testi kullanılmış, 0.05 önem düzeyi olarak kabul edilmiştir.
Çalışmadan önce ölçeği geliştiren araştırmacılardan ölçek kullanım izni ve anketin sosyal ortamda
paylaşılması için site sahiplerinden yayın izni alınmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmada öğrencilerin %70.4’ünün kamu, %7.4’ünün özel sektörde çalışmayı düşündüğü ve
yalnızca %7.4’ünün kendi işini kurmayı amaçladığı, %14.8’inin ise akademik kariyer yapmayı
planladıkları görülmüştür. Öğrencilerin %40.7’si mezuniyet sonrası bir yıl içinde iş bulma
olasılıklarını %60’dan daha yüksek olarak ön görmektedir. İş hayatına ilişkin kendisine ait bir fikri
olduğunu söyleyen öğrenciler ise %66.7 oranındadır.
Paramedik öğrencilerinin genel girişimcilik eğilimi puanları 180 puan üzerinden 139.89 ± 25.563
(Max-Min: 175-79) puan aldıkları ve öğrencilerin %25.9’unun “çok yüksek girişimcilik”,
%40.7’sinin “yüksek girişimcilik”, %29.6’sının “orta düzeyde girişimcilik” ve %3.7’sinin düşük
girişimcilik düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Girişimcilik, gençlerin benimseyebilecekleri ve
kendilerini ispatlayabilecekleri önemli bir atılımdır.
Çalışmaya katılan Paramedik öğrencilerinden sivil toplum üyeliği olmayan, güvene dayalı serbest
yetiştirilen, geliri giderden az olan, 25 yaş üzeri olan ve erkeklerin aldığı genel girişimcilik eğilimi
puanlarının diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu fakat bu farklılıkların istatistiksel olarak
önemli olmadığı (p>0.05) belirlenmiştir.
Annesi ortaokul mezunu ve ev hanımı olanların, babası ise lise mezunu ve serbest meslek sahibi
olanların genel girişimcilik eğilimi puanlarının diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu fakat bu
farklılıkların istatistiksel olarak önemli olmadığı (p>0.05) belirlenmiştir.
Kariyer hedefinde özel sektörde çalışmak isteyen ve bir yıl içinde %60 olasılıkla iş bulacağını
düşünen öğrencilerin genel girişimcilik eğilimi puanlarının diğer öğrencilere göre daha yüksek
olduğu fakat bu farklılıkların istatistiksel olarak önemli olmadığı (p>0.05) belirlenmiştir.
Çalışmada kariyeri ile ilgili kendine ait fikri olan öğrencilerin diğer öğrencilerden daha yüksek
genel girişimcilik eğilimi puanı aldığı ve bu farklılığın istatistiksel olarak önemli olduğu (H:8.135,
p:0.017) görülmektedir. Girişimciliğin tanımında, iş fikrinin iş riski göz önüne alınarak işe
dönüştürülmesi gerçeği ön plana çıkmaktadır24. İş fikrine sahip öğrencilerin girişimcilik
eğilimlerinin önemli derecede yüksek olması literatür bilgiyi desteklemektedir.

SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Çalışmaya katılan öğrencilerin girişimcilik düzeyleri yüksek bulunmakla birlikte birçoğunun
girişimcilik üzerine eğitim almamış olması bu alanda gereksinim olduğunu düşündürmektedir.
Girişimcilik öğrenilebilir bir disiplindir. Aynı zamanda bu dersin paramedik öğrencilerinin mesleki
yaşantılarında değişim ajanı ve disiplinler arası sağlık hizmeti sunumunda katalizör olma
yeteneklerini geliştireceği ve gelişen sağlık problemlerinin çözümüne önemli ölçüde katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu araştırmanın sonuçları çalışma yapılan üniversitenin Paramedik öğrencileri için geçerlidir ve
tüm üniversite öğrencileri için genellenemez. Bu çalışma, hâlen okumakta olan üniversite
öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, girişimci kişilerden oluşmadığı için öğrencilerin
girişimcilikleri kendilerini nasıl hissettiklerine göre belirlenmiştir. Benzer çalışmanın girişimci
kişiler üzerinde yapılması elde edilen bulguların güvenilirliğini artırabilir.
24

GÜREŞÇİ, E. (2014). Girişimcilik eğilimi üzerine bir araştırma: İspir Hamza Polat MYO örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 9
(1), 23-38.
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İSTİHDAMDA EĞİTİMİN ROLÜ
THE ROLE OF EDUCATION IN EMPLOYMENT
Mehmet DURKAYA1

Nadide HÜSNÜOĞLU2

ABSTRACT
Education, one of the most important determinants of international competition, is the source of
productivity, production and income increases. Education, which improves the knowledge, skills,
abilities and qualifications of the labor force, results in economic growth and prosperity enhance by
strengthening the human capital equipment. However, education which increases the labor force
participation rate and wages, is also shown among the reasons of technological progress and
innovations. In this study, the role of education for employment has been analyzed in terms of
Turkey and countries with different levels of development. According to the results of the study,
the highest employment rate in Turkey covers individuals who have less than high school education
level. In addition, advances in the level of education also increase the earnings and labor force
participation rate. Evaluations on countries show that progress in education level positively
influences to human development. Favorable improvements in the area of education also explain
growths in per capita income, wages, labor productivity and technology level.
Key Words: Education, Employment, Human Capital, Productivity, Wage

ÖZET
Uluslararası rekabetin en önemli belirleyicilerinden birisi olan eğitim, verimlilik, üretim ve gelir
artışlarının kaynağını oluşturmaktadır. İşgücünün bilgi, beceri, yetenek ve niteliklerini artıran
eğitim, beşeri sermaye donanımını güçlendirerek ekonomik büyüme ve refah artışı yönünden
sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte işgücüne katılım oranını ve ücretleri artıran eğitim,
teknolojik ilerleme ve yeniliklerin de nedeni olarak gösterilmektedir. Bu çalışmada, eğitimin
istihdamdaki rolü, Türkiye ve farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkeler açısından analiz
edilmektedir. Çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de lise altı eğitimliler en fazla istihdam oranına
sahiptir. Ayrıca, eğitim düzeyindeki yükselmeler kazançları ve işgücüne katılım oranını da
artırmaktadır. Ülkeler bakımından değerlendirmeler ise eğitim düzeyindeki ilerlemenin insani
gelişime pozitif yansıdığını göstermektedir. Eğitim alanındaki olumlu gelişmeler kişi başına düşen
gelir, ücretler, emek verimliliği ve teknoloji seviyesindeki artışları da açıklamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, İstihdam, Beşeri Sermaye, Verimlilik, Ücret

1.GİRİŞ
Eğitim, ekonomik ve sosyal kalkınma sürecinin ana belirleyicisi olup, bireylerin bilgi, yetenek ve
becerilerini geliştirici etkileri nedeniyle öncelikle beşeri sermaye donanımı ile
ilişkilendirilmektedir. Gelir, üretim, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilik gibi bir dizi alanda
pozitif sonuçlar ve dışsallıklar ortaya çıkaran eğitim, suç oranının azalması, toplumsal barışın
sağlanması, ücret eşitsizliklerinin azalması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal
hayata katılım gibi farklı yönlerden de olumlu etkilerin nedeni olarak gösterilmektedir. Günümüzde
1
2

Doç. Dr. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, mdurkaya3@hotmail.com
Yrd. Doç. Dr. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, n_husnuoglu@hotmail.com

819

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

ülkelerin sahip oldukları vasıflı işgücü, bir rekabet göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
Ağırlıklı olarak vasıfsız işgücüne sahip, eğitim olanaklarının ve fırsatlarının yetersiz olduğu
ekonomilerde, gelir, üretim, yenilik, ücret ve verimlilik düzeyinin düşüklüğü eğitim ve istihdam
ilişkilerinin sürekli sorgulanmasının ana kaynağıdır. Bu nedenle günümüzde gelişmekte olan
ekonomilerde üretim ve gelir kayıplarının en önemli nedeni olarak işgücü niteliğindeki
yetersizlikler ve ülke ekonomilerine maliyet yükleyen beşeri sermaye gücünün zayıflığı
gösterilmektedir.
Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkilerin analizinde öncelikle işgücü talebinde ve arzında görülen
değişimler öne çıkmaktadır. İşgücü arzının işgücü talebiyle uyumlu eğitimsel donanıma sahip olup
olmadığı tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Bu bağlamda eğitimin kalitesi, eğitimin içeriği
ve işgücünün bazı alanlarda kümelenmesi bazı alanlarda ise yetersizliği konuları öne çıkmaktadır.
Teknolojik ilerlemenin ve bilginin artan önemi, ekonomilerde sektörel dönüşümlerin kaynağını
oluşturmaktadır. Bu durum, bir yandan işsizlik diğer yandan da yeni iş alanlarının ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda istihdamın boyutları ve içeriği farklılaşmakta, işgücü
piyasasında yoğun rekabet süreci yaşanmaktadır. Bu olgu, eğitim talebinin yönünü de çizmekte,
eğitim niteliğinin kapsam değiştirmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede vasıflı ve vasıfsız işgücü
arasındaki ayırımda derinlikler giderek büyümekte, işgücü arz ve talebinde keskin değişimler
yaşanmaktadır. Bilginin ön plana çıktığı bu süreç, mevcut bilgilere yenilerinin eklenmesini gerekli
kılmakta ve sürekli güncellenmesi gereken bilgi talebi oluşmakta, bu yönüyle yaşam boyu eğitim
adeta bir zorunluluğa dönüşmektedir.
Bu çalışmanın amacı, istihdamda eğitimin etkilerini ve önemini ortaya koymaktır. Bu çerçevede,
çalışmanın ikinci bölümünde eğitim ve istihdam ilişkilerini açıklayan teorik yaklaşımlara yer
verilmektedir. Üçüncü bölüm, ekonomik büyüme, verimlilik, ücret, işgücüne katılım ve teknolojik
gelişme yönlerinden eğitimin etkilerini içermektedir. Dördüncü bölümde Türkiye ve farklı ülkeler
açısından eğitim ve istihdam ilişkilerinin çeşitli göstergeler üzerinden analizi yapılmaktadır.
Çalışma eğitimin istihdamdaki rolünü içeren değerlendirmelerin yer aldığı sonuç bölümü ile
tamamlanmaktadır.

2.TEORİK YAKLAŞIMLAR
Klasik iktisat yaklaşımı emek birimlerinin homojen olduğu varsayımına dayanmakta, emek arzı ve
talebi arasındaki dengeleyici mekanizmaya bağlı olarak denge ücretlerinin oluştuğunu öne
sürmektedir. Rekabetçi piyasaların doğru zamanda doğru sinyaller ürettiğini öne süren bu teori,
emek arz ve talebinin denge ücretlerini belirlediğini savunmaktadır. Klasiklere göre, emek
piyasasının temel işlevi ücret düzeyini belirlemektir. İşsizlik ise piyasaların kusurlu işleyişinden
kaynaklanan geçici bir durum olup, uzun dönemde varlığını sürdürememektedir. Neoklasikler,
emek piyasası sürecinin Klasik versiyonunu tümüyle kabul etmemektedir. Ekonomik gelişme ve
marjinal verimlilik teorisinin varsayımlarından hareket ederek emek piyasasının başlıca
fonksiyonunu emek becerileri ve yetenekleri ile emek talebi arasındaki ilişkilere bağlı olarak
açıklamaktadır (Varghese, 1988). Neoklasik işgücü piyasası kuramının temel çıkış noktası, mal ve
hizmet üretiminde işgücü talep eden firmalar ile işgücü arzı arasındaki ilişkilere dayanmaktadır. Bu
birimlerin piyasa sürecindeki davranışları işgücü piyasasını biçimlendirmektedir. İşgücü arz ve
talebinin etkileşimi ve rekabetçi sürecin işlemesi ile birlikte piyasada denge ücret seviyesi
oluşmaktadır. Taraflar en yüksek kar ve ücret güdüleri ile piyasada yer alırlar. Belli bir eğitim
programının kazançları ise, sadece programa katılan ve devam eden bireyin program süresince
sağladığı yarar ile ölçülür. Buna göre eğitime yapılan bireysel harcamalar bir tür tüketim
harcamaları olarak nitelendirilmekte ve işgücü homojen olarak görülmektedir (Ünal, 1991). Buna
göre, işgücü piyasasında tam rekabet koşullarının geçerliliği bulunmakta, emek talebi emeğin
marjinal verimliliğine göre belirlenmektedir. Firmalar, emeğin marjinal verimliliği ile ücret
eşitleninceye kadar emek talep ederler. Emeğin marjinal verimliliğinin ücretten büyük olması
durumunda istihdamı artırırken, küçük olması durumunda ise daraltmaktadırlar. Neoklasik
yaklaşım, bazı yönlerden klasik teori ile örtüşse de, 1960’lı yıllarda ilerleyen beşeri sermaye
kuramı ile yön değiştirerek işgücü piyasasına farklı anlamlar yüklemiştir.
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Eğitimi beşeri sermayenin bir belirleyeni olarak gören beşeri sermaye teorisi, eğitimin doğrudan
bireysel üretkenliği, istihdamı ve kazançları etkilediğine odaklanmıştır. Beşeri sermaye insanların
fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunarak gelirlerinde artış sağlama özelliğine sahiptir.
(Schultz, 1961; Becker, 1962). İşgücünün heterojen olduğu temeline dayanan beşeri sermaye
teorisi, bilgi ve beceri farklılıklarının işgücü piyasasında yer almasını açıklamaktadır. Bu teorinin
temel anlayışı, eğitimi insanların bilgi ve becerilerine bir yatırım olarak görmesidir. Eğitim, işle
ilgili görevlerin yapılmasında, insanları daha verimli hale getiren becerilerle donatmaktadır. Ayrıca
eğitim, insanın yenilik ve teknolojik ilerlemeyi teşvik eden yeni fikirler üretmesine ve uyumuna
olanak sağlayan bilgi ve yeterlikleri de kapsamaktadır (Woessmann, 2014). Bireylerin bilgi,
yetenek ve beceri düzeylerini artıran eğitim, işgücünün verimliliğini artırmakta bu nedenle de
bireyler eğitimi bir yatırım olarak görmektedir. Bu çerçevede, bireylerin farklı eğitim, bilgi ve
beceri düzeylerine sahip olması ülkelerde ve sektörlerde farklı verimlilik sonuçları ortaya
çıkarmaktadır. Eğitim düzeyi yüksek olan işgücünün düşük olanlara göre daha verimli olduğu
yönündeki beklentiler, ücret farklılıklarının da temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda beşeri
sermaye teorisi, daha fazla eğitimin verimlilik ve gelir artışı sağladığını açıklaması yanında gelir
eşitsizliklerini de açıklamaktadır.
Eğitim ile istihdam arasındaki ilişkileri açıklayan kuramlardan birisi de dual (ikili) işgücü piyasası
kuramıdır. Bu kuram, ekonomilerde doğrusallığı bozup gelişmeyi engelleyen bazı faktörlere
dayanmaktadır. Buna göre, ekonomilerin bazı bölümleri gelişmişliğin bazı bölümleri ise az
gelişmişliğin özelliklerini yansıtmaktadır. Bu olgu, sektörlerdeki işgücü veya işverenlerin
yapısının, diğer sektörlerde yer alanlardan kapsam olarak farklı olması ile açıklanır (Uyanık, 1999).
İkili işgücü piyasası kuramı, neoklasik beşeri sermaye kuramına karşı getirilen eleştirilerden ortaya
çıkmıştır. İşgücü piyasasında birincil ve ikincil piyasa olmak üzere ikili bir yapının varlığını öne
sürmektedir. Birincil piyasalar, modern teknoloji kullanımına sahip, büyük üretim hacimli, istikrarlı
mal talebinin bulunduğu firmalar ile sendikalı işçilerin varlığına dayanmaktadır. İkincil piyasalar
ise, geri teknolojilere sahip, istikrarlı mal talebinin olmadığı firmaları ve iş güvencesi bulunmayan
işçilerin yer aldığı piyasaları göstermektedir (Kılıç, 2015). Ayrıca birincil piyasalar, iyi çalışma
koşullarının bulunduğu, işle ilgili kurallarda eşitlikçi ve istikrarlı istihdamın egemen olduğu
piyasalardır. İkincil piyasalar ise, düşük ücretli, kötü çalışma koşullu, terfi şansının düşük, iş
disiplininin zayıf ve işçi devrinin yüksek olduğu sektörleri nitelendirir. İkili işgücü piyasası
hipotezinden çıkan sonuç, eğitimin parasal anlamda getirisinin bireyin birincil veya ikincil
piyasalarda çalışıp çalışmadığına bağlı olarak değişebilmesidir. Eğitim düzeyleri aynı olan iki
kişiden birisi birincil, diğeri ikincil piyasada çalışıyorsa, birincil sektörde çalışanın ömür boyu elde
edebileceği gelirler diğerinden daha fazla olacaktır (Biçerli, 2007).
Eleme hipotezine göre ise eğitim, işveren tarafından hangi işçinin daha kaliteli olduğu belirlenirken
bir sinyal ve eleme aracıdır (Biçerli, 2007). Bu hipotezde, emek talebi perspektifinden bireysel
emekçiler arasındaki kapasite farkının doğrudan fark edilemeyeceği, ancak eğitim maliyetleri
yoluyla yansıtılabileceği açıklanmaktadır (Chen ve Wu, 2007). Beşeri sermaye kavramının
eleştirileri, eğitimin üretken kapasiteleri artırmaksızın tanımlanabileceğini öne sürmektedir. Bu
açıdan eleme hipotezi kapsamında eğitim sadece işverenlerin işçi seçimlerinde ve göreli ücret
düzeyinin belirlenmesinde bir referans kaynağı olarak görülmektedir (Psacharopoulos ve
Woodhall, 1985). İşgücü piyasalarında asimetrik bilginin varlığı eleme hipotezini
anlamlandırmaktadır. İşverenlerin işçiler hakkında verimlilik gibi gözlenemeyen bilgilere sahip
olmamaları ancak eğitim düzeyinin göstergesi diplomalar yoluyla bilgi sahibi olabilmesi eğitimin
bir eleme aracı olarak görülmesine neden olmakta, işgücünün bilgi, yetenek ve verimliliklerinin
ayrıştırılmasında bir etken olarak değerlendirilmektedir. Beşeri sermaye teorisinde eğitim doğrudan
verimlilik üzerinde pozitif etkileri nedeniyle emek gelirlerini de artırmaktadır. Eleme hipotezine
göre ise, eğitim işverenlerin işçiler hakkında sahip olduğu en somut ve neredeyse tek bilgi kaynağı
olması nedeniyle, işçileri yeteneklerine göre elemekte kullanılan bir araçtır.
Eğitimin istihdamdaki etkileri kuyruk hipotezi ile de açıklanmaktadır. İş talebi yönünden bireylerin
kuyruğa girmeleri üzerinden yapılan değerlendirmelere göre, bireyin kuyruktaki yeri eğitim
düzeyine göre belirlenmektedir. Diploma kuyruktaki konumu belirlemekte ve kuyruğun başında
yer alabilmek için bir rekabet aracı olarak görülmektedir. Bu açıdan eğitim düzeyi yüksek olan kişi
kuyruğun başında yer almaktadır (Beltekin, 2014). İşgücü kuyruk teorisine (Thurow, 1975) göre,
bir işi uygulamada önemli olan bilgi ve becerilerin eğitim sisteminde kazanılmadığı
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varsayılmaktadır. Gerekli kapasiteler ancak işveren için maliyete neden olan işbaşında eğitim ile
elde edilebilir. İşverenler işe alımlarda, eğitim verilebilirlik, yaş, cinsiyet ve eğitim gibi bireysel
arka plan özelliklerine göre adayları sıralamaktadır. En üst sırada yer alanlar ilk işe alınacakları
göstermektedir. Marjinal verimlilik ve dolayısıyla ücretler, işçinin özelliklerine göre değil işin
niteliklerine göre belirlenmektedir. Bireyler, kendilerini kuyruğun başına taşıyabilecek daha yüksek
diplomalar alarak daha yüksek bir gelir elde etmeyi deneyebilirler (Heijke, 1996). Başka bir açıdan
kuyruk hipotezi ile işverenler algılama gücü yüksek olan işçileri diplomaları üzerinden öncelik
sırasına koyabileceklerdir.

3. EĞİTİMİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Eğitim, temel bir insan ihtiyacı olarak görülebilir. Bireyler daha sonraki dönemlerde hayatlarını
biçimlendirebilecekleri bilgi, tutum, değerler ve becerilerden geniş bir kazanım elde etmek için
eğitime ihtiyaç duyarlar. Böylece eğitim, insanlara öğrenme, yeni fırsatlara erişebilme, politik,
sosyal ve kültürel değişimlere uyum sağlayabilme ve katılma potansiyeli sağlamaktadır. Bununla
birlikte eğitim, diğer temel ihtiyaçların karşılanmasında bir araç rolüne sahiptir. Yeterli beslenme,
güvenli ve temiz içme suları, sağlık hizmetleri ve barınma bunlardan bazılarıdır. Ayrıca eğitim,
gelişmeyi sürdürmek ve hızlandırmak için gerekli bir faaliyet alanıdır. Ekonominin her sektöründe
sermaye, teknoloji ve yönetim bakımından gerekli vasıflı işgücünü her düzeyde hazırlama ve
eğitme fonksiyonuna sahiptir (World Bank, 1980). Eğitimli işgücü, emek piyasasında daha az
eğitimli işgücüne göre, yüksek ücret, gelir ve meslekte daha çok hareketlilik ve istihdamda istikrar
olmak üzere üç temel avantaj elde ederler (Mincer, 1991).
3.1.Eğitim, İstihdam ve Ekonomik Büyüme
Eğitimin ekonomik alanda en önemli getirisi üretim boyutu ile açıklanmaktadır. Özellikle içsel
büyüme teorileri kapsamında beşeri sermayenin gücü öncelenmekte, bireylerin sahip olduğu bilgi
ve eğitim düzeyi, sağlık durumu, yetenek ve becerileri üretim sürecinin ana belirleyicisi konumuna
taşınmaktadır. Beşeri sermaye donanımındaki artışlar başta teknolojik gelişme olmak üzere toplam
faktör verimliliğini de artırarak büyümeye pozitif etkiler kazandırmaktadır. İçsel büyüme modelini
geliştiren Lucas (1988), beşeri sermayeyi üretim faktörlerinden birisi olarak dikkate almaktadır.
Okullaşma düzeyini ise beşeri sermaye birikiminin bir aracı olarak değerlendirmektedir. Üç model
üzerinden analizler ve karşılaştırmalar yapılmaktadır. Birinci model, fiziksel sermaye birikimi ve
teknolojik değişmeyi içerirken, ikincisi, okullaşma düzeyi vasıtasıyla beşeri sermaye birikimini,
üçüncüsü ise yaparak öğrenme aracılığı ile beşeri sermaye birikimini vurgulamaktadır. Araştırma
ve geliştirme (Ar-Ge) analizine dayanan içsel büyüme modelleri açısından ekonomik büyümenin
teknolojik değişimden kaynaklandığı öne sürülmektedir. Romer’e (1990) göre, beşeri sermaye,
araştırma sektöründe anahtar bir girdi olarak yer almakta, yeni ürünler ve fikirler ortaya çıkararak
teknolojik ilerlemenin temelini oluşturmaktadır. Buna göre, beşeri sermaye donanımının daha
güçlü olduğu ülkeler, yeni malların girişleri ve sunumlarında daha hızlı hareket ederek daha fazla
büyüme süreci yaşayabilmektedir. Romer’in öngörüleri arasında, üretim sürecinde fiziksel çıktı
yanında yeni üretimde bedava sayılabilecek teknik bilginin de üretildiği yer almaktadır. Ayrıca
yeni üretimin daha düşük maliyet ve yüksek kalite ile elde edilebileceği, teknik bilginin taşmalar
veya yayılım etkileri vasıtasıyla diğer firmalara da ulaşabileceği üzerinde durulmaktadır. Romer’in
pozitif dışsallıklar önerisi çerçevesinde ölçeğe göre artan üretim fonksiyonu geçerli olmaktadır
(Berber, 2011). Bir anlamda Romer, firmanın rakiplerinin çabalarından yarar sağlayarak üretim
sürecinde alternatifler geliştirdiği pozitif yayılma etkilerine vurgu yapmaktadır. Barro (1991),
eğitime yapılan yatırım anlamında beşeri sermaye oluşumunun ekonomik büyüme oranları üzerinde
temel bir belirleyici olduğunu 1960-1985 döneminde 98 ülke açısından ortaya koymuştur. Kişi
başına GSYİH’nın başlangıç seviyesi dikkate alındığında büyüme oranı beşeri sermayenin
başlangıç miktarı ile önemli derecede pozitif ilişki içinde bulunmuştur. Bu durumda yoksul ülkeler
kişi başına yüksek beşeri sermaye donanımına sahip olabilirlerse zengin ülkelerle aynı düzeye
gelebileceklerdir. Eğitimin beşeri sermaye kanalıyla büyümeye yaptığı pozitif etkiler eğitimli
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işgücü talebini de uyarmaktadır. Büyüme ve istihdamın beklenen pozitif yönlü etkileşimi, büyüme
politikalarında işgücü niteliklerinin de öne çıkarılmasını gerektirmektedir.
3.2. Eğitimin Verimlilik ve Ücret Üzerindeki Etkileri
Eğitimin istihdam üzerindeki etkileri, uzun süredir varlığını sürdüren bir konudur. Klasik ve
neoklasik iktisatçılardan bazıları eğitimin işgücü verimliliğinde ve ücretlerde artış etkilerini
açıklamışlardır. 1960’larda gelişen beşeri sermaye kuramı ile eğitimin istihdamı ve istihdam
gelirlerini artırması üzerinde durulmaktadır (Chen ve Wu, 2007). Beşeri sermayenin bireysel ve
toplu düzeyde verimliliğin önemli bir belirleyici olmasının ve vasıflı işgücünün vasıfsızlara göre
daha üretken olmasının farklı nedenleri bulunmaktadır. Daha fazla sorun çözme ve iletişim
yeteneğine sahip işçiler, daha az yeteneklilere göre daha yüksek performans sunmaktadırlar.
Değişen koşullara uyum sağlama ve daha hızlı öğrenme kapasitelerinin varlığı yanında, yeni bilgi
üretme, karmaşık ve ileri teknolojileri kullanabilme özellikleri büyüme sürecine olumlu katkılar
sunmakta, küresel rekabette ülkelerin daha iyi pozisyonlara sahip olmasını sağlamaktadır (Lawal ve
Wahab, 2011). Beşeri sermaye teorisine göre eğitim, işçileri daha verimli hale getiren becerileri
geliştirir. Ücret farklılıkları verimlilikteki farklılıkları yansıtır. Buna göre daha eğitimli işçiler daha
az eğitimli olanlardan daha üretken oldukları için daha yüksek ücretler elde edebileceklerdir.
İşçilere marjinal verimliliklerine göre ödemeler yapıldığı varsayılır ve eğitim odaklı verimlilik
kazanımları, eğitim kaynaklı ücret farkları ile uyumlu hale getirilir (Rycx vd., 2015).
Rekabetçi işgücü piyasalarında ücretler, emeğin marjinal verimliliklerine göre ödenmektedir. Bu
nedenle daha iyi pazarlanabilir becerilere sahip bireyin daha yüksek verimliliği ve işgücü
piyasasında daha fazla fırsatları vardır. Bu durum iş piyasasında iyi işler ve başarılar anlamına
gelmekte ve daha yüksek kazançlara neden olmaktadır. Eğitim de bireyin beceri ve yeteneklerini
artırarak daha verimli hale gelmesini sağlamaktadır (Nasır ve Iqbal, 2009). Eğitim, ücretler ve
verimlilik arasındaki ilişkilerin varlığı, heterojen işler ve heterojen işgücü yönlerinden de
değerlendirilmektedir. Heterojen işler yönünden telafi edici ücret farklılıkları, heterojen işgücü
yönünden ise beşeri sermaye farklılığı ve hedonik ücret teorisi analizlerde yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Firmaların işçileri çekebilmek amacıyla ödedikleri ücret fazlasını gösteren telafi edici ücret
farklılıkları ile işin istenmeyen yönleri tazmin edilerek, işçilere kötü koşullara sahip işlerde
çalışabilmeleri için ücret fazlalığı teşvik olarak sunulmaktadır. Daha iyi koşullarda çalışmayı tercih
edenler ise daha düşük ücretle çalışmaya razı oldukları için iyi çalışma koşullarını satın almış
olacaklardır. Hedonizm açısından bireyler, kötü çalışma koşulları gibi kendilerine elem veren
unsurlardan kaçınırken, parasal gelir gibi kendilerine zevk veya fayda sağlayan şeyleri tercih
ederler. İşçiler net faydalarını maksimize etmek çabası içinde bulundukları için kendilerine
rahatsızlık veren şeyleri fayda sağlayanlarla değiştirmek isterler (Biçerli, 2007).
3.3. Eğitim ve İşgücüne Katılım İlişkisi
Eğitim düzeyindeki artış, ücretleri artırarak işgücüne katılımı artırmaktadır. Zaman ayırma
yaklaşımı çerçevesinde, bireysel tercihler işgücüne katılımı belirlemede merkezi role sahiptir.
Beşeri sermaye yatırımı teorisine göre ise, bireylere yapılan eğitim yatırımları bireylerin
gelecekteki verimliliklerini ve kazançlarını yükselterek işgücüne katılımını artırmaktadır (Usman
ve Sanusi, 2016). İşgücüne katılım, bireylerin çalışma veya çalışmama tercihlerini yansıtmaktadır.
İş veya boş zaman seçimlerine göre ortaya çıkan alternatifler, ücret değişimleri ile yakından
ilişkilidir. Teoride negatif gelir etkisine göre, gelirdeki artış daha fazla boş zaman veya işe ayrılan
zamanın azalması şeklinde sonuçlar ortaya çıkarabilir. Pozitif ikame etkisine göre ise, ücretlerin
yükselmesi boş zaman yerine daha fazla çalışmak seçeneğini ortaya çıkarmaktadır (Fadayomi ve
Olurinola, 2014). İşgücüne katılım oranı sadece ücret değişmelerine bağlı olmayıp, kişisel
özellikler, yaş, cinsiyet, evlilik durumu, sağlık, çocuk sahipliği, ekonomik dalgalanmalar ve hane
halkı büyüklüğü gibi birçok faktör tarafından etkilenmektedir. Eğitim düzeyi de işgücüne katılım
oranı üzerinde belirgin bir öneme sahiptir. Genellikle eğitim düzeyinin yüksek olması işgücüne
katılım oranını da artırıcı bir role sahiptir. Eğitim düzeyine bağlı olarak ortaya çıkan vasıflı
işgücünün iş piyasasına girmemesi, boş zamanın fırsat maliyetini artırmaktadır. Bir başka ifade ile
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eğitimli işgücü ile eğitimsiz işgücünün iş piyasasında yer almamaları durumunda kaybedecek
oldukları kazançlar aynı değildir. Bireylerin eğitim düzeyi yükseldikçe iş piyasası dışında kalmaları
gelir kayıplarının da artması anlamına gelmektedir. Bu nedenle eğitimli bireylerin işgücüne katılımı
artan fırsat maliyeti nedeniyle daha yüksek oranlarda ortaya çıkmaktadır. İşgücüne katılım oranının
düşük olması, üretici kesimin azalması, potansiyel üretime ulaşılamama ve tam istihdam sorunları
olarak değerlendirilebileceği gibi işgücü içinde yer almayan bir kesimin de varlığı anlamına
gelmektedir. Eğitimli emeğin işgücüne katılımını etkileyen önemli bir faktör de eğitim düzeyi ile
çalışma koşulları ve işin niteliği arasındaki ilişkilerdir. Daha yüksek eğitim düzeyi, daha iyi
çalışma koşulları ve arzu edilebilir işlere erişim olanakları sunarak işgücüne katılımı artırabilir.
Ayrıca eğitim düzeyindeki artışlar, sosyal ilişki ve iletişim talebini uyararak işgücüne katılım
sağlayabilir. Eğitimin işgücüne katılım oranını pozitif yönde etkilediği yönündeki çalışmalar
literatürde sıklıkla görülmektedir.
Chiswick vd. (2003), erkek ve kadınlarda eğitimin işgücüne katılım üzerindeki toplam etkisinin
yaklaşık yarısı okuryazarlık ve matematiksel becerilerle ilişkili bulunmuştur. Sackey (2005), Gana
için kadınların işgücüne katılımında eğitimin önemli düzeyde pozitif etkileri olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Yamak vd. (2012), Türkiye’de işgücüne katılımı belirleyen faktörleri araştırdıkları
çalışmada, tüm modellere göre bireylerin eğitim düzeylerinin işgücüne katılımı teşvik edici bir role
sahip olduğu bulgularına ulaşmışlardır. Yüksek lisans ve doktora mezunu olmanın işgücüne katılım
üzerindeki marjinal etkisini 0.724 olarak bulan yazarlar, kentte yaşayanlar için ilkokul mezunu
olmanın bile işgücüne katılım olasılığı üzerindeki marjinal etkisinin 0.332 gibi yüksek bir değer
olduğunu vurgulamışlardır. Kırda yaşayanlar için en yüksek eğitim düzeylerinde dahi marjinal
etkinin 0.586 olduğunu ortaya koyan çalışmanın diğer bir sonucu da, eğitim seviyesi yükseldikçe
kadınların işgücüne katılım olasılıklarının önemli düzeyde artmasıdır.
3.4. Teknoloji ve Eğitim
Sektörlerde, işlerde ve ürünlerde yeniliklerin belirleyicisi olan teknolojik dönüşüm, ekonomik
alanda farklı gelişmelerin ana belirleyicisi konumundadır. Bu süreçte eğitim, yeni teknolojilerin
ortaya çıkmasında, yaygınlaşmasında ve kullanımında anahtar role sahip olup ekonomik büyümeye
kaynaklık yapmaktadır. Eğitimin teknolojik yenilik ve ilerleme yönünde sağladığı bilgi birikimi,
üretim ve istihdam sürecini yeniden yapılandırmaktadır. Verimlilik ve ekonomik büyüme
yönünden ortaya çıkan gelişmeler, yeni ürünlerin ve istihdam olanaklarının ortaya çıkmasına da
neden oluşturmaktadır. Bu kapsamda eğitim, teknoloji, büyüme ve istihdam şeklinde bir tür döngü
belirmektedir.
İşletmeler faaliyetlerini sürdürebilmek, üretim süreçleri ve organizasyon düzenlemelerinde
verimliliği artırmak, yeni ürün veya hizmetler sunumunda rekabetçi özelliklere sahip olabilmek ve
uyum sağlayabilmek için yenilik yapmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle yeniliği teşvik etmek
amacıyla eğitim politikaları, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerine katılımı
artırmaya odaklanmıştır. Bu bağlamda eğitim sisteminden beklenen rol, yenilik için gerekli olan
becerilerin teşvik edilmesine aracılık yapmasıdır (OECD, 2016). Schneider vd. (2010), beşeri
sermaye ile yenilik arasındaki ilişkileri firma ve sektör yönünden araştırmışlar ve firmalarda daha
iyi eğitilmiş çalışanların yer almasının daha yenilikçi üretim sonuçları ortaya çıkaracağını öne
sürmüşlerdir. Bir başka ifade ile üstün vasıflı çalışanların payının yüksek olduğu sektörler
ortalamanın üzerinde ürün yeniliğinde bulunmaktadır. Dakhli ve De Clercq (2004), beşeri sermaye
ve sosyal sermayenin ülkeler düzeyinde yenilikler üzerindeki etkilerini 59 ülke yönünden
araştırmışlar ve beşeri sermaye ile yenilikler arasında güçlü pozitif ilişkiler belirlemişlerdir.
Eğitimin ülkelerin yenilikçi niteliklerini artırması, ülkeleri beşeri sermaye donanımını artırmaya
zorlamaktadır. Ang vd. (2011), beşeri sermayenin üretim fonksiyonunda doğrudan yer alabileceğini
ayrıca yeniliklere olanak sağlayıp, yeni teknolojilerin kullanımı ve yayılımını kolaylaştırarak
verimlilik artışına dolaylı etkilerde bulunabileceğini öne sürmektedir. Yazarlar, teknolojik
ilerlemenin yenilik ve taklit içeren ikili bir mekanizma olduğu üzerinde de durmaktadırlar. Bu
açıdan ilk ve orta öğretimin taklit, yüksek öğretimin ise yenilik için daha uygun olduğuna vurgu
yapmaktadırlar. Bu bağlamda taklitten çok yenilik üzerinde yoğunlaşan ve yüksek öğretime daha
fazla yatırım yapan yüksek ve orta gelirli ülkelerde toplam faktör verimliliğinin artacağı yönünde
sonuçlar ortaya koyulmuştur.
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Eğitimin teknolojik gelişmeyi uyarıcı etkileri yanında teknolojik gelişmenin de eğitim talebini
uyarıcı özelliklerinden söz edilebilir. Bir başka ifade ile eğitim ve teknoloji arasında iki yönlü bir
etkileşim bulunmaktadır. Bu etkileşimde üretim teknolojisinde vasıfsız işgücüne göre vasıflı
işgücünün tercih edilmesine dayalı beceri yanlı teknolojik değişim hipotezi öne çıkmaktadır.
Teknolojinin emek piyasasında oluşturduğu değişimleri açıklayan hipotez, teknolojik gelişmelere
bağlı olarak emek arz ve talebindeki değişim yanında ücret farklılıklarını da açıklama gücüne
sahiptir.

4.ÜLKELERE GÖRE EĞİTİM VE İSTİHDAM İLİŞKİSİ
Eğitim, bireylere yeni bilgiler ve yeni iş yapma yöntemleri kazandırarak ülkelerde nitelikli işgücü
sınıfının oluşmasına katkı sağlamaktadır. Toplumsal gereksinimler çerçevesinde eğitimle kazanılan
niteliklerin, işgücü piyasasında iş bulma olanaklarını arttırması beklenmektedir. Bu olgunun
tersinin geçerli olması, eğitimin işgücü piyasasına etkisinin sorgulanması anlamına gelmektedir.
Burada öncelikle Türkiye'de sonrasında ise dünyada farklı ülkeler yönünden çeşitli göstergelere
bağlı olarak işgücü piyasası ve eğitim ilişkisi değerlendirilmektedir.
Grafik 1: Türkiye'de 2005-2014 döneminde istihdam edilenlerin yıllara göre iktisadi faaliyet
kollarını göstermektedir.

K
Kaynak: www.tuik.gov.tr, işgücü istatistiklerinden derlenmiştir

Sektörlerin istihdamdaki payları ülkelerin gelişmişlik düzeyi bakımından öncü gösterge olarak
kullanılabilmektedir. Gelişmiş ülkeler yönünden toplam istihdam içinde hizmetler sektöründe
istihdam edilenlerin oranı en yüksek, tarım sektöründe istihdam edilenlerin oranı ise en düşüktür.
Bununla birlikte az gelişmiş ülkeler yönünden ise tarım sektörü en yüksek, hizmetler sektörü ise en
düşük orana sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işgücü istatistiklerinden elde edilen
verilere göre oluşturulan grafik 1’e göre, tüm yıllarda hizmet sektöründe istihdam edilenler tarım,
sanayi ve inşaat sektöründe istihdam edilenlerden daha fazladır. On yıllık dönemde hizmetler
sektöründe istihdam edilenler toplam istihdamın ortalama %50'sini oluşturmaktadır. Aynı dönemde
tarım sektöründe istihdam edilenler ortalama %24, sanayi sektöründe %20, inşaat sektöründe ise
yaklaşık %6'dır. Hizmetler sektörünün göreli vasıflı işgücü gerektirmesi bu sektörde eğitilmiş emek
talebini uyarıcıdır.
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Tablo1. Türkiye’de Eğitim Düzeyine Göre İşgücüne Katılım ve İstihdam
Yıllar Okuryazar
Lise Altı
Lise
Mesleki ve
Yükseköğretim
Olmayan
Eğitimliler
Teknik Lise
İKO İst.O İKO İst.O İKO İst.O İKO İst.O(%) İKO
İst.O
(%) %)
(%) (%)
(%) %
(%)
(%)
(%)
2005 19.9 5.5
45.3 61.1 49.6 11.7 65.0 9.3
77.9
12.4
2006 18.7 5.2
45.0 60.2 49.7 11.3 63.8 10.1
77.2
13.2
2007 18.1 4.8
44.6 59.5 49.9 11.4 64.5 10.4
77.3
13.9
2008 18.1 4.5
44.9 59.1 52.0 11.1 65.0 10.4
77.6
14.8
2009 18.8 4.7
45.8 59.0 51.4 10.6 65.4 10.0
78.0
15.6
2010 19.8 4.8
46.8 59.4 51.4 10.2 65.8 9.6
78.8
16.0
2011 20.5 4.8
47.8 59.0 52.1 10.1 65.5 9.5
79.3
16.6
2012 19.7 4.5
47.6 57.5 51.9 10.1 64.6 9.7
79.1
18.1
2013 20.1 4.3
48.0 56.6 53.1 10.2 65.1 9.9
80.1
18.9
2014 19.1 4.2
47.8 56.2 53.5 10.1 65.0 9.8
79.2
19.6
2015 18.6 4
48.1 55
54.1 10
65.4 10.1
79.8
21
Kaynak: TÜİK, İstihdam oranları TÜİK verilerinden derlenmiştir. (İKO: İşgücüne katılım oranı, İO: İşsizlik
oranı, İst.O: İstihdam oranı)

İşgücüne katılım oranı, işgücünün çalışma çağındaki nüfusa oranını göstermektedir. Bu oran, bir
ekonomide çalışmaya hazır işgücü potansiyelinin de bir belirleyenidir. Tablo 1'e göre, Türkiye'de
eğitim durumuna göre en yüksek işgücüne katılım oranı 2005-2015 döneminde tüm yıllarda
yükseköğretim düzeyinde gerçekleşmiştir. En düşük işgücüne katılım oranı ise okuryazar olmayan
kesime aittir. Tablo 1 aynı zamanda Türkiye'de eğitim düzeyi arttıkça işgücüne katılım oranının da
arttığını göstermektedir. Eğitim düzeyine göre işgücüne katılım oranının küçükten büyüğe bütün
yıllar için sıralanışı; okuryazar olmayan, lise altı eğitimliler, lise, mesleki ve teknik lise ve
yükseköğretim şeklinde oluşmaktadır.
İstihdam oranı, işgücü içinde istihdam edilenlerin payını ölçmektedir. Türkiye'de eğitim durumuna
göre istihdam oranları Tablo 1 üzerinden değerlendirildiğinde, en yüksek orana lise altı eğitimliler,
en düşük orana ise okuryazar olmayanlar sahiptir. Tablo1, toplam istihdamın 2005-2015
döneminde ortalama %58'inin lise altı eğitimlilerden oluştuğunu belirtmektedir. Bu durum
Türkiye'de istihdamda nitelikli işgücü sorununun devam ettiğini göstermektedir. Bunu doğrulayan
bir sonuç da yüksek öğretim düzeyindeki işgücünün toplam istihdam içindeki payının lise altı
eğitimlilere göre düşüklüğüdür. Aynı dönemde yükseköğretimli işgücünün toplam istihdamdaki
payı ortalama %16'dır. Bununla birlikte lise altı eğitimlilerin istihdamdaki payı 2005 yılında %61
iken 2015 yılında %55'e gerilemiştir. Yükseköğretime sahip işgücünün istihdam oranı aynı yıllarda
%12'den %21'e yükselmiştir. Mesleki ve Teknik lise mezunlarının istihdam edilenler içindeki
payının düşük olması ise mesleki eğitim ile istihdam arasındaki bağın kopuk olduğunun bir
göstergesidir.

Kaynak: www.tüik.gov.tr

Grafik 2, Türkiye'de 2011-2015 döneminde GSYİH içinde eğitim ve Ar-Ge harcamalarının payını
göstermektedir. Türkiye'de ilgili dönemde toplam eğitim harcamasının GSYİH'ya oranı ortalama
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%5.9, Ar-Ge/GSYİH oranı ise ortalama %0.96'dır. Eğitim harcamasının GSYİH’ya oranı yıllara
göre dalgalı bir seyir izlerken Ar-Ge/GSYİH payı ise yıllara göre sürekli bir artış eğilimindedir.
Bununla birlikte grafikte her iki değişkenin genellikle birlikte hareket ettiği görülmektedir.

Kaynak: www.tuik.gov.tr, Eğitim İstatistiklerinden Derlenmiştir.

Grafik 3’e göre Türkiye’de eğitim durumu açısından yıllık ortalama kazançlar değerlendirildiğinde,
en yüksek kazanç yüksekokul ve üstü eğitim derecesine sahip olan kesime aittir. En düşük
kazançlar ise ilkokul ve altı ile ilköğretim ve ortaokul düzeyine sahip olanlar için geçerlidir. Eğitim
düzeyi yükseldikçe ortalama kazançta da artış olduğu görülen grafik 3’den aynı zamanda meslek
lisesi eğitim düzeyine sahip olanların lise seviyesine göre daha yüksek kazançlar elde ettikleri de
görülmektedir. Bu olgu, becerilerin de kazançları olumlu etkilediğinin bir göstergesidir. Türkiye
açısından eğitim ve istihdamla ilgili yukarıdaki analizlerden şu sonuçlar ortaya konulabilir:
 İstihdam edilenlerin iktisadi faaliyet kolları bakımından, hizmetler sektöründe istihdam
edilenler tarım, sanayi ve inşaat sektöründen fazladır.
 Eğitim düzeyi yükseldikçe işgücüne katılım oranı artmaktadır.
 En fazla istihdam oranı lise altı eğitim düzeyindedir.
 Eğitim düzeyi yükseldikçe kazanç düzeyi de artmaktadır.
 Toplam eğitim harcaması/GSYİH oranı ile AR-GE/GSYİH oranı birbirini izlemektedir.
Çalışmanın bundan sonraki aşaması, içinde Türkiye'nin de yer aldığı Birleşmiş Milletler İnsani
Gelişim Raporunda yer alan gelişmişlik düzeyine göre seçilmiş ülkeler ile OECD ülkelerinin bazı
eğitim ve istihdam göstergeleri yönünden karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) insani gelişim endeksini eğitim, sağlık ve yaşam standardı olmak
üzere üç bileşene dayandırmaktadır.
Tablo 2, insani gelişim endeksi değerine ve sıralamasına göre seçilmiş ülkelerin yaşam standardını
yansıtan kişi başına düşen gelir ile eğitim endeksi değerlerini göstermektedir. Buna göre çok
yüksek insani gelişim endeksine sahip olan ülkelerde kişi başına düşen gelir değeri de yüksektir.
İnsani gelişim düzeyi düştükçe kişi başına gelir değeri de azalmaktadır. Çok yüksek insani gelişime
sahip seçilmiş ülkelerde satın alma gücü paritesine göre kişi başına gelir değerleri yaklaşık 33.000
ile 80.000 dolar arasında değişmektedir. Bununla birlikte düşük insani gelişime sahip ülkelerde kişi
başına gelir değerleri 1500 ile 7000, orta insani gelişime sahip ülkelerde 3000 ile 12.000, yüksek
insani gelişime sahip ülkelerde ise 13000 ile 25000 dolar arasında değişmektedir. Ancak, düşük
insani gelişime sahip olmakla birlikte gelir düzeyi yüksek, yüksek insani gelişime sahip olmakla
birlikte gelir düzeyi düşük ülkelerin de bulunması, kişi başına düşen gelir değerinin insani gelişimi
ölçen tek gösterge olmaması ile açıklanabilir.
Tablo 2 aynı zamanda eğitim endeksi yüksek olan ülkelerin insani gelişim yönünden de üst
sıralarda yer aldığını göstermektedir. Örneğin Norveç, Avustralya, İsviçre ve Almanya hem eğitim
hem de insani gelişim endeksi yönünden ilk sıralarda yer almaktadır. Bununla birlikte, Etiyopya,
Afganistan, Sudan ve Uganda eğitim ve insani gelişim bakımından son sıralarda bulunmaktadır.
Eğitim endeksi ile kişi başına düşen gelir değerleri de birbirini izlemektedir. Buna göre eğitim
endeksi yüksek olan ülkelerde kişi başına düşen gelir düzeyi de yüksektir. Çin, Türkiye, Meksika,
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Brezilya gibi yüksek insani gelişime sahip ülkelerde çok yüksek insani gelişime sahip ülkelerle
karşılaştırıldığında kişi başına gelir ve eğitim endeksinin düşük olduğu görülmektedir. ABD'de kişi
başına gelir 52549 dolar ve eğitim endeksi 0.889 iken Türkiye'de aynı göstergeler sırasıyla 18959
ve 0.652'dir. Tablo 2'den çıkarılan genel sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
 İnsani gelişim endeksi yükseldikçe kişi başına düşen gelir değeri de yükselmektedir.
 Eğitim endeksi yüksek olan ülkelerin insani gelişim endeksi de yüksektir.
 Eğitim endeksi yükseldikçe kişi başına gelir düzeyi de artmaktadır.
Tablo 2. İnsani Gelişim Endeksine Göre Seçilmiş Ülkelerde
Eğitim ve Gelir Düzeyi (2015)
Çok Yüksek İnsani Gelişim
Norveç
Avustralya
İsviçre
Almanya
Danimarka
Singapur
Hollanda
İrlanda
Kanada
ABD
İngiltere
Japonya
Kore (Cumhuriyet)
Fransa
İtalya
Yüksek İnsani Gelişim
Belarus
Bulgaristan
Kazakistan
Malezya
Türkiye
Meksika
Brezilya
Çin
Kolombiya
Orta İnsani Gelişim
Paraguay
Mısır
Türkmenistan
Endonezya
Filipinler
Güney Afrika
Fas
Hindistan
Kenya
Pakistan
Düşük İnsani Gelişim
Angola
Nijerya
Kamerun
Senegal
Uganda
Sudan
Afganistan
Etiyopya

İnsani Gelişim Endeksi
ve Sıralama
0.949/1
0.939/2
0.939/3
0.926/4
0.925/5
0.925/5
0.924/7
0.923/8
0.920/10
0.920/10
0.909/16
0.903/17
0.901/18
0.897/21
0.887/26

Kişi
Başına
Gelir (PPP)
64.451
43.655
55.112
44.053
43.415
80.192
46.374
51.899
42,891
52,549
38,658
35,804
34,387
37,306
33,587

Eğitim Endeks
Değeri (2013)
0.909
0.926
0.844
0.884
0.872
0.767
0.893
0.887
0.850
0.889
0.860
0.808
0.864
0.815
0.789

0.796/52
0.794/56
0.794/56
0.789/59
0.767/71
0.762/77
0.754/79
0.738/90
0.727/95

16,621
16,956
24,353
25,308
18,959
16,502
16,502
13,400
12,988

0.819
0.749
0.762
0.670
0.652
0.637
0.661
0.609
0.602

0.693/110
0.691/111
0.691/111
0.689/113
0.682/116
0.666/119
0.647/123
0.624/131
0.555/146
0.550/147

8,644
10,250
15,527
10,385
6,926
12,390
7,361
5,730
2,901
4,745

0.587
0.573
0.678
0.603
0.609
0.695
0.467
0.472
0.514
0.371

0.533/150
0.527/152
0.518/153
0.494/162
0.493/163
0.490/165
0.479/169
0.448/174

6,937
5,639
2,939
2,288
1,718
3,927
1,820
1,530

0.474
0.197
0.485
0.367
0.478
0.305
0.365
0.316

Kaynak: UNDP (2016),Human Development Report, www.tr.undp.org;
Education İndex, UNDP, http://hdr.undp.org
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Tablo 3, OECD ülkelerinde çalışılan saat başına GSYİH cinsinden işgücü verimliliğini
göstermektedir. Ayrıca tabloda bir ülkedeki tüm yerleşik şirketler, araştırma enstitüleri, üniversite
ve devlet laboratuvarları gibi birimler tarafından yürütülen toplam harcama olarak Ar-Ge'ye
yönelik gayri safi yurtiçi harcamalar yer almaktadır. Ar-Ge harcamalarının GSYİH'ya oranı
ülkelerin teknolojik gelişim ve yenilik kapasitesi hakkında en çok kullanılan göstergelerdendir.
Bununla birlikte ülkelere göre yıllık ücretler ve eğitim endeks değerleri de tabloda sunulmaktadır.
Tablo 3. OECD Ülkelerinde Verimlilik, Ücret, AR-GE ve Eğitim Durumu (2015)
Saat Başına
Ücretler
Ar-Ge
Eğitime Yapılan
Eğitim
GSYİH
(ABD $)
Harcamaları Kamu
Endeksi**
(ABD $)
/ GSYİH
Harcamasının
ve İnsani
GSYİH İçindeki
Gelişim
Payı **
Sıralaması
Avustralya
51.9
51 986
2.25*
4.7
0.93/2
Avusturya
53.5
48 252
3.12
5
0.79/21
Belçika
64.4
50 098
2.46
5.8
0.81/21
Kanada
48.6
48 213
1.71
4.6
0.85/8
Şili
23.7
27 628
0.38
3.7
0.75/41
Çek Cum.
34.4
23 003
1.95
3.4
0.87/28
Danimarka
63.4
51 463
2.96
7.2
0.87/10
Estonya
29.6
22 438
1.50
4.5
0.86/33
Finlandiya
50.6
41 952
2.90
6
0.82/24
Fransa
59.4
42 455
2.22
6.8
0.82/20
Almanya
59.0
45 810
2.93
4.2
0.88/6
Yunanistan
31.3
24 719
0.97
0.80/29
Macaristan
31.3
20 667
1.38
3.3
0.80/43
İzlanda
40.5
51 405
2.19
6
0.85/13
İrlanda
77.9
50 866
1.51
5.2
0.89/11
İsrail
35.1
32 729
4.25
4.8
0.85/19
İtalya
47.7
35 117
1.33
3.7
0.79/26
Japonya
41.4
38 660
3.29
3.5
0.81/17
Kore
31.8
32 062
4.23
4.1
0.86/15
Letonya
25.9
21 113
0.63
4.1
0.81/48
Lüksemburg
82.5
62 580
1.28
0.76/21
Meksika
18.5
15 230
0.53
4.5
0.64/71
Hollanda
61.5
52 719
1.99
5.2
0.89/4
Yeni Zelanda
37.5
38 519
1.28
5.7
0.92/7
Norveç
78.7
54 629
1.93
7.3
0.91/1
Polonya
28.4
24 597
1
4.4
0.82/35
Portekiz
32.3
24 595
1.28
4.8
0.73/41
Slovakya
38.3
22 924
1.18
3.6
0.80/37
Slovenya
36.6
34 153
2.21
4.5
0.86/25
İspanya
46.8
37 259
1.23
3.7
0.79/27
İsveç
55.8
42 190
3.28
5.9
0.83/12
İsviçre
56.5
60 242
3.42
4.8
0.84/3
Türkiye
36.4
1.06***
4.6
0.65/69
İngiltere
47.8
42 304
1.7
5.5
0.86/14
ABD
62.9
59 691
2.79
4.8
0.89/5
AB
47.3
1.96
4.7
G7
55.1
OECD toplam
46.7
2.38
4.8
Kaynak: www. oecd-library.org, hdr.undp.org Education index/Human Development Reports, O ECD
(2016) Education at a Glance (*:2014; **: 2013 ve ***: 2015 verisidir.
Ülkeler

Tablo 3'e göre, eğitim endeksi yüksek olan çok yüksek insani gelişime sahip Norveç, Almanya,
Danimarka, Hollanda, ABD gibi ülkelerde işgücü verimliliği de oldukça yüksektir. Bu ülkelerde
saat başına GSYİH değeri 59 doların altında değildir. OECD ülkelerinde işgücü verimliliği
yönünden ilk üç ülke sırasıyla; Lüksemburg, Norveç ve İrlanda'dır. En son sırada yer alan ülke ise
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Meksika yer almakta olup verimlilik değeri 18.5 dolardır. Türkiye ise işgücü verimliliği açısından
OECD, AB ve G7 ortalamalarının altında yer almakta ve 36.4 dolar işgücü verimlilik değerine
sahip bulunmaktadır.
Genel olarak eğitim düzeyindeki ilerlemeler yüksek ücret olarak işgücü piyasasına dönmektedir.
Eğitim endeksi ile ücretler arasındaki ilişkiler bakımından, eğitim endeksi en düşük olan
Meksika'da yıllık ücret 15230 dolardır. Bununla birlikte eğitim endeksi en yüksek olan
Avustralya'da ise ücretler Meksika'nın yaklaşık 3.5 katı büyüklüğündedir. Benzer şekilde eğitim
endeksi düşük olan Portekiz'e göre eğitim endeksi yüksek olan ABD'de ücretler yaklaşık 2.5 kat
daha yüksektir.
Eğitime yapılan kamu harcamasının GSYİH içindeki payı OECD ortalamasının üzerinde olan
ülkeler aynı zamanda çok yüksek insani gelişim düzeyine sahip ülkelerdir. Bu ülkelerde ücret
düzeyi yaklaşık 42000 ile 54.000 dolar aralığındadır.
Eğitimin en önemli etkilerinden birisi de Ar-Ge faaliyetlerinde görülmektedir. Ar-Ge
harcamaları/GSYİH oranı yüksek olan ülkeler genellikle eğitime kamu kaynaklarından yüksek pay
ayıran ve eğitim endeksi de yüksek olan ülkelerdir. Aynı zamanda Ar-Ge için daha fazla kaynak
ayıran ülkelerde genel olarak işgücü verimliliği de yüksektir. Diğer yandan Ar-Ge
harcamaları/GSYİH oranı %1 ve altında olan Şili, Yunanistan, Letonya, Meksika ve Polonya'da
işgücü verimliliği çok düşük değerlere sahip olup OECD ortalamasının oldukça altındadır.

5. SONUÇLAR
Eğitim, ekonomik büyüme, ücretler, kazançlar, istihdam, işsizlik, verimlilik, teknoloji, yoksulluk
ve refah gibi farklı yönlerden ekonomik ve sosyal kalkınmada anahtar role sahiptir. İşgücü piyasası
açısından eğitimin etkileri genellikle emek talebi ve emek arzı yönünden ortaya koyulmaktadır.
İşgücü bir yandan emek talebi ile uyumluluk gösteren alanlarda eğitim talebini artırırken bu
alanlarda zamanla ortaya çıkan kümelenmeler ücretleri düşürücü sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir.
Bununla birlikte bilgi, iletişim ve teknolojik dönüşüm sürekli olarak işgücü piyasasında farklı
yansımlar ortaya çıkarmaktadır. Bir dönemin gözde meslekleri zamanla önemini yitirebilmekte,
eğitim talebi farklı alanlara kayabilmektedir. Söz konusu değişimler işgücü piyasasının dinamik bir
sürece sahip olması ile açıklanabilir. Diğer yandan teknolojik gelişme ile birlikte işverenlerin
nitelikli işgücüne yönelen talebi, işgücünün eğitimli olmasını zorunlu kılmaktadır.
Bu çalışmada eğitim düzeyindeki ilerlemelerin işgücü verimliliği, ücretler, teknolojik gelişme,
işgücüne katılım oranı ve ekonomik büyüme üzerinden istihdam etkileri araştırılmıştır. Türkiye ve
farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ekonomiler yönünden çeşitli göstergelerle değerlendirmeler
yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de en yüksek istihdam oranı hizmetler sektörüne
aittir. Bununla birlikte, yüksekokul ve üstü eğitim derecesine sahip olan kesim en yüksek
kazançları elde etmektedir. En düşük kazançlar ise ilkokul ve altı ile ilköğretim ve ortaokul
derecesine sahip olanlar için geçerlidir. Bu durum eğitim düzeyi yükseldikçe ortalama kazancın da
arttığını göstermektedir. Türkiye’de toplam istihdamın ortalama %58’i lise altı eğitimlilerden
oluşmaktadır. Bu olgu, istihdamda nitelikli işgücü sorunu yanında hizmetler sektörünün içeriğini de
tartışmaya açmaktadır. Yüksek öğretimli işgücünün toplam istihdamdaki payının ortalama %16
olması nitelikli işgücünün çalışma alanlarının yetersizliği yönünde ayrı bir tartışma alanı ortaya
çıkmaktadır. Türkiye ile ilgili bir başka sonuç ise, eğitim düzeyindeki artışların işgücüne katılımı
artırdığı yönündedir. Eğitim durumuna göre en yüksek işgücüne katılım oranının tüm yıllarda
yükseköğretim düzeyinde, en düşük işgücüne katılım oranının ise okuryazar olmayan kesime ait
olması bunu doğrulamaktadır.
Ülkeler açısından yapılan değerlendirmelerden ilki, eğitim düzeyinin gelişmiş olduğu ekonomilerde
kişi başına düşen gelir değerinin de yüksekliğidir. Bir başka ifade ile eğitim düzeyindeki
ilerlemeler ekonomilerde üretim ve gelir artışları ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca, eğitim endeksi
değeri büyük olan ülkelerin insani gelişim endeksi de büyüktür. Buna göre ekonomik büyüme ve
gelir artışı, eğitim ile yakından ilişkilidir. Eğitim düzeyindeki artışlar ve ilerlemeler ülkeleri
gelişmişlik düzeyleri bakımından üst sıralara taşımaktadır. Eğitimin önemli etkilerinden birisi de
işgücü verimliliği üzerindedir. Eğitim endeksi değeri yüksek olan çok yüksek insani gelişime sahip
ülkelerde işgücü verimliliği de oldukça büyüktür. Ülkeler düzeyinde yapılan diğer
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değerlendirmelere göre ise, eğitim düzeyindeki ilerlemelerin genellikle ücretleri ve Ar-Ge
harcamalarını artırdığı ve yeniliklerin kaynağını oluşturduğu yönündedir.
Bu çerçevede, eğitim politikalarının işgücü talebi ve arzı arasındaki uyumu sağlayıcı nitelikte
olması, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin temel belirleyicisidir. İşgücü piyasasının beklentilerini
karşılayabilecek, yeni teknolojilerin ortaya çıkarılması ve kullanılmasına katkıda bulunabilecek
nitelikteki eğitimli işgücü, verimlilik, üretim ve gelir artışlarının da teminatı rolünü
üstlenebilecektir. Bu bağlamda, eğitimde kalite ve içerik yönlü politikaların geliştirilmesi, beceri
yanlı teknolojik değişim sürecine yönelik beşeri sermaye donanımının artırılması, yüksek vasıflı
işgücü talebine uyumlu iş alanlarının oluşturulması öne çıkan konulardır.
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DİJİTAL EKONOMİLER VE YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
DIGITALISATION OF THE ECONOMİCS AND NEW FORMS OF
EMPLOYMENT
Ö. Hakan ÇAVUŞ1

ABSTRACT
Digitalizing economies, a complex phenomenon, include different types of platforms with social
implications. Roofing concepts such as collaborative economy or uberisation are use to explain the
digital economy. In general, digital economies consist of two basic elements. Among these,
"robotization" and "platform economy" are other concepts. The robotized; smart factories, robotic
cars, 3D printers, software, algorithms, production process management and control systems,
artificial intelligence, etc. that enable robots to perform non-routine manual and cognitive tasks. It
covers all computerization and automation processes. Platform economies include business
platforms such as Facebook, Linkedln, etc. which can be contacted from anywhere in the world and
where people can communicate 24/7, Business services like Upzone, Amazon Mechanical Turk,
Freelancer which are structured as commercial services such as Amazzon, leboncoin and online
outsourcing. Robotization and platform economy processes in the Industry 4.0 model reveal new
work patterns (ICT based work, virtual work, platform based call work).
We can gather new forms of employment under the name of virtual employment. a generic term
used to refer to all forms of work carried out either at home, in public spaces or in nontraditional
working environments using the Internet, computers or other IT-based tools. The rise of these new
(or quasi-new) forms of work has been accompanied by new forms of employment which combine
unconventional workplaces, the use of technologies and new contractual arrangements. ICT-based
mobile work, where workers do not use their employer’s premises (or their own premises if they
are self-employed) as their main place of work, and spend most of their time working with
information and communication technologies (computers, the Internet, e-mail and social networks).
Crowd working, where an online platform matches employers to workers and projects are often
split up into micro-tasks and divided among a ‘virtual cloud’ of workers.Voucher-based work,
where the employment relationship involves paying for services with a voucher purchased from a
third-party organisation (generally a government body) that covers both pay and social security
contributions.
Key words : Digitalizing economy, virtual employment, platform economy

ÖZET
Karmaşık bir fenomen olan dijitalleşen ekonomiler, sosyal etkileri olan farklı platform türlerini
kapsamaktadırlar. Dijital ekonomiyi açıklamak için işbirlikçi ekonomi veya uberisasyon gibi çatı
kavramlar kullanılmaktadır. Genel olarak dijital ekonomiler iki temel unsurdan oluşmaktadır.
Bunlardan ilki “robotlaştırma” diğeri de “platform ekonomi” kavramlarıdır. Robotlaştırma;
robotların rutin olmayan manuel ve bilişsel görevleri yerine getirmesini sağlayan akıllı fabrikalar,
sürücüsüz arabalar, 3D yazıcılar, yazılım, algoritmalar, üretim süreci yönetimi ve kontrol
sistemleri, yapay zeka vb. tüm bilgisayarlaştırma ve otomasyon süreçlerini kapsar. Platform
ekonomileri de dünyanın heryerinden bağlantı kurulabilen ve insanların toplu olarak 7/24 iletişim
kurabildikleri Facebook, Linkedln vb dijital platformlar, Amazzon, leboncoin gibi ticari hizmetler
ve online dışkaynak kullanımı olarak yapılanmış Upwork, Amazon Mechanical Turk, Freelancer
1
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gibi iş modellerini kapsamaktadır. Endüstri 4.0 modeli içinde robotlaştırma ve platform ekonomi
süreçleri, yeni çalışma biçimlerini (ICT tabanlı çalışma, sanal çalışma, platform tabanlı çağrı
üzerine çalışma) ortaya çıkarmıştır.
Yeni istihdam biçimlerini sanal istihdam adı altında toplayabiliriz. Sanal istihdam; evde, kamusal
alanda, internet ve diğer IT teknolojileri ile kullanılan geleneksel olmayan çalışma ortamlarını ifade
eder. Bu yeni (veya yarı yeni) çalışma biçimlerinin ortaya çıkışı, alışılmamış işyerlerini, farklı
teknolojilerin kullanımını ve yeni sözleşmeye dayalı düzenlemeleri birleştiren yeni istihdam
biçimlerini beraberinde getirmiştir. Yeni istihdam biçimlerinden ICT tabanlı istihdam; e-mail,
sosyal ağlar ve internet üzerinden işyeri sınırları olmadan işlerin yapılması anlamındadır. Toplu
çalışma ise online ortamda projelerin küçük parçalara ayrılarak işçilerin sanal bulut arasında
bölündüğü çalışma biçimidir. Kupon tabanlı çalışma ise genelde devlet organı olan bir kurum adına
yapılan iş karşılığında ücretin ve sosyal güvenlik primlerinin kupon karşılığında sağlandığı bir
sistemdir.
Çalışmamızda dijitalleşen ekonomiler ve özellikleri üzerinde durulduktan sonra ortaya çıkardığı
yeni çalışma biçimleri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dijital ekonomi, sanal çalışma, platform ekonomisi

1.GİRİŞ
Endüstriyel üretimin toplumsal hayatın tüm kurallarını belirler hale gelmesinden sonra dört farklı
endüstriyel dönüşümden söz etmek mümkündür. Bu endüstriyel dönüşümlerin ilki, yani birinci
endüstriyel dalga 1763 yılında James Watt’ın İskoçya’da buharla çalışan ilk makineyi icat etmesi
ile başlamıştır. Bir yıl sonra Edmund Cartwriht’ın mekanik dokuma tezgâhını icat etmesiyle
makineleşme üretimin bir parçası haline gelmiş ve İngiltere’de başlayan bu süreç Batı Avrupa,
Kuzey Amerika ve Japonya başta olmak üzere bütün dünyaya kısa süre içerisinde yayılmıştır.
Makineleşmenin merkezde olduğu bu endüstriyel devrimi, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
elektriğin ve montaj hattının üretime katılması ile başlayan seri üretimin merkezde olduğu ikinci
sanayi devrimi izlemiştir (Schwab, 2016). Mekanik ve endüstriyel teknolojilerin gelişmesi sonucu
dijital teknolojinin üretim araçlarında kullanılmaya başlanması ve programlanabilir makinelerin
ortaya çıkması 1970’li yılların başından itibaren yeni bir endüstriyel devrimin doğmasına neden
olmuştur. Bu endüstri devrimi, üretimin otomasyonunu ve sayısallaşmasını sağlamıştır (Sıemens,
2015). Üretimde sayısallaşma sonucu bilgisayar teknolojileri hızla gelişmiş, çok eksenli imalat
robotları devreye girmiş ve 1990’lı yıllardan itibaren internet altyapısının yaygınlaşmasından sonra
dördüncü endüstri devrim başlamıştır. Dördüncü sanayi devrimi yapay zeka, robotlaşma, nano
teknoloji, enerji depolama gibi kavramları da beraberinde getirmiştir (Blanke, 2016) Bilgi toplumu
olarak da adlandırılan ve sınırlarının yeni yeni çizilmeye başladığı günümüzde toplum yapısı
içerisinde üretim sektörü giderek akıllı makinelere terk edilmekte ve hizmetler sektörü toplumsal
yaşamın merkezine oturmaktadır (Schwab, 2015).
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde (BIT) tüm hızıyla devam eden gelişmeler yeni bir ekonominin
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yeni ekonomiler, yeni iş olanaklarını ve yeni istihdam
biçimlerini ortaya çıkarmış ve farklı uzaklıklarda yaşayan insanları eş zamanlı iletişim kurmalarını
sağlayarak toplumun her kesiminden insanı, birçok sektörü ve birçok bilim dalını, ticareti ve işlerin
yapılış yöntemlerini değiştirmiştir. Özellikle internetin, telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerinin
kullanımının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte "e-ticaret, e-para, network etkisi, e-devlet gibi" gibi
kavramlar ortaya çıkmıştır. Literatürde yeni ekonomi kavramıyla aynı anlama gelecek şekilde "
bilgi ekonomisi", "dijital ekonomi", "sanal kapitalizm", "bilgiye dayalı ekonomi", "internet
ekonomisi" gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Yeni ekonomi dijital bir ekonomidir. Dijital
ekonomide bilgilerin tamamı birler ve sıfırlardan oluşan veri formatlarında işlenmekte ve her türlü
bilgi, yazı, görüntü, hareketli obje vb. bilgisayar ağları tarafından iletilmektedir. Bu şekilde çok
fazla olan bilgiler bile hızlı, güvenilir ve ucuz bir şekilde alıcılarına aktarılmaktadır (Dolgin, 2012).
Dijital ekonomilerin bilinen en büyük özelliği, teknolojideki gelişmeleri artırarak maliyetlerin
düşmesini sağlamasıdır. Bu özellikle ilgili olarak Moore Kanunu olarak da bilinen eksponansiyel
büyüme ve eş zamanlı olarak maliyet aynı kalırken kapasitenin ya da kalitenin de artmasıdır. Bir
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mikroçipin, mevcut fiyatında değişiklik yapılmadan, hızı her 18 ayda bir iki katına çıkmaktadır
(Rıfkın, 2014). Dijital ekonomilerin bir diğer önemli özelliği de “Endüstri 4.0” olarak da
isimlendirilen süreci içinde barındırmasıdır. Endüstri 4.0 ile talepten ürün/hizmet geliştirmeye,
hammaddenin tedarik edilmesinden üretime, üretimden ürünün pazara ulaştırılmasına kadar olan
bütün süreç insan, makine ve bilgi teknolojilerinin birbirine bağlı olduğu, karar mekanizmasının
çoğu zaman makinelere bırakılarak özerkleştiği ve müşterinin bireysel tercihlerinin üretimin her
aşamasında etkileyebildiği bir mükemmelliği hedeflemektedir (TOBB,2016). Endüstri 4.0’ı
oluşturan ve gelecek yüzyıla yön vermesi beklenen kavramlar arasında 3D Yazıcılar, Nesnelerin
İnterneti, Akıllı Fabrikalar, Siber-Fiziksel Sistemler, Büyük Veri, Otonom Robotlar, Simülasyon,
Sistem Entegrasyonu, Bulut Bilişim Sistemi ve Arttırılmış Gerçeklik bulunmaktadır (TÜSİAD ve
BCG, 2016). “Dijital Dönüşüm” ya da bir diğer adıyla “İkinci Makina Çağı”nın, fiziksel ve sanayi
odaklı üretimden daha çok bilgiye, erişime, etkileşim ve işbirliğine dayanan, katma değer üretmeye
odaklı bir yapıda olduğu gözlemlenmektedir (Brynjolfsson ve McAfee, 2014).
Dijital dönüşümün bir önemli etkisi de işgücü piyasaları üzerinde olmuştur. Dijital ekonomiler ile
birlikte esnek üretim süreçlerinde, çalışma statülerinde ve sağlık/sosyal güvenlik sistemlerinde de
önemli değişimler meydana gelmiştir. Tüketici taleplerine ve kişiye özel taleplere çok hızlı cevap
veren üretim organizasyonları, sanal çalışma olarak adlandırılan atipik ve düzensiz çalışma
biçimleri ortaya çıkmıştır (Ataman, 2006).
BİT alanındaki hızlı değişim bazı iş dallarında işgücüne olan talebi azaltırken bazı alanlarında da
birçok yeni fırsatlar yaratmaktadır. Bordrolama, fabrika otomasyonu, stok takip uygulamaları gibi
standart süreçleri içeren üretim ve hizmet alanlarında, hızla yeni işgücü fırsatları azalmaya devam
ederken, dijital iletişim, yazılım ve donanım, tasarım, veri analizi, veri madenciliği, yapay zeka ve
robot uygulamaları bilgi ekonomisini ve altyapısını kullanarak değer üreten alanlarda birçok yeni iş
ve istihdam fırsatları ortaya çıkmaktadır (Brynjolfsson ve McAfee, 2014).

2. DİJİTALLEŞME VE DİJİTAL EKONOMİ KAVRAMLARI
Dijital kelimesinin Türkçe karşılığı “sayısal” olarak açıklanmış ve verilerin bir ekran üzerinde
elektronik olarak gösterildiği kavram olarak tanımlanmıştır (TDK Sözlüğü, 2017). Günümüzde
sayısallaştırma kavramı çok farklı, karmaşık ve çok geniş bir alanı kapsayan bir noktaya gelmiştir.
Zaman içinde bilgisayarın ve internetin tüm dünyada yaygınlaşması ile birlikte dijital bir dönüşüm
başlamıştır. Bu dönüşüm tüm dünya ekonomilerinde de dijital değişime neden olmaktadır. Bu
bağlamda dijital ekonom kavramı ile ilgili ortak bir tanım olmasa da dijital ekonomi kavramı,
bilginin BIT tarafından etkin hale getirilerek sayısallaştırılması yoluyla ekonominin tüm
kesimlerinin dönüştürülmüş halini ifade etmektedir (Brynjolfsson ve Kahin, 2000). Bir diğer
tanıma göre dijital ekonomi; gelişimi, üretimi, satışı veya tedarik edilmesi kritik olarak dijital
teknolojilere bağımlı olan mal veya hizmetleri içerir. Dijital ekonominin konsepti içinde, bilgisayar
kontrollü imalat gibi üretim biçimlerini, bilgi ekonomisi sadece hukuki hizmetler ve eğlence gibi
günümüzün dijital ekonomisinde kısmen dahil olan pek çok hizmeti kapsamaktadır (Kling and
Lamb, 2000). Son gelişmeler ışığında günümüzde dijital ekonomilerin iki temel unsurdan
oluştuğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki robotlaştırma diğeri de platform ekonomileridir.
Robotlaştırma; robotların rutin olmayan manuel ve bilişsel görevlerini yerine getirmesini sağlayan
tüm bilgisayarlaştırma ve otomasyon unsurlarını kapsamaktadır. Robotlar ise gerçek (akıllı
fabrikalar, sürücüsüz arabalar, 3D yazıcılar vb.) veya sanal (yazılım, algoritmalar, üretim süreci
yönetimi ve kontrol sistemleri, yapay zeka, vb.) biçimlerde çalışabilmektedir (EU-OSHA, 2015a).
Platform ekonomisi de insanların sayısal platformlar (Facebook, LinkedIn, vb.) aracılığıyla ortak
bir ağa bağlanmasına olanak tanımaktadır. Her yerde birbirleriyle bağlantılı veri akışını sağlayan
mobil cihazlar sayesinde platform ekonomiler; yeni hizmetleri (örn. Uber, Airbnb), ticari hizmetleri
(Amazon, leboncoin.fr, vb.) ve özellikle online dış kaynak kullanımına dayalı gelişen yeni iş
modellerini de (Upwork, Amazon Mechanical Turk, Freelancer, vb.) kapsamaktadır (ETUI, 2017).
Dijital ekonomilerin gelişen teknoloji ile birlikte genel olarak 5 temel özelliği olduğunu kabul
edilebilir (Degryse, 2016 ; Eurofond, 2015):
1. Dijitalleşmiş bilgi ve iletişim ağı artık tüm toplumun ve ekonominin stratejik bir kaynağı ve
temel düzenleyicileri haline gelmiştir. Yeni nesil dijital teknolojiler eşsiz bir şekilde hem bilgi
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üretmekte hem de bu bilgileri kullanmak için gereken araçları temin ederek bu bilgilerin değerlerini
de arttırmaktadır.
2. Dijital ekonomi, giderek artan miktarda maddi ve maddi olmayan ekonomik faaliyetler ile
birlikte artan verimliliği ve sıfır ya da yarı sıfır marjinal maliyetleri esas almaktadır. Dijital
ekonomilerin temelini oluşturan dijital bilgi; hem diğer ekonomik girdi ve faktörler açısından
birebir rekabet oluşturmamakta dijital bilgiye dayalı hizmet ya da ürünleri çoğaltmanın marjinal
maliyeti çok düşüktür. Yani dijital bilgiye dayanan ürün ve hizmetlerde ilk çıktının maliyetli çok
yüksek, fakat onu çoğaltmanın maliyeti çok düşüktür.
3. Yeni iş modelleri, platform ekonomileri ile iki taraflı piyasaların (örn; gazeteler, facebook,
google, hepsiburada.com, oyun konsolları, Apple Store veya Google Play platformları)
avantajlarından yararlanmak için ortaya çıkmaktadır. Yeni rekabet dinamikleri (kazanan her şeyi
alır modeli) dijital mal ve hizmetleri piyasada pazarlamak amacıyla ortaya çıkmaktadır.
4. “Endüstri 4.0” olarak da adlandırılan yeni ortaya çıkan endüstriyel üretim modeli; kişiye özel
malların toplu bir şekilde ve kısa sürede üretilmesini, küresel düzeyde değer zincirlerinin
oluşturulmasını, üretken kapasiteli ağların oluşturulmasını, üreticilerin, satıcıların ve tüketicilerin
yanı sıra sanayi ve hizmet sektörleri arasındaki sınırların ortadan kalkmasına neden olmaktadır.
5. Teknolojik yatırımlar için karlılık hesaplamaları yapılırken artık yazılım ve donanım maliyetleri
ile bunların performansları üretim verimlilikleri karşılaştırılarak değerlendirmeler yapılmaktadır.
Yine de teknolojik inovasyon ve verimlilik artışları arasındaki neden ve sonuç ilişkisi henüz
doğrudan kurulamamıştır. Teknoloji ve verimlilik ilişkisi hala toplumun ilgilendiği yenilikler ile
şirketler içindeki örgütsel değişiklikler dikkate alınarak kurulmaktadır.
Dijital ekonomi kavramı ile ilgili Avrupa Birliği’nin yeni ekonomik dönüşüm stratejisini ve 2020
yılı için hedeflerini belirleyen “Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme
için Avrupa Stratejisi” başlıklı rapor kapsamında belirlenen beş hedef için yedi girişimin hayata
geçirilmesi öngörülmüştür. Bu girişimlerden bir tanesi de “Avrupa için Dijital Gündem” başlıklı
girişimdir. Bu girişim ile dijitalleşem ekonomiler nedeniyle yüksek hızda internet
yaygınlaştırılarak, hanelerin ve şirketlerin dijital ortak pazarın faydalarından yararlanması
kapsamında dijital tek pazarın oluşturulması öngörülmüştür (EU, 2014).

3. ENDÜSTRİ 4.0
Dijital ekonominin önemli özelliklerinden birisi de “endüstri 4.0” olarak da isimlendirilen 4. Sanayi
Devrimi sürecidir. Günümüzde erken sanayileşmiş ülkelerin endüstriyel sistemleri Sanayi 4.0
olarak adlandırılan endüstrileşmenin dördüncü evresi ile şekillendirilmektedir. Bu gelişme,
1970’lerde başlayan ve elektronik ve enformasyon teknolojilerine dayalı yüksek düzeyde
otomasyonu içeren üçüncü sanayi devrimini takip etmektedir (Stock ve Seliger, 2016: 536).
Endüstriyel dönüşümün günümüzdeki son aşaması olan Endüstri 4.0’ın temel özellikleri şunlardır
(Acatech, 2013 ; TÜSİAD ve BCG, 2016):
- Mal ve hizmet imalatınını tüketileceği yerlere dağıtımını kolaylaştırılması ve kullanıcı merkezli
ürün tasarım yöntemleri geliştirilmesi ve aynı zamanda büyük ölçekli siparişe dayalı mal üretme
kabiliyeti olan kitlesel özelleştirme,
- İletişimi sağlayan nesnelerin endüstriyel ölçekte kullanılması ile çok sayıda algılayıcının, radyo
frekanslı tanımlama sistemlerinin (RFID), cep telefonunun, dizüstü bilgisayarın makineler arasında
doğrudan ve sürekli bağlantıya olanak tanıyan (M2M iletişimi) nesnelerin interneti sistemi (IoT –
Internet of Things),
- Özellikle yeni davranışları öğrenmek ve simülasyon araçlarının büyüyen potansiyelini harekete
geçirerek şekil, görüntü, konuşma ve tanıma yeteneklerinde daha ileri gelişmeler sağlamak için
büyük verileri kullanarak ortamları analiz etmek ve uyum sağlamak için tasarlanana özerk robotlar,
- Merkezi olmayan üretim ağları tarafından sunulan yeni fırsatlar, özellikle büyük ve küçük
şirketler arasındaki güç dengesi esaslı sanayi üretiminin organizasyonu,
- Hem değer zincirleri boyunca işletmelerin farklı işlevlerinin parçalara bölünmesini hem de bu
işlevlerin yeni bir uluslararası işbölümünün parçası olarak yeniden yapılandırılmasını sağlayan
Değer zincirinin küresel düzeyde ayrıştırılması,
- Endüstri ile hizmetler arasındaki ve üretim ile tüketim arasındaki sınırların belirsizleşmesi.
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Sanayi 4.0 olarak adlandırılan yeni süreç, üretim ve tüketim ilişkilerini bütünüyle değiştirerek hem
tüketicinin değişen ihtiyacına anlık olarak uyum sağlayan üretim sistemleri hem de ise birbirleriyle
sürekli iletişim ve koordinasyon halinde olan otomasyon sistemlerini içermektedir. Ayrıca büyük
veri (big data), zenginleştirilmiş gerçeklik, akıllı robotlar (smart robots) ve akıllı fabrikalar (smart
factories), siber-fiziksel sistemler (CPS - Cyber-Physical Systems), yatay/dikay yazılım
entegrasyonu, bulut (cloud), siber güvenlik olarak adlandırılan unsurlarda sanayi 4.0 sürecini
hızlandırmıştır (TÜSİAD/BCG, 2016). Üretim koordinasyonunun eşanlı gerçekleştiği, ihtiyaç
duyulan üretim bilgisinin harici alanlardan çekildiği, kayıp ve firelerin sensör kontrolleri ile büyük
ölçüde ortadan kaldırıldığı, üretimde zaman ve mekan yakınsaması yaratan Sanayi 4.0 kaynak
tasarrufu konusunda da gelişmeleri içermektedir.
Sanayi 4.0 Avrupa Birliğinin de ana gündem maddelerinden birisidir. Avrupa Birliği Komisyonu,
Sanayi 4.0 paradigmasının esaslarını; a) Değer yaratma ağları arasında yatay entegrasyon, b) Ürün
yaşam döngüsünde baştan sona mühendislik (end-to-end engineering) ve c) İmalat sistemlerinde
bağlantı ve dikey entegrasyon şeklinde belirlemiştir (European Commission, 2015). Ayrıca Avrupa
Birliği’nin 2017-2020 Çalışma Programında, dijital teknolojilerin yaygın uygulanmasının malların
ve hizmetlerin üretimini ve dağıtımını nasıl dönüştüreceği ve bu dönüşümün iş ve istihdam
üzerindeki etkilerini ele alınmaktadır. Bu çerçevede özellikle hizmetlerin otomasyonu ve platform
ekonomilerinin yaygınlaşmasının iş ve istihdam üzerindeki etkileri ile dijitalize olmuş
işyerlerindeki çalışma biçimleri üzerinde politikalar üretilmeye başlanmıştır (Eurofond, 2017).

4. DİJİTAL EKONOMİLERDE YENİ İSTİHDAM BİÇİMLERİ
Dijitalleşen ekonomilerde doğal olarak işgücü piyasaları yeniden şekillenerek yeni istihdam
biçimleri ortaya çıkmaktadır. Yeni istihdam biçimleri sanal (virtual) çalışma adı altında genel bir
kavram altında ifade edilebilmektedir.
Yeni istihdam biçimlerinin bazıları sadece yeni binyılın ilk on yılı çevresinde ortaya çıkarken,
bazıları mevcut eğilimlerin genişletilmiş versiyonları şeklinde ortaya çıkmıştır. Sözkonusu dokuz
istihdam şekli, ilki işçi-işveren ya da müşteri-işçi ilişkisinin doğası ile bağlantılı olan ve ikincisi ise
çalışma modeline, diğer bir deyişle eserin nasıl yapıldığı ile ilgili olan iki yönde
belirlenebilmektedir (Dgryse, 2016). Çalışma koşulları ve işgücü piyasası açısından önemli etkileri
olan yeni istihdam biçimleri şunlardır (Eurofound, 2015);
- İşçi paylaşımı, çeşitli şirketlerin insan kaynakları ihtiyacını karşılamak amacıyla her bir işçinin
ortaklaşa şekilde bir grup işveren tarafından kiralanmasıdır. Bu durum işçi için sürekli tam zamanlı
istihdam ile sonuçlanmaktadır.
- İş paylaşımı, bir işverenin belirli bir işin tamamını yapması için iki veya daha fazla işçi tutması,
iki veya daha fazla yarı zamanlı işin tam zamanlı bir pozisyon olacak şekilde birleştirilmesidir.
- Geçici yönetim, çok yetenekli uzmanların belirli bir sorunu çözmek veya belirli bir proje için
geçici olarak çalıştırılmak amacıyla işe alındığı bu yöntemle harici yönetim kapasiteleri iş
organizasyonuna entegre edilmiş olur.
- Geçici iş, işverenin işçiye düzenli bir iş sağlama zorunluluğunun olmadığı, talebe bağlı olarak
işçileri işe davet ettiği arama esnekliğine sahip olduğu bir yöntemdir.
- Mobil tabanlı çalışma ile işçilerin işlerini, modern teknolojilerle desteklenen, herhangi bir
zamanda, herhangi bir yerden yapabilmeleri sağlanmaktadır.
- Kupona dayalı çalışmada istihdam ilişkisi, yetkili bir kuruluştan satın alınan hem maaş hem de
sosyal güvenlik katkı paylarını kapsayan bir kupon ile hizmetlerin bedeli ödenebilmektedir.
- Portfolyo iş, serbest meslek sahibi bir kişinin çok sayıda müşteriyle çalıştığı, her birinin küçük
ölçekli işleri yaptığı portföy çalışmasıdır.
- Kitlesel (crowd) istihdam, birbirleriyle bağlantılı platformda çalışanların ve işverenlerin bir araya
geldiği, genellikle işlerin “sanal bulutlar’’ arasında bölündüğü istihdam biçimidir.
- Katılımcı istihdam, kendi işini yapmak suretiyle serbest çalışanların veya işletmelerin limitlere
bağlı veya yasal sınırlamalarını aşmak için bir şekilde işbirliği içinde oldukları ortak çalışma
biçimidir.
Bu yeni istihdam biçimlerinin sınıflandırılmasında iş ilişkisinin yoğunluğu ve işçilerin statüsü
önemli rol oynamaktadır. Günümüzde süreli çalışma programlarının veya çalışma saatlerinin
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olmamasına dayanan mobil istihdam biçimleri hızla yaygınlaşmaktadır. Bu istihdam biçimleri,
istihdam koşullarını ve ücretleri belirleyen standart bir sözleşme çerçevesinde
sınırlandırılmamaktadır. Bunun yerine bir internet sitesinde ödemeye ilşkin bir hesabın
etkinleştirilmesi çerçevesinde yapılan işe göre bir proje gibi ödeme yapılması suretiyle işler
yürütülmektedir (The Economist, 2015a).

5. SANAL İSTİHDAM VE YENİ İSTİHDAM BİÇİMLERİ
Sanal istihdam, evde, kamusal alanlarda veya internet, bilgisayarlar veya diğer bilişim tabanlı
araçları kullanan geleneksel olmayan çalışma ortamlarında yapılan her türlü çalışma için kullanılan
genel bir terimdir. Bu yeni (veya yarı yeni) çalışma biçimlerinin ortaya çıkışı, alışılmamış
işyerlerini, teknolojilerin kullanımını ve yeni sözleşmeye dayalı düzenlemeleri birleştiren yeni
istihdam biçimlerini beraberinde getirmiştir.
5.1. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Tabanlı Mobil Çalışanlar
BİT tabanlı mobil çalışanlar, ağırlıklı olarak şirket binalarının dışında bilgisayar, internet ve epostaları yoğun şekilde kullanarak çalışmaktadırlar. Bunların istihdam edilebilmeleri veya serbest
meslek sahibi olarak çalışabilmeleri bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına bağlıdır ve
faaliyetler işveren veya müşteriye ait binada veya işyerinde yapılmadığı için sabit bir iş yeri
bulunmaksızın paylaşılan bilgisayar ağlarına erişebilirler. Genellikle bu tür anlaşmaları düzenleyen
gayri resmi anlaşmalar, sıklıkla yerel mevzuatın, toplu sözleşmelerin ve bireysel sözleşmelerin
taleplerine uyarlanmıştır (Dgryse, 2016).
Avrupa Çalışma Koşulları Anketi'ne göre, 2010 yılında Avrupa Birliği'ndeki çalışanların % 24’ü
çalışma hayatlarının en az dörtte birini sürekli çalıştıkları işyeri dışında başka bir yerde
geçirmişlerdir (Parent-Thirion vd., 2012). Mobil çalışma sanal biçimde de olabilir. Bazı işçiler,
çok seyahat ettikleri halde çevrimiçi çalışabilirken, diğer durumlarda ve özellikle coğrafi olarak
dağınık sanal takımlar, bilgisayar tabanlı video konferans, gerçek kişilerin görüntülerini bir araya
getiren sanal toplantılar, endüstriyel tesislerin uzaktan izlenmesi, uzaktan bakım gibi işlerin de
yürütülebilmesi birden fazla sanal konumda bulunma yeteneği teknolojik gelişmişlik ile ilgilidir.
Dijital teknolojiler, insanların fiziksel olarak yer değiştirmeden her yerde sanal formda kalmasına
imkan sağlayarak yeni sanal çalışma biçimlerinin ortaya çıkışını teşvik etmektedir (Orlikowski,
2010).
BİT tabanlı sanal mobil çalışmalar için önemli altyapı yatırımı gerekmektedir. Ayrıca başarılı BİT
tabanlı mobil çalışmanın verimli olabilmesi için kişilerin güvenine ve uygun teknik desteğe
dayanan bir çalışma kültürü gereklidir. 2000'li yılların sonlarından itibaren BİT tabanlı mobil
çalışma hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Belirli bir endüstriye, organizasyonel büyüklüğe veya
yönetim yapısına bağlı olmamakla birlikte BIT tabanlı mobil çalışma; mühendislik (otomotiv,
havacılık, inşaat), sağlık bakımı ve merkezi olmayan endüstriyel üretim gibi sektörlerde daha sık
görülmeya başlanmıştır. BIT tabanlı mobil çalışmanın işgücü piyasasına etkileri de karışıktır çünkü
iş organizasyonu uygulamalarının potansiyel dönüşümü, organizasyonun bir bütün olarak hem
olumlu hem de olumsuz sonuçlara sahip olabilmesi anlamı gelmektedir. BIT tabanlı mobil çalışma
genellikle örgütsel imaj artırıcı unsurlar içerdiği, daha esnek ve yenilikçi iş bulma yöntemi olması,
yüksek nitelikli işgücünü işletmeye çekmesi, işverenin marka itibarını geliştirmeye ve aynı
zamanda maliyetleri düşürmeye ve verimliliği artırmaya yönelik olduğu için işverenlerce tercih
edilmektedir (Degryse, 2016). Çalışanlar da artan esneklik ve daha iyi bir iş-yaşam dengesi olması
nedeniyle bu çalışmayı tercih edebilmektedirler. BİT tabanlı mobil çalışanlar ağırlıklı olarak çok
yetenekli, çoğunlukla daimi tam zamanlı sözleşmelerle istihdam edilen genç erkek çalışanlarından
ya da yöneticilerinden oluşmaktadır. Bu çalışma biçiminin sağladığı avantajlar arasında; yüksek
seviyede bir esnek çalışma imkanı, özerklik, artan kişisel verimlilik, gelişmiş BİT becerileri ve
gelişmiş iletişim ve işbirliği bulunmaktadır. BİT tabanlı mobil çalışanlar, özellikle özerkliklerinin
yüksek olması nedeniyle iş doyumlarının arttığını belirtirler ve bu çalışma biçimi, sağlığı,
hareketliliği veya elverişliliği açısından sorun yaşayan, düzenli saatlerde tek bir yerde çalışma
engeli olan insanlar da dahil olmak üzere daha geniş bir yelpazede insanların işlerine erişimini
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kolaylaştırarak daha kapsayıcı işgücü piyasalarının ortaya çıkmasını teşvik edebilir. BİT tabanlı
mobil çalışmanın çalışma koşulları değişkendir, bazı açılardan da genellikle uzaktan çalışmaya
atfedilen özelliklere benzer şekilde bir çok olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Bu olumsuzluklar;
performansa dayalı ücretin yetersizliği, çok yönlü izleme ve kontrol sistemlerinin aşırılaşması, aşırı
bilgi yüklemesi ve sosyal izolasyon, işini organize etmek için tek başına sorumluluk almanın stresi,
iş ile çalışma arasındaki sınırların belirsiz olması, yetersiz iletişimin sonucu olarak ortaya çıkan
çatışma riski, teknik olarak daima ulaşılabilir olmanın ve işveren tarafından sorumluluğun dış
kayanağa aktarımı gibi konulardır. Ayrıca bu tür bir çalışmanın bazı grupları işgücü piyasasından
uzaklaştırıp diğer daha geleneksel istihdam biçimlerinden dışlaması da sözkonusu olmaktadır.
Ayrıca BİT tabanlı mobil çalışanların sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik sorumlulukları
konusunda tartışmalar devam etmektedir (Mandl ve Curtarelli, 2017).
5.2. Kitlesel (Crowd) Çalışma
“Kitlesel çalışma” ya da “kitlesel kaynaklı çalışma” terimleri ödeme karşılığında belirli hizmetlerin
ya da ürünlerin üretimi yada belirli problemleri çözmeye hazır bireylerin ya da kuruluşların
internete erişimine izin veren çalışmaları ifade eder. Bu platformlar (PeoplePerHour, ClickWorker
veya Amazon Mechanical Turk gibi) web geliştirme, tasarım, yazılım geliştirme, fotoğraf / video
görüntü tanıma, veri çoğaltma, çeviri, sesli kopyalama, veri tabanı temelli araştırma ve yaratıcı
görevler için tekliflerin sunulmasını (bir logo tasarımı gibi) içeren alanlardaki mikro görevler
içeren bir pazar türüdür (Green vd. 2013).
Pozisyonları, maaşlı çalışanlar ile kendi hesabına çalışanlar arasında yer alan çalışanların istihdam
edilebilirlikleri ve şirketler arasındaki ilişkilerin belirsizliği son yıllarda ortaya çıkmış çeşitli
sözleşmelerle yeniden düzenlenmiş ve dijital ekonominin öncülük ettiği yeni gelişmeler
çerçevesinde çeşitli platformlar aracılığıyla sağlanan istihdam kendi hesabına çalışanların sayısını
arttırmaya başlamıştır. Bu eğilim, yalnızca tasarım, BIT, çeviri, yazı, ulaşım, turizm gibi çok sayıda
işin yanı sıra çocuk bakımı, köpek gezdirme, evde bakım hizmetleri gibi alanlarda da
yaygınlaşmaktadır (Dgryse, 2016).
Çalışan profilleri çok vasıflı BT ve yaratıcı profesyonellerden ve daha az yetenekli amatörlerden
oluşmaktadır ancak çoğu kitlesel çalışan ek gelir arayışında olan öğrenciler, işsizler veya bakıcılar
gibi genç insanlardır. Bazı kişiler bu işleri asıl işleri gibi görmektedirler. Kitlesel işçiler birbirlerine
karşı rekabet içerisindedir ve amatörler ile profesyoneller arasında hiçbir ayırım yapılmamaktadır.
Ancak rekabetin varlığı, rekabetçi tekliflerin sunulduğu (ör. Bir logo tasarımı için) ve yalnızca
kazananlara ödeme yapıldığı durumlarda açıkça ortaya çıkmaktadır. Otel ticareti veya nakliye gibi
sektörlerdeki rekabet daha az göze çarpar ancak aynı derecede mevcut bazı platformlar rekabeti
aşağı çeken ödemeler için teklif verme sistemini teşvik etmektedir (Eurofond, 2015).
Çalışma koşulları açısından kitlesel çalışmanın sonuçları geniş kapsamlı değerlendirildiğinde
olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Kitlesel çalışmanın olumlu yönleri de yüksek derecede
esneklik ve özerklik, artan kişisel verimlilik, gelişmiş BİT becerileri ve daha iyi bir iş-yaşam
dengesinin kurulabilmesi olarak ifade edilebilir. Dezavantajlı yönleri ise, çalışma ve istihdam
statüsünün temel ilkelerinin ortadan kalkması, ücretlerin düşük olması, ücretlerin ödenmesinin
garanti edilmemesi, çalışanların sosyal güvencelerinin olmaması, asimetrik bilginin yaygınlığı ve
sorunların güvenilir mekanizmalarla çözülmesinden duyulan kaygılar şeklinde sıralanabilir (EUOSHA, 2015b).
Bir bütün olarak değerlendirildiğinde kitlesel çalışma biçiminin özellikle yaratıcı çalışanlar yüksek
gelir elde etmelerini sağlamaktadır. Ayrıca bu çalışma ile çalışanlar daha yüksek hareket kabiliyeti
sahiptirler ve çok az erişimi olan kişilere ve bunların oluşturdukları platform yönetimine kolayca
ulşabilmektedirler. Bununla birlikte günümüzde işgücü piyasası için genel anlamda olumsuz
eğilimler bulunmaktadır. Bu olumsuz eğilimlerini; işgücü piyasasında tanımlanan risk faktörleri,
istihdam temelli bir pazardan ziyade bir göreve dayalı pazarın gelişimi ve iş standartlarında bir
düşüş olması, daha da önemlisi çalışma haklarının ve standartlarının hiçe sayılması olarak
sayabiliriz. Kitlesel platformların kanunlara, tüketici koruma ile ilgili düzenlemelere, veri koruma
düzenlemeleri biçimindeki genel yasama hükümlerine uymakla yükümlü olmalarına rağmen
kitlesel çalışma ile ilgili özel bir mevzuat bulunmaması en büyük sorun olarak tartışılmaktadır.
Çalışanlar serbestçe kendi nam ve hesaplarına çalışmaktadır ve platformun koşulları genel olarak
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tüm detayları (ücret, çalışma koşulları ve fikri mülkiyet gibi) belirlemektedir (Mandl ve Curtarelli,
2017).
Kitlesel çalışma yapanlar ile ilgili olarak “Cybertariat” (siber-proletarya) (Huws, 2003) veya
“farklılaşmamış kitle” (Huws, 2014) gibi terimleri dijital ekonomiye özgü istihdam ve çalışma
biçimlerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Hizmet sunumunda çevrimiçi platformların son
zamanlarda hızlı şekilde büyümesinin en önemli nedenleri arasında; geleneksel yöntemlerle iş
arama biçimlerini değiştiren açık pazarın şeffaflığı, kayıtdışı nakit ödemelerin çevrimiçi ödemelerle
değiştirilmesi, en azından vergi tahsili olasılığının azalması ve hakların uygulanması için adaletin
sağlanmasının yolunun açılması ile kayıt dışı ekonominin resmileştirilmesi sayılabilir (Huws,
2016).
Kitlesel çalışma olgusu ile ilgili sayısal veri elde etmek çok güçtür. Bunu yapmanın bir yolu,
tahmin edilen platform sayısını, onu kullanan tahmini işçi sayısıyla çarpmak olabilir fakat bu kesin
bir sonuç vermeyebilir. Platformların çok sayıda olması ve sayılarının çok hızlı artması diğer
yandan belirli bir platforma üye olanların hepsinin aktif kullanıcılar olmamaları ve aynı kişinin
birden fazla platforma kayıt olabilmesi kullanıcı sayısını tepsi etmeyi engellemektedir. Ayrıca
sunulan hizmetlerin çeşitliliği göz önüne alındığında, iş hacmini de tahmin etmek de mümkün
değildir (EU-OSHA, 2015a).
5.3. Platform Temelli Çağrı Üzerine Çalışma
Çağrı üzerine çalışmada, sürekli bir çalışma olmaksızın işveren, çalışan ile bir iş sözleşmesi
imzalar ancak devamlı olarak çalıştırmayı taahhüt etmez. Bu tür sözleşmeler, çalışanların ihtiyaç
duyulduklarında çalışmaya çağrılması temeline dayanır. Çağrı üzerine çalışma kapsamında
değerlendirilen ancak çağrı üzerine çalışmadan daha belirsiz bir çalışma ilişkisini içeren “sıfır
süreli sözleşme” son yıllarda özellikle İngiltere’de, İrlanda’da ve Hollanda’da yaygınlaşmaya
başlamıştır. İngiltere’de faaliyet gösteren insan kaynakları yönetimi profesyonellerinin birliği olan
CPID “sıfır süreli sözleşmeyi” herhangibir asgari çalışma süresi düzenlenmeden bir tarafın diğer
taraf için çalışmasının istenebileceği iki taraflı bir anlaşma olarak tanımlanmıştır. Bu sözleşme
türünde işverenler, herhangibir çalıştırma yükümlülüğü bulunmadan çalışan temin edebilmektedir.
İngiltere’de yaklaşık iki milyon kişinin bu sözleşmelerle çalıştığı bilinmektedir (CIPD, 2016).
Mevsimlik işler gibi geçici, aralıklı işler veya tek bir görev veya sanat sektöründe olduğu gibi
hizmetle sınırlı çalışmalar çağrı üzerine çalışma kapsamında değerlendirilmektedir. Mevsimlik
veya aralıklı çalışma yeni bir çalışma şekli değildir ve bu istihdam biçiminin dijital ekonomi ile
arasında doğrudan bir bağlantı bulunmamaktadır.
Platform temelli çağrı üzerine çalışmanın etkin olarak devam edebilmesi için çevrimiçi platformlar,
işçi talep edenler ile işçi havuzunda görev veya iş bekleyen çalışanları buluşturmak için yeni bir
yöntem olarak uygulanmaktadır. Ayrıca çevrimiçi platformların kullanılması hem emek talebinin
coğrafi konumunu diğer bir deyişle hizmetlerin gerekli olduğu yerlerin tespit edilmesini hem de
işgücü arzının yani platforma üye işçilerin coğrafi olarak ve zamana bağlı ulaşılabilirliğini mümkün
kılmaktadır. Web tabanlı platformlar, coğrafi konum yetenekleri ve mobil internet, talep üzerine ve
kullanılabilirliğin gerçek zamanlı olarak uyumlu olabilmesine olanak sağlayarak bir araya
getirilebilir; bu da çağrı üzerine çalışma sisteminin verimliliğini belirgin biçimde arttırmaktadır.
Geçici iş platformları, şirketler tarafından “tam zamanında” ve “her ihtimale karşı” harekete
geçirilen işgücüne bağlı yönetimi iyileştirmek için şirket içinde daha da geliştirilebilmektedir.
Çağrı üzerine çalışma temelli platformlar üzerinden yapılan çalışmalarda İngiltere, İrlanada ve
Hollanda’nın dışındaki diğer ülkelerde asgari çalışma süresi sınırı uygulanmaktadır (genellikle
normal çalışma süresinin dörtte biri ile üçte biri arasında) ve bu sürelerin üzerinde çalışmanın
garantisi yoktur. Hollanda'da kullanılan “minimum-maximum sözleşmelerinde” çalışma saatleri
taban ve tavan sınırları belirtir ve böylece part-time iş değişken (azalan veya artan) iş hacimlerine
göre organize edilebilmektedir (Eurofound, 2015).
Platformlarda sunulan hizmetlerin kullanıcısı için, çalışma ilişkisinin radikal şekilde
sadeleştirilmesinin mükemmel bir gösterimi olan Upwork şu süreçler üzerinden tanımlanabilir: 1.
Projenizi yayınlayın, 2. Üst yeteneği seçin, 3. Kolaylıkla kiralama ve işbirliği yapın ve 4. Sadece
onaylanmış iş için ödeme yapın (Upwork, 2017).
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Aynı mantık servis sağlayıcıları için herhangi bir iş sözleşmesi biçiminin var olmadığı Uber’de de
uygulanır. Bir akıllı telefon uygulaması olan Uber, telefona yüklendikten sonra kullanıcılara
gidecekleri yerlere kadar eşlik edecek ulaşım aracını tespit etme, bulma, çağırma, fiyatını ve
güzergahını belirleme hizmeti veren ve kullanıcıya gideceği yere taksi, lüks araç, tekne ya da
herhangi bir araç ile gitme seçenekleri sunan bir hizmettir. Sürücüler yalnızca çalıştıklarında ücret
alırlar, emeklilik ve sağlık sigortası primlerini kendileri öderler. Doğan riskler şirketler tarafından
bireylere yüklenmektedir. (The Economist 2015a).
Temelinde ev paylaşımı/değişimi sistemine dayanan Airbnb platformu, ev sahipliği yapanlar ile
misafirler arasında yapılan herhangi bir sözleşmeye taraf olmadığı gibi Airbnb'nin bir emlak
komisyoncusu, acentesi veya sigortacısı olmadığı belirtilmektedir. Airbnb, ev sahipliği yapanlar,
misafirler ve sitenin diğer kullanıcılarının davranışlarını, uygulama ve hizmetlerini yada barınma
konusundaki herhangi bir konuyu kontrol etmemekte ve bu konudaki tüm sorumluluğu yasa
tarafından izin verilen azami ölçüde kabul etmemektedir (Airbnb, 2015).
Bu şirketler sadece arz ve talebi birbirine bağlayan temel işlerine odaklanırken diğer tüm
sorumluluk ve taahhütlerini reddetmektedir. Gördüğümüz gibi, Upwork, 10 milyondan fazla işçi ile
hizmetini sunmaktadır ancak kendisini bir işveren olarak kabul etmeyi reddetmektedir (Upwork,
2017) Benzer şekilde Airbnb (veya Uber), aracılık hizmetlerinde maaşlı işçi sayısının en az olduğu,
sözleşmeden doğan, yasal veya cezai sorumluluk yüklenmeden, tek bir oda (veya araç filosu) sahibi
olmadan dünyadaki en büyük konaklama (veya ulaşım) hizmetlerinden biri haline geldi (Airbnb,
2015) Bu platformlardaki ekonomik sistem devletlerin rolünü ve gücünü içerecek özelliklere
sahiptir. Sınırların kaybolmasına neden olan bu platform ekonomisi, tüm ulusal kanun ve kuralları
geçersiz hale getirmektedir.
Sürekli olmayan çalışma, büyük ölçüde mevsimlik işlerle (barlar, oteller ve restoranlar ile ticaret,
eğlence ve eğlence endüstrilerinde) birlikte ele alınırken platform temelli çağrı üzerine çalışma,
evde bakım hizmetleri gibi sürekli fakat değişken talep tarafından belirlenen sektörlerde giderek
daha yaygın hale gelmektedir. Çocuk bakımı, perakende satış, okul öncesi etkinlikler, etkinlik
organizasyonu vb. çok çeşitli beceri düzeyine sahip işçileri etkileyen bir çalışma alanıdır ve
çalışanların çoğunu genç ve kadınlar oluşturur (Eurofond, 2015).
Bu istihdam biçimi ile ilişkili çalışma koşullarının özelliklerine bakıldığında; çok esnek çalışma
süreleri, aşırı değişken ücretler ve ulaşılabilirlik açısından yüksek beklentilerin yanı sıra düşük iş
güvencesi, ücret miktarını yükseltmek için çok az imkanın olması ve iş doyumunun düşüklüğü
dikkati çekmektedir. Bu tür işler, iş sözleşmelerini ve çalışma sürelerini ayrıştırmanın somut bir
şeklidir ve işçileri, hayatlarını önceden tahmin edilemeyen programlara göre yaşamaya
zorlamaktadır. Bununla birlikte, bazı işverenlerin bu istihdam şekillerini işçi ile standart bir
sözleşme imzalamadan önce deneme süresinin bir biçimi olarak kullandığı görülmektedir (Degryse,
2016).

6. SANAL (VIRTUAL) ÇALIŞMANIN ZORLUKLARI
Sanal çalışmanın, farklı koşullar altında işgücü piyasasından dışlanabilen engelliler, hamileler,
yaşlılar gibi kişilere işe erişim sağlayarak yeni fırsatlar yaratmaktadır. Aynı zamanda, sanal çalışma
tüketicilere, uygun fiyatlı ve tam zamanında hizmetlere erişim imkânı sağlamakta aynı zamanda
yenilikçi ve yaratıcı yeni kültürel ürünlerin ve yeni hizmetlerin geliştirilmesini teşvik etmektedir.
Bu yeni çalışma biçimlerinin ortaya çıkışı, iş gücü piyasasındaki potansiyel etkisi, işin yeri ve
değer zincirleri açısından kamusal alanda ve bilimsel anlamda tartışma konusudur (Pfeiffer 2013,
Fuchs ve Fischer 2015). Çalışma koşulları, ücret, tazminatlar, sendika gibi kollektif hakların
kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği ile sağlık ve sosyal güvenlik ile ilgili düzenlemeler açısından
sanal çalışmanın olumsuz yönleri endişe verici durumdadır. Bunların dışında; güvenlik konuları,
teknostres, teknoloji bağımlılığı, sınırların bulanıklaştırılması, aşırı bilgi yükleme, tükenme,
elektromanyetik alanlara sürekli maruz kalma ve duruş bozuklukları ve sanal zorbalık konuları da
çok ciddi sorunlar olarak görülmektedir ((Popma, 2013 ; D’Cruz and Noronha 2014). Avrupa İş
Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (OSHA) tarafından kitlesel çalışmanın yükselişiyle bağlantılı sağlık ve
güvenlik risklerinin kapsamlı bir listesini hazırlanmış bu listede çevrimiçi çalışma ile ilgili fiziksel
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riskler (ekran tabanlı çalışma, ergonomi, stres, vb.) ile çevrimdışı çalışma ile bağlantılı olan (taksi
kullanma, saldırgan müşterileri yönetme vb.) rikler arasında ayrım yapılmıştır (EU-OSHA, 2015b).
Sanal çalışma, içeriğinde çok riskli konuları taşımaktadır. Platformlar ve sosyal medya,
kullanıcıların katılımı ve kullanıcı tarafından oluşturulmuş içeriğin üretilmesi ilkesiyle çalışır.
Sahnelerin arkasında yer alan sayısız, isimsiz ve az ücretle çalışan işçiler, zihinsel sağlıklarına zarar
veren çoğu şiddet, kabalık, sadizm, pornografi veya pedofili içeren görüntüler, videolar, yazılı
metinleri eleme göreviyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu tür çalışmaların en hassas unsurlarından
birisi, dijital platformları kullanan ve kendi adına bağımsız çalışan işçilerin özerklik düzeyi ve
seçim özgürlüğü ile ilgilidir. Serbest meslek sahipleri, yaptıkları işler üzerinde kontrole, bağımsız
olmaya ve özerkliğe yüksek değer verirler. Fakat en öenmli sorun, adil ücret ve çalışma sürelerinin
ne ölçüde işçiler lehine uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgilidir (Irani, 2015).
Sanal çalışma, kurulmuş iletişim modelleri ve insan kaynakları yönetiminin yanı sıra mesleki
kimliklere, grup üyeliğine ilişkin algılamalara ve işçilerin kolektif organizasyonu için fırsatlara
engel oluşturmaktadır (Lehdonvirta ve Mezier 2013), Bunların dışında ortaya çıkmakta olan önemli
ve yeni bir sorun bulunmaktadır. Bu durum, her türlü yeni riskle karşı karşıya bulunana platform
temelli ayrı bir mal ve hizmet piyasasının hızla gelişmesidir. Bir örnek vermek gerekirse, Fotolia
platformu bir euro vererek bazı fotoğraflar satın aldı ve daha sonra maliyetinin bin kat fazla
bedeliyle bu fotoğrafları sattı ve bu süreçte telif hakkı taleplerini ortadan kaldırmış oldu.
Fotoğrafçılara yönelik herhangi bir taahhütte bulunmadı ve gerekli ekipmana yatırım yapmamıştır.
Bu olay dışında bir platform modeli temelinde faaliyet göstermesine rağmen Amazonun, ürün
dağıtımı için yerel kaynaklara ihtiyacı vardır ve kamu makamlarının Amazonun çalıştırma koşulları
ile ilgili olumsuz görüşlerine rağmen Avrupa'da yüksek işsizlik oranlarına sahip alanlarda
Amazonun depolarının açılması memnuniyetle karşılanmıştır (Malet 2013).
Dijital ekonomideki yeni çalışma biçimleri, çeşitli düzeylerde belirsizleşmiş sınırların simgesi
haline gelmiştir ve her biri kollektif düzenleme alanında ana başlıklar halinde aşağıda sıralanmış
sorunlara neden olmaktadır (Meil 2015; Fucsh ve Fischer, 2015) :
- Sanal çalışmanın yaygınlaşması ile birlikte iş-yaşam dengesi içinde özel hayatın
ayrıştırılamaması,
- Sözleşme ile istihdam edilen ve kendi hesabına çalışan işçiler arasında açık bir ayrım
bulunmaması özellikle de yaratıcı işlerde ve gazetecilik sektöründe çalışan kişiler için sorun
oluşturmaya başlamıştır. Bu iki farklı statüde çalışanlar arasında yeni bir statüye ihtiyaç olup
olmadığı ve mevcut kuralların kapsamının genişletilme ölçütleri,
- Üretici ile tüketici arasındaki ayrım da artık açık bir şekilde belli olmamaktadır. Şifreli bankacılık
işlemlerini gerçekleştirmek, turistik altyapı üzerine fikir vermek, fotoğraf veya video yüklemek,
bilgi üretmek ve dağıtmak gibi işlerin tüketim ve/veya üretim faaliyeti olup olmadığının tespiti,
- Sanal çalışmayı tanımlamak için yeni bir terim olan "prosumer" terimini kullanmanın değer
yaratma sorumluluğunu alan tarafın ve hak talebinde bulunabileceklerin tespiti,
- Ortak çalışmaya dayalı üretimin yeni modelleri (ortak yaratım, kollektif üretim, işbirliğine dayalı
ekonomi) işçinin pay sahipliği statüsünün belirlenmesi,
- Kitlesel kaynaklı istihdam ve asıl işi parçalara ayırarak yaptırmak gibi yaygınlaşan bazı istihdam
şekilleri, aynı zamanda, işverenin ve yüklenicinin rolleri arasında çok değişken bir hal almıştır. Bu
tür yeni sözleşme ilişkileri için yasal bir çerçeve oluşturmak amacıyla saptanacak yeni kuralların
tespiti ve Uber veya Airbnb gibi platformlar tarafından düzenlenen faaliyetler ile daha önce kurulan
ve daha fazla düzenlemenin olduğu sektörler arasındaki haksız rekabeti önlemeye yönelik
düzenlemelerin içeriklerinin oluşturulması.
Dijital ekonomi içinde şekilenen istihdam biçimleri kapsamında çalışanlar açısından cinsiyet ayrımı
gözetilmemektedir. İlk olarak birçok kadın, hem iş sayıları hem de işin doğası açısından dijital
ekonominin beklenilen karışıklıklarından en çok etkilecek olan aracı rollerde çalışmaktadırlar.
İkincisi, kadınlar bilgi teknolojileri sektöründe hâlâ yeterince temsil edilmemektedirler ve
yaptıkları işi belirleyen programların ve uygulamaların gelişiminde çok az söz sahibi
olabilmektedirler. Daha temel bir perspektiften bakıldığında; kadınlar ve erkekler için toplumsal
cinsiyet ayrımcılığı, geleneksel güç ilişkileri ile esneklik ve özerklik konuları açısından farklı
şeyler ifade etmektedir. Sanal teknoloji sayesinde kadınlar aynı anda birçok görevi yerine
getirmeye devam edebilmektedirler. Ayrıca kadınlar iş/aile görevlerine devam etmeyi veya bu
görevlerin dışında kalmayı seçebilirler ve böylece geleneksel cinsiyet rollerine aykırı davranmadan
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evliliklerini ya da iyi anne oldukları inancını tehdit etmeksizin her şeyi yapabilirler (Rafnsdóttir,
2014).

7. SONUÇLAR
Dijitalleşen ekonomiler ile birlikte küreselleşme süreci çok farklı bir aşamaya gelmiştir.
Günümüzde dijital ekonomi kavramı ile ilgili ortak bir tanım bulunmasa da ekonomide
robotlaşmanın artışı ve platform ekonomilerinin gelişimi dijital ekonominin en önemli unsurları
olarak tanımlanmaktadır. Dijital ekonomilerin gelişim süreçlerinde bu sürecin son aşaması
ürünlerin ve üretim sistemlerinin yaşam döngüsündeki bütün değer zincirinin organizasyon ve
yönetiminde yeni bir seviye olan Dördüncü Endüstri Devrimi olarak tanımlanmaktadır. Bu dijital
dönüşüm, sürekli artarak bireyselleşen müşteri isteklerine odaklanmakta ve fikir aşamasından
başlayarak ürün geliştirme ve üretim siparişinden, bir ürünün son kullanıcıya dağıtımını ve geri
dönüşümünü de kapsayacak şekilde tüm zinciri içine alan hizmetleri içermektedir. Yeni ihtiyaçlar,
otomasyonun, makineler arası iletişimin ve Nesnelerin İnterneti’nin, yüksek teknolojinin
vazgeçilmez bileşenleri olduğu bir dönemi başlattı. Endüstri 4.0 kavramının temeli; endüstriyel
üretimde ilgili tüm birimlerin birbiriyle haberleşmesine, bütün verilere gerçek zamanlı olarak
ulaşılabilmesine, bu veriler sayesinde optimum katma değerin sağlanmasına dayanmaktadır. Dijital
dönüşüm işgücü piyasalarını da etkilemiştir. Dijital dönüşüm genel olarak sanal istihdam adı
altında toplayabileceğimiz BIT temelli istihdam, çağrı üzerine istihdam ve en yeni kavram olarak
ortaya çıkan kitlesel (crowd) istihdam çevresinde gelişmektedir. Yeni istihdam biçimlerinde
standart iş sözleşmeleri, çalışma saatleri, ücret ve işyeri sınırlamaları bulunmamaktadır. Akıllı
fabrikalara doğru yönelen üretim sistemleri dışında platformlar üzerinden siparişle alınan işleri
yapanlar kendi nam ve hesaplarına çalışarak sağlık ve sosyal güvenlik ödemelerinden kendileri
sorumlu olmaları en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Endüstri 4.0’ın özelinde özellikle
veri analizi, yazılım, sibergüvenlik, robotik uygulamalar, mekatronik, dijital iş süreçleri gibi
alanlarda donanımlı eleman ihtiyacı olacağı tahmin edildiği için ülkemizdeki eğitim sisteminin ve
işgücü piyaslarının sözkonusu yeni işlere uyumlu hale getirilecek politikalar çerçevesinde
şekillendirilmesi zorunlu hale gelmektedir.
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TEKNOLOJİ SEVİYELERİNE GÖRE NİTELİKLİ ÇALIŞAN
TALEBİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE DEMAND FOR SKILLED WORKERS IN DIFFERENT
TECHNOLOGY LEVELS: THE CASE OF TURKEY
Hayriye Özgül DEĞİRMENCİ1

Mehmet AVCI2

ABSTRACT
After 1980s, the demand for skilled workers increases more compared to less skilled workers along
with high international trade for both developed and developing countries. Skilled biased
technological change theory (SBTC) is the most commonly used theory to explain this
phenomenon. Based on this theory, modern production technology favors the skilled workers and
makes these workers more productive, therefore the demand for them increases more. Indeed,
Meschi et al. (2016) show that SBTC holds for Turkey. This study takes one step further. It shows
that SBTC does not hold for all technological levels and SBTC is only valid for firms producing
high technology products.
Key Words: Technology Level, Skilled Biased Technological Change, Turkey
JEL Codes: J24, J23, O33

ÖZET
1980’lerden itibaren uluslararası ticaretin hız kazanması ile beraber hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülkelerdeki nitelikli emeğe talep niteliksiz olana kıyasla daha çok artmıştır. Bu
değişimi açıklamak için kullanılan en yaygın teorilerden biri ise beceri yanlı teknoloji değişimidir
(BYTD, skill biased technological change). Teoriye göre modern üretim teknolojisi beceri yanlıdır,
bir başka deyişle söz konusu teknoloji beceri sahibi nitelikli emeği daha üretken hale getirir,
böylece bu emeğe olan talebin artmasını sağlar. Meschi vd. (2016) tarafından Türkiye için BYTD
teorisinin geçerliliği gösterilmiştir. Bu çalışma ise 1990-2001 dönemi için Türkiye’de BYTD
teorisinin tüm teknoloji seviyeleri için geçerli olmadığını, sadece yüksek teknolojili üretim yapan
firmalarda nitelikli emeğe talebin niteliksiz emeğe karşı daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji Seviyeleri, Beceri Yanlı Teknoloji Değişimi, Türkiye
JEL Kodları: J24, J23, O33

GIRIŞ, ÇALIŞMANIN AMACI VE LITERATÜR TARAMASI
Küreselleşme kavramı popülerliğini 1980 yıllarından itibaren kazanmaya başlamıştır. Söz konusu
kavram iktisat literatürü göz önüne alındığında taşıma masraflarının azalması ve teknolojik
gelişmelerin hızlanması ile beraber dış ticaretin serbestleşmesi, buna bağlı olarak da ticaret
hacminde artış şeklinde açıklanabilir. Küreselleşme kavramı hem olumlu hem de olumsuz görüşler
1
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ile tartışma açık durumdadır. Olumlu görüşe sahip olanlar ticaretin büyümeyi artırıcı yönde
etkilediğini, böylece büyümenin iş yaratıcı etkisi çalışan sayısının olumlu yönde etkilendiği,
böylece gelişmekte olan ülkelerdeki niteliksiz çalışanların bu durumdan yarar sağlayacağını
Olumsuz görüş ise ticaretin ülkelere oldukça eşitsiz şekilde yarar sağladığını, önceden korunan
sektörlerin olumsuz şekilde etkilendiğini, özellikle teknolojik gelişmenin nitelikli çalışanın yararına
olduğunu savunmaktadır (Lee ve Vivarelli, 2006). Bir başka deyişler olumsuz görüşe sahip olanlar
artan ticaret hacmi nedeniyle beceri yanlı teknoloji değişiminin (BYTD) görüldüğünü öne
sürmektedir.
Literatüre bakıldığında ise, Conte ve Vivarelli (2007), düşük ve orta gelirli ülkelerde, ithal edilen
nitelik-yanlı teknolojik değişimi, gelişmiş ülkelerden gelen ve buradaki teknolojik gelişmişliği
içeren ürünlerin söz konusu olduğu ticaretin nitelikli çalışanlara artan göreli talebin bir nedeni
olarak açıklamıştır. Türkiye için Meschi vd. (2016) 1992-2001 dönemini incelemişler ve bu dönem
için imalat sanayinde nitelikli çalışana talebin daha çok arttığını göstermişlerdir.
Bu çalışmanın amacı ise tüm teknoloji seviyelerinde nitelikli ve niteliksiz çalışan talebinin zaman
içindeki değişimini incelemektir. Olumsuz görüşe sahip olanların iddia ettikleri niteliksiz çalışana
talebin azalıp azalmadığı açıklanarak, BYTD teorisinin tüm teknoloji seviyeleri için geçerli olup
olmadığı da sorgulanacaktır.

TASARIM VE YÖNTEM
Çalışmada kullanılan veri seti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yıllık
İmalat Sanayi Araştırması’ndan elde edilmiştir. Söz konusu araştırma imalat sanayinin gelişimini
anlamak için amacıyla, genel olarak sektörde çalışanlar, gelir ve gider, stok değişimi, girdi ve çıktı
bilgilerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışma için kullanılan veri seti 1990 ve 2001 yıllarını
kapsamaktadır. Betimsel analizler yardımıyla söz konusu dönemde teknoloji seviyelerine göre hem
toplam çalışan sayısı ile nitelikli & niteliksiz ayrımı gözetilerek elde edilen çalışan sayısı
incelenmiştir.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Kullanılan veri setinin çalışanların eğitim bilgisini içermemesi nedeniyle, literatürdeki örnekler
takip edilerek nitelikli ve niteliksiz çalışan ayrımı için çalışanların yaptıkları işler göz önüne
alınmıştır. Üretimde çalışan mavi yakalılar niteliksiz, idari işlerde çalışan beyaz yakalılar ise
nitelikli olarak nitelenmiştir. Bununla beraber veri setinde bulunan tüm firmalar teknoloji
seviyelerinde göre üç farklı seviyeye ayrılmıştır. Teknoloji seviyeleri ayrımı için Avrupa Birliği
İstatistik (EUROSTAT) kurumu ile uyum gözetilmiştir.
Bulgulara göre 1990-2001 yılları arasında orta ve düşük teknolojili üretim yapan firmalarda
çalışanların sayısında az bir miktar artma gözlenirken, asıl artışın yüksek teknolojili üretim yapan
firmalarda olduğu görülmektedir (Tablo 1).
Tablo 1: Teknoloji Seviyesine göre Toplam Çalışan Sayısı

Kaynak: TÜİK, Yıllık İmalat Sanayi İstatistikleri
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Bir sonraki aşamada ise niteliksiz (üretimde çalışanlar) ve nitelikli (idari işlerde çalışanlar)
çalışanların teknoloji seviyelerine göre dağılımındaki değişim incelenmiştir. Tablo 2’de
görülebilecek sonuçlara göre niteliksiz çalışanların toplam çalışanlara oranı düşük ve orta
teknolojili üretim yapan firmalarda kayda değer bir değişim göstermezken, yüksek teknolojili
üretim yapan firmalarda bu oranın zamanla azaldığı, özellikle 1998 sonrası bu artışın hızlandığı
saptanmıştır.
Tablo 2: Niteliksiz çalışanların tüm çalışanlar içindeki dağılımı

Kaynak: TÜİK, Yıllık İmalat Sanayi İstatistikleri

SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
1980 sonrası uluslararası ticaretin serbestleşmesi ile küreselleşme akımı ülkeleri farklı açılardan
etkilemiştir. Bu çalışma ise gelişmekte olan ülkelerden olan Türkiye’de küreselleşme akımı ile
teknolojik gelişmenin nitelikli ve niteliksiz çalışana olan talebini incelemektedir. İlgili literatürdeki
çalışmalar hem Türkiye hem de diğer ülkeler için BYTD teorisinin geçerliliği gösterilmiştir. Bu
çalışma ise BYTD teorisini bir adım ileriye götürerek teknoloji seviyelerine göre teorinin
geçerliliğini sorgulamayı amaçlamaktadır. Elde edilen bulgulara göre ise BYTD teorisi düşük ve
orta teknolojili üretim yapan firmalar için değil sadece yüksek teknolojili üretim yapan firmalar
için geçerlidir.

KAYNAKLAR
CONTE, A. ve VIVARELLI, M. (2011), “Imported Skill Biased Technological Change in
Developing Countries”, The Developing Economics, Vol. 49, 36-65.
LEE, E. ve VIVARELLI, M. (2006), “The Social Impact of Globalization in the Developing
Countries”, International Labour Review, Vol. 145 (2006), No. 3, 167-184.
MESCHI, E., TAYMAZ, E., VIVERELLI, M. (2016), “Globalization, Technological Change
and Labor Demand: a Firm-Level Analysis for Turkey”, Review of World Economics,
Volume 152:655.
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TÜRKİYE BAĞLAMINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN
AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİNİN META ANALİZ İLE
İNCELENMESİ
META ANALYTIC INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL
COMMITMENT AND TURNOVER INTENTION IN TURKISH
CONTEXT
Eyüp Bayram ŞEKERLİ1

ABSTRACT
Well qualified human resources is one of the competition area among firms. Qualification process
of employees takes long time and also costs high. In recent years a lot of researches aimed to
understand factors related to turnover intention. For this purpose, there are plenty of researches
which investigate relation between organizational commitment attitudes and turnover intention.
Consequently, in this research correlations between organizational commitment and turnover
intentions in 17 studies (N=5145) carried on Turkish context analyzed by meta-analysis. Specified
effect size statistics (r=-0,46) indicate that there is large negative relation between organizational
commitment and turnover intentions. In another words, as level of organizational commitment rises
turn over intention decreases equally.
Key word: Turnover intention, organizational commitment, metaanalysis

ÖZET
İşletmelerin rekabet ettikleri hususlardan birisi de yetişmiş insan kaynağı ile ilgilidir. İşletmelerin
amaçlarına ulaşmalarında yeterli becerilere sahip kişilerin yetiştirilmesi uzun zaman ve maliyetlerle
gerçekleşmektedir. Bu nedenle, yetişmiş işgörenlerin elde tutulmalarına önem verilmektedir. Son
yıllarda çalışanların işten ayrılma niyetleri ile ilişkili olabilecek etkenler konusunda araştırmalar
yapılmaktadır. Bu çalışmalar arasında çalışanların örgütsel bağlılık tutumlarının işten ayrılma
niyeti ile olan ilişkisini irdeleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada ise, ülkemizde
örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti ilişkisini inceleyen 17 adet çalışmada (N=5145) yer alan
korelasyon sonuçları meta analiz ile incelenmiştir. Yapılan çalışmada belirlenen etki büyüklüğü
(r=-0,46) konu edilen iki değişken arasında geniş düzeyde olumsuz bir ilişki olduğunu ortaya
konulmuştur. Başka bir deyişle örgütsel bağlılık tutumları ne kadar olumlu ise işten ayrılma
davranışı aynı oranda azalmaktadır.
Anahtar Kelime: İşten ayrılma niyeti, örgütsel bağlılık, meta analiz
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1. GİRİŞ
Çalışanların örgüt ile ilişkisini devam ettirme veya bitirme davranışını nelerin etkilediği çokça
araştırılan bir sorudur. Bireyin örgütle ilişkisi “örgüte bağlılık” ya da “işten ayrılma şeklinde”
olmaktadır (Mowday, vd., 1982). Buna göre, çalışan-örgüt ilişkisi bireyin örgüt ile ilgili tutumları
aracılığı ile şekillenmektedir (Porter, vd., 1974). Bireyin örgüte bağlılığı işten ayrılma davranışını
şekillendiren tutumlardan birisi olarak kabul edilmektedir (Steers, 1977; Mobley, 1977; Porter, vd.,
1974; Farrell ve Rusbult, 1981; Blau, 1986; Igbaria & R.Siegel, 1992a; Igbaria & R.Siegel,1992b;
Griffeth vd.,2000). Düşük örgütsel bağlılık bireyin örgütten ayrılmasını kolaylaştırmaktadır
(Scholl, 1981:597). Bireyin örgüte duygusal ya da hesapçı bir bağ ile bağlı bulunması işten ayrılma
kararını vermesinde bir engel yaratabilmektedir. Ayrıca; işten ayrılmaya karşı oluşan toplumsal
baskı nedeni ile oluşan normatif bağlılık da işten ayrılmayı zorlaştırabilmektedir (Wiener, 1982;
Reichers, 1985).
Bir çok akademik çalışma farklı bağlamlarda yapılmış çalışmalara atıfta bulunmakta ve kendi
sonuçlarını bu çalışmalar ile doğrulamaktadır. Bu doğrulama biçimi çoğu zaman incelenen
değişkenler arasında ilişkinin var olup olmadığı ile ilgilidir. Alanyazında yer alan araştırmaların
sonuçlarını kullanarak ilgilenilen değişkenler arasındaki ilişkiler niceliksel olarak meta analiz ile
belirlenebilmektedir.
Meta analiz, daha önceden yapılmış bağımsız çalışmaların sonuçlarının istatistiksel olarak
bütünleştirilmesi için kullanılmaktadır. Çalışmalarda yer alan farklı sonuçların bütünleştirilmesi ve
özetlenmesi için meta analizden faydalanmak mümkündür (Bakioğlu ve Özcan, 2016:6). İşten
ayrılmanın bir öncülü olarak kabul edilen örgütsel bağlılığın ülkemiz bağlamını konu alan
araştırmaların sonuçlarını birleştirme ve özetlemede de meta analizin kullanılması mümkündür.
Böylece, genel olarak iki değişkenin birbirleri ile olan ilişkisinin belirlenebilir.

2. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA
Bireylerin çalıştıkları örgütle olan ilişkileri verimlilik, performans ve işten ayrılma davranışları ile
ilgili olabilmektedir. Çalışanların örgütlerine, mesleklerine ve kariyerlerine olan bağlılıkları,
tatminleri ve rol dışı davranışlara girme konusundaki gönüllükleri işletmelerin başarısında etkili
olabilmektedir. İş görenlerin örgüt ile olan ilişkisinde rol sahibi olan örgütsel bağlılık, kişilerin
örgütün amaç ve hedeflerini gönülden benimsemelerini, örgütün daha iyi bir noktaya gelmesi için
çabalamalarını ve örgütte varlıklarını sürdürmek istemelerini içeren bir kavramdır. Ayrıca
gerektiğinde bağlı çalışanlar, örgütün çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün görebilmektedirler.
Örgütsel bağlılık, çalışanların işle ilgili tutumlarından birisidir. Örgütsel bağlılık, çalışanın işi kabul
etmesi ve örgüte kabul edilmesinden itibaren yazılı olmayan ancak varlığı hissedilen psikolojik
sözleşme kapsamında yer alır. İşe yeni başlayan bir çalışan, zamanla örgütün hedef ve amaçlarının
benimseyecek ve işinin gereklerini öğrenecektir. Bu süreçte örgütte çalışana destek vererek ona
yatırım yapacak, onun kendini geliştirmesini sağlayacaktır. Bir süre sonra çalışanın kimliği ile
örgütün kimliği özdeşleşecektir (Ada, vd.,2008:495). Buna göre örgütsel bağlılık, bir tutum olarak
çalışanın örgüte olan sadakatini göstermekte ve örgütün başarısı ve iyiliği için kaygı duymayı
içeren bir süreci içermektedir (Luthans, 2011:147).
Kanter (1968) bağlılığı, bireylerin kendi çıkarları doğrultusunda sosyal yapının gerektirdiği
davranış örüntülerini benimsemelerini veya davranışlarını uyumlu hale getirmeleri süreci olarak
tanımlamaktadır. Kanter (1968:499), sosyal sistemin sistematik bir şekilde bireylerin ihtiyaçlarının
karşılamaya çalıştığını, bu aşamada meydana gelen durumlara bireylerin olumlu veya olumsuz,
duygusal veya mantıklı tepkiler vermeleri ile örgütsel bağlılığın meydana geldiğini ifade
etmektedir. Luthans (2011:147) ise örgütsel bağlılığı, bireyin örgüt amaç ve değerlerini benimseme
konusundaki arzusu aynı zamanda örgüt içerisinde kalmak için güçlü bir isteği şeklinde ifade
etmektedir. Bireyin örgüt amaç ve değerlerini benimsemesi, bireyin örgüt ile kendilik algısını
özdeşleştirmesine neden olabilmektedir. Porter vd. (1974:604) örgütsel bağlılığı bireyin göreceli
olarak örgüt ile olan özdeşleşmesi şeklinde tanımlamaktadırlar.
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Bireyler, üyesi oldukları örgütlere duygusal nedenlerle bağlılık duyabildikleri gibi, çalıştıkları
örgütü bırakmaları durumunda karşılaşabilecekleri sosyal baskılar nedeni ile de bağlılıklarını
devam ettirebilmektedirler. Duygusal ve sosyal nedenlerin yanı sıra örgütten beklentiler veya
birtakım avantajların kaybedilmesi olasılığı bağlılığın gelişimine katkı sağlamaktadır. Örgütü
bırakma sonucunda kaybedilecek avantajlar maliyet olarak algılanırsa bireyin örgütü bırakma
durumundaki maliyetleri yüksek olarak değerlendirmesi bağlılığı güçlendirmektedir. Bu tip
bağlılığı Etzioni, “takas (karşılıklı değişim-exchange)” temel alan bir tür uyum sistemi olarak
değerlendirmektedir (Penley ve Gould, 1988: 46). Scholl (1981:590), değişim teorisi ile bağlantılı
olan eşitlik kuramı kapsamında bireylerin örgütten elde edecekleri kazançlar ile örgüte sağladıkları
girdiler arasındaki dengenin sağlanması durumunda örgütsel üyeliklerini devam ettirdiklerini ifade
etmektedir.
Bireyin örgütle ilişkisini devam (ya da devamsızlık-absenteeism), örgütte kalma (ya da ayrılmaturnover) ya da bağlılık şeklinde olmaktadır (Mowday vd., 1982). Birey örgüt ilişkisi adından da
anlaşılabileceği gibi iki taraflıdır. Örgütler çalışanlarının işletmede tutma konusunda çaba
gösterirlerken, çalışanlar da örgütte kalma veya terk etme konusunda karar vermek
durumundadırlar. Bireylerin örgütleriyle ilişkisini bireyin bir örgüte girmesi ve çalışmayı
sürdürmesinde elde ettiği maaş gibi ekonomik faydaların yanı sıra ekonomik güvence ve emeklilik
gibi gelecekte elde edilmesi beklenen ekonomik faydalar etkili olmaktadır (Mowday vd., 1982:14). Bazı tutumlar bireyin işten ayrılma eğilimi ile ilgili olabilmektedir (Porter, vd., 1974). İşten
ayrılma eğilimi, bireyin işine çalıştığı örgüte olan tutumlarını ifade eden iş tatmini ve örgütsel
bağlılıktan etkilenmektedir (Griffeth, 2000). Örgütsel bağlılık bireyin işten ayrılma kararı ve
devamlılık davranışları üzerinde etkili olabilmektedir (Steers, 1977; Mobley, 1977; Porter, 1974;
Farrell ve Rusbult 1981; Blau, 1986; Igbaria ve Siegel,1992a; Igbaria ve Siegel,1992b). Schol
(1981:597) bağlılık ve beklentinin düşük olduğu durumlarda işten ayrılmaların yüksek olacağını
ifade etmektedir. Diğer yandan beklenti veya bağlılık boyutlarından birisinin yüksek olduğu
durumlarda ise örgütsel üyeliği devam ettirme nispeten daha yüksek olmaktadır. Bağlılık ve
beklenti boyutlarının aynı anda yüksek olması durumunda ise, örgütsel üyeliği devam ettirme
davranışı daha fazla görülebilmektedir.
Örgütsel bağlılık ile birlikte artan çaba; azalan işten ayrılma, devamsızlık ve savsaklama nedeniyle
daha yüksek bir etkinlik düzeyine ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Becker’e göre bireyler sürekli iş
değiştiren kişiler olarak algılanma korkusu ile örgütten ayrılma konusunda çekingen
davranmaktadırlar. Yan bahis kuramı açısından değerlendirildiğinde bağlılık, zaman içerisinde
örgütsel üyeliğin devam ettirilmesiyle elde edilen ödüller ve karşılaşılan maliyetler ile örgütte
kalma süresinin artması olduğunu ifade etmektedir (Reichers, 1985:468). Wiener (1982: 419)
bağlılığın işten ayrılma ve iş yerinde kalmaya devam etme niyetiyle bağlantılı olduğunu ifade
ettiklerini belirtmektedir. Randall (1987:461)’a göre, düşük bağlılığın örgütsel düzeyde yaratmış
olduğu olumsuzluk; yüksek çalışan devri, devamsızlık, kaytarma ve düşük sadakatin yarattığı
verimsizliktir.
Bağlılık, bireyin örgütte kalma veya ayrılma gibi davranışları üzerinde de belirleyici olmaktadır
(Porter vd., 1974: 604). Bağlılık ile “iş bırakma” arasında negatif ilişkinin yanı sıra “kaytarma”
ve “gecikme” ile bağlılık arasında da negatif ilişkiden de bahsedilmektedir. Bağlılığı yüksek olan
çalışanların diğerlerine göre daha yüksek performans gösterdikleri ifade edilmektedir (Jauch vd.,
1978:88). Ayrıca, bazı araştırmacılar (Zaccaro & Dobbins, 1989; Jauch ve diğerleri, 1978),
bağlılığın üretkenlik üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu bildirmektedirler.
Meyer vd. (2002) duygusal, normatif ve devam bağlılığı şeklinde olan örgütsel bağlılık modeli
bileşenlerinin işten ayrılma niyeti ile negatif bir ilişki içerisinde olduğunu belirtmektedirler.
Özellikle duygusal bağlılığın işten ayrılma ilişkisinin diğer boyutlar ile değerlendirildiğinde daha
yüksek bir etkiye sahip olduğu belirtilmektedir (Meyer vd., 2002; Somers, 1995; Allen ve Meyer,
1996). Ülkemiz bağlamında yapılan çalışmalarda da örgütsel bağlılık ile ilgili tutumların işten
ayrılma niyeti üzerinde etkili olduğu sıklıkla belirtilmektedir (Poyraz ve Kama, 2004;
Sabuncuoğlu, 2007; Gül, Oktay ve Gökçe, 2008; Çelikkol, 2009; Özgen ve Özgen, 2010;
Çiftçioğlu ve Sabuncuoğlu, 2011; Günlük, Özer ve Özcan, 2013; Çelik, Çalıcı ve Fındık,
2014;Sökmen ve Şimşek, 2017).
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3.ARAŞTIMANIN AMACI
Bu araştırmanın amacı, ülkemiz bağlamında örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki
ilişkiyi ele alan çalışmaları meta analiz vasıtasıyla değerlendirmektir. Böylece, alanyazında
örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetinin ilişkisini gösteren sonuçlar birleştirilerek, iki değişken
arasındaki ilişkiye dair etki büyüklüğünün ortaya konulması amaçlanmaktadır. İncelenen
çalışmalarda örgütsel bağlılık ve işten ayrılma arasında anlamlı bir ilişki olduğu bildirilmektedir.
Fakat, çalışmalar iki değişken arasındaki ilişkiyi doğal olarak farklı ilişki düzeyleri ile ifade
etmektedirler. Bu çalışmada, incelenen çalışmalardan yola çıkarak örgütsel bağlılık ve işten
ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin şiddeti değerlendirilmeye çalışılmıştır. Buna göre, araştırmanın
hipotezi“ Örgütsel bağlılık davranışı ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır” olarak belirlenmiştir.
3.1 Yöntem
Evren ve örneklem
Araştırmanın örneklemini Türkiye bağlamında örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetini etkileyen
çalışmalar oluşturmaktadır. Bu anlamda; EBSCHO, ULAKBİM, Science Direct, Google ve Yök
Ulusal Tez veri tabanları taranmıştır. Veri tabanlarında yer alan çalışmalar incelenmiş iki değişken
arasındaki korelasyonu açıkça belirtilen çalışmalar örnekleme dâhil edilmiştir. Böylece, 5145 kişiyi
kapsayan 17 adet çalışma, meta analize konu edilmiştir. Bütün bu hesaplamaların yapılmasında MS
Excel kullanılmıştır.
Araştırma seçimi ve kodlama
Bu çalışmada, incelenen araştırmalar meta analize dahil edilirken bazı kriterlere seçilmiştir. Bu
kriterler; (a) Çalışmanın Türkiye’de yapılmış olması, (b) Örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti
değişkenlerini incelemesi, (c) Araştırılan değişkenler arasında korelasyon katsayısını veriyor
olması şeklindedir.
Araştırmaya dahil edilen çalışmalar kodlanırken; araştırmanın adı, yazarı, yayın yılı, örneklem
büyüklüğü, korelasyon katsayıları ve kullanılan ölçekler kodlanmıştır.
Meta analiz işlemi
Bu çalışmada örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki meta analiz yöntemi
kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Meta analiz diğer çalışmaların istatistiksel sonuçlarını
birleştirerek değerlendirmektedir. Meta analiz yöntemi sonucunda bir etki büyüklüğü
hesaplanmaktadır. Etki büyüklüğü, bir meta analiz çalışmasının temel birimidir ve iki değişken
arasındaki ilişkinin ya da uygulama etkisinin büyüklüğünü yansıtan bir değerdir. Bu hesaplamadan
sonra çalışmalar arasındaki etkinin ne olduğunun belirlenmesinde etki büyüklüğü katsayısı
kullanılmaktadır (Hedges vd.2013:3). Etki büyüklüğünün hesaplanması sayesinde geleneksel
literatür taramasından farklı olarak diğer çalışma sonuçlarını nicel olarak birleştirebilmektedir.
Meta analiz için belirlenen çalışmalar Tablo 1’de gösterilmektedir.
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Tablo 1. Meta-Analiz Kapsamında Değerlendirilen Çalışmalar
Çalışma
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

Yayın Bilgisi
Yıldız, S., Yalvaç, S., & Meydan, C. H. (2013). “Tükenmişliğin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgüte
Bağlılığın Aracı Rolü: Türkiye’deki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Üzerinde Bir Araştırma”,Bilgi
Ekonomisi ve Yönetim Dergisi, 8(2), s.157-170
Polat, S. (2009). “Relationship Between Primary Education Inpectors’Organisational Commitment,
Occupational Burnout and Intend to Leave”. Education Sciences, 4(3), s.1150–1159.
Özgen, D. H. M., & Özgen, P. D. H. (2010). “Psikolojik Sözleşme ve Boyutlarının iş Tatmini Örgütsel Bağlılık ve
İşten Ayrılma Niyetine Etkileri: Tıbbi Satış Temsilcileri Üzerinde Bir Araştırma”. Çukurova Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi,19(1),s.1-19
Gül, H. (2007). “İş Stresi, Örgütsel Sağlık ve Performans Arasındaki İlişkiler: Bir Alan araştırması”.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,Sayı:2, s. 318-332.
Çelikkol, Ö. ve Kızanıklı, M (2009). “İş–Aile Çatışmasının Örgütsel Bağlılık Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi”.
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1), s.114-130.
Çelik, M. (2012). “Konaklama İşletmelerinde Algılanan Örgütsel Adaletin Yenilikçi Davranışa Etkisinde Kariyer
Memnuniyetinin Aracılık Etkisi”. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14(2), s.101–122.
Poyraz, K. ve Kama, B. (2008).“Algılanan İş Güvencesinin, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti
Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
13(2), s.143-164.
Zincirkıran M, Çelik G., Ceylan A.K, Emhan A. (2015). “İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti, İş
Stresi ve İş Tatmininin Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi: Enerji Sektöründe Bir Araştırma”, Finans Politik
& Ekonomik Yorumlar,52(600), s.52-71.
Sökmen, A., & Şimşek, T. (2017). “Örgütsel Bağlılık, Örgütle Özdeşleşme, Stres ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi:
Bir Kamu Kurumunda Araştırma”. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 606–620.
Özyılmaz, A., & Süner, Z. (2015). “İşe Adanmışlığın İşyeri Tutumlarına Etkisi: Hatay’daki 9 İşletmede Yapılan
Ampirik Araştırmanın Sonuçları”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(3), 143–164.
Kartopu, M. ve Gürbüz, S. (2016).“Askerî Pilotların Örgütsel Bağlılıklarının, İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi:
Alternatif İş İmkânlarının Düzenleyicilik Rolü”. Savunma Bilimleri Dergisi, 15(1), s.79-112.
Mutlu, Pınar. (2013). The Effect of Perceived External Prestige on The Relationship Between Perceived
Overqualification and Both Organizational Commitment and Turnover Intention. (Yayımlanmamış yüksek lisans
tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Gümüş, Hilal. (2016). The relationship of job insecurity with job-related outcomes: Job engagement,
organizational commitment & intention to resign. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Bilgi
Üniversitesi, İstanbul.
Demirci, Yahya. (2016). Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi ve Bunların İş Tatmini İle İşten
Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Mersin Büyükşehir Belediyesinde Bir Araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans
tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
Günay, İlker. (2016). Tükenmişlik Sendromunun Örgütsel Bağlılık, Motivasyon ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine
Etkilerinin Değerlendirilmesi: Antalya - Kundu Oteller Bölgesinde Bir Araştırma. (Yayımlanmamış yüksek
lisans tezi), Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
Özenir, İpek. (2015). Örgütsel İletişim, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Hatay İlinde
Bir İnceleme. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
Meral, Zuhal. (2015). Lidere Güvenin Örgütsel Bağlılığa ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma.
(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli.

Meta analiz için incelenen çalışmalara ait Pearson Korelasyon Katsayıları, örneklem büyüklükleri
ve kullanılan ölçekler araştırma veri tabanına eklenmiştir (Tablo 2).
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Tablo 2. İncelenen Çalışmaların Korelasyon ve Ölçek Bilgileri
Çalışma No
Yıldız vd., (2013)
Polat (2009)
Özgen ve Özgen
(2010)
Gül (2007)
Çelikkol ve
Kızanıklı (2009)
Çelik (2012)
Poyraz ve Kama
(2008)
Zincirkıran vd.,
(2015)
Sökmen ve
Şimşek (2017)
Özyılmaz ve
Süner (2015)
Kartopu ve
Gürbüz (2016)
Mutlu (2013)

Korelasyon
Katsayısı
-0,458

Örneklem
(n)
190

-0,460

208

-0,310

457

-0,478

87

0,262

100

Haris, E.G. vd. (2006)

Mowday, Porter ve Steers (1982)

-0,239

347

Mobley (1977)

Allen ve Meyer (1990)

-0,524

211

Daloğlu (2002)

Arzu Wasti (2000)

-0,274

254

Walsh, Ashford ve Hill
(1985)

Bakiev (2011)

- 0.25

147

Bluedorn (1982)

Mowday, Steers ve Porter (1978)

-0,86

268

Wayne vd. (1997) ; Lum vd.
(1998)

Meyer ve Allen (1997) ; Meyer, Allen
ve Smith (1993)

-0,706

135

Tak ve Çiftcioğlu (2008)

Meyer ve Allen (1991)

-0,479

904

Gümüş (2016)

-0.384

Demirci (2016)

-0,5

Günay (2016)
Özenir (2015)

-0,228

Meral (2015)

360
140
604
190

-0,266
-0,58

208

İşten Ayrılma
Ölçeği
Blau ve Boal (1989)
Hanisch ve Hulin
(1990;1991)
Cammann, Fichman, Jenkins
ve Klesh (1983)
Cammann ve diğerleri,
(1979)

Michigan Örgütsel
Değerlendirme Anketi (1981)
Michigan Örgütsel
Değerlendirme Anketi (1982)
Cammann, Fichman, Jenkins
ve Klesh (1979)
Martin (2007)
Camman, Fichman, Jenkins
ve Klesh (1983)
Mobley, Griffeth, Hand ve
Meglino (1979)

Örgütsel Bağlılık
Ölçeği
Meyer, Allen ve Smith (1993)
Meyer, Allen ve Smith (1993)
Huselid ve Day (1991)
Meyer veAllen
(1991)

Meyer ve Allen (1990)
Allen ve Meyer (1993)
Meyer ve Allen (1984)
Meyer ve Allen, 1990
Meyer ve Allen (1991)
Babin ve Boles (1998); Hartline ve
Ferrell (1996); Netemeyer et al. (1997)

Meta analiz sürecinde her çalışma için etki büyüklükleri ve varyans hesaplamalar (Fisher Z
biriminde) hesaplanmıştır. Sonraki aşamada etki katsayılarının heterojenlik testleri yapılmıştır.
Heterojenliği belirlemede kullanılan en temel ölçütlerden olan ağırlıklı sapma kareleri (Q değeri),
çalışmalar arası varyans (T²) ve heterojenlik oranı (I²) hesaplanmıştır (Tablo 3).
Tablo 3. Heterojenlik Değerleri
Q
Df
C
T²
I²

399,95
16
4661,19
0,082
95,99

Bulgular
Elde edilen Q değeri, 399,95 ve df=16 için p-değeri <0,05 olduğu için hesaplanan etki
büyüklüklerinin homojen dağılmadığı görülmüştür. Diğer yandan, Q değerinin çalışmaların
sayısına bağlı olarak değiştiği bilindiğinden çalışma sayısından bağımsız bir oran olan I² (%96)
değeri saptanmıştır. I² oranı gözlenen varyansın, hangi oranda etki büyüklüğündeki gerçek farklılığı
yansıttığını göstermektedir. Bu aynı zamanda, toplam dağılımdaki dağılım fazlalığı oranıdır
(Hedges vd., 2013:111, 117). Bu çalışmada Q ve I² istatistiklerine dayanarak etki büyüklüklerinin
dağılımının heterojen olduğu değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında her bir çalışma için etki
büyüklüğü değerleri hesaplanmıştır. Meta analiz kapsamında her bir çalışma için belirlenen etki
büyüklükleri Tablo 3.’de verilmiştir. İncelenen çalışmaların etki büyüklükleri 0,26 ile -1,29
arasında değişmektedir.
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Tablo 4. Meta-Analiz Sonuçları
Çalışma
No

Örneklem
Büyüklüğü
(n=5145)

Etki Büyüklüğü

Alt Sınır

Üst Sınır

Z Değeri

1.

190

-0,494777456

-1,0754

0,0858

-1,6703

2.

208

-0,497311288

-1,0764

0,0817

-1,6834

3.

457

-0,320545409

-0,8906

0,2496

-1,1020

4.

87

-0,520388757

-1,1223

0,0815

-1,6946

5.

100

0,268254609

-0,3285

0,8650

0,8810

6.

347

-0,243713262

-0,8162

0,3288

-0,8344

7.

211

-0,581837941

-1,1606

-0,0030

-1,9703

8.

254

-0,281183411

-0,8573

0,2949

-0,9567

9.

147

-0,255412812

-0,8413

0,3304

-0,8545

10.

268

-1,293344672

-1,8687

-0,7180

-4,4058

11.

410

-0,87916348

-1,4501

-0,3082

-3,0180

12.

203

-0,521

-1,1011

0,0578

-1,7646

13.

135

-0,404743086

-0,9927

0,1832

-1,3493

14.

904

-0,549306144

-1,1157

0,0171

-1,9008

15.

360

-0,232078779

-0,8042

0,3400

-0,7951

16.

260

-0,272554287

-0,8483

0,3032

-0,9278

17.

604

-0,52168571

-1,2307

-0,0942

-2,2848

Rastgele etkiler Modeline Göre
Etki Büyüklüğü

-0,4589

-0,5992

-0,3186

-6,4115
*P <0,005

Rasgele etkiler kullanılarak genel etkinin tahmini -0,46, %95 güven aralığı -0,59;-0,31 olarak
bulunmuştur. Z-değeri -6,41 ve p-değeri<0,005 olarak bulunmuştur. Cohen tarafından oluşturulan
“korelasyona dayandırılan etki büyüklüğü” skalasına göre etki büyüklüğünün 0,40 ve üzerinde
olması durumunda “geniş bir etki” den bahsedilebilir (Bakioğlu ve Özcan, 54). Buna göre, örgütsel
bağlılık değişkeni ile işten ayrılma niyeti arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır.

4.SONUÇ
Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de yürütülmüş 17 çalışmada belirtilen etki büyüklükleri
incelenmiş, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin derecesi incelenmiştir.
Çalışmaların sahip olduğu korelasyon değerleri incelendiğinde değişkenler arasında farklı düzeyde
ilişkiler olduğu görülmektedir. Diğer yandan, elde edilen etki büyüklüğü örgütsel bağlılık ve işten
ayrılma arasında negatif ve Cohen Skalasına göre yüksek düzeyli bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Bu durum ülkemiz bağlamında değerlendirildiğinde örgütsel bağlılığın çalışanların
işten ayrılma eğilimleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer bir
deyişle, ülkemizde çalışanların örgütlerine bağlılıklarının azalması işten ayrılma kararını daha
kolay verme eğilimlerini artırmaktadır.
İşten ayrılma örgüt literatüründe yaygın bir şekilde incelenen bir kavramdır. Diğer yandan, örgütsel
bağlılık ile birlikte, iş tatmini ve tükenmişliğin etkisinde de bahsedilmektedir. Bu nedenle yapılacak
çalışmalarda işten ayrılmanın bahsedilen değişkenlerle de ilişkisinin meta analizle incelenmesi
gerekmektedir. Aynı zamanda farklı kültürlerde işten ayrılma ve örgütsel bağlılık ilişkisini araştıran
çalışmaların meta analizleri yapılarak karşılaştırmalar yapmak katkı sağlayabilecektir.
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TÜRKİYE’DE Y KUŞAĞI BAĞLAMINDA GENÇ İŞSİZLİĞİ
VE GİRİŞİMCİLİK
YOUTH UNEMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHİP IN THE
CONTEXT OF Y GENERATION IN TURKEY
Merve Çiloğlu YÖRÜBULUT1

Bilal COŞAN2

ABSTRACT
When we look at the negative consequences of globalization, it is seen that the most important
problems are unemployment. Apart from unemployment has been a problem, young unemployed
are located in disadvantaged groups represent a larger part of the problem. In this sense young
unemployment represents the last periods of the Y generation among the generations. Y generation
differs from other generation in terms of employment perspective, living standards and preferences.
Differences between the generations cause important problems/disruptions in the labor market.
These problems are particularly prevalent in underdeveloped and developing countries. In this
context it should be noted that youth unemployment increased in recent years in Turkey. In order to
reduce youth unemployment, it is necessary to determine the variables of Y generation well.
Because employment policies developed from the general characteristics are an opportunity for
young people to get rid of the vicious cycle of the labor market much more easily. To reduce young
unemployment in developing countries active employment policies must be kept in the foreground.
As a result, the material/spiritual characteristics of Y generation must be well determined and
employment policy related to entrepreneurship should be emphasized.
Key words: Generation Y, Entrepreneurship, Employment Policies, Youth Unemployment.

ÖZET
Küreselleşmenin doğurduğu olumsuz sonuçların en önemlilerinden ve etki alanı en geniş
olanlarından biri işsizliktir. İşsizlik, sosyal politika bakımından dezavantajlı gruplar içerisinde yer
alan genç işsizler için daha mühim bir sorun olarak karşımıza çıkar. Günümüzde genç işsizler
olarak tanımlanan ve toplumun ekonomik ve sosyal kalkınması için en büyük potansiyeli de
bünyesinde barındıran bu kesim Y kuşağının son dönemlerini temsil etmektedir. Y kuşağında
olmak istihdama bakış açısı, yaşam standartları ve tercihleri bakımından X kuşağında yer alan
çalışanlara göre farklılıklara sahip olmak demektir. Kuşaklar arasında ortaya çıkan farklılıklar
işgücü piyasasında önemli sorunların/aksaklıkların ve kırılmaların yaşanmasına neden olmaktadır.
Bu sorunlar özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok daha fazla görülmektedir. Bu
kapsamda değerlendirebileceğimiz Türkiye de genç nüfusa sahip bir ülkedir. Ancak işsizliğin son
yıllarda artış gösterdiği göz önüne alınarak genç nüfusun değerlendirilemediği söylenebilir.
Türkiye’de genç işsizliğe sebep olan temel unsur ise yapısal sorunlardır. Yapısal sorunlardan biri
olarak değerlendirilebilecek bir husus olan gençlerin ve açık işlerin niteliklerinin uyuşmamasını
çözüme kavuşturmak ve genç işsizliği azaltmak için Y kuşağının değişkenlerini iyi tespit etmek
gerekmektedir. Çünkü gençlerin niteliklerinden yola çıkılarak geliştirilen istihdam politikaları,
gençlerin işgücü piyasasındaki kısır döngüden kurtulmaları ve istihdama dâhil edilmeleri için bir
fırsat olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Y kuşağı, Girişimcilik, İstihdam Politikaları, Genç İşsizlik.
1
2
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1. GİRİŞ
Bu çalışma kapsamında temel olarak çalışma çağında yer alan kuşakların genel analizi yapıldıktan
sonra Y kuşağının temel özelliklerine değinilecektir. Hâlihazırda çalışma çağında bulunan kuşaklar
Baby Boomers, X ve Y kuşakları olarak gözükmektedir. Bu anlamda daha öncesinde de kuşaklar
bulunmasına karşılık, çalışma çağındaki temel özelliklerini görmek adına bu üç kuşak ele
alınacaktır. Çalışmanın devamında ise Y kuşağının içine dahil edebileceğimiz ve literatürde “genç
işsiz” olarak bilinen 15-24 yaş grubunun temel problemleri değerlendirilecektir. İş yaşamının genel
olarak Y kuşağından beklentisi ortaya konulurken aynı zamanda Y kuşağının iş yaşamından
beklentileri de analiz edilecektir. Bu çerçevede Türkiye’de ki genç işsiz profili ele alındıktan sonra
istihdam politikalarının Y kuşağının temel beklentilerini karşılayıp karşılamadığı ortaya
konulacaktır.

2. KUŞAK KAVRAMI VE KUŞAKLARIN GENEL DİNAMİKLERİ
Türk Dil Kurumu’nun tanımlamasına göre kuşak “Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini
oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın jenerasyon” buna ek olarak birbirine benzer sıkıntıları
aynı çağın şartları içerisinde geçiren ve benzer sorumlulukları olan kişiler topluluğu3 olarak da
tanımlanmaktadır. Yetişme tarzlarından dolayı, çalışma disiplinindeki metot farklılıklarına ek
olarak işyerinden beklentiler de kuşaklar arasında farklılık göstermektedir. Buradaki temel tartışma
kuşak oluşumunun temelindeki yaş ve sosyolojik olgu farklılığıdır. Biyolojik süreçte her bin yıllık
evrede 20-25 yıllık aralıklarla kuşaklar değişmiştir denilebilir. Ancak sosyolojik zeminde yaşanan
değişim ile birlikte iki on yıllık süre bile oldukça etkili olmuştur.4 Değişimde etkili olan temel
dinamiklere bakıldığı zaman yeni teknoloji, değişen kariyer algısı, farklılaşan toplumsal değerler
gibi faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. Bu perspektiften bir değerlendirme yapıldığında,
biyolojik değerlendirmenin ötesinde günümüz şartlarında sosyolojik bir bakış açısıyla kuşaklara
bakmak, efektif değerlendirmeler yapmak açısından daha doğru bir bakış açısı olacaktır. Buna ek
olarak eğitim, cinsiyet farklılıkları, etnik köken unsurları, ülkeden ülkeye yaşanan toplumsal
olayların farklı boyutlarda etkisini göstermesi gibi etkenler de kuşaklar arasında net farklılıklar
ortaya konulmasına müsaade etmemektedir.5
2.1.

Baby Boomers (Bebek Patlaması) ve Temel Özellikleri

1946-1960 yılları arasında yaşayanlar için kullanılan Bebek Patlaması Kuşağı İkinci Dünya
Savaşı’nın sonuçlarından etkilenen kuşak olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu kuşağın temel
özellikleri incelendiğinde başarı odaklı oldukları ve liderlik özellikleriyle ön plana çıktıkları
bilinmektedir. Buna ek olarak Patlama Kuşağı’nı temsil edenlerin bencil, sadakatten yoksun, otorite
tanımaz kişiler olduğu öne sürülmektedir.6 Savaş, ırk ayrımı ve özgürlüğün kısıtlanması gibi
hadiseler karşısında protestocu bir yapı sergileyen bu kuşak, bu hadiselerin olumsuz etkileriyle baş
edebilecek ve ortadan kaldırabilecek mutlulukları inşa etmek için elinden geleni yapmaktadır. Aynı
zamanda bu kuşağın mensupları eğitim, eğlence ve spor gibi birçok alanla uğraşmaktadır.7 İş
hayatındaki Boomerlar farklı şeyler yapmaya kendini adamışlardır. İş yaşamında söz sahibi olma
konusunda ısrarcı olan Boomerlar kararlara doğrudan katılmak isterler ve organizasyonda doğrudan
etki sahibi olmayı arzularlar. İşyerinde akşam geç vakitlere kadar çalışmayı ya da hafta sonu bile
çalışmayı sürdürmeyi kendi değerlerini kanıtlamak açısından bir fırsat olarak görmektedirler.8

3

TDK, “Kuşak”, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=KU%C5%9EAK, (Erişim Tarihi: 31.07.2017).
Çetin Aydın, G. ve Başol O., (2014), “X ve Y Kuşağı: Çalışmanın Anlamında Bir Değişme Var mı?”, Electronic Journal of
Vocational Colleges, Vol. 4(4), s. 2.
5
A.e. p. 2.
6
Kayacan, E., (2016) “X ve Y Kuşaklarının Motivasyon Kaynakları: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Alan Araştırması”, İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), s. 83.
7
Dereli, B. ve Hatice T., (2015), “Örgütlerde Kuşakların İş Değerleri, Motivasyon ve Mentorluk Kavramlarına Dayalı Yöntem”,
İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series, s. 4.
8
Murphy, S. A., (2007), “Leading a Multigenerational Workforce”, AARP, Washington DC, p. 10-11.
4
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2.2.

X Kuşağı ve Temel Özellikleri

X kuşağı üyelerini genel olarak sınıflandırmak gerekirse 1965-1979 tarihinde dünyaya gelen kuşak
olarak bilinmektedir. Bu kuşak aynı zamanda Boomerlar’ın çocuklarını temsil etmektedir. İlk
olarak İngiliz Kadın Dergisi’nde yürütülen bir araştırmada kullanılan X kuşağı ifadesi daha
sonraları Charles Hamblett’in bu ifadeyi kitaplara adapte etmesiyle yayılmaya başlamıştır.9 1991
yılında Douglas Coupland X kuşağı kavramını “Generation X: Tales for an Accelerated Culture”
romanında dile getirmiştir.10 Bu kuşağın temel özelliklerine bakıldığında kendini topluma zıt olarak
görmek, politik çıkışları daha sert olmak gibi radikal özellikleri barındırdığı görülmektedir.
Teknolojik devrimi ilk olarak bu kadar yoğun hisseden X kuşağı zorunlu olarak teknoloji ile içli
dışlı olmak durumunda kalmışlardır.11 Değişen dünyanın dinamikleri bu kuşağı kanaatkâr,
toplumcu, sadık ve idealist yapmıştır. Sadık ve kanaatkâr olmaları aynı zamanda iş devirlerinin
düşük olmasında etkili olmuş, bu sebeple mevcut işlerinde uzun yıllar çalışmaya devam
etmişlerdir.12 Bu çerçevede X kuşağının sadık olmadığını, burnunun havada olduğunu,
dikkatlerinin çabuk dağıldığını söylemek yanılgıdan öte gitmeyecektir.13 Gelecek kaygısının
yüksek oluşu bu kuşağı çok çalışmaya itmiş, bu durum kariyer yapmaya odaklanmalarına neden
olmuştur. X kuşağı daha kanaatkâr bir tablo çizmesine rağmen, cesur ve mücadeleci yapısı da ön
plana çıkmıştır.14
2.3.

Y Kuşağı ve Temel Özellikleri

1980-2000 yılları arasında doğanları kapsayan Y kuşağı, “internet kuşağı” olarak da anılmaktadır.
Buna ek olarak bu kuşak yabancı literatürde “Millennials, Next Generation, Generation Me, Echo
Boomers, Nexters, Digital Generation, Dot Com Generation, Generation WWW” gibi isimlerle de
görülebilmektedir.15 Ayrıca “Look at me” kuşağı olarak da bilinirler. Bu tabirle bu kuşağın
kendilerine olan güveni ve bencilliği ima edilmektedir.16
Y kuşağı diğer kuşaklardan
ayrılmaktadır. Bu ayrışmada en önemli unsur tutum ve davranışlar olmuştur. Bilgi teknolojisi ve
okuryazarlık anlamında diğer jenerasyonlardan ayrışan Y kuşağı, kariyer olanakları ve girişimcilik
algılarıyla da diğer nesillerden farklı bir duruş sergilemektedir.17 Y kuşağı mensuplarının aynı
zamanda hırslı, yaratıcı, iş-yaşam dengesine önem gösteren, formel yerine informel olan,
teknolojiden anlayan, takım çalışmasına yatkın, çok görevli işlerin üstesinden gelebilen kişiler
olduğu söylenebilir.18 Yüksek adaptasyon gücünün yanında, yaptıklarından da çabuk sıkılma
eğilimi içerisindedirler. İş yaşamından beklentisi oldukça yüksek olan Y kuşağı, sıkıcı bir işte
çalışmaktansa zorlu işi yapmayı tercih etmektedirler.19 Teknolojik ve ekonomik hızlı değişim,
ihtiyaçların yeniden şekillenmesinde bunun paralelinde karakterin de değişmesinde etkili olmuştur.
Bu durum da çalışanların iş hayatlarına doğrudan etki etmektedir.20

9

Sujansky, J. G. and Ferri-Reed, J., (2009), “Keeping The Millenials Why Companies Are Losing Billions In Turnover To This
Generation- and What To Do About It”, John Wiley& Sons, New Jersey, p. 61-62.
10
Johnson, M. and Johnson, L., (2010), “Generations, Inc. From Boomers to Linksters-Managing the Friction Between
Generations” at Work, American Management Association, p. 60.
11
Çetin Aydın, G., Başol, O., a.g.e., s. 3.
12
Keleş Hatice, N., (2013), “Girişimcilik Eğiliminin Kuşak Farkına Göre İncelenmesi” Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı 26, s. 28.
13
Tulgan, B., (1997), “The Manager’s Pocket Guide To Generation X”, HRD Press, U.S and Canada, p. 9.
14
Arslan, A. ve Staub S., (2015), “Kuşak Teorisi ve İçgirişimcilik Üzerine Bir Araştırma”, KAÜ İİBF Dergisi, Vol. 6(11), s. 7.
15
Srinivasan, V., (2012), “Multi Generations in the workforce: building collaboration”, IIMB Management Review, Vol. 24, p. 52.
16
Myers, K. K. and Sadaghiani, K., (2010), “Millenials in the Workplace: A Communication Perspective on Millennials’
Organizational Relationships and Performance”, J Bus Psycool, Vol. 25, p. 225.
17
Taşlıyan, M., Melih Eyitmiş, A. ve Günduğdu, E., (2014) “Y Kuşağı İş Yaşamından Ne Bekliyor”, Vol. 4(2), KSÜ İİBF Dergisi, s.
20.
18
Hatum, A., (2010), “Next Generation Talent Management Talent Management to Survive Turmoil”, Palgrave Macmillan, p. 6.
19
YüksekBilgili, Z., (2013), “Türk Tipi Y Kuşağı”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 12(45), s. 345.
20
Yelkikalan, N., Akatay, A. ve Altın, E., (2010), “Yeni Girişimcilik Modeli ve Yeni Nesil Girişimci Profili: İnternet Girişimciliği
ve Y, M, Z Kuşağı Girişimci”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi Vol. 1(20), s. 491.
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3. TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİ ve Y KUŞAĞI
3.1.

Türkiye’de Genç İşsizliğin Mevcut Durumu ve Nedenleri

Bir ülkede istihdam edilenler ile işsizlerin toplamını ifade eden işgücünün niteliği ekonomik
göstergelerin en önemli değişkenlerindendir.21 Burada işsizleri sayısal olarak ifade etmenin yanı
sıra, ülke ekonomisinin etkinliğinin korunabilmesi için işsizlerin potansiyelleri ve işsizliğin
oluşumuna katkı sağlayan unsurlar iyi analiz edilmelidir. Bu sebeple işsizliğin nedenleri sıklıkla
tanımlanmaktadır. Bu amaca binaen iktisadi olarak iki ayrı bakış açısının varlığından söz edilebilir.
Bunlardan ilki neoliberal iktisadi düşünce temelinde yükselir ve işsizliğin nedenini yasalar,
sendikasızlaşma, işgücü maliyetlerinin yüksekliği, işten çıkarma maliyeti, katı emek piyasası ile
ilişkilendirir. Neoliberal teze karşılık olarak ileriye sürülen ikinci kesim büyüme ile ilişkilendirir.
Bu bakış açısında ya azalan tüketim talebinin büyümeyi engellediği fikrinden yola çıkılarak işsizlik
yüksek işgücü maliyetlerinden değil düşük ücretlerden kaynaklanır denmektedir ya da küreselleşme
ile bağdaştırılarak rekabetin büyümenin istihdam yaratıcı etkisini düşürdüğü ifade edilir.22
Küreselleşme, işsizlik oranlarına bakıldığında gerçekten de olumsuz etki eden önemli bir faktördür.
1970’lerden itibaren ekonomik krizler ve II. Dünya Savaşı’nın ardında bıraktığı toplumsal krizlerle
birlikte toplumların tabiri caizse manevra yapabilir esneklikte yeniden yorumlanmış bir sisteme
ihtiyaçları olmuştur. Küreselleşme teknolojinin de etkisiyle işte bu sınır-sızlığa ulaşarak efsanevi
bir konum edinmiştir. 23 İşsizlik -ve özelde genç işsizlik- bu atmosferin kurbanlarından biri olarak
yükselen bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Aşağıda yer verilen tabloda da görülebileceği üzere
işgücü piyasasının yabancısı olan ve deneyimi olmayan gençler bu dönemde işsizlikten daha
sonraki dönemlerde de olacağı gibi daha çok etkilenmişler, kriz dönemlerinde doğan ortam bir
yandan işgücü piyasasında deneyim sahibi işçileri etkilerken diğer yandan gençlerin zaten az olan
ümitlerini tüketmiştir.24 Aşağıdaki tabloda Türkiye ve OECD ülkelerinin genç işsizlik oranları
verilmiştir.

21

Durak, Ş.ve Kaya, V., (2014), “Türkiye’de İşsizlik ve İşsizliği Azaltmaya Yönelik Politikalar: Tarihsel Bir Bakış”, Atatürk
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 28(2), s. 55.
22
Ay, S. (2012), “Türkiye’de İşsizliğin Nedenleri: İstihdam Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Yönetim ve Ekonomi
Dergisi, 2(19), s. 330.
23
Wahl, A., (2015), “Refah Devletinin Yükselişi Ve Düşüşü”, H2o Yayıncılık, s.72.
24
Hansen, P., (1987), “Turnover and Employment Among Youth: Causes of the Particular Problems of Youth Employment”, Ed:
Walter de Gruyter Unemployment: Theory, Policy and Structure, , p. 130.
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Tablo 1. Genç İşsizlik Oranları
Ülkeler
Japonya
İzlanda
Almanya
Meksika
İsviçre
İsrail
A.B.D.
ÇEK
Cumhuriyeti
Kore
Hollanda
Norveç
Avusturya
Danimarka
Avustralya
Macaristan
OECD (Toplam)
Kanada
İngiltere
Yeni Zelanda
Şili
Slovenya
İrlanda
Letonya
Polonya
Lüksemburg
EU (28)
İsveç
Türkiye
Finlandiya
Belçika
EU (19)
Slovakya
Fransa
Portekiz
İtalya
İspanya
Yunanistan
Güney Afrika

2016
5.2
6.5
7.0
7.7
8.6
8.6
10.4
10.5

2015
5.6
8.8
7.3
8.6
8.8
9.2
11.6
12.6

2010
9.3
16.1
9.8
9.8
8.2
13.6
18.4
18.4

2005
8.6
7.5
15.6
6.9
8.8
17.7
11.3
19.2

2000
9.1
6.9
5.0
16.8
9.3
18.1

10.7
10.8
11.1
11.2
12.0
12.7
12.9
13.0
13.0
13.1
13.2
13.5
15.3
15.7
17.2
17.3
17.6
18.7
18.8
19.5
19.9
20.1
20.9
22.2
24.6
27.9
37.8
44.5
47.4
53.3

10.5
11.3
9.9
10.6
10.8
13.1
17.3
13.9
13.2
14.6
13.7
15.5
16.4
20.9
16.3
20.8
17.3
20.4
20.3
18.5
22.0
22.1
22.4
26.4
24.7
31.9
40.3
48.4
49.8
50.1

9.8
8.7
9.3
9.5
14.0
11.5
26.4
16.7
14.9
19.9
16.4
18.5
14.7
27.6
36.0
23.7
14.3
21.0
24.8
19.8
21.1
22.4
20.9
33.5
22.6
22.8
27.9
41.5
33.0
51.2

10.2
8.2
11.5
11.0
8.6
10.6
19.4
13.3
12.4
12.7
9.8
19.7
15.9
8.5
15.2
36.9
13.7
18.6
21.7
19.8
21.5
17.9
30.1
20.3
16.2
24.1
19.6
25.8
-

10.8
5.8
10.4
5.2
6.7
12.1
12.5
12.7
12.6
13.5
16.4
35.3
21.1
17.4
36.0
8.8
31.1
26.0
29.2
-

Kaynak: https://data.oecd.org/unemp/youth-unemployment-rate.htm#indicator-chart (Erişim Tarihi: 13.08.2017)

Günümüze dek 15-24 yaş grubuna giren ve literatürde “genç işsiz” olarak tanımlanan gençler,
dezavantajlı olarak nitelendirilmeye devam etmiş, genel işsizlik ve genç işsizlik sorunu dünyanın
dört bir yanındaki ülkelerin genel problemi haline gelmiştir. Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan
ülkeler ve gelişmemiş ülkelerde bu işsizliğin boyutları ve niteliği farklı şekillerde ortaya
çıkmaktadır. Her ne kadar genç işsizlik işsizliğin bir türü olarak ifade ediliyor olsa da işsizliğin son
yıllarda daha çok genç işsizlik niteliği kazandığı söylenebilir.25 Bu bağlamda meseleye daha
yakından bakılacak olursa günümüz gençlerinin Y kuşağı olduklarından yola çıkılarak genç
işsizleri bu kuşak özellikleri ile değerlendirmek ve çoğunlukla işsizlikle mücadele ettiklerini ifade
etmek, bir gerçeği ortaya koyacaktır. Bahsi geçen veriler ışığında Türkiye’de genç işsizliğin
oluşmasında etkili olan temel faktörler şöyle sıralanabilir:
 Toplam talepte yaşanan yetersizlikler
25

Ekin, N., (1980), “Genç İşsizlik Sorunu”, Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sayı. 18, s. 40.
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 Eğitim sisteminde yaşanan sorunlar
 Demografik nedenler
 Ücret politikaları
 Gençlere özgü niteliklerin tespitinden kaynaklanan sorunlar
 Gençlerin çalışma eğilimleri26
Çalışma ve kendini ifade etme kültürlerinin iç içe geçtikleri düşünülürse istihdamın gençler adına
ne kadar önemli olduğu ortaya çıkacaktır. Çalışma, günümüzde sosyal kimliği şekillendiren bir
olgudur. Bağımsızlık ve özgüven kazandırması çalışmadan yoksun olmanın ciddiyetini de
arttırmaktadır. Sosyo– ekonomik ve politik vatandaşlıklarını sağlama olarak da ifade edilen bu
durum işsizlik ve genç işsizlik oranlarının yüksekliğinin hem bireysel hem de toplumsal anlamda
ciddi sorunlara yol açmasıyla sonuçlanır. 27 Kaldı ki gençlerin işsiz olmadıkları durumda dahi
ekonomik olarak sıkıntı yaşadıkları, “çalışan yoksul” tanımına çoğunlukla dahil edildikleri
görülmektedir.28 Dünyada İstihdama Sosyal Bakış Ve Eğilimler Raporu’nun da belirttiği üzere
küresel işsizlik ve çalışan yoksulluk oranlarında artış görünmektedir.29 Bu durum ise en fazla
gençleri etkilemektedir denilebilir. Bu kadar ciddi bir problem olmasına rağmen etkin politikalar
üretilemediği için çözümü halen bulunamamış olan genç işsizlik oranları hem dünyada hem de
ülkemizde artış eğilimindedir. Ülkemiz genç nüfusu yüksek olan bir ülke olarak sahip olduğu
demografik fırsat penceresini değerlendirememektedir.
3.2.

Genç İşsizlik ve Y Kuşağı İlişkisi

Sosyo-ekonomik açıdan önemini vurguladığımız genç işsizlik verimlilik, üretim gibi toplumların
kalkınması açısından önem arz eden hususları etkilemekte ve yetişmiş işgücünün
etkinleştirilememesi toplumsal maliyete sebep olmaktadır.30 Yetişmiş işgücünün yukarıda
saydığımız sebeplerle bir türlü etkinleştirilemiyor oluşu aynı zamanda gücenmiş işsizlerin varlığına
yol açmakta ve işgücüne dahil olmama oranlarını arttırırken bireysel olarak psikolojik, sosyal ve
ekonomik çeşitli maliyetlere de sebep olmaktadır. Ortaya çıkan bireysel huzursuzlukların toplamı
ise yine toplumsal maliyete katkı sağlayarak bir döngü oluşturmaktadır. Kendi içerisinde bu durum
iki yönlü incelenebilir:
- Genç işsizliği doğuran nedenler (Sistemsel- Kişisel Sebepler)
- Genç işsizliğin bireysel ve toplumsal huzursuzluğa yol açması (Sistemsel- Kişisel Sorunlar)
Genç işsizlik için etkin politikalar üretilebilmesi ancak bahsi geçen döngünün ekonomik ve siyasi
sisteme bakan yönü ile kişiye bakan yönü olmak üzere iki ayrı yönden analiz edilmesi ile mümkün
olacaktır. Genç işsizliği doğuran nedenler için sisteme bakan yönü; eğitim sisteminde yaşanan
sorunlar, istihdam politikalarının yetersizliği gibi unsurlarken kişiye bakan yönü; gençlere özgü
nitelikler, çalışma eğilimleri gibi unsurlardır. Genç işsizliğin bireysel ve toplumsal huzursuzluğa
yol açması derken kastedilen ise bahsi geçen sebeplerin ortaya çıkardığı sonuçlardır ve bunun da
sisteme bakan yönü ve kişiye bakan yönü olacaktır. Her iki sınıflamanın da kişiye bakan yönünde
karşımıza Y kuşağının özellikleri ile düşünen ve hareket eden gençler çıkacak ve işsizliğe neden
olan unsurların arasında da ortaya çıkardığı huzursuzlukların boyutunda da bu kuşağın
özelliklerinin etkileri ile karşılaşılacaktır.
Günümüz çalışma hayatında halihazırda yöneticilerin çoğunluğu Baby Boomers kuşağının
oluşturduğu zemin üzerinde yetişen X kuşağı bireylerken çalışan kesim Y kuşağına dahil edilen
bireylerdir. X kuşağı hiyerarşi, düzen ve dengeyi savunurken Y kuşağı küreselleşme, esneklik,
kuralsızlık şemsiyesi altında tam esnek bir zihinle çalışacak ve çatışma doğacaktır. 31 Bu durum işçi
devrini yükselmekte ve gençlerin sık sık iş değiştirmesiyle sonuçlanmaktadır. Bunun yanı sıra
henüz istihdamda olmayan Y kuşağı gençler otoriteyi benimsemeyen yapısı, esneklik talebi 26

Doğan, G., (2012), “İstihdam ve Genç İşsizlik”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), s. 68-75.
27
Işık, V., (2016), “Türkiye’de Genç İşsizliği ve Genç Nüfusta Atalet”, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 5(11), s. 137.
28
Çelik, K., (2013), “Genç Olmak Zor İş”: Türkiye’de Genç Olmayı Etkileyen Bazı Unsurlar”, Gençlik Araştırmaları Dergisi, 1(1),
s. 34.
29
ILO, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/genericdocument/wcms_542307.pdf.
Erişim: 11.08.2017.
30
Işık, Volkan, a.g.e., s. 140.
31
Yelkikalan Nazan v.d., a.g.e., s. 494
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ülkemiz için- henüz piyasada karşılık bulamamıştır. Bu durum Y kuşağı gençlerinin çalışma
tercihlerinin piyasada karşılığını bulamaması sebebiyle istihdama dahil olmamayı tercih etmelerine
sebep olmaktadır.
Türkiye’de ise Y kuşağı küreselleşmenin etkilerinden yaşam tarzı ve çalışma hayatında yoğun
etkiler barındıran, sınırların kalktığı, kültürlerin tüm dünya adına geçişkenliğinin yaşandığı bir
ortamda büyüyen kuşak olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle iyi eğitimli, adapte olabilir
özelliğiyle öne çıkan, özgürlükçü, otorite tanımayan, teknoloji ile iç içe gençleri ifade etmektedir.
Türkiye'de yaşayan nüfusun yaklaşık % 40'ı Y kuşağı kapsamında değerlendirilebilir. Bahsi geçen
oran ülkemizi Avrupa’nın pek çok ülkesindeki toplam nüfustan daha fazla sayıda Y kuşağı üyesi
sahibi yapmaktadır.32 Bu durum istihdam politikalarında Y kuşağı özelliklerinin de dikkate alınarak
bir yol izlenmesine mecburi nitelik kazandırır. Ayrıca Türkiye’nin demografik fırsat penceresine
sahip olması genç işsizliğin önlenmesini daha önemli hale getirmektedir. Çünkü bu ayrıcalık
dünyada sayılı ülkenin demografik özellikleri arasında yer almaktadır. Fırsat penceresinin 2040
yılına dek devam edip sona ereceği ve bu zaman dilimine dek gençlerin eğitimi iş hayatıyla uyumlu
olarak etkin hale getirilebilirse önemli bir ekonomik büyüme gerçekleştirebileceği ve bunun da
işsizliğe çözüm olabileceği belirtilmektedir.33
İşsizlik ile ancak “çalışmak” olgusunun yalnızca nicelik bakımından değerlendirilmemesi gerektiği,
çok yönlü faktörlere bağlı olduğu anlaşılarak mücadele edilebilir. Ülke ve birey açısından, bir
gencin üretici potansiyelinin en yüksek olduğu dönemde atıl kalması, ekonomik kalkınma ve beşeri
sermayeye katkı bakımından büyük kayıp olacaktır. Bunun yanı sıra bireyin özgüvenini sarsması,
sosyal dışlanmaya maruz bırakılması, ulusal işgücünün kullanılamıyor olması gibi sorunlardan da
bahsedilebilir. Ailelerinden daha üst düzeyde eğitime sahip ve daha dinamik olan gençlerin daha az
istihdamda olmaları yoksulluk ve sosyal dışlanmayı kısır döngü şeklinde kuşaklar arası aktarmakta
ve işsizlikte kalıcı olumsuz sonuçlara yol açmaktadır.34 Gençlerin özellikleri ve beklentileri dikkate
alınmadan istihdamın arttırılması ve işsizliğin azaltılması mümkün görünmemektedir.

4. İSTİHDAM POLİTİKALARI
Genç işsizliği azaltmak adına yürütülen politikaların etkinliğini tartışabilmek adına ortaya
koymamız gereken fikri zemin uluslararası girişimlerdir. Küreselleşmenin de etkisiyle ulusların
birlikte hareket etmesinin sonuçlarından biri olarak 2001’de Gençlik İstihdam Ağı (YEN) BM, ILO
ve Dünya Bankası girişimleriyle kurulmuştur. Türkiye’nin de üyesi olmayı gönüllü olarak kabul
ettiği bu ağ kapsamında BM Genel Kurulu tavsiye kararları almıştır. Türkiye bu üyeliği sebebiyle
genç işsizlik sorununu ulusal istihdam stratejisine dahil etmiş ve ulusal eylem planı hazırlaması
gündeme gelmiştir. Genç istihdamın sağlanması konusunda uluslararası kuruluşlarında
vurguladıkları konuların başında eğitim-öğretim gelmektedir. Genç istihdamın sağlanması için
öncelikli düzenlemeler olarak ise istihdam edilebilirlik, fırsat eşitliği, girişimcilik ve istihdam
yaratma gösterilmektedir.35
Bahsedilen öncelikli meselelerin her biri aktif işgücü piyasası politikaları ile sağlanabilir. Öyleyse
denilebilir ki genç istihdamın sağlanabilmesi eğitim politikaları ve aktif işgücü piyasası politikaları
olmak üzere iki temel üzerine oturtulmuştur. Aktif işgücü politikaları arasında öncelikli olarak
belirtilen meselelerin ilki olan istihdam edilebilirlik de ancak eğitim sisteminin ihtiyaç duyulan
niteliklerde işgücü yetiştirmesiyle gerçekleşebilir. Ülkemizde eğitim sistemi işgücü talebini
karşılayamamaktadır. Eğitim ve istihdam arasında dengesizlik söz konusudur. Eğitim sisteminde
yaşanan hızlı değişimler ve gençlerin çalışma eğilimlerinde aile baskısı gibi unsurlar genç neslin
çalışma piyasasıyla alakalı ciddi sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır. Özellikle Akdeniz
ülkelerinde etkisini hissettiren eğitim sistemi ile iş piyasası arasındaki uyumsuzluk genel bir
problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim sisteminde görülen polarize yapı, okulun erken yaşta
32

Adıgüzel, O., Batur, H. Z., Ekşili, N. (2014), “Kuşakların Değişen Yüzü Ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı:
Mobil Yakalılar”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), s. 174.
33
Erdayı, U. A., (2009), “Dünyada Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal Politikalar ve Türkiye”, Çalışma ve
Toplum, 3(22), s. 138.
34
İncekara, A. ve Bayraktar, S. (2013), “Türkiye’nin Genç İşsizlik Profili”, Çalışma İlişkileri Dergisi, 4(1), s. 26.
35
Erdayı, U. A., a.g.e., s.141.
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terk edilmesine neden olabilmektedir.36 Hal böyle olunca erken yaşta okulu terk eden gençler hem
mevcut mesleki bilgilerinden mahrum kalabilmekte aynı zamanda iş bulma sürecinde de zorluk
çekebilmektedir.
Gençler ilk kez piyasaya girdikleri aşamada fırsat eşitliğine sahip olmamakla birlikte Türk eğitim
sisteminin genç istihdamı sağlamak adına etkin olmayışı bir başka deyişle iş dünyası ile eğitim
eşgüdümsüzlüğü Dünya Bankası’nın “Yüksek Öğrenim Politika Çalışması: Türkiye’de Yüksek
Öğretim için Stratejik Yönelimler” adlı raporunda da yer almıştır. Raporda özel sektörün
yükseköğretim konusunda yükseköğretim kurumlarının da özel sektör hakkında çok az bilgi sahibi
olduğu ifade edilmektedir. Bu sorunun ortaya koyduğu önemli gerçeklikler şöyle sıralanabilir;
sınırlı staj olanakları, yerel ekonomi ile iç içe olması beklenen meslek yüksekokullarının çoğu
zaman bölgesel ihtiyaçlardan tamamen bağımsız olması, yükseköğretime gelene dek ise meslek
liseleri gibi mesleki yönlendirme sağlayacak kurumların olmayışı. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) tarafından 2007 yılında yapılan “Türkiye’de Yüksek Öğretim ve İşgücü Piyasaları”
isimli araştırmanın sonuçları da bu durumu destekler niteliktedir. Araştırmada, piyasa aktörlerinin
talep ettiği nitelikler ile yükseköğretim mezunu olan gençlerin sahip oldukları nitelikler arasında
farklılık gözlemlenmektedir.37
Ortaya çıkan sonuca bakıldığında eğitim politikalarının yetersizliği, partiler üstü olamayışı ve her
yeni hükümetle yeniden düzenlenmesi sebebiyle bir standarda oturtulamayışı gözler önüne serilmiş
durumdadır. Ancak bu durumu tek taraflı ele almak yani sadece piyasanın ihtiyaçlarının analizi ve
işgücünün niteliklerinin buna uydurulması penceresinden bakmak bizi yine sonuca
vardırmayacaktır. Piyasanın talebinin yanı sıra ülke için bir fırsat olarak değerlendirilen genç
işgücünün de ne talep ettiği dikkate alınmalıdır. Bu talepler arasında informel, esnek, çok
fonksiyonlu, yetki sahibi statü olduğundan daha önce bahsedilmişti. Bu ortamın sağlanabilmesi
adına atipik çalışma şekillerinin (part-time, tele çalışma, mevsimlik, geçici, evden çalışma, kısa
çalışma süreleri vb) iş hukuku kapsamında güvence altına alınması gerekmektedir.38 Bu hususta M.
Taşlıyan, A. Eyitmiş ve E. Günduğdu’nun birlikte anket yöntemiyle gerçekleştirdikleri “Y Kuşağı
İş Yaşamından Ne Bekliyor?” adlı çalışma bir çerçeve sunmaktadır. Çalışma kapsamında üniversite
öğrencilerinin anket sorularına verdikleri cevaplardan Y kuşağının iş yaşamına dair beklentileri
arasında şunlar gösterilebilir:
- Gelecekte açık bir iletişim imkânına sahip, hislerin yerine mantıklı ve sistematik kararların
alındığı bir şirkette çalışma beklentisi
- Yöneticilerden daha çok bireyi olgunlaştırıcı ve tecrübe kazandırıcı eylemlerde yardım
beklentisi
- Kişisel gelişim beklentisi
- Ailelerinin elde ettiği gelirden daha fazlası beklentisi
Buraya kadar yer verilen gençleri istihdama dâhil etmek adına önem arz eden hususların bir diğeri
ise doğrudan kamu işleri yaratma programlarıdır. İşgücü piyasası ile uzun dönemli işsizlik
sebebiyle ilişkilerin kopmasının önünü almak adına işsizlere pasif işgücü piyasası politikaları ile
gelir desteği sağlanabilir. Bu kapsamda kısa süreli, düşük nitelikli işlerde istihdam da
sağlanmaktadır. Genç istihdamını arttırmayı hedefleyen bu programlar ikincil önem taşıyan
programlar olup kalıcı çözümler üretmekte yetersiz kalmaktadır.39 Y kuşağının çabuk sıkılma
eğilimi düşünüldüğünde bu politikanın niteliksiz işlerin yanı sıra nitelikli işler için de uygulanması
kişisel gelişime katkı sağlaması adına –kısa süreli dahi olsa- ikincil olmaktan çıkıp önemli bir
politika haline gelme kudretindedir.
Doğrudan kamu işleri yaratma programlarının yanı sıra işgücü piyasasına yönelik eğitim
programları da gençlerin istihdamını arttırmak adına öncelikli politikalardandır. Bu programlar
gençler için yine büyük öneme haiz danışmanlık ve işe yerleştirme hizmetleri yürüten Türkiye İş
Kurumu tarafından yürütülmektedir. Programın ayrıntısına geçmeden önce kurumun danışmanlık
hizmetlerinin de özellikle hizmeti birebir yürüten iş ve meslek danışmanlarının yeterlilikleri
noktasında problemli olduğu belirtilmelidir. Bu hususta ayrıca araştırma yapılması gerekmektedir.
36

Eichorst, W. and Franziska, N., (2014), “Youth Unemloyment in Mediterrenean Countries”, IZA Policy Paper, No. 80, p. 5.
Şahin, L. ve Murat, S., (2011), “Gençlerin İstihdamı/İşsizliği Bakımından Türk Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi”, Çalışma
ve Toplum, 3(30), s. 115.
38
Durak, Ş.ve Kaya, V., a.g.e., s. 71.
39
Erdayı, U. A., a.g.e., s. 150.
37
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Ancak piyasaya yönelik eğitim programları işbaşı eğitim programlarının küresel dünyada sürekli
değişen emek piyasasına yetişmiş işgücü niteliklerinin uyumlu hale getirilmesi ve mesleki eğitim
programlarının nitelik kazandırması noktasında hayati öneme sahiptir. Mesleki eğitim programları
meslek edinememiş yahut mesleğini geliştirmek/değiştirmek isteyen işgücüne yöneliktir. Mesleki
eğitim adına açılan kurslar piyasanın ve kişilerin tercihlerini ortak noktada buluşturan her iki
tarafın da ihtiyaçlarını karşılayabilen programlardır. Ancak şart koşulan kursların piyasanın ihtiyaç
duyduğu bir meslekte açılması40 meselenin tek taraflı ve piyasa açısından düşünüldüğünü yine
gözler önüne sermektedir. Politikalar salt piyasaya işgücü kazandırmaya odaklı bakış açısını
değiştirmediği ve işgücüne nitelik kazandırma merkezli hareket etmediği sürece etkinlik tam
anlamıyla sağlanamayacaktır.
Politikaların etkin hale getirilmesi görüldüğü üzere işgücü, piyasa ve hatta devletin ihtiyaçlarının
aynı anda doğru tespit edilerek karşılanması ile mümkündür. Bu şart sağlayacak en önemli
mekanizma ise tarafların görüş ve isteklerini iletebildikleri sosyal diyalog mekanizmasıdır. İşçi
işveren arasındaki sosyal ortaklık kurulabilirse, ortak hareket etme ve sonuçlardan da ortak olarak
yararlanma anlayışı yerleşebilirse41 genç işgücü ve işverenler bir başka deyişle işçi-işveren tarafları
birbirlerini daha yakından tanıyabilecek ve doğru yolda yürüyebilecektir. Bu mekanizmanın
işyerlerinde kurulması dahi etkili olacaktır. Ancak elbette ki ulusal bir politika olarak uygulanması
devletin istihdam politikalarını da yönlendirme kudretine sahip olmasını sağlayacaktır. Ancak
bunun sağlanabilmesi sendikalarında güçlendirilmesini gerektirir.
Genç istihdamın arttırılmasına yönelik politikaların Y kuşağı özellikleri dikkate alındığında belki
de en önemlisi girişimciliğin desteklenmesidir. Girişimciliğin modern tanımını ortaya koyduğu
belirtilen Schumpeter “dinamik girişimcilik” olarak tanımladığı yeni bir kavram ortaya koyarak,
üretim metotları geliştiren, yeni ürün ve hizmetler ortaya koyan mevcut ekonomiyi canlandırarak
yapılandıran girişimciden bahsetmektedir.42Schumpeter ’in yıkıcılık ve yaratıcılığı harmanlayarak
ortaya koyduğu ve ekonomiyi yeniden inşa edeceğini belirttiği dinamik girişimci modeli Y kuşağı
özellikleri ile örtüşmektedir. Öyleyse Schumpeter ‘in ortaya koyduğu çerçevenin üzerine denilebilir
ki genç işsizlik, Y kuşağı özellikleri ve girişimcilik arasında incelenmesi gereken bir ilişki
mevcuttur.

4.1.

Y Kuşağı Girişimci Olmalı Mı?

Gelişmekte olan ülkelerde -özellikle mesleki eğitim anlamında yetersiz kalan gelişmekte olan
ülkelerde- temel çözüm yolu mesleki eğitim faaliyetine ağırlık vermek olacaktır. Ancak temelden
mesleki eğitim faaliyeti anlamında zorluk yaşayan genç kuşak sonradan bu yetkinliklerini
geliştirmekte zorlanabilmektedir. Bir diğer alternatif olarak, girişimcilik faaliyetleri kapsamında
genç Y kuşağını hem mental anlamda hem de nitelik olarak geliştirme yolu tercih edilmelidir. Y
kuşağının girişimci olup olmamasıyla alakalı literatürde farklı bakış açıları mevcuttur. Bilimsel
araştırmaların bir kısmı ve özellikle popüler yazılarda Y kuşağının girişimcilik özellikleri sürekli
gündeme taşınırken, söylenilenlerin aksine bu kuşağın girişimci olmadıkları da konuşulmaktadır.
Hatta Y kuşağının kendi içerisinde de homojen bir yapı sergilemediği söylenilenler arasındadır. 43
Türkiye’de ki genç işsizlik profili göz önünde bulundurulduğunda, girişimcilik faaliyetlerinin
bundan sonraki süreçte hız kazanmasının gerekli olduğu görülecektir. Tablo 2’de yer alan Y kuşağı
profilinin temel dinamikleri analiz edildiğinde ve Türkiye’de ki girişimcilerin özellikleriyle alakalı
yapılan çalışmalarda; risk almayı seven, kendine güvenen, başarma ihtiyacı hisseden, yenilikçi,
yaratıcı, iyi iletişim kuran, problemleri kolaylıkla çözebilen, duygusal zekâsı yüksek olan kişilerin
ön planda olduğu gözlemlenmiştir ve ortak özellikler dikkat çekicidir.44
40

Yıldız, K., (2016), “2008 Krizinden Günümüze İşkur’un Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Gelişimi”, Uluslararası Yönetim İktisat
ve İşletme Dergisi , 12(27), s. 254.
41
Cam, E., (2013), “İşyerinde Sosyal Diyalog ve Demokrasi”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yayınları,
Ankara, s.224.
42
Yaşar, Ö. ve Şencan, M.M. (2014), “Girişimciliğin Genç Girişimci Adayları Perspektifinden Değerlendirilmesi: SDÜ
Girişimcilik Çalıştayı Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(41), s. 178.
43
Arslan, A., Staub, S., a.g.e., s. 7.
44
Çetinkaya Bozkurt, Ö. ve Alparslan Murat, A., (2013), “Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler ile Girişimcilik Eğitimi:
Girişimci ve Öğrenci Görüşleri”, Vol. 8(1), s. 10-11.
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Türkiye’de Y kuşağı profiline bakıldığı zaman geç dönem Y kuşağı çokça değişen sınav sisteminin
olumsuz yönleriyle karşı karşıya kalmıştır. Bunun yanında maddiyatçı, ülke sorunlarına karşı daha
apolitik kalmayı tercih eden, çalışkan, hırslı aynı zamanda da maneviyatçı olarak kendilerini
tanımlayan Y kuşağı genel olarak insanlara karşı güven sorunu yaşama gibi bir problemle de karşı
karşıya kalmıştır. Türkiye’de Y kuşağının en temel problemlerinden biri de kariyer
yönlendirmeleriyle, kazancın fazla olduğu ve kolay iş bulunabilecek alanlara denetimsiz
yönlendirmelerin yapılmasıdır. Ancak bu süreç zannedildiği gibi devam etmeyip çalışan Y
kuşağının yaklaşık yarısının “çalışan yoksul” konumuna düşmesine neden olmaktadır.45
Tablo 2. Y Kuşağı Temel Dinamikleri ve Girişimcilik Uyumu
Girişimcilik ile Uyum
Y Kuşağı Temel Dinamikleri

Paraya önem veren

Aşırı özgüvenli

Takım oyuncusu

Esnek çalışma koşulları talep etmesi

Farklı fikirlerin gelişim olduğunu düşünmesi

Bireysel

Özgürlükçü

Yenilikçi

Meraklı

Teknoloji tüketen
x
Sabırsız
x
Geleceği düşünmektense şimdiye odaklanma
eğilimi yüksek

İlişki odaklı olma
x
Rahat koşullarda çalışabilecekleri alanları tercih
ederler

Kendi işlerini kurmayı istemektedirler

Aynı anda birden çok iş yapabilme

İnovasyonu önemseme

Çabuk adapte olma

İnce eleyip sık dokuma
x
Kararsız, değişken, iş devri yüksek

Mücadeleci

Eğlenceli

Hayallerinin peşinden koşma

Yeni şeyler deneme

Sorgulama

Sevdiklerine zaman ayırma

İşine değer veren

Yaratıcı çözümler getiren
x
Risk almayı sevmeyen
Kaynak: Yüksek bilgili, Z., a.g.e., s. 346-347, Ekşili, N., Antalyalı Lütfi, Ö., a.g.e, s. 96, Yüksekbilgili, Z., (2015), “Türkiye’de Y
Kuşağının Yaş Aralığı” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 14(53), s. 261, Tapscott, D., (2009), “Grown Up Digital How The
Net Generation Is Changing Your World”, McGraw-Hill Companies, p. 74, Alsop R., (2008), “The Trophy Kids Grow Up How
The Millennial Generation Is Shaking Up the Workplace”, The Wall Street Journal, p. 48., Dorsey Ryan, J., (2010), “Y-Size Your
Business How Gen Y Employees Can Save You Money And Grow Your Business”, John Wiley & Sons, Inc., p. 59-60, Erden
Ayhün, S., (2013), “Kuşaklar Arasındaki Farklılıklar ve Örgütsel Yansımaları”, Ekonomi ve Yönetim Araştırma Dergileri, Vol.
2(1), s. 100-101, Gravett, L., and Throckmorton, R., (2007), “Bridging the Generation Gap How to Get Radio Babies, Boomers, Gen
Xers, and Gen Yers to Work Together and Achieve More”, Career Press, U.S.A, p. 97, 101. yararlanılarak hazırlanmıştır.

45

Ekşili N. ve Antalyalı Lütfi Ö., (2017), “Türkiye’de Y Kuşağı Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Okul Yöneticileri
Üzerine Bir Araştırma”, Humanities Scienses (NWSAHS), Vol. 12(3), s. 95-96.
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Şekil 1. Y Kuşağının Güvenlik Çatışması

Risk

Y

Sorumluluk

Özgürlük

X

Düzen
Kaynak: Srinivasan V., a.g.e., p. 59. verilerinden düzenlenerek hazırlanmıştır.

Y kuşağının temel özellikleri ve bu özelliklerin girişimcilik ile uyumluluğu tartışılırken hiç
şüphesiz bu özellikler içerisindeki bazı değişkenler girişimcilik anlamında hem olumlu hem
olumsuz nitelik taşıyabilmektedir. Ancak genel hatlarıyla bakıldığında, Y kuşağının girişimcilik ile
ilgili birçok olumlu özelliği barındığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu listeye birçok olumlu ya
da olumsuz özellik eklemek mümkündür. Bu açıdan girişimcilikle doğrudan ilişkili olduğu
varsayılan özellikler tablo halinde sunulmuştur.

5. SONUÇ
Her kültürün kendi içerisinde anlamlandırdığı norm ve değerler tutum ve davranışların
şekillenmesinde etkili olmaktadır. Örneğin; çocuk yetiştirmede Amerikan kültürünün çocuğa
özerklik eğilimi aşılaması ve bu durumun çocuğa özgüven kazandırdığı bir gerçektir. Girişimcilik
açısından değerlendirildiğinde kültürlerin girişimcilik faaliyetlerine katılma noktasında önemli bir
etki alanına sahip olduğu söylenebilir. Türkiye açısından bir değerlendirme yapıldığında daha çok
“belirsizlikten kaçınma”ya yönelik bir tutum izlenmektedir. Burada belirsizlikten kaçınmaya Türk
toplumu güven ve prestij atfetmektedir. Bu anlamda girişimcilik faaliyetlerinin kök salmaması
normal karşılanmalıdır.46 Ancak yukarıda Y kuşağı genç neslin temel dinamikleri ele alındığında
girişimciliğin hem istihdam oluşturma hem de kendini gerçekleştirme ile oldukça uyum içerisinde
olduğu görülmektedir. Yukarıda, toplum tarafından genç nesilden beklenen ve genellikle
ebeveynlerin kendi yönlendirmeleriyle gençlerin istemedikleri işlere yönlendirildiği dile
getirilmişti. Aynı şekilde kültürel normlar ve Türkiye’nin kuruluşundan bu güne yaşadığı çeşitli
kırılma noktaları (göçler, darbeler v.b) sosyolojik anlamda belli patolojilere sebep olmuştur. Fakat
bu algının kırılması mevcut düzen içerisinde büyük bir önem arz etmektedir. Bu algının kırılması
adına belli tabuların yıkılması gerektiği unutulmamalıdır. Netice itibariyle bakıldığında, 400 yıldır
beyin ve gelişimi ile alakalı genel kanı beyin anatomisinin gelişiminin belli bir dönemden sonra
sabit kaldığı yönündeydi. Ancak modern bilim adamları bu durumun böyle olmadığını, insan hayatı
boyunca değişebileceğini ve gelişim gösterebileceğini kanıtladı.47 Bu çerçevede bakıldığında Y
kuşağının girişimcilik ile ilgili bazı olumsuz yönlerine de çözüm bulunabileceği bir gerçektir. Bu
yüzden Y kuşağına sorumluluk verilmeli, girişimcilik anlamında olumlu neticeler alınması adına
yetenekleri geliştirilmelidir. Bu durum yakın gelecekte çok daha başarılı girişimcilerin ortaya
çıkmasında etkili olacaktır.
46

Aytaç, Ö., (2006), “Girişimcilik: Sosyo-Kültürel Bir Perspektif”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No. 15, s. 153156.
47
Tapscott, D., a.g.e., p. 99.
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TÜRKİYE’DE KADIN İŞGÜCÜ ARZININ GELİR EŞİTSİZLİĞİ
ÜZERİNE ETKİSİ
THE IMPACT OF FEMALE LABOR SUPPLY ON THE INCOME
INEQUALITY IN TURKEY
Serkan DEĞİRMENCİ1

Hayriye Özgül DEĞİRMENCİ 2

Anahtar Kelimeler: kadın işgücü arzı, gelir eşitsizliği, Türkiye
Keywords: female labor supply, income inequality, Turkey

1. INTRODUCTION AND AIM OF THE STUDY
According to the OECD statistics, Gini coefficient of Turkey decreased from 0.409 to 0.393
between 2007 and 2014. On the other hand, the labor force participation rate of women (aged
between 15 and 64) in Turkey increased from 26.7 to 30.2 percent between 2008 and 2010. Based
on the same dataset, Turkey has the fourth highest income inequality among OECD countries.
Moreover, Turkey has the lowest female labor force participation rate (36.2 percent) among OECD
countries. But, labor force participation rate of men is 77.6 percent.
So, the participation gap between men and women in Turkey is huge. But on the bright side, there
is an opportunity to increase the household income levels with the participation of women,
particularly for poor households. This paper aims to analyze empirically whether increasing female
labor force participation has any positive impact on the income inequality during the recent
economic crisis (2008-09) in Turkey.

2. LITERATURE SURVEY
There are many empirical studies analyzing the trends, drivers or impediments of the female labor
supply in the literature, particularly for developing countries (e.g., World Bank, 2009; Gunatilaka,
2013; Verick, 2014). These studies mainly emphasize different aspects of the conventional gender
roles as the culprits of high gaps in labor market participation between sexes. However, gender
compositions within the labor markets are evolving over time, but the number of papers exploring
the implications of these changing participation patterns is not growing at the same pace (e.g.,
Autor et al., 2004).
On the other hand, the results of economic crises on the labor market attract more attention than
underlying factors of them in the literature. For instance, there are numerous empirical studies
analyze the increasing labor force participation of married women as one of the familiar outcomes
of an economic crisis, also known as added worker effect (AWE). However, studies on the further
implications of this phenomenon are so limited. An explicit result of increasing female labor force
participation is the potential change on the household income at the micro level. As a reflection
into the macro economy, we also expect a change in the distribution of income (Gonzales et al.,
2015). Therefore, the impacts of wives’ earnings on the income inequality are covered many times
1

Assist. Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics;
serkandegirmenci@mu.edu.tr
2
Research Assistant., Ph.D. Candidate in Economics, Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Economics and Administrative
Sciences, Department of Economics; ozguldegirmenci@mu.edu.tr
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in the literature, but there is no consensus (Danziger, 1980; Maxwell, 1990; Nelissen, 1990; Callan
et al., 1998; Cancian and Reed, 1998, 1999; Alba-Ramirez and Collado, 1999; Amin and Davanzo,
2002; Del Boca and Pasqua, 2002; Lee, 2005; Dayıoğlu and Başlevent, 2007; Pasqua, 2008; Ding
and Dong, 2009; Harkness, 2010; Shin, 2010; Schirle, 2011; Guerin, 2013; Bayar and Yanık İlhan,
2014; OECD, 2015; Sudo, 2017). While one side argues that wives’ earnings decrease the
inequality, other side contradicts with that. Hence, the evidence is mixed.

3. RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY
In this study, we use micro data from the Survey on Income and Living Conditions (SILC) of
TurkStat for 2008-2010. In addition to the indicators of income and living conditions, SILC data
includes questions enable to detect the labor market statuses of individuals. Therefore, it provides
us an ability to handle the labor market activities of individuals along with their earnings. On the
other hand, studies about the labor market in Turkey frequently use the Household Labor Force
Survey (HLFS) data to analyze the supply side of the market. However, while the estimates of
SILC about the statistics of labor market match with HLFS in some years, but it surprisingly
diverges in other years. In addition to a brief account of SILC in terms of household income and
some major inequality measures, we compare the estimates of SILC and HLFS with respect to
some major labor market statistics. To do that, we first summarize some major statistics of
unweighted and weighted sample (population) from the data of Survey on Income and Living
Conditions (SILC) for the analysis period (2007-2011). Then, we summarize the major labor
market statistics for 2007-2011 by comparing SILC and HLFS data sets on the gender division.

4. EMPIRICAL FINDINGS AND DISCUSSION
This study does not consider the impacts of “actual” earnings of women on the income inequality.
Differently, this paper investigates the effects of “potential” earnings of added workers on the
income inequality. In order to do that, we make analyses in two steps. At first, we identify the
potential added “women” workers. Added workers are defined as adult women who are not
actively participated in the labor market in the former year, but are employed or seeking for a job in
the latter year. Secondly, we impute “minimum” wages to these added women workers as their
labor income. We have two justifications by adding minimum wages as imputed earnings for
women. One of them is the fact that women who tend to participate in the labor market during the
economic crisis period likely come from low-income households. They are generally low educated
and inexperienced. So, even if they find a job (probably informal jobs), they get minimum wage at
most. Secondly, adding minimum wages as imputed earnings gives us a baseline in our
comparison. Even if we observe a small difference between the actual and counterfactual
distributions, we know that female labor force participation has still a room for further
improvements in income inequality. In this respect, we have two income distributions as actual
(reference) and counterfactual. Comparison of income inequality measures using these two
distributions provide us an answer for the question whether increasing female labor force
participation significantly alters the income inequality.
Table 1a and Table 1b summarize our findings of the inequality measures calculated for 2008 and
2010. According to our findings, if we add only minimum wages for a year to the annual household
incomes as the labor earnings of potential women added workers; all the income inequality
measures improve, even so at a limited extent.
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Table 1a. Income Inequality Measures (Actual Distributions) (2008 and 2010)

2008

2010

Relative mean deviation

0.28920424

0.28506703

Coefficient of variation

1.0142141

1.0281743

Standard deviation of logs

0.72869256

0.71964398

0.404347

0.40055687

Mehran measure

0.52782974

0.52285671

Piesch measure

0.34260561

0.33940695

Kakwani measure

0.14208549

0.13991045

Theil entropy measure
Theil mean log deviation
measure

0.3056412

0.30322624

0.28080512

0.27574289

Gini coefficient

Source: Author’s calculations using the data from SILC (TurkStat, 2008-2010)

Table 1b. Income Inequality Measures (Counterfactual Distributions) (2008 and 2010)

2008

2010

Relative mean deviation

0.28460636

0.284952

Coefficient of variation

0.99715987

1.027767

Standard deviation of logs

0.71721532

0.71906077

Gini coefficient

0.39844801

0.4003744

Mehran measure

0.52092747

0.52258962

Piesch measure

0.33720829

0.33926675

Kakwani measure

0.13835386

0.13979272

Theil entropy measure
Theil mean log deviation
measure

0.29693068

0.30297349

0.27229408

0.27540893

Source: Author’s calculations using the data from SILC (TurkStat, 2008-2010)

5. CONCLUSION
This study analyzes the role of female labor force participation on the income inequality. As the
women’s economic activities increase, household incomes change. This leads to changes in the
income distribution. The question is empirical. First, it is important to detect whose participation
increases within the distribution. There are two ideas. First one argues that women from lowincome household likely participate in the market, particularly throughout the crises to smooth out
the household consumption. Therefore, this distorts the income distribution in favor of bottom
income quantiles. Second one argues that educated women generally mate with educated men and
increasing education level is positively correlated with labor market participation. This
phenomenon, also known as “assortative mating”, distorts the income distribution in favor of upper
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income quantiles (Greenwood et al., 2014). After the detection of which women’s earnings
dominates in the distribution, then it is crucial to calculate the extent of the change. This study
initiates to cover these aims with some basic empirical exercises.
We identify female added workers who participate in the labor market and calculate counterfactual
income inequality measures deriving a hypothetical distribution to reveal the possible equalizing
effect. Our findings show that women’s participation, particularly from lower income households,
reduces the overall income inequality at a limited extent. These findings implicate that the
elimination of high gaps in participation between men and women may be helpful to lower not only
gender inequality but also income inequality in Turkey.
To eliminate the drawbacks of the study, we need to make further analyses utilizing from the
“panel” data sets of SILC. By using panel data of SILC, we will be able to track the earnings and
labor market transitions of individuals and households simultaneously, over the years. Therefore,
we hope to find better grounds to justify our counterfactual income distribution.
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YENİ TEKNOLOJİ TABANLI FİRMALARIN ERKEN AŞAMA
FİNANSMANINDA HIZLANDIRICILARIN ROLÜ
THE ROLE OF ACCELERATORS ON THE EARLY STAGE
FINANCING OF NEW TECHNOLOGY BASED FIRMS
Alp Eren YURTSEVEN1

Münevver KIR2

Vedat Sinan TANDOĞAN3

ABSTRACT
This paper aims to investigate the impact of different features of accelerator programs on the
success rate of entrepreneurs that received seed capital from a public support program in Turkey.
Different features of accelerators, such as the intensity of their training programs and mentoring
schemes, accelerator’s position within the entrepreneurship ecosystem and experience, their market
orientation and supervision of entrepreneurs are explored through in-depth interviews with 17
program managers. Results of qualitative comparative analysis show that formal training programs
do not have any positive effect on accelerator’s performance, whereas accelerators that possess
various combinations of other factors display above-average success ratios. Obtained findings have
implications for accelerators and policy makers. Accelerators should focus on broadening their
mentor pool and develop efficient matching mechanisms rather than running static training
programs. In this sense, external knowledge flow from other actors in the system such as
technology transfer offices, angel investors, venture capital firms and public organizations should
be an essential element of their program. Moreover, accelerators should develop internal skills and
expertise to process external knowledge flow and adapt their program to rapidly changing
technological and economic conditions. On the other hand, policy-makers need to develop a
holistic approach to foster technology-based entrepreneurship ecosystem. Consequently, support
measures should avoid treating players in the ecosystem as “atomistic entities” and should focus on
the relationships and interactions between different actors.
Keywords: Business accelerator, new technology-based firm, early stage funding

ÖZET
Bu makale hızlandırıcı programların farklı özelliklerinin, kamudan çekirdek sermaye desteği alan
girişimcilerin başarı oranı üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. 17 program yöneticisi ile
derinlemesine görüşmeler yapılarak, hızlandırıcıların eğitim programlarının yoğunluğu ve
mentorluk uygulamaları, hızlandırıcının girişimcilik ekosistemindeki konumu ve deneyimi, piyasa
odaklılıkları ve girişimcilerle olan ilgileri gibi farklı özellikleri araştırılmıştır. Nitel karşılaştırmalı
analiz sonuçları, standart eğitim programlarının, hızlandırıcı performansı üzerinde herhangi bir
olumlu etkisi olmadığını, diğer faktörlerin çeşitli kombinasyonlarına sahip hızlandırıcıların,
ortalamanın üzerinde başarı oranlarını gösterdiklerini göstermektedir. Elde edilen bulgulardan
hızlandırıcılar ve politika yapıcılar için sonuçlar çıkarılabilir. Hızlandırıcılar, mentor havuzunu
genişletmeye ve statik eğitim programlarını yürütmek yerine etkin eşleme mekanizmaları
geliştirmeye odaklanmalıdır. Bu anlamda, teknoloji tranfer ofisleri, melek yatırımcılar, girişim
sermayesi ve kamu kuruluşları gibi sistemdeki diğer aktörlerden gelen dış bilgi akışı, hızlandırıcı
programların önemli bir unsuru olmalıdır. Dahası, hızlandırıcılar, dış bilgi akışını işlemek ve
1

Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Grup Koordinatörü V, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,
alp.yurtseven@tubitak.gov.tr
2
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3
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programlarını hızla değişen teknolojik ve ekonomik koşullara uyarlamak için iç beceri ve uzmanlık
geliştirmelidir. Öte yandan, politika yapıcıların teknoloji tabanlı girişimcilik ekosistemini
geliştirmek için bütüncül bir yaklaşım geliştirmeleri gerekmektedir. Sonuç olarak, destek
programlarında, ekosistemdeki oyuncular "atomistik varlıklar" olarak ele alınmamalı ve farklı
aktörler arasındaki ilişkilere ve etkileşimlere odaklanılmalıdır.
Anahtar Kelime: Hızlandırıcı, yeni teknoloji tabanlı firma, erken aşama fonlama

1. INTRODUCTION
Technology-based entrepreneurship is regarded as one of the key elements of sustainable growth
and quality job creation in both developed and catching-up economies (Carayannis & Von
Zedtwitz, 2005). From a catching-up perspective, new technology-based firms (NTBFs), create
technological dynamism, enable the transfer of academic research outputs to industry, and adopt
extramural technological developments to local economies (Rojas & Huergo, 2016). New
technology-based firms can be broadly identified as those that introduce innovations to the market,
expected to have none or few competitors and use cutting edge technology (Storey & Tether,
1998). In this sense, “newness” can be attributed to both the firm itself and the technology
developed or applied within the firm. However, “newness” can be a liability for such firms. Lack
stable relationships with other organizations (e.g. clients, suppliers, financial organizations etc.)
may lower the survival odds of NTBFs (Nagy, Blair, & Lohrke, 2014). This liability of newness,
coupled with market imperfections due to information asymmetries, creates a funding gap for
NTBFs (Toole & Turvey, 2009). In this context, governments may have enough incentive to
intervene and bridge this funding gap for NTBF’s.
On the other hand, NTBFs are not “atomistic entities” (Autio, 1994), hence public policies that aim
to promote the creation and growth of NTBFs should adopt a holistic view. In this sense, dynamics
of the environment in which the NTBFs operate becomes a key element of the policy making
process. According to Park (2005), the existence of an “ecosystem” that nurtures technology-based
entrepreneurial activity is essential for the long – term viability of NTBFs. Business accelerators,
which offer a variety of opportunities to entrepreneurs, have emerged as an important mechanism
to support the NTBF ecosystem in recent years. However, the emerging literature on business
accelerators mainly focuses on practices in developed economies such as the United States and
European Union (Autio, 2016).
This paper aims to investigate the impact of different features of accelerator programs on the
success rate of entrepreneurs that received seed capital from a public support program in Turkey.
The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK in Turkish acronym)
operates two support programs in parallel to foster technology-based entrepreneurial activity in
Turkey. The first program, which is titled as “Techno-Entrepreneurship Support Program (TESP)”,
aims to provide seed capital to entrepreneurs up to an amount of 150 thousand Turkish Liras.
Business accelerators, which offer training, mentoring, business – plan preparation, and networking
services to these entrepreneurs are supported under the “Capacity Building for Innovation and
Entrepreneurship Program (CBIEP)”. TÜBİTAK aims to promote the NTBF ecosystem in Turkey
by creating a synergy between these two programs. Consequently, this paper is expected to
contribute to the existing literature by exploring the business accelerator concept within an
emerging country context. The combination of TESP and CBIEP data offers a unique opportunity
to analyze the dynamics of accelerator practices and their effects on the early stage finance
probability of NTBFs in Turkey, by enabling the application of fuzzy-set qualitative comparative
analysis (fs-QCA) method.
The rest of this paper is structured as follows. In the subsequent section, problems encountered in
the early stage financing of NTBFs are discussed and a theoretical background for public
intervention is given. The role of business incubators and their evolution to business accelerators is
also summarized in this section. After the data and methodology used in this study are introduced,
results of the fs-QCA analysis are presented. The paper is concluded with an overview of obtained
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analysis results and policy recommendations related to the role of business accelerators within the
NTBF ecosystem in Turkey.

2. THEORETICAL BACKGROUND
Previous studies show that a number of factors such as difficulties in accessing key resources, lack
of ability to form enduring ties with other stakeholders, and legitimacy issues experienced in the
early stages of NTBFs lower their survival rates (Aspelund, Berg-Utby, & Skjevdal, 2005). NTBFs
challenge in accessing external financial resources can be attributed to imperfections in capital
markets, which arise from information asymmetries (Hubbard, 1998). In this context, the
information asymmetry problem pertains to the higher risk perception of financial actors due to
lack of knowledge and proper communication. Financial actors have to take into account the
uncertainties due to “liability of newness”, which are intensified when coupled with technological
uncertainties often encountered in the early stages of NTBFs. Therefore, financial actors may delay
their investment decisions until they consider themselves sufficiently informed. This gap of finance
may set back the introduction of potentially valuable innovations to the market. Consequently,
governments may intervene and financially support NTBFs directly by awarding grants, or
indirectly by tax credits, and soft loans (Lerner, 1999; Revest & Sapio, 2012;Keller & Block,
2013). TÜBİTAK’s TESP falls into this category of policy tools, which aim to bridge the finance
gap in the early stages of NTBFs.
Securing external financial resources in the early stages of an NTBF is crucial for its viability in the
long term. However, there are various factors at different levels that influence the success of
NTBFs. At the individual level, entrepreneurs’ talent and motivation can be considered as
important elements for sustainability; whereas complementary skills of team members, ability to
from relationships with clients, investors, suppliers, and other partners are crucial factors at the
group and firm level (Baron & Shane, 2008). Competence building and networking can be
considered as complementing policy tools adopted by governments to foster NTBFs. In this
context, business incubators can be considered as a notable policy mechanism to support
technology-based entrepreneurship. Emergence of incubators can be dated back to 1959 with the
establishment of the first incubation center in the USA; however popularity of incubators soared in
the 1970’s (Aerts, Matthyssens, & Vandenbempt, 2007). Initially, incubators provided office space,
IT infrastructure, and other managed facilities; whereas services provided by business incubators
have evolved over time to include seed capital funding, coaching, mentoring, and networking.
Business incubators may provide a cooperative network for NTBFs, which enable them to reach to
investors, clients, suppliers, and other cooperation partners. In this sense, business incubators act as
a bridge between NTBFs and other actors in the ecosystem. According to Carayannis and Von
Zedwitz (2005) business incubators play a crucial role in reducing the technological and business
related risks at the early stages of NTBFs. Mainly, incubators seek an effective way to link
technology, capital and know-how in order to leverage entrepreneurial talent, accelerate the
development of new companies, and thus they speed the exploitation of technology (Grimaldi &
Grandi, 2005).
Business accelerators can be considered as the new generation incubators due to the evolution of
provided services and business models. According to Aabonen (2009) the focus of incubators has
shifted from business development to cooperative network services. According to Cohen
(2013)incubators act as a buffer between entrepreneurs and the ecosystem providing a shelter for
the NTBFs; whereas business accelerators are characterized by early exposure to the market.
Fixed-term and cohort based program structure that includes mentoring and training components
can be considered as the distinguishing features of business accelerators (Cohen & Hochberg,
2014). Focus on networking activities with peer entrepreneurs, mentors, angel investors, venture
capitalists, and executives of large firms can be considered as another differentiating aspect of
business accelerators. Training and coaching schemes combined with intense exposure to the
networks in ecosystem are influential factors in enhancing the entrepreneurial skills to increase the
survival odds of NTBFs (Pauwels, Clarysse, Wright, & Van Hove, 2016). Rigorous selection and
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competition are also important features of business accelerators. According to Miller and Bound
(2011) competitive nature of accelerator programs creates a motivation towards reputation and
recognition among entrepreneurs.
TÜBİTAK has a mission statement to support technology-based entrepreneurship in Turkey and for
this purpose TÜBİTAK operates two programs (TESP and CBIEP). TESP is a multi-phase program
that aims to provide seed capital to business ideas in order to create NTBFs that have high potential
for commercializing innovative products, growth, and quality job creation. First phase of the TESP
incorporates business accelerators, which also receive public funding through the CBIEP. Business
accelerators collect, screen, and vet business ideas in a competitive setting. According to the
contract requirements under CBIEP, business accelerators are also required to provide business
plan preparation training, support for technical and business concept proofing, mentoring and
coaching services, in addition to immerse the entrepreneurs to their network composed of peer
entrepreneurs, technical and business advisers, investors, and potential clients. Business plans
selected by accelerators are then submitted to TÜBİTAK. Business plans are evaluated in panels
composed of both technical and business experts. Entrepreneurs, of whose business plans are rated
above the selection threshold, are invited to establish their companies and receive direct funding in
the second phase of the TESP. First phase of the TESP is very competitive. In 2015, 1361
entrepreneurs out of 3061 were admitted to accelerator programs supported by the CBIEP, and 545
of these entrepreneurs were selected to submit their business plans to TÜBİTAK. At the end of the
first phase of the TESP in 2015, 220 entrepreneurs were invited for contract negotiations. TESP
acceptance rate in 2015 was 7.2%.
In the second phase of the TESP, NTBFs created after the first phase are awarded a seed – capital
grant up to a 150 thousand Turkish Liras and for a project duration of maximum 18 months. In this
phase, NTBFs are expected to develop their prototypes, which can be field – tested with early –
adopting clients. In the third phase of the TESP, NTBFs are expected to scale – up their product
designs to reach broader market segments. R&D projects of NTBFs, which aim to improve the
technical design and functionality of their products, are supported up to a budget of 500 thousand
Turkish Liras.

3. DATA AND METHODOLOGY
3.1 Data
Intermingling of the TESP and CBIEP creates a synergy that contributes to TÜBİTAK’s efforts to
foster the technology-based entrepreneurship ecosystem in Turkey. On the other hand, 17 business
accelerators that were supported through the CBIEP have varying degrees of performance in terms
of the percentage of entrepreneurs that are awarded Phase – 2 grants under the TESP. Moreover,
their organizational structures also vary; hence mechanisms implemented in these programs call for
a detailed analysis. Table 1 provides a summary of business accelerator programs studied in this
paper. 16 of business accelerator programs are operated by organizations that are directly linked to
universities, or they are service management companies owned by the universities. One of the
private banks in Turkey also has an accelerator program under this scheme, which can be
considered as an indication of increasing interest of financial institutions to the early stage
financing of NTBFs.
As can be seen in Table 1, the top two performing business accelerators are operated by university
technology transfer offices; however the least performing business accelerators have the same
organizational setting as well. When the number of entrepreneurs admitted to the business
accelerator programs is considered, it can be seen in Table 1 that the top and bottom performing
two organizations have relatively low admissions. Consequently, performance variations among
business accelerators can be attributed to the differences in their practices. Low number of
observations (17 business accelerators) limits the options for quantitative analysis techniques;
hence qualitative comparison analysis (QCA) method is selected to investigate the relationship
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between different practices adopted in accelerator programs (i.e. conditions) and their performance
in terms of the ratio of supported business ideas under the TESP (i.e. outcome).
3.2 Methodology
A fuzzy – set approach (fs-QCA) is adopted to capture the effects of different conditions on the
performance of business accelerators (Ragin, 2008; Rihoux & Ragin, 2008). As mentioned in the
literature(Pauwels et al., 2016), business accelerators typically provide training and mentoring
services to entrepreneurs to enhance their skills that are necessary for successful commercialization
of their technology-based innovative ideas. Therefore, training program intensity and the breadth of
mentoring services are included in the fs - QCA. Networking and focus on fast commercialization
of innovative business ideas are other distinguishing features of accelerator programs (Miller &
Bound, 2011); hence network embeddedness and focus on commercialization are also included as
conditions in the QCA. Previous experience of the organization that is running the business
accelerator program is also expected to have a bearing on its performance. Performance difference
among accelerators may be attributed to the varying intensity of interaction between the
accelerators and entrepreneurs. Consequently, interaction intensity is also considered as a condition
in the fs-QCA.
Calibration of the fuzzy – set is an essential part of fs-QCA. Six conditions outlined above are
qualitatively calibrated using phrase – anchored scaling. Four distinct requirements are specified
for each condition. Following Schneider & Wagemann (2012), 0.5 qualitative anchor is not used
for the calibration of conditions. Full membership score is given to cases, for which all
requirements are realized. Realization of the requirement specifications is assessed by conducting
semi – structured interviews with the business accelerator managers. Calibration of the qualitative
conditions is outlined in Table 2.
Performance of the accelerators is modeled in terms of the percentage of entrepreneurs that receive
seed funding from TÜBİTAK. Direct calibration is used for the outcome. As mentioned above, 220
out of 545 business ideas (40%) that were submitted to TÜBİTAK were selected for seed – capital
funding. In addition, acceptance ratio of the least performing business accelerator is about 20%.
Therefore, 20%, 40%, and 60% are chosen as the threshold values for non – membership, cross –
over, and full – membership respectively. QCA package for r! (Thiem & Duşa, 2013)is used for fsQCA.
fs-QCA is mainly designed to explore the configurations of necessary and sufficiency conditions
for a particular outcome. Accordingly, if the outcome cannot occur without the occurrence of a
condition, then the condition is necessary for the outcome. Likewise, a condition is termed as
sufficient, if the outcome occurs with the condition. However, there may be other sufficient
conditions for the occurrence of the outcome as well (Ragin, 2008). Next step in the fs-QCA is to
construct the truth table for the 6 conditions and the outcome. In fs-QCA, truth tables can be
constructed using fuzzy – set operations and the concept of property spaces. Consistency cut – off
thresholds for the analysis of necessity and sufficiency of conditions are selected as 0.90 and 0.75
respectively (Schneider & Wagemann, 2010). Quine - McCluskey algorithm is used for Boolean
minimization, which yields complex, parsimonious and intermediate solutions (Schneider &
Wagemann, 2012).

4. RESULTS AND DISCUSSION
Analysis of necessary conditions for business accelerator performance is presented in Table 3. High
level of engagement is a necessary (but not sufficient by itself) condition for high performance of
business accelerators. On the other hand, a number of configurations pertaining to absence of
conditions are found to be necessary for the high and low performance.
Causal configurations that affect the performance of business accelerators in terms of the ratio of
entrepreneurs that receive early stage funding, together with adequacy measures such as
consistency and coverage are presented in Table 4.
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Obtained results indicate that emphasis on a rigid training scheme does not enhance the
performance of business accelerators. Two distinct complex solutions suggest that business
accelerators should design their programs with a market orientation, in order to better capture the
business value of the proposed innovative ideas. In this context, business accelerators that
encourage entrepreneurs to test their innovative ideas in the market at an early stage outperform
their counterparts. It can also be argued that incorporation of potential clients and corporate
executives to the selection process is an indicator of business accelerators’ focus on
commercialization and contributes to their performance.
Mentoring appears to be an important element of business acceleration process; hence
organizations should adopt best mentoring practices within the ecosystem, or develop their novel
approaches to facilitate the knowledge exchange between the mentors and entrepreneurs. High
level of interaction between the business accelerators and entrepreneurs emerges as a sufficient
condition in both solutions. Relatively short duration of accelerator programs and their cohort –
based structure may hinder the level of engagement. In this sense, accelerator programs should be
designed to increase the frequency of interaction between the accelerator staff, entrepreneurs, and
external experts partaking in the process. Moreover, regular feedbacks and status updates should be
an integral part of business accelerators.
fs-QCA results indicate that business accelerators that are more “embedded” in the ecosystem are
more successful than their “isolated” peers. It can be argued that external flow of knowledge has a
positive effect on the acceleration process, and entrepreneurs from business accelerators that are
well connected in the ecosystem are more likely to receive seep capital through the TESP.
As can be seen in Table 4, highly – experienced business accelerators, which possess adequate
infrastructure and human – capital are more likely to have a higher performance. TÜBİTAK
provides financial support to all 17 business accelerators analyzed in this paper through the CBIEP;
hence all of the organizations have the resources for updating their infrastructure, employing
skilled personnel, and acquiring external expertise. Differential performance of business
accelerators can be attributed to their learning mechanisms. It can be argued that organizations may
enhance the efficiency of their acceleration mechanisms by making deliberate efforts to broaden
their knowledge repository.

5. CONCLUSION
This study aims to explore the effects of business accelerator mechanisms on the early stage
financing of NTBFs in Turkey. Different features of accelerators, such as the intensity of their
training programs and mentoring schemes, accelerator’s position within the entrepreneurship
ecosystem and experience, their market orientation and supervision of entrepreneurs are explored
through in-depth interviews with 17 program managers. Research findings show that accelerator
programs should be designed to include dynamic and flexible elements. fs-QCA results show that
formal training programs do not have any positive effect on accelerator’s performance, whereas
business accelerators that possess various combinations of other dynamic conditions outperform
their counterparts.
Obtained findings have implications for accelerators and policy makers. Accelerators should focus
on broadening their mentor pool and develop efficient matching mechanisms rather than running
static training programs. In this sense, external knowledge flow from other actors in the system
such as technology transfer offices, angel investors, venture capital firms and public organizations
should be an essential element of their program. Moreover, accelerators should develop internal
skills and expertise to process external knowledge flow and adapt their program to rapidly
changing technological and economic conditions. On the other hand, policy-makers need to
develop a holistic approach to foster technology-based entrepreneurship ecosystem. Consequently,
support measures should avoid treating players in the ecosystem as “atomistic entities” and should
focus on the relationships and interactions between different actors.
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TABLES
Table 1
Summary of business accelerator programs
Business
Organizational
No.
of No. of business Percentage
of
accelerator
structure
entrepreneurs
plans submitted successful
admitted
to to TÜBİTAK
proposals
program
Alfa
A*
28
10
70%
Bravo
A
20
10
60%
Charlie
B**
63
27
56%
Delta
B
60
60
50%
Echo
B
27
27
44%
Foxtrot
B
21
21
43%
***
Golf
C
78
78
41%
Hotel
B
66
66
41%
India
D****
38
38
39%
Juliett
C
40
40
38%
Kilo
C
24
24
38%
Lima
C
19
19
37%
Mike
B
23
23
35%
November
A
30
30
30%
Oscar
C
35
35
29%
Papa
A
18
18
28%
Quebec
A
19
19
21%
Note: Original titles of the business accelerator programs are anonymized.
* Technology transfer office unit directly linked to the university administration
** Technology development zone (technopark) management company as a subsidiary of the related
university
*** Technology transfer office company as a subsidiary of the related university
**** Private bank
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Table 2
Calibration of conditions
Condition
Requirement 1
Focus on training More than 3
hours
of
business plan
preparation
training

Requirement 2
More
time
allocated
to
formal training
than mentoring
sessions
and
other activities
Focus
on Multiple
Easy access to
mentoring
mentors with mentors
specific areas
of expertise
Embedded in the Has a network Has a network
ecosystem
of
angel of TTOs and
investors and university
VCs
researchers
Focus
on Entrepreneurs Corporate
commercialization are
actively executives and
directed
to potential clients
contact with partake in the
clients in the selection and
idea
evaluation of
conception
business ideas
phase

Requirement 3
Program deliberately
designed to focus on
formal training

Frequent
sessions

Requirement 4
Overall training
scheme more
than 40 hours

mentoring One-on-one
mentoring
sessions

Accelerator
actively Organization
seeks to expand its utilizes
its
network
network
efficiently
Entrepreneurs
are Economic
encouraged to pivot feasibility,
their ideas to increase profitability,
the business value
and
growth
potential of the
business idea is
highly valued
in the selection
process
High level of Organization
Organization
Organization
has Organization
experience
has
been has
adequate learning mechanisms to utilizes
its
running this physical
broaden its knowledge experience
/similar
infrastructure
base
efficiently
program for at and
human
least
five capital
years
High level of Staff
Staff regularly Staff
frequently Accelerator
engagement and frequently
provides
interacts with external staff have the
interaction
contacts with feedback
to experts/mentors/trainers necessary
entrepreneurs
entrepreneurs
etc.
qualifications
and skills
Note: Full – membership score is assigned to cases that fulfill all requirements pertaining to the
specific condition. Scores of 0.33 and 0.67 are assigned to cases, in which 2 or 3 requirements are
observed. Non – membership score is assigned to cases, if none of the requirements are fulfilled for
the condition.
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Table 3
Analysis of necessary conditions
Conditions
Engagement
Mentor + Commercial
~Training+Mentor

~Engagement+~Experience
~Network+~Engagement+~Commercial
~Mentor+~Network+~Commercial
~Experience+~Commercial
~Mentor+~Network+~Engagement

Outcome: High performance
Consistency
Coverage
0.965
0.772
0.933
0.724
0.923
0.658
Outcome: Low performance
Consistency
Coverage
0.930
0.738
0.913
0.773
0.913
0.749
0.908
0.721
0.902
0.818

Table 4
Configurations for high business accelerator performance
Coverage
Configuration
Consistency Raw
Unique
1)~Training*Mentor*Network*Engagement*Commercial
0.911
0.499
0.100
2)Mentor*Network*Engagement*Experience*Commercial
0.895
0.596
0.198
Solution
0.890
0.808
0.696
Note: Cases in configuration 1:Alfa, Bravo, Delta, Golf, Hotel. Cases in configuration 2: Charlie,
Echo, Kilo.
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GİRİŞİMCİLİKTE BELİRSİZLİK VE GÜVENİN ROLÜ:
TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
THE ROLE OF UNCERTAINTY AND TRUST IN
ENTREPRENEURSHIP: AN APPLICATION FOR TURKEY
Cemil Serhat AKIN1

Cengiz AYTUN 2

ABSTRACT
Differences in economic performance seen on micro and macro scale led to questioning. Thus,
various variables considered to be explanatory are included in economic analyzes. In the studies
conducted, these differences are related to the elements related to economic and social
environment. Particularly the differences in the desire of individuals to produce are playing a role
in explaining the differences in performance seen. For this reason, one of the factors that should be
questioned is why the desire of the individuals to produce has differentiated.
It is widely believed that the most important element that encourages individuals to invest and
therefore to produce is profit. But the social environment, where there is no ambiguity, and trust is
established, in which the production can turn into profit, and property rights are protected, will also
stimulate production and entrepreneurship.
There are a number of studies in economics that include production factors for questioning the
growth differences of countries in their analysis. But the number of studies in which social
indicators such as trust and uncertainty are included in analyzes are scarce. Thus, there are others
about the factors of production such as interest rate and capacity utilization rates, as well as others.
The effects of inflation and trust levels on production decisions that are thought to be influential on
uncertainties should be questioned.
The aim of study is therefore empirically questioning the effects of trust and uncertainty on
entrepreneurship that are thought to have influenced the intended production decisions. Within the
scope of the analysis, the relationship between the data which are announced monthly between
2009 and 2017 being related to the social and economic environment such as the monthly
published inflation rate, interest rate, consumer confidence index and the number of established
entrepreneurship, will be questioned empirically with time series method.
Key words: Entrepreneurship, Social capital, Trust, Time series analysis
JEL codes: D81; C32; L26; L31; M13

ÖZET
Mikro ve makro ölçekte görülen ekonomik performans farklılıkları, bu farklılıkları sorgulama
gereği doğurmuş ve açıklama gücü olduğu düşünülen çeşitli değişkenler ekonomik analizlere dahil
edilmiştir. Yapılan çalışmalarda söz konusu farklılıklar ekonomik ve sosyal çevreye ilişkin unsurlar
ile ilişkilendirilmektedir. Özellikle bireylerin üretme arzusunda görülen farklıkların görülen
performans farklılıklarının açıklanmasında ki rolü yüksektir. Bu sebeple sorgulanması gereken
unsurlardan biri de bireylerin üretme arzusunun neden farklılaştığıdır.
Bireyleri yatırıma ve dolayısı ile üretime teşvik eden en önemli unsurun kar olduğu düşüncesinin
yanı sıra, belirsizliğin olmadığı, güvenin tesis edildiği, üretimin kara dönüşebildiği ve mülkiyet
haklarının korunduğu sosyal çevre, üretim ve girişimciliği teşvik edecektir.
1
2

Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi, csakin@mku.edu.tr
Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi, caytun@gmail.com
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Ekonomide ülkelerin büyüme farklılıkları sorgulanmasına ilişkin üretim faktörlerinin analizlere
dahil edildiği çok sayıda çalışma bulunur iken belirsizlik ve özellikle sosyal sermaye olarak da
adlandırılan güven gibi sosyal çevreye ilişkin göstergelerin analizlere dahil edildiği çalışma sayısı
azdır. Dolayısı ile faiz ve kapasite kullanım oranları gibi üretim faktörlerine ilişkin göstergelerin
yanı sıra belirsizlikler üzerinde etkili olduğu düşünülen enflasyon ve güven düzeyinin üretim
kararları üzerine olan etkileri sorgulanmalıdır.
Bu sebeple çalışmanın amacı üretim kararlarına etki ettiği düşünülen güven ve belirsizlik
unsurlarının girişimcilik üzerine olan etkilerinin ampirik olarak sorgulanmasıdır. Analiz
kapsamında Türkiye’ye ilişkin 2009 ile 2017 yılları arasındaki aylık olarak açıklanan sosyal ve
ekonomik çevreye ilişkin, enflasyon oranı, faiz oranı, tüketici güven endeksi, ve ile girişimciliği
temsilen kullanılan kurulan işletme sayısı verileri arasındaki ilişki, zaman serisi yöntemi ile
ampirik olarak sorgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Sosyal Sermaye, Güven, Zaman serisi analizi
JEL Kodları: D81; C32; L26; L31; M13

1. GİRİŞ
Ülkelerin ekonomik performanslarının iyileştirilebilmesi için girişimci zihniyet ile kurulmuş
firmaların oluşumu önem arz etmektedir. Ülkeler arası görülen ekonomik performans farklılıkları
ise ilgili literatürde yaygın olarak makro politikalar ile ilişkilendirilirken ve ülkelerin faktör
donanımları ile bu farklılıklar açıklanmaya çalışılmıştır.
Diğer taraftan benzer faktör donanımına sahip ülkelerin aralarındaki ekonomik performans
farklılıkları 1990’lı yıllarla birlikte belirginleşmiş bu farklılıkların açıklanabilmesi için ekonomik
çevrenin yanı sıra sosyal çevreye ilişkin koşullar da ekonomik analizlere dahil edilmeye
başlanmıştır. Özellikle üretim düzeyindeki farklıklar bireylerin üretme arzusunda görülen farklıklar
ile açıklanmaktadır. Bu dönemde bireysel yaklaşımlar ön plana çıkmış bireylerin üretme arzularının
neden farklılaştığının açıklanmaya çalışılmıştır. Bu yaklaşıma göre bireylerin üretim arzularının
nenden farklılaştığının anlaşılması ve bireylerin üretim kararlarını etkileyen unsurların belirlenmesi
özellikle az gelişmiş ülkelerin gelişim süreçlerinde oluşturulacak politikalar için önem arz
etmektedir.
Bireyleri yeni bir işletme kurmaya, yatırıma ve dolayısı ile üretime teşvik eden en önemli unsurun
kar etme güdüsü olduğu düşüncesi yaygın olarak kabul edilmektedir. Bir anlamda kar güdüsü
girişimci faaliyetlerin başlangıç noktasıdır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte
farklı anlamlar yüklenen girişimcilik kavramı ortaçağdan günümüze kadar pek çok araştırmacının
farklı tanımlamalarına maruz kalmıştır (Arıkan, 2004; Müftüoğlu ve Durukan, 2004). Fakat bu
tanımlamaların çoğunda kar olgusu tanımlamaların merkezinde yer almış, risk ve belirsizlik
koşulları altında, kazanç elde etme ve büyüme amacıyla yenilikçi bir ekonomik organizasyonun
oluşturulmasından bahsedilmiştir (Taşkın, 2012).
Kar güdüsünün yanı sıra belirsizliğin düşük olması girişimciliği uyarmakta ve belirsizlik
durumunda ise güvene olan talep artmaktadır (Sargut 2003). Ekonomik çevre ile güvenin tesis
edildiği ve mülkiyet haklarının korunduğu sosyal çevre de üretim ve girişimciliği teşvik etmektedir.
Özellikle ülkedeki güven düzeyi, iletişim ağları ve normlar olarak adlandırılan sosyal sermaye
düzeyinin yüksek olduğu toplumlarda risk alma düzeyleri artarken işlem maliyetleri de azalmakta
ve bir anlamda ekonomik ortamda ki sürtünme azalmaktadır.
Ekonomide ülkelerin büyüme farklılıkları sorgulanmasına ilişkin üretim faktörlerinin analizlere
dahil edildiği çok sayıda çalışma bulunur iken belirsizlik ve özellikle sosyal sermaye olarak da
adlandırılan güven gibi sosyal çevreye ilişkin göstergelerin analizlere dahil edildiği çalışma sayısı
azdır. Dolayısı ile faiz ve kapasite kullanım oranları gibi üretim faktörlerine ilişkin göstergelerin
yanı sıra belirsizlikler üzerinde etkili olduğu düşünülen enflasyon ve güven düzeyinin üretim
kararları üzerine olan etkileri sorgulanmalıdır. Bu sebeple çalışmanın amacı üretim kararlarına etki
ettiği düşünülen güven ve belirsizlik unsurlarının girişimcilik üzerine olan etkilerinin ampirik
olarak sorgulanmasıdır.
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2. İLGİLİ LİTERATÜR
Psikolojik ve duygusal faktörlerin ekonomik karar verme süreçlerinde etkilerine ilişkin ilk
analizlerden bir tanesi Adam Smith (1761) tarafından ortaya konulmuştur. “Ahlaki Duygular
Teorisi” adlı eserinde Smith insanların diğer insanların çıkarlarına dair bakış açısını psikolojik
faktörleri de göz önünde bulundurarak kapsamlı bir şekilde değerlendirmiştir (Camerer, 1999). Bu
eserde ana tema insan ilişkilerinin verici ve alıcılar (birey ve toplumun diğer üyeleri) arasındaki
anlayışa ve sempatiye ne kadar bağlı olduğu üzerinedir. Birey ve toplum arasındaki bağ ve ilişki
genel ahlak kuramını göstermekteydi. Para kazanma hırsının yarattığı olumsuz etkiler ile birlikte
erdemli yaşamanın nasıl bir arada olabileceği ahlaki kuramın önemli bir sorunu kabul edilmiştir
(Kesici, 2010: 91). “Milletlerin Zenginliği” adlı sonraki kitabında ise Smith (2010) “Yemeğimizi,
kasabın biracının ya da fırıncının iyilikseverliğinden değil, kendi çıkarlarını kollamalarından
bekleriz. Onların insanseverliğine değil, bencilliğine sesleniriz. Hiçbir zaman kendi ihtiyaçlarımızı
ağzımıza almaz, onların kendi faydalarından dem vururuz” demektedir. Camerer’e göre (1999)
iktisat dünyasında çok bilinen bu pasajla Smith bir önceki eserinde yaratmış olduğu kendi Ahlaki
Duygular Teorisini göz ardı etmektedir. Sonraki dönemlerde de ekonomik davranışları açıklamada
psikolojik faktörlerinin dışlanması yaklaşımı giderek daha fazla kabul görmüştür. Özellikle
yirminci yüzyılın başlarında iktisat ve psikolojinin farklı yolları izleyerek bilimselleşme yolunda
gösterdikleri çabalar aynı zamanda iki disiplinin birbirinden uzaklaşmasının sebeplerinden birisidir.
Uzaklaşmaya neden olan trendlerden birincisini Samuelson, Arrow ve Debreu gibi teorisyenlerin
fizik biliminden ilham alarak iktisadı matematiksel olarak şekillendirme çabaları ile psikologların
doğa bilimlerinden aldıkları ilhamla matematiksel bir yapı oluşturmaktan ziyade deneysel bir
gelenek ortaya çıkarmaları oluşturmaktadır. Ayrılığa neden olan ve 1940’lı yıllarda ortaya çıkan
ikinci trend ise aşırı derecede rasyonel, olasılıkları kesin bir şekilde hesaplayan birey tiplerinin
psikoloji biliminin bu varsayımlarının yanlışlığını ispatlamasına rağmen şaşırtıcı şekilde doğru
iktisadi tahminlerde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Milton Friedman tarafından savunulduğu
için F-saptırması (F twist) olarak adlandırılan yaklaşım sayesinde iktisatçılar psikolojik faktörleri
göz ardı etmeye başlamışlardır (Camerer, 1999).
Belirsizlik durumunda insan davranışlarını etkileyen iktisadi bir faktör olarak “hayvansal güdüler”
terimi ilk kez Keynes (1964) tarafından “İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi” adlı eserinde ele
alınmaktadır. Böylece psikolojik faktörlerin ekonomik davranışları açıklamaktaki önemi Keynes
tarafından tekrar gündeme getirilmiştir. Hayvansal güdüler (animal spirit) terimin antik ve ortaçağ
dönemindeki özgün kullanımında spiritus animalis ifadesinin animalis sözcüğü zihinle ilgili ya da
canlı anlamına gelmektedir3. Fakat terim modern iktisat literatüründe farklı bir anlam kazanmıştır.
İnsanların belirsizlik durumunda davranışlarını ifade etmektedir (Akerlof ve Shiller, 2010).
Spekülasyonlardan kaynaklanan istikrarsızlık durumlarının haricinde ortaya koymakta olduğumuz
davranışlar da bir diğer ekonomik istikrarsızlık kaynağıdır. İster ahlaki, ister hazcı, ister iktisadi
temellere dayansın, faaliyetlerimizin büyük bir kısmına bakıldığında matematiksel beklentilerden
çok spontane iyimserliğe dayanan insan doğasından kaynaklandıkları görülmektedir. Olumlu
sonuçları günler sonra ortaya çıkacak bugünkü davranışlarımız büyük çoğunluğu, hiç bir şey
yapmamak ya da olası nicel fayda hesapları yapmak yerine hayvansal güdülerimizin bir sonucu
olarak ortaya çıkmaktadır. Ek olarak davranışlarımızın sonuçlarını matematiksel hesaplamalar yolu
ile öngörebilmemizin temelleri bulunmadığından geleceği etkileyen kişisel, politik ya da iktisadi
insan davranışlarının matematiksel beklentilere dayanmadığını unutmamamız gerekmektedir
(Keynes, 1964). Bu anlamda bireyler yaşamlarını yönlendiren kararların çoğunu kendilerine doğru
geldiği için almaktadırlar (Akerlof ve Shiller, 2010).
Ekonomide genel bir denge durumu arzulanmasına rağmen gerçek hayatta dengesizliğin esas
olduğu görülmektedir. Bunun sebebi ise Keynesçi bakış açısı ile bireylerin iktisadi hayattaki
3

Özellikle Keynes öncesinde “hayvansal güdüler” terimi ekonomik değil de tıbbi bir terim olarak
kullanılmıştır. Keynes tarafından iktisat teorisine uygulanmasından önceki erken dönem psikoloji teorilerinde
kavram beyin tarafından yönetilen kasların hareketini açıklamak için kullanılmıştır. Keynes’in bu kavramı
Decaretes’tan alıp kullandığı düşünülmektedir. Kavramın en eski kullanımı ise 2. Yüzyılda yaşamış antik
Romalı filozof ve hekim Bergamalı Galen’e dayanmaktadır (Koppl, 1991: 207)
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belirsizlik ve beklentiler sebebi ile rasyonel davranamamalarıdır. Özellikle yatırımcıların iyimser
ve kötümser beklentilerinden etkilenen irrasyonel davranışlar ekonomide dalgalanmalara neden
olmaktadır (Gür, 2012).
Güven kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında “itibar” ya da “tam inanç” anlamına geldiği
görülmektedir. Ancak uygulamada iktisatçılar itimat ya da inanç ile anlatılmak isteneni kısmen
kavramaktadırlar. “Onlara göre güven rasyoneldir: İnsanlar rasyonel öngörülerde bulunmak için
ellerindeki bilgileri kullanırlar; ardından bu rasyonel öngörülere dayanan rasyonel kararlar
verirler.” Ancak güven kavramı gerçekte rasyonelliğin ötesinde geçmektedir. Bu anlamda güven
duyan kişi bazı verileri ya görmezden gelmekte ya da önemsememektedir. Bu bilgileri rasyonel bir
şekilde değerlendirmeyebilir, rasyonel bir şekilde değerlendirse bile buna uygun davranışta
bulunmayabilir. Bu anlamda bireyler doğru olduğuna itimat ettiği davranışı sergilemektedirler. İş
çevirimleri içerisindeki iyi dönemlerde fazlasıyla itimat etmekte ve başarılı olacaklarına irrasyonel
bir şekilde inanmaktadırlar. “İnsanlar itimat etmeyi sürdürdükçe düşünmeden hareket ettikleri belli
olmayacaktır”. Ancak güvenlerini kaybetmeye başladıkça “eğilimleri yön değiştirecek,
kararlarının temelsizliği açığa çıkacaktır”. Bu irrasyonel davranış döngüleri makro iktisadi açıdan
önem taşımaktadır. İnsanlar güven duyduklarında satın alır güvensiz olduklarında ise
satmaktadırlar (Akerlof ve Shiller, 2010).
Tüketici duyarlılığı ve tüketici güveni terimleri içerisinde ekonomik ve istatistiksel ölçüm
araçlarını barındıran kavramlardır. İstatistiksel bir kavram olarak bakıldığında tanımlama açıktır ve
söz konusu endeksler tüketicilerin kişisel ve ulusal düzeyde mevcut ve beklenen ekonomik koşullar
hakkındaki tepkilerine dayanmaktadır. Kavramlarını iktisadi anlamı ise biraz daha belirsizdir.
Standart tüketici davranış teorileri tüketim harcamalarındaki cari ve beklenen dalgalanmaları gelir,
refah ve faiz oranı gibi faktörlerle ilişkilendirmektedir. Diğer taraftan bu dalgalanmalarda tüketici
güveninin bağımsız bir faktör olarak rolü dışlanmaktadır. İstatistiksel ölçü olarak güven ayrıntılı bir
şekilde tanımlanmışken tüketici kararlarını etkilemekteki kesin rolü bu bakış açısı ile daha
belirsizdir (Fuhrer, 1993).
Literatürde tüketici güveni (hayvansal güdüleri temsil etmek üzere) ile çeşitli ekonomik
göstergeler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmayı amaçlayan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.
Konu ile ilgili öncü ampirik çalışmasında Fuhrer (1993) tüketici güveninin rolüne ilişkin popüler
önermeleri sıralamıştır. Buna göre güven göstergeleri,
1. Bağımsız olarak ekonomik dalgalanmaların nedenidir,
2. Ekonomik dalgalanmaları kesin olarak öngörür,
3. Tüketicilerin ekonomik dalgalanmalara ilişkin öngörülerini yansıtır,
4. Finansal piyasa göstergelerinin anında gösteremediği mevcut durumu yansıtır,
5. Tüketici güveni yalnızca zaten herkes tarafından bilinen ekonomik koşulları yansıtır.
Fuhrer (1993) A.B.D. için 1962-1992 dönemini kapsayan çalışmasında söz konusu beş önermeyi
sınamıştır. Birinci ve beşinci önermelerde ileri sürüldüğü gibi güvenin ekonomik dalgalanmaların
bağımsız bir kaynağı olduğuna dair önermelere ilişkin kanıtlar çok sınırlıdır. Diğer taraftan ikinci
ve dördüncü önermelere ilişkin olarak güven endeksleri kamu tarafından henüz açıklanmamış olan
enformasyonu açığa ortaya koyabilir. Ayrıca diğer finansal göstergeler içerisinde tüketici
güveninin önemi göreli olarak düşük olmasına rağmen öngörü gücü sistematik bir şekilde 30 yıl
boyunca önemini ve istatistikî geçerliliğini sürdürmektedir. Beşinci önerme ile ilgili olarak güven
endeksinde meydana gelen varyasyon yaygın olarak kullanılan makroekonomik göstergelerle
açıklanabilmektedir. Buna rağmen bazı duruma özgü ortaya çıkan enformasyonu açıklamak için
güven göstergesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Taylor ve McNabb (2007) dört Avrupa ekonomisi için yapmış oldukları çalışmada tüketici ve
üretici güven göstergelerinin GSYİH’da ortaya çıkan iş çevrimlerini öngörme gücünü
araştırmışlardır. Bulgular tüketici ve üretici güven göstergelerin ortaya çıkan çevrimleri öncü
olarak açıklayabildiğine işaret etmektedir.
Ekonomide güvenin önemi böyleyken özellikle 1990’lı yıllar ile birlikte yeni bir sermaye kavramı
ülkeler arası büyüme farklılıklarının anlaşılmasında kullanılmaya başlandı. Bu kavram sosyal
sermayedir. Günümüzde farklı alanlarda farklı anlamlar atfedilen sosyal sermaye kavramının net
bir tanımı olmamakla birlikte en yaygın kullanılan tanımı OECD tarafından yapılmıştır. OECD’nin
tanımında sosyal sermaye, toplumda ortak değerlerin paylaşımını sağlayan ve bu yolla bireylerin
iletişimini kuvvetlendirerek toplumsal faaliyetleri kolaylaştıran ağlar olarak tasvir edilmektedir
891

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

(Cote ve Healy, 2001). Putnam ise sosyal sermayeyi en az iki kişi arasında gerçekleştirilen güvenin
temel oluşturduğu iletişimsel yapılar olarak tanımlamaktadır (Putnam, 1995). Sosyal sermayenin
yapılan tüm tanımlarında iletişim ağları ve güven unsuru yer almaktadır. Bu sebeple artan iletişim
vasıtası ile oluşan güven tanımı her iki unsuru barındıran genişletilmiş bir tanım olacaktır.
Yapılan araştırmalar iş sahibi olmadaki en önemli faktörün işverenler ile kurulan güçlü iletişim
ağları olduğunu ortaya koymaktadır. Güçlü iletişim ağları güven tesis ederken bu güven ortamı
belirsizlikleri azaltmak yoluyla da girişimciliği teşvik etmektedir. Günümüzde yeni bir iş sahibi
olanların yarısından fazlası güven merkezli iletişim ağları sayesinde iş sahibi olmaktadır
(Granovetter, 1983; Ioannides ve Loury, 2004; Wahba ve Zenou, 2005). Güvene dayalı iletişim
ağları örgütsel süreçleri hızlandırmakta, kurulan işletmelerin ömrünü uzatmakta ve geniş anlamda
yatırımcıları teşvik etmektedir (Bhagavatula, 2009).
Sosyal sermayenin girişimci faaliyetler üzerine bir diğer etkisi, işlem maliyetleri vasıtası ile
gerçekleşmektedir. İşlem maliyeti, üretim faktörlerinin temini sürecinde edinim maliyeti dışında
kalan diğer maliyetlerdir. Bunlar kaynakları araştırma maliyeti, işgücüne verilecek görevin doğru
yapılması için sağlanan eğitim giderleri, mülkiyet hakkı doğuran işlemler, yapılan kontratlar ve
faktörlerin edinimi için gerçekleştirilen, ilan, araştırma, pazarlık, görüşme ve ulaşım giderleri ve
kontrol faaliyetleri de dahil olmak üzere bir çok maliyeti içermektedir (Williamson 1981). İşlem
maliyetleri bir anlamda ekonomik faaliyetler için bir sürtünme ve etkin olmayan alanlara yapılan
yatırımlardır. İşlem maliyetlerinin düşmesi ile kaynakların etkin olmayan alanlardan etkin olan
alanlara kaydırılması girişimci faaliyetleri artıracaktır. Ayrıca tesis edilen güven üretim sürecinde
aldatma faaliyetlerini azaltmakta kontrol mekanizmasının daha etkin işlemesine sebebiyet verirken
izleme ve denetim faaliyetlerinde tasarruf sağlamaktadır (Portes, 1998).
Estrin ve Diğ. (2013) güven ile girişimsel faaliyetler arasındaki ilişkiyi zayıf bağlar aracılığı ile
kurmuştur. Estrin ve arkadaşları ulusal düzeyde etki alanı geniş zayıf bağlar sayesinde yeni ve
değerli bilgi kaynaklarına erişimin kolaylaşacağını ve bunun sonucunda işlem maliyetlerinin
düşeceğini ve girişimsel faaliyetlerin artacağını iddia etmiştir.
Jonsson ve Lindbergh (2013), girişimsel faaliyetler için finansman olgusunun önemine vurgu
yapmıştır. Benzer olarak Shane, (2003) Jonsson ve Lindbergh (2013) çalışmalarında girişimcinin
sahip olduğu sosyal sermayenin hem fon bulma hem de fona erişmede kolaylık sağlayacağını,
sosyal sermayesi güçlü girişimcilerin bilgiye ulaşma sürecinde yaşayacağı kolaylıkla girişimsel
faaliyetlerde daha cesur davranacağını ifade etmişlerdir (Shane ve Cable, 2002). Ayrıca Jonsson ve
Lindbergh’in (2013), çalışmasında girişimsel faaliyetlerin karmaşıklığına vurgu yapmış gerek
faaliyetlerin kuruluş sürecinin gerekse kuruluşta finansal kaynaklara ulaşımın sosyal sermaye ile
kolaylaştığını vurgulamıştır (Jonsson ve Lindbergh, 2013).
Sosyal sermayenin girişimciliği uyarmasının bir diğer yolu girişimci bireylerin risk algısını
etkilemesidir. Bireyler yüksek güven ortamında daha yüksek risk alabilmektedir Zhang ve Diğ.
(2012), çalışmalarında Çin’in KOBİ’leri üzerine araştırma gerçekleştirmiş yüksek sosyal sermayeli
firmaların uluslararası pazarlara daha rahat ulaştığı sonucuna ulaşmıştır. Uluslararası pazarlara
açılmada sosyal sermaye, girişimcilerin risk alma ve proaktiflik gibi bireysel özelliklerini
iyileştirmekte girişimcilerin sosyal ağları ve fırsatları fark edebilme kabiliyetini artırmakta ve
uluslararası girişimsel faaliyetlerini artırmaktadır. Zhang ve arkadaşları da (2012) benzer olarak
sosyal sermayenin uluslararası piyasaya uygun bir yapı kazanmada önemli rol oynadığını ifade
etmiştir.
Sosyal sermayenin girişimsel faaliyetleri arttırmasının bir diğer yolu da yeni ürün geliştirme
becerisi ile gerçekleşmektedir. Xu (2011), Amerika birleşik devletlerinde 1000 firma örneklemli
araştırmasında girişimcilerin sosyal sermayelerinin onların yeni ürün geliştirme konusundaki
becerilerini artırdığı sonucuna ulaşmıştır.
De Carolis ve Saparito (2006), Burt’ün (1992) sosyal sermayenin firmaların bilgi düzeyini ve etki
alanını geliştirdiğini ifade etmiştir. Sosyal sermaye, bilgi kanallarının farkındalığını ve kullanımını
kolaylaştırarak girişimcilik fırsatları için gerekli bilgiye erişimi kolaylaştırmaktadır (Shane ve
Venkataraman, 2000; De Carolis ve Saparito, 2006:43).
Elfring ve Hulsink (2003), yeni bir işletme kurarken geçirilen süreçlerin üç aşamasının olduğundan
bahseder. Bunlar fırsatların keşfedilmesi, kaynakların güvence altına alınması ve meşruiyet
kazanılması olarak sıralanmaktadır. Yüksek güven düzeyinin olduğu ortamlar bu üç sürecin
tamamlanmasını kolaylaştırmaktadır. Cruickshank ve Rolland (2006) girişimcilik faaliyetlerinde
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güvene dayalı ilişkilerin önemine vurgu yaparken yüksek güven düzeyinin girişimsel faaliyetlere
ivme kazandırdığını ifade etmiştir.
Diğer taraftan sosyal sermayenin girişimcilik üzerine etkisinin olmadığı ya da olan etkilerinin
negatif olabileceğine dair görüşler de bulunmaktadır. Gedajlovic ve Diğ. (2013), sosyal sermaye
kavramına ilişkin literatürün yeni oluşmaya başladığını ve özellikle girişimcilik literatürüne sosyal
sermayenin yeni katıldığını ifade etmiştir. Bu sebeple sosyal sermayenin girişimcilik üzerine olan
etkisinin olup olmadığının yada var ise etkinin yönünün henüz tam olarak anlaşılamadığını ifade
etmiştir (Gedajlovic ve Diğ., 2013). Gedajlovic ve Diğ. (2013), çalışmasında sosyal sermaye
araştırmalarının etkileşim mekanizmalarını ve etkileşim süreçlerini göz ardı ettiğini ifade etmiştir.
Sosyal sermayenin çalışmalarda maliyetsiz bir kavram olarak gösterilmesini eleştiren Gedaloviç ve
arkadaşları sosyal sermayeyi meydana getiren sosyal ilişkiler ve ağların statik olarak kabul
edilmesini de eleştirmiştir düzenekleri (Gedajlovic ve Diğ., 2013).
Light ve Dana (2013), Sosyal sermayenin ancak fiziki sermaye ve beşeri sermaye ve kültürel
sermaye ile birlikte kullanımında girişimci faaliyetleri uyarabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca Light
ve Dana çalışmalarda sosyal sermayenin bireysel olarak kullanımının girişimciliği oluşturduğu
negatif dışsallıklar yoluyla baskılayabileceğini ifade etmiştir.

3.VERİ, YÖNTEM
Çalışmanın uygulama kısmında girişimcilik düzeyini temsilen kurulan işletme sayısı ile sosyal ve
ekonomik çevreye ilişkin, enflasyon oranı, faiz oranı, tüketici güven endeksi, arasındaki
nedensellik ilişkisi ve nedenselliğin yönü Toda ve Yamamoto (1995) yaklaşımı ile test edilmiştir.
Türkiye için gerçekleştirilen analizde değişkenlere ilişkin 2009 ile 2017 yılları arasındaki aylık
veriler kullanılmıştır. Verilere ilişkin açıklamalar Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Veri tanımlamaları ve kaynakları
Açıklaması
Değişken
Net kurulan işletme sayısı
Netkur
Tüketici güven endeksi
Güven
Tüketici fiyat indeksi
Tüfe
Faiz oranları
Faiz

Kaynağı
TOBB
TÜİK
TÜİK
TCMB

Tüketici güven endeksi tüketicilerin gelecek ile ilgili beklentilerini ortaya koymaktadır. Bireylerin
kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek
dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçmeyi amaçlayan bir
göstergedir. Net kurulan işletme sayısına ise kurulan işletme sayısında kapanan işletme sayısı
çıkarılarak ulaşılmıştır. Tüketici fiyat endeksi 2003 yılı fiyatları baz alınarak oluşturulmuştur. Faiz
değişkeni bir yıla kadar ve TL üzerinden açılan mevduat ağırlıklı ortalama faiz oranlarını
göstermektedir.
Analizde kullanılan yöntem olan Toda-Yamamoto nedensellik testi VAR yöntemine
dayanmaktadır. VAR analizinde sistem içinde yer alan her bir içsel değişken, sistemdeki tüm içsel
değişkenlerin gecikmeli değerlerinin bir fonksiyonu olarak varsayılmaktadır. Toda-Yamamato testi
Granger tipi nedensellik testinin karşılaştığı bazı sorunların üstesinden gelebilmektedir. Granger
nedensellik testinin gerçekleştirilebilmesi için serilerin durağan olması ya da aynı seviyede entegre
olması gerekmektedir. Bunun dışındaki durumlarda nedenselliğin testi için kullanılan asimptotik
test istatistikleri geçerliliğini yitirmektedir. Oysa farklı seviyede entegre seriler arasında da
nedensellik olabilmektedir. Toda-Yamamato nedensellik testinde ise serilerin bütünleşme
dereceleri veya aralarındaki olası eş bütünleşme ilişkisi, nedensellik sınamasının geçerliliğini
etkilememektedir. Toda-Yamamoto (1995) yaklaşımında ilk olarak serilerin düzeyleri kullanılarak
standart vektör otoregresif model (VAR) oluşturulur. Analiz VAR modelinin en uygun gecikme
uzunluğunun (k) saptanması ile başlar. Sonrasında, birim kök testleri ile modeldeki değişkenler için
maksimum bütünleşme derecesi (dmax) saptanır. Daha sonra VAR modeli için belirlenen uygun
gecikme uzunluğuna (k) maksimum bütünleşme derecesi (dmax) ilave edilir. Sonraki aşamada ise
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VAR modeli k+dmax gecikme düzeyinde Seemingly Unrelated Regression (SUR) ya da sıradan
EKK yöntemi ile tahmin edilir. Son olarak VAR modelindeki her bir denklemde açıklayıcı
değişkenlerin k düzeyinde gecikmesinin beraberce sıfıra eşit olduğuna ilişkin MWALD testi
uygulanır. Açıklayıcı değişkenlerin beraberce sıfıra eşit olduğuna yönelik sıfır hipotezinin
reddedilememesi açıklayıcı değişkenden bağımlı değişkene doğru Toda-Yamamoto tipi nedensellik
bulunduğu anlamına gelmektedir.
Toda ve Yamamoto (1995) yaklaşımı bu şekilde iken Hacker ve Hatemi-J (2006:1494) bazı
sorunlara işaret etmiştir. Bu sorunlardan ilki küçük örneklem durumunda normal dağılıma
uymamadır. Diğer sorun ise hata terimlerinde koşullu değişen varyanstır. Bu şartlar altında elde
edilen MWALD test istatistikleri sıfır hipotezini reddetme yönünde sapmalı olacaktır. Hacker ve
Hatemi-J (2006) söz konusu sapmayı önlemek için bootstrap dağılımından elde edilen kritik
değerlerin kullanılmasını önermektedirler. Bu nedenle çalışmada bootstrap dağılımından elde
edilen kritik değerler kullanılmıştır.

4.BULGULAR
Uygulamanın ilk aşamasında, değişkenlerin durağan olup olmadıkları, yani birim kök içerip
içermediklerini anlamak için birim kök sınamaları yapılmıştır. Böylece değişkenlerin maksimum
bütünleşme derecesi ve dolayısıyla da Toda ve Yamamoto (1995) nedensellik sınamasında VAR
modeline eklenecek gecikme sayısı (dmax) belirlenebilmektedir. Bunun için, Augmented Dickey
Fuller (ADF) (Dickey ve Fuller, 1981) birim kök testinden yararlanılmıştır. Tablo 2’de sunulan
birim kök sınama sonuçlarına göre, Net kurulan işletme sayısı ve tüketici güven endeksi seviyede
durağan iken faiz, güven ve tüfe değişkenleri birinci farkında durağan bulunmuştur. Serilerimizin
iki tanesi I(0), diğer iki tanesi I(1) olduğu için maksimum entegrasyon mertebesi (dmax) 1 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 2: ADF birim kök test sonuçları
Seviye
Değişkenler
Sabitli
-24,362
Faiz
(0,1346)
-32,67**
Güven
(0,0191)
-10,032
NetKur
(0,7493)
2,7575
Tüfe
(1,0000)

Seviye
Sabitli+Trend
-25,234
( 0,3164)
-35,472*
-0,0399
-42,127***
(0,0062)
-0,3813
(0,9870)

Birinci Fark
Sabitli
- 45,12***
(0,0004)
-77,568***
(0,0000)
-27,334*
(0,0724)
-61183***
(0,0000)

Birinci Fark
Sabitli+Trend
-49,464***
(0,0005)
-79,168***
(0,0000)
-27,391
(0,2239)
-69409***
(0,0000)

***, **, * ; sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyindeki istatistiki anlamlılığı göstermektedir.
Test sonuçları, bireysel sabitli modellere aittir.
Gecikme uzunlukları Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) ile otomatik olarak belirlenmiştir.

Toda ve Yamamoto (1995) MWALD sınamasını gerçekleştirmek için oluşturulacak VAR
modelinde kullanılacak en uygun gecikme uzunluğunu saptamak, ikinci aşamayı oluşturmaktadır.
Tahmin edilecek VAR modelinde kullanılacak uygun gecikme sayısı belirlenirken ilk olarak
Likelihood ratio (LR) Schwarz (SC), Hannan-Quinn (HQ) gibi bilgi kriterlerinden yararlanılmıştır.
Analizin gerçekleştirilebilmesi için oluşturulan VAR modeli Seeemingly Unrelated Regression
(SUR) kullanılarak tahmin edilmiştir. SUR kullanılmasının sebebi bu yöntemin denklemlerin hata
terimlerindeki değişen varyansı ve hata terimleri arasındaki korelasyonu dikkate almasıdır.
Çalışmada MWALD testi kullanılarak nedenselliğin yönü belirlenmeye çalışılmıştır.
Test sonuçlarına göre Enflasyon ile (tüfe) net kurulan işletme sayısı (Netkur) arasında iki yönlü
nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Çalışmada ulaşılan bir diğer bulgu ise tüketici güven endeksi ile
net kurulan işletme sayısı arasındaki nedensellik ilişkisidir. Güven düzeyinden Net kurulan işletme
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sayısına doğru işleyen bir Granger nedensellik saptanmıştır. Analiz sonuçlarına göre ülkedeki faiz
oranları ile girişimci faaliyetleri temsil eden net kurulan işletme arasında herhangi bir nedensellik
ilişkisine rastlanmamıştır. Test sonuçları Tablo 3’te sunulmaktadır.
Tablo 3: Bootstrap Toda & Yamamoto Test Sonuçları
Opimal Lag
9
9

dmax
1
1

WALD
40.943
24.169

chi-square
p-value
0.000
0.004

bootstrap
p-value
0.000
0.008

Ho Ret
Ho Ret

Güven≠> Net Kurulan
Net Kurulan ≠>Güven

2
2

1
1

5.714
4.968

0.057
0.083

0.075
0.100

Ho Ret
Ho Kabul

Faiz≠> Net Kurulan
Net Kurulan ≠>Faiz

7
7

1
1

3.073
8.075

0.878
0.326

0.875
0.335

Ho Kabul
Ho Kabul

H0 Hipotezi
Tüfe ≠>Net Kurulan
Net Kurulan ≠>Tüfe

Karar

Maksimum gecikme uzunluğu 12 olarak alınmış ve optimal gecikme uzunluğu Akaike bilgi kriterine göre
belirlenmiştir. Bootstrap p-value 10000 tekrarlı dağılımdan elde edilmiştir.

5. SONUÇLAR
Ülkelerarası mikro ve makro ölçekte görülen ekonomik performans farklılıkları, araştırma konusu
olmuş ve söz konusu farklılıkları açıklamak için açıklama gücü olduğu düşünülen çeşitli
değişkenler ekonomik analizlere dahil edilmişlerdir. Yapılan çalışmalarda bu farklılıklar ekonomik
ve sosyal çevreye ilişkin unsurlar ile ilişkilendirilmektedir. Özellikle bireylerin üretme arzusunda
görülen farklıkların görülen performans farklılıklarının açıklanmasındaki rolü yüksektir. Bu
sebeple sorgulanması gereken unsurlardan biri de bireylerin üretme arzusunun neden
farklılaştığıdır. Bireyleri yatırıma ve dolayısı ile üretime teşvik eden en önemli unsurun kar olduğu
düşüncesinin yanı sıra, belirsizliğin olmadığı, güvenin tesis edildiği, üretimin kara dönüşebildiği ve
mülkiyet haklarının korunduğu sosyal çevre, üretim ve girişimciliği teşvik edecektir.
Faiz oranları ve kapasite kullanım oranları gibi üretim faktörlerine ilişkin göstergelerin yanı sıra
belirsizlikler üzerinde etkili olduğu düşünülen enflasyon ve güven düzeyinin üretim kararları
üzerine olan etkileri sorgulanmalıdır. Bu sebeple çalışmada girişimciliği temsilen kullanılan
kurulan net işletme sayısı değişkeni ile enflasyon, faiz oranı, tüketici güven endeksi arasındaki
nedensellik ilişkisi ampirik olarak sorgulanmıştır. Analiz kapsamında Türkiye’ye ilişkin 2009 Ocak
ile 2017 Haziran ayları arasındaki aylık olarak açıklanan veriler kullanılmıştır.
Analiz sonuçlarına göre enflasyon ile (tüfe) net kurulan işletme sayısı (netkur) arasında iki yönlü
nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Bu durumda enflasyonist dönemlerde enflasyonun belirsizlik
ortamı yaratarak girişimci faaliyetleri etkilediği düşünülebilir. Burada dikkat edilmesi gereken
unsur enflasyonun nedenidir. Maliyet nedenli oluşan enflasyon girişimci faaliyetleri engellerken
talep kaynaklı bir enflasyon işe yatırımları ve dolayısı ile girişimciliği uyarabilir.
Çalışmanın önemli bulgularından biri ise güven düzeyi ile net kurulan işletme sayısı arasındaki
nedensellik ilişkisidir. Güven düzeyinden Net kurulan işletme sayısına doğru işleyen bir Granger
nedensellik saptanmıştır. Ülkedeki güven düzeyinin yükselmesi girişimci faaliyetleri uyarmaktadır.
Analiz sonuçlarına göre ülkedeki faiz oranları ile girişimci faaliyetleri temsil eden net kurulan
işletme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır.
Ulaşılan sonuçlar toplu olarak değerlendirildiğinde girişimciliğin uyarılmasına ilişkin üretilen
politikalarda güven unsurunun yer alması önemlidir. Güvenin sağlayıcısı ülkede ki hukuk sistemi
ve yasalar olsa da bireyler arasında ki iletişimi etkin kılacak ağların oluşturulması güven düzeyini
yükseltecektir. Güvenin tesis edilmediği ve belirsizliğin yaşandığı ortamlarda üretme arzusunda
yaşanan düşüşler girişimciliğin önünde önemli bir engeldir.
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YARATICI PROBLEM ÇÖZME TEORİSİNİ (TRIZ) SOSYAL
BİLİMLER PERSPEKTİFİNDEN İNCELEME
A REVIEWING THE THEORY OF INVENTIVE PROBLEM SOLVING
(TRIZ) FROM THE PERSPECTIVE OF A SOCIAL SCIENCE
Senem YAZICI1

Anahtar Kelimeler: TRIZ, Yaratıcılık, Turizm, Sosyal Bilimler, Çözüm
Key words: TRIZ, Creativity, Tourism, Social Science, Solution

GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Turizm işletmeleri, yaşanan olumlu ve olumsuz her olaydan en hızlı etkilenen işletmelerdendir.
Turizmde yöneticilik yapanların en büyük sorunu ise, yaşanan problemlere hızlı ve yaratıcı
çözümler üretememek olarak görülmektedir. Ülkelerin değişken ekonomik ve sosyal yapıları
içerisinde turizmde çalışan yöneticilerin yenilikçi ve yaratıcı problem çözme tekniklerine
ihtiyaçları günden güne artmaktadır. Mühendislik gibi teknik alanlarda problemlere yaratıcı
çözümler üretmek için “TRIZ – yaratıcı problem çözme teorisi” geliştirilmiştir. TRIZ teorisi
çelişkiler, ideallik, fonksiyonellik ve kaynakların kullanımı olmak üzere dört paradigma üzerine
kurulmuştur (Altshuller, 1999; Kurt ve diğerleri, 2012). Dünya’da çok iyi bilinip, kabul görmesine
rağmen, ülkemizde çok fazla bilinmemektedir (Durgun ve Doruk, 2015). TRIZ yöntemi sistematik
ve analitik düşünmeye yardımcı olan, ideal çözüme ulaşılması ve ulaşılan çözümün ideal çözüm
olması açısından alanda tek uygulanabilir yöntem olmasını sağlamaktadır (Durgun ve Turan,
2016). TRIZ uluslararası başarılı firmalar tarafından uzun zamandır kullanılmaktadır. Bu başarılı
firmalar arasında Chrysler Corp., Emerson Electric, Ford Motor Co., General Motors Corp.,
Johnson & Johnson, Procter & Gamble, 3M, Siemens, Phillips, LG Rockwell International,
UNISYS, Xerox Corporation ve Sony bulunmaktadır (Innosupport Guide, 2017). Bu çalışmanın
amacı, TRIZ - yaratıcı problem çözme teorisinin özelliklerini incelemek ve turizmin
problemlerinde teorinin uygulanabilirliğini tartışmaktır. Aynı zamanda, sosyal bilimlerde TRIZ
eğitimlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapmaktır.

LİTERATÜR TARAMASI
Rusça “Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch” kısaltılması olan “TRIZ”, İngilizce “Theory
of Inventive Problems Solving” kelimelerinin baş harflerinden oluşan “TIPS”, Türkçe yazınlara
"Yaratıcı Problem Çözme Teorisi" olarak geçmiş ve kısaca “TRIZ” olarak kullanılmaktadır (Duran,
2011). TRIZ, 1946'da Genrich Saulovich Altshuller ve meslektaşları tarafından 40.000 seçilmiş
patentin incelenmesi sonucu geliştirilmiş ve dünya genelinde akademi ve uygulamada kabul
görmüş bir teoridir (Server, 2006; Cong ve Tong, 2008, Conley, 2009, Duran, 2011; Kurt, Bilgin ve
Yavuz, 2012; ; Hsia ve Pu, 2013; Şener, 2015; Durgun ve Doruk, 2015; Durgun, 2016). 1980’li
yıllara gelindiğinde Altshuller ve meslektaşları 2.000.000 patenti incelemiş ve çoğunluğunun ortak
veya benzer patentleri takip ettiklerini, yaratıcı projelerin sayısının çok az olduğunu tespit
etmişlerdir (Şener, 2015).
TRIZ mühendislik alanında yapılan çalışmalar incelenerek
geliştirilmiştir (Şener, 2015). Bundan dolayı son 50 yılda yapılan çalışmalar ve yenilikçilik
yaklaşımları mühendislik, teknik ve teknolojik alanlarda gerçekleşmiştir (Kurt ve diğerleri, 2012).
1
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TRIZ’in mühendislik alanında gelişmesinin bir diğer nedeni de Altshuller’ın bir mühendis olması
ve o yıllarda patent müracaatlarında sadece mühendislik alanında kabul ediliyor olmasıydı (Şener,
2015).
TRIZ ana felsefesi, sorunların %90’ından fazlasının tekrar olduğu, sorunların kendi içinde sorun
yaratabildiği, çelişkinin oluştuğu, ideal çözümün çelişkilerden her tür alternatifin düşünülerek
arındırılması, kaynakların etkili kullanımı ile ideal çözümün fonksiyonel olacağı ve bu
çelişkilerden de yaratıcılığın gerçekleşeceğidir (Altshuller, 1999; Kurt ve diğerleri, 2012; Şener,
2015). Kurt ve diğerleri (2012, s:1) Altshuller’ın TRIZ için oluşturduğu ana felsefeyi ve
metodolojiyi şöyle ifade etmişlerdir: “Hayat sorunlar üzerine kuruludur. Karşılaştığınız herhangi
bir soruna karşılık geliştirdiğiniz çözümün gerçekten çözüm olduğuna inanıyorsanız
yanılıyorsunuz. Çünkü her çözüm kendi sorununu yaratır. Bu da sizi kısır döngünün içine sokar ve
çözümsüzlüğe götürür. Oysa aksiyon sorun karşısındaki, reaksiyon sorunu tahmin edebilirseniz
çözümü ona göre hazırlayabilirsiniz”. TRIZ yöntemi; sorunun tanımlanması, sorunun genel TRIZ
sorunlarıyla karşılaştırılması ve eşleştirilmesi, sorun çiftine karşılık gelen genel TRIZ çözümünün
bulunması, soruna ilişkin ideal çözümün geliştirilmesi olmak üzere dört aşamalı bir süreçten oluşur
(Altshuller, 1999). TRIZ yönteminde 39 adet sorun tespit edilmiş ve bu sorunlara “Mühendislik
Parametreleri” adı verilmiştir (Kurt ve diğerleri, 2012). İkinci aşamada mühendislik parametreleri
39x39 matris formatına uygulanarak “Çelişkiler Matrisi” (satır ve sütunlar aynı mühendislik
parametrelerinden oluşup, satırlar aksiyon sorunu, sütunlar reaksiyon sorunu simgeler) elde
edilmiştir (Şener, 2015).
Diğer taraftan, Durgun ve Turan (2016) TRIZ- Yaratıcı Problem Tekniğini; “İnsanların sistematik
ya da analitik düşünmelerine yardımcı olmayı hedefleyen, günlük yaşamda karşılaşılan teknik ve
teknik olmayan problemlerin çözümlerin geçmiş, deneyimlerin bir kombinasyonu olduğunu
varsayıp düşünce sistematiği sunan, asla karar verici yerine geçerek sorunlara mekanik ve detay
çözümler yaratmayan sadece yön gösteren bir yöntemdir” olarak tanımlamaktadır.
1999 yılından itibaren, TRIZ’in sosyal bilimlerde de kullanılabileceği tartışması başlamıştır (Mann
ve Domb, 1999, Jones ve Harrison, 2000; Kim ve Cochran, 2000; Zlotin, Zusman, Kaplan,
Visnepolschi, Proseanic ve Malkin, 2001; Zhang, Chai ve Tan, 2003; Saliminamin ve Nezafati,
2003; Altuntaş ve Yener; 2012). Yapılan çalışmalar göstermektedir ki; TRIZ mühendislik alanı
dışında birçok alanda da kullanılabilir ve yaratıcılığın gelişmesinde önemli bir rol oynayabilir.

TASARIM VE YÖNTEM
Çalışmanın yöntemi, bir konudaki mevcut durumu araştırmak ve belirlemek amacı ile yapılan
(Erkuş, 2011) “Betimsel araştırma” olarak belirlenmiştir. Betimsel araştırma yöntemlerinden en
fazla kullanılan “alan yazın incelemesi (derlemesi)”; alanda yapılan çalışmaların sürecinin
anlaşılabilmesi (Bayram, 1998) ve incelenebilmesi amacı ile seçilmiştir. Bu amaç ile çalışmayı
oluşturacak makaleler Uluslararası ve Ulusal yayınlanan dergiler ile Google Scholar, Web of
Science, EbscoHost gibi veri tabanlarında “TRIZ, Yaratıcı Problem Çözme, Teknik olmayan
alanda TRIZ, Sosyal Bilimlerde TRIZ” anahtar kelimeler (İngilizce ve Türkçe) araştırılarak
ulaşılmıştır. TRIZ alanına özel yayın yapan dergi “The Triz Journal” makaleleri incelenmiştir. Yıl
sınırlaması yapılmamış olup, anahtar kelimelere göre çıkan sonuçlardan incelemeye alınacak
makaleler belirlenmiştir. TRIZ alanında Türkçe yazın çalışmalarının çok fazla olmaması dolayısı
ile bulunan bütün makaleler incelemeye alınmıştır. Uluslararası yazında ise oldukça geniş kapsamlı
olan TRIZ makalelerinden en önemli (atıf sayısına göre) olanlar incelemeye dahil edilmiştir.

BULGULAR VE TARTIŞMA
TRIZ uygulayıcısının ilk adımı yaşamakta olduğu sorunu tanımlaması ve TRIZ aksiyon sorunları
ile karşılaştırma yapmasıdır. Çelişkiler matrisinde elde edilen satır sütün eşleşmesinin karşılığı olan
hücre “ideal çözüm” hücresini vermektedir. İdeal çözüm hücrelerinde Altshuller tarafından (patent
incelemeleri sonucunda) “40 Yaratıcı Prensip” geliştirilmiş olup, hücrelerde dört prensip (4 ideal
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çözüm) olarak yer almaktadır (Altshuller, Shulyak ve Rodman, 2005). TRIZ kullanan kişi, 1.600
hücrede 6.400 ideal TRIZ çözümü bulabilmektedir (Kurt ve diğerleri, 2012).
Mühendislik parametreleri ve 40 yaratıcı prensip kurallarının sosyal bilimlerde özellikle yönetimsel
sorunlar da kullanılabileceği üzerine çalışmalar yapılmıştır (Jones ve Harrison, 2000; Kim ve
Cochran, 2000).
Mann ve Domb (1999) tarafından “40 Inventive Principles for Business”
(İşletmeler için 40 Yaratıcı Prensip) geliştirildi. Zhang, Chai ve Tan (2003) tarafından “40
Inventive Principles with Applications in Service Operations Management” başlıklı makalesiyle
servis operasyon yönetiminde de TRIZ kullanımının mümkün olduğunu vurgulamıştır. Böylece,
TRIZ’in klasik teknik/mühendislik için geliştirilen 40 yaratıcı prensiplerine ek olarak sosyal
bilimlerde 40 yaratıcı prensip uygulanabilir hale gelmiştir (Chai, Zhang ve Tan, 2005; Lin ve Su,
2007; Kim ve Park, 2012). Gazem ve Rahman (2014) seyahat acentalarının yaşadığı yüksek
sezonda araç kiralama talebinin artması ama düşük sezonda elde olan araçların maliyetlerini
firmanın karşılayamaması sorununu 40 yaratıcı prensip kuralını kullanarak farklı, kalıcı ve ideal
çözümler bulmuşlardır.
Örnek Olay (Gazem ve Rahman, 2014): Almohit Travel, turizm sezonunda yeterince kiralık arabası
olmadığını düşünmektedir. Müşterilerden gelen talebi karşılayabilmek için daha fazla araba almayı
düşünmektedir. Fakat, turizm sezonu bittikten sonra arabalar kullanılmayacak ve işletmeye yük
olacaktır (gider/bakım vs.). Ek olarak, Almohit Travel çok sayıda araba alamayacak, çünkü küçük
bir işletme olduğundan ihtiyaç duyduğu sayıdaki arabayı almak yüklü bir yatırım yapması
gerekecek. Bu çerçevede, problemin tanımı: "Yüksek sezonda araç kiralama talebinin artması ama
düşük sezonda elde olan araçların maliyetlerini firmanın karşılayamaması" olarak yapıldı. Sosyal
bilimler için geliştirilen 40 Yaratıcı Çözüm Prensiplerini kullanarak seyahat acentasının servis
hizmet sürecini yeniden dizayn ettiler. Bu problemin en iyi çözüm aracı, “hizmet başına yaklaşım”
(per-services approach) ile hizmet sürecini yeniden dizayn etmek olarak belirlendi. Prensip 9: “#9:
Ön anti-eylem (Preliminary anti-action)” seçildi. Bu prensibin önerisi: “Negatif veya zararlı etkiler
ortaya çıkmadan önce ortadan kaldırılmalı, önlenmeli veya azaltılmalıdır”. Çözüm 1: Seyahat
Acentası artan talebi düşürmenin yolunu bulur ise; filosundaki araba sayısını artırmasına gerek
kalmaz. Çözüm 2: Müşterilerin Malezya’ya gelmeden önce acentanın internet sitesinden araç
kiralama rezervasyonlarının yapılabilmesini sağlamak. Şirket belirli bir müşteri için uygun bir
otomobile sahip olmadığında, müşterilerin web sitesinde araçların uygunluk takvimine ve
durumlarına bakmasını ve arabaya ihtiyaç duyacakları süreyi belirtmesini isteyebilir. Bu, şirketin
araçlarını belli süreler için ayarlama ve rezervasyon yapma imkanı verir. Ek olarak, araçların
hiçbiri müsait değil ise, acenta müşterilerinin geliş tarihlerini yeniden belirleyip uygun tarihlerde
gelmelerini isteyebilmesidir. Prensip 10'da ise “#10: Ön İşlem (Preliminary Action)”: “hizmeti
sunmadan önce, tek süreç veya ek işlevler oluşturma” seçilmiştir. Seyahat Acentasının, başka bir
araç kiralama firması ile anlaşma yaparak komisyon ile çalışmasıdır. Bu komisyon, teklif paketinin
toplam maliyetinden indirilebilir. Böylece, şirket araba kiralama dolaylı maliyetini azaltabilir.

SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Günümüzde yaratıcı çözümler üretmenin önemi gittikçe artmaktadır. Alan yazın taraması
göstermiştir ki TRIZ mühendislik alanına özgü yapılandırılmış olmasına rağmen, sosyal bilimler
için de kullanılabilinir. Mühendislik gibi teknik alanlarda yaratıcılığın yeni buluşlar çerçevesinde
oluşurken, makine ve teknolojik gelişimlerden ibaret olmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan,
sosyal bilimlerde yönetim, süreç, hizmet ve kalite alanlarında yaratıcılık gelişen ve değişen insan
yapısında daha bir önem kazanmıştır. İnsanların aldıkları hizmetlerde, serviste, pazarlama ve satış
süreçlerinde firmalardan sorunlara yaratıcı çözümler üretme beklentileri artmıştır.
Sosyal bilimlerde TRIZ'in gelişimi ancak yapılacak ampirik çalışmaların artması ile olabilir. Ayrıca
sosyal bilimlerde oluşturulan 40 prensibin de yeniden gözden geçirilip, geliştirilmesi
gerekmektedir. Ayrıca, TRIZ öğrenilebilen ve yıllardır eğitimleri uluslararası üniversitelerde
verilen bir yöntemdir. TRIZ yönteminin üniversite lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitimler ile
öğretilmesi, patent kültürü ve sayısının artmasında (Kurt, 2012), yaratıcılığın ve inovasyonun hız
kazanmasında büyük bir rol oynayacaktır.
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INSTAGRAM GİRİŞİMCİLERİ İÇİN KRİTİK BAŞARI
FAKTÖRLERİ
CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR INSTAGRAM
ENTREPRENEURS
1

Çağla ARIKER

ABSTRACT
Entrepreneurs can present their products in a stunning way through sharing photos and videos at
Instagram. Instagram creates a costless marketing environment through which businesses,
especially SMEs, can reach a great number of people. On the other hand, effective use of
Instagram is the main determinant of success. For this reason, objective of this research was
determined as examining the accounts of Instagram entrepreneurs in Turkey on the basis of some
critical success factors and drawing a picture of present situation. Main contribution of this study is
to show effective and ineffective use of Instagram and to develop some suggestions for the owners.
Accounts of women Instagram entrepreneurs marketing home-made meal were selected because it
is not possible to cover all accounts. The selected accounts were examined on the basis of critical
success factors determined through literature review. The findings showed that two-way
communication with customers results in an increase in the number of followers. Instagram
entrepreneurs are suggested to develop simulteneous and friendly communication as wells as
increasing the number of followers, accounts followed and posts. Share of original visuals,
integration with other social media accounts, encouragement of followers to share photos with the
product are also recommended.
Key word: Instagram, Entrepreneur, SME, Critical Success Factors

ÖZET
Fotoğraf ve video çekerek paylaşım yapma olanağı tanıyan Instagram; görsel iletişimin gücünü
kullanarak, lisandan bağımsız, kolay anlaşılır ve çarpıcı bir sunumla ürünlerin pazarlanması
fırsatını getirmektedir. Instagram her bireyin kolaylıkla üye olabildiği ve pek çok insana ulaşma
olanağı sağlayan maliyetsiz bir pazarlama ortamı yaratmaktadır. Bu nedenle, kaynakları sınırlı
küçük işletmeler hatta bireyler için önemli bir girişimcilik fırsatı sunmaktadır. Bununla beraber,
Instagram’ın doğru ve etkin kullanımı başarı sağlamakta son derece belirleyicidir. Buradan yola
çıkarak, araştırmanın amacı, Türkiye’deki Instagram girişimcilerinin hesaplarının kritik başarı
faktörleri açısından incelenmesi ve durumlarının ortaya konması, olarak belirlenmiştir. Çalışmanın
Instagram’ın etkin ve etkin olmayan kullanımlarına örnekler göstermek ve Instagram
girişimcilerine öneriler sunmak açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Türkiye’deki Instagram
girişimcilerinin tamamına ait hesapların incelenmesi mümkün olmadığından ev yemeği üreten ve
pazarlayan, kadın Instagram girişimcilerinin hesapları incelenmiştir. Araştırmada, seçilen
Instagram girişimcilerine ait hesaplar literatürden yola çıkılarak belirlenen kritik başarı faktörleri
çerçevesinde incelenmiştir. Sonuçta, müşterilerle kurulan çift yönlü iletişimin, takipçi sayısının
artmasında etkili olduğu görülmüştür. Bu nedenle, Instagram girişimcilerine paylaşımlarını,
takipçilerini ve takip ettikleri hesapları artırmanın yanısıra anında ve samimi bir iletişim
geliştirmeleri önerilmiştir. Orijinal ve kaliteli görsellerin paylaşılması, Instagram hesabının diğer
1
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sosyal medya hesaplarıyla entegrasyonu, takipçilerin ürünle deneyimlerini yansıtan paylaşımlar
yapmaları için cesaretlendirilmeleri vb. getirilen diğer öneriler arasında yer almıştır.
Anahtar Kelime: Instagram, Girişimci, KOBİ, Kritik Başarı Faktörleri

1. GİRİŞ
2010 yılında kurulmuş olan Instagram, günümüzde özellikle gençler tarafından kullanılmakta olup
işletmeler için yeni ve güçlü bir pazarlama ortamı olarak öne çıkmaktadır. Fotoğraf ve video
çekerek paylaşım yapma olanağı tanıyan Instagram; görsel iletişimin gücünü kullanarak, lisandan
bağımsız, kolay anlaşılır ve çarpıcı bir sunumla ürünlerin pazarlanması fırsatını getirmektedir.
Görsel kullanımı, mesajın daha basit, açık ve anlaşılır olmasını sağlayarak yazılı içeriklere göre
daha fazla ilgi çekmekte ve hedef kitle tarafından da paylaşılmaktadır (Çetinkaya ve Özdemir,
2014). Instagram’ın görsellik açısından baskın olması, kullanıcılar için çok daha keyifli bir
platform olmasını sağlamaktadır (Virtanen vd., 2017).
Instagram dahili verilerine göre Nisan 2017 itibarıyla dünya üzerinde 700 milyondan fazla insan
her ay Instagram’ı kullanmaktadır. Kullanıcıların %80’i bir işletmenin Instagram hesabını takip
etmektedir. Instagram’ı her gün kullananların sayısı ise 400 milyonu aşmaktadır. Hikayeler özelliği
ise her gün 250 milyondan fazla insan tarafından kullanılmakta olup işletmelerin müşterilerine
ürünlerini sunmalarında yeni ve etkin bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Görselliğin gücünü
kullanan Instagram, en hızlı büyüyen sosyal medya platformu olarak kabul edilmektedir.
We Are Social ve Hootsuite tarafından Ocak 2017’de yayınlanan “Digital in 2017 Global
Overview” raporuna göre Türkiye’de aktif sosyal medya kullanıcılarının sayısı 2017 yılı itibariyle
48 milyon civarında olup bunun 42 milyonu sosyal medyaya mobil cihazlardan bağlanmaktadır.
Bir önceki yıla göre aktif sosyal medya kullanıcısı sayısı ise % 14 (6 milyon) artarken mobil
cihazdan sosyal medyaya bağlananların sayısı % 17 oranında artmıştır. Gelecekte de sosyal medya
kullanımının artarak devam etmesi beklenmektedir. En çok kullanılan sosyal medya platformu ise
Youtube’dır. Bunu sırasıyla, Facebook, Instagram ve Twitter izlemektedir. Türkiye’de Instagram
kullanıcılarının sayısının ise 27 milyon civarında olduğu belirtilmektedir (www.instaturkey.com).
Instagram’ın 2016 yılında geliştirmiş olduğu hikayeler özelliğini en çok kullanan dördüncü ülke ise
yine Türkiye’dir (www.instaturkey.com).
Instagram’ın özellikle gençler tarafından çok tercih edildiği görülmektedir (Salomon, 2013; Ting
vd., 2016). Dolayısıyla, büyümeyi ve işletmeler için hedef pazarlara ulaşmakta etkin bir araç
olmayı sürdürmesi beklenmektedir. Buradan yola çıkarak, araştırmanın amacı, Türkiye’deki
Instagram girişimcilerinin hesaplarının kritik başarı faktörleri açısından incelenmesi ve
durumlarının ortaya konması, olarak belirlenmiştir. Türkiye’deki Instagram girişimcilerinin
tamamına ait hesapların incelenmesi mümkün olmadığından ev yemeği üreten ve pazarlayan, kadın
Instagram girişimcilerinin hesapları incelenmiştir. Araştırmada, seçilen Instagram girişimcilerine
ait hesaplar literatürden yola çıkılarak belirlenen kritik başarı faktörleri çerçevesinde incelenmiştir.
Çalışmanın Instagram’ın etkin ve etkin olmayan kullanımlarına örnekler göstermek ve Instagram
girişimcilerine öneriler sunmak açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Instagram maliyetsiz bir
pazarlama platformu olması nedeniyle sınırlı kaynaklara sahip ve evlerinde çalışarak işlerini
yürütebilecek kadın girişimcilerce sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak bu girişimciler pazarlama ve
sosyal medyanın yönetilmesi konusunda bilgi eksikliği yaşayabilmektedirler. Dolayısıyla, bu
hesapların kritik başarı faktörleri çerçevesinde incelenmesi ve öneriler geliştirilmesinin, kadınların
ekonomiye katkısı anlamında, yararlı olacağı düşünülmektedir.

2. LİTERATÜR TARAMASI
Instagram, işletmeler için, her bireyin kolaylıkla üye olabildiği ve pek çok farklı insana ulaşma
olanağı sağlayan maliyetsiz bir pazarlama ortamı yaratmaktadır. Bu nedenle, kaynakları sınırlı
küçük işletmeler hatta bireyler için önemli bir girişimcilik fırsatı sunmaktadır. Jones vd. (2015),
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ürünlerini pazarlamak için kısıtlı kaynaklara sahip olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için
maliyetsiz bir araç olan Instagram’ın, bu işletmeler için coğrafi sınırları ortadan kaldırdığını
belirtmektedirler.
Günümüzde, yaratıcı bir iş fikri olan her birey, sadece Instagram platformunu kullanarak girişimci
olabilmektedir. Literatürde özellikle küçük girişimcilerin Instagram kullanımını ele alan
araştırmalar bulunmaktadır. Wally ve Koshy (2014), çalışmalarında, Instagram’ın Arap
Emirlikleri’nde yaşayan ev kadınları tarafından girişimcilik amacıyla kullanımı konusunu ele
almakta ve Instagram’daki başarılı kadın girişimcilerin bu platformu pazarlama amacıyla neden
kullandıkları üzerinde durmaktadırlar. Bir başka çalışmada, Kuveyt’te yaşayan kadın girişimcilerin
Instagram’ı neden ve nasıl kullandığı ele alınmıştır (Alghaith, 2016). Ali vd. (2016), yaptıkları
çalışmada, Malezya’da Facebook ve Instagram’ı kullanarak girişimcilik yapan kadınların, işlerini
büyütmek üzere mikrofinansman kullanımına yaklaşımlarını incelenmiştir. Cesaroni vd. (2017),
gelişmekte olan ülkelerde yaşayan kadın girişimcilerin Instagram ve diğer sosyal medya araçlarını
neden ve nasıl kullandıklarını ele alan bir çalışma yapmışlardır.
Instagram’ın doğru ve etkin kullanımı başarı sağlamakta son derece belirleyicidir. McCann ve
Barlow (2015), bir işletmenin sosyal medyada varlık göstermesinin tek başına yeterli olmadığını,
bu varlığın etkili olmasının ve başarısının belirli kriterler çerçevesinde ölçümlenmesinin önemini
vurgulamışlardır. Küçük girişimciler için Instagram’da bir hesap açmak çok kolaydır ve hemen
hemen maliyetsizdir. Ancak küçük girişimciler için temel sorun sosyal medyada başarılı olmak için
gerekli bilgiye sahip olmamaktır (Jones vd.,2015). Bu nedenle, sosyal medyada varlık göstermeleri
konusuna çekimser ya da olumsuz yaklaşabilmektedirler. Sosyal medyayı kullanarak girişimcilik
yapanlar ise hesaplarını etkili bir şekilde kullanamayabilirler.
Özutku vd. (2014), etkin bir Instagram kullanımının; iyi fotoğraf / video çekmeyi, paylaşımları iyi
düzenlemeyi, orijinal görsellerin paylaşılmasını, işletmenin ürünleriyle ilgili her gün fotoğraf /
video paylaşmayı ancak paylaşılan fotoğraf / video sayısını belli bir sınırın altında tutmayı, ulaşılan
insan sayısını artırmak için popüler hashtaglerin (etiketlerin) kullanımını, mümkünse Instagram ile
Facebook gibi diğer sosyal ağların birlikte yürütülmesini, takipçi ve takip edilen hesap sayısının
olabildiğince artırılmasını, takipçilerle güçlü bir duygusal bağ kurmak üzere paylaşılan
fotoğrafların altına yazdıkları yorumlara cevap verilmesini ve takip edilen hesapların
paylaşımlarına yorumların yazılmasını, en beğenilen fotoğraflardan yola çıkarak gelecekte
yapılacak paylaşımlara karar verilmesini gerektirdiğini belirtmişlerdir. Türker ve Türker (2017),
butik otellerin sosyal medya kullanımıyla ilgili çalışmalarında, butik otellerin Instagram hesaplarını
değerlendirirken; gönderi (paylaşım) sayısı, takipçi sayısı, takip edilen hesap sayısı, beğeni sayısı,
paylaşımların altına gelen yorumların sayısı, profilde işletmenin iletişim bilgilerinin varlığı /
yokluğu, işletmenin diğer sosyal medya hesaplarına ve web sitesine link verilip verilmemesi
kriterlerini
kullanmışlardır.
Ayrıca
Instagram’ın
kendi
bloğu
olan
ve
https://business.instagram.com/?locale=tr_TR adresinden ulaşılabilecek blok takip edilerek;
Instagram’da başarılı girişimciliğin kriterleri, Instagram’daki başarılı girişimcilere ait örnekler ve
Instagram’daki son gelişmeleri öğrenilebilmektedir.
Instagram’ı kullanan küçük ve orta ölçekli işletmelerin temel amaçlarından biri marka
farkındalığını artırmaktır. Artan marka farkındalığına bağlı olarak satışların ve karlılığın da artması
beklenir. Bununla beraber, Instagram’daki girişimcilerin müşteriler tarafından şans eseri
keşfedilmesi düşük bir olasılıktır (Kietzmann vd., 2011). Bir başka deyişle, işletmelerin kendilerini
farkettirmesi gerekmektedir. Instagram’da takipçi bulmanın ve sayısını artırmanın pek çok yolu
vardır. Bunlardan biri, işletmenin Instagram hesabını takip eden bireylerin hesaplarının
takipçilerine istek yollamaktır (Virtanen vd., 2017). Sektöre, ürüne ya da özel ilgi alanlarına
yönelik hashtagların (etiketlerin) aranması da potansiyel müşterilerin bulunmasında etkili bir yol
olarak önerilmektedir (Virtanen vd., 2017).
Virtanen vd. (2017), küçük ve orta büyüklükteki Instagram girişimcilerinin marka farkındalığı
yaratmalarının ve artırmalarının önemli bir yolu olarak, müşterilerin ve potansiyel müşterilerin
Instagram hesaplarının takip edilmesini, paylaşımlarının beğenilmesini ve paylaşımlarının altına
yorumlar yapılmasını göstermektedirler. Yazarların yaptığı çalışmanın sonucuna göre, işletmenin
Instagram hesabının takipçi sayısını artırmanın yolu takip edilen hesap sayısını artırmaktan
geçmektedir (Virtanen vd., 2017). Benzer olarak, Kietzmann vd.(2011), sosyal medyayı kullanan
girişimcilerin farkındalığı artırmak amacıyla fotoğraf video paylaşımı yapmalarının yanında
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takipçilerini takip etmelerini ve onların paylaşımlarına yorumlar yapmalarını önermektedir.
İşletmenin yaptığı paylaşımların altına gerek takipçiler gerekse takipçi olmayan Instagram
hesaplarından gelen yorumlara hemen ve olumlu bir tutumla karşılık verilmesi de kritik başarı
faktörleri arasındadır. Böylece takipçilerin markayı canayakın, samimi ve dostane algılaması
sağlanarak tüketicilerle marka arasında duygusal bağ kurulabilir ve gerek takipçi sayısı gerekse
beğeni sayısı artırılabilir (Bernitter vd., 2016). Paylaşımlar beğeni alabilir, paylaşılan ürünlerle
ilgili sorular sorulabilir ya da herhangi bir şikayet iletilebilir. Önemli olan, Instagram’ın sağladığı
dinamizimden yararlanmak ve hemen yanıt vemektir (Virtanen vd., 2017). Böylece Instagram’ın en
önemli özelliği olan karşılıklı etkileşim sağlanacak ve müşteri ilişkileri yönetimi felsefesi tam
anlamıyla uygulanabilecektir. Müşterileri işletmenin ürünlerini kullanırken çektikleri fotoğrafları
paylaşmalarına teşvik etmek ve bu paylaşımların altına samimi yorumlar yazmak da etkileşimi
artırmanın ve müşterilerle duygusal bağ kurmanın bir yolu olabilir.
Literatürden yola çıkılarak, Instagram girişimcileri için kritik başarı faktörleri Tablo 1’deki gibi
özetlenebilir.
Tablo 1. Instagram Girişimcileri İçin Kritik Başarı Faktörleri

Takipçi sayısını artırmak
Takip edilen hesap sayısını artırmak
Paylaşım sayısını artırmak
Düzenli olarak fotoğraf, video ve hikaye paylaşmak
Orijinal ve kaliteli görseller paylaşmak
Profilde işletmenin iletişim bilgilerine ve ne işle uğraştığı bilgisine yer vermek
Hedef pazarın dikkatini çekecek ve/veya işletmenin ürünleriyle ilgili hashtag (etiket) kullanmak
Paylaşımların altına gelen yorumların sayısını artırmak
Yorumlara, sorulara ve şikayetlere yanıt vermek
Takipçilerin işletme ürünlerini kullanırken paylaşım yapmasını teşvik etmek
İşletmenin web sitesi ve Facebook gibi diğer sosyal ağlarla entegrasyon (Diğer sosyal medya
hesaplarına ve web sitesine link verilmesi)
Takipçilerin katılabileceği yarışmalar düzenlemek
Takip edilen hesapların paylaşımlarına yorum yapmak

3.ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Instagram henüz oldukça yeni bir sosyal medya aracıdır. Instagram’ın girişimcilik amacıyla
kullanımı ise daha da yenidir. Dolayısıyla, bu konuda yapılacak araştırmalara ihtiyaç
duyulmaktadır.
Instagram’ın doğru ve etkin kullanımı başarı sağlamakta son derece belirleyicidir. Buradan yola
çıkarak, araştırmanın amacı, Türk Instagram girişimcilerinin hesaplarının belirli başarı kriterleri
açısından incelenmesi ve durumlarının ortaya konması, olarak belirlenmiştir. Bu tür bir çalışmanın,
Instagram’ın başarılı ve başarısız kullanımlarına örnekler göstermek ve Instagram girişimcilerine
öneriler sunmak açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Türk Instagram girişimcilerinin
tamamına ait hesapların incelenmesi mümkün olmadığından kadın girişimcilerin yemek siparişi
almak amacıyla açmış oldukları Instagram hesapları incelenmiştir. Instagram maliyetsiz bir
pazarlama platformu olması nedeniyle sınırlı kaynaklara sahip ve evlerinde çalışarak işlerini
yürütebilecek kadın girişimcilerce sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak bu girişimciler pazarlama ve
sosyal medyanın yönetilmesi konusunda bilgi eksikliği yaşayabilmektedirler. Dolayısıyla, bu
hesapların kritik başarı faktörleri çerçevesinde incelenmesi ve öneriler geliştirilmesinin, kadınların
ekonomiye katkısı anlamında, yararlı olacağı düşünülmektedir.
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4.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Çalışmada, Türk Instagram girişimcilerinin hesaplarının belirli başarı kriterleri açısından
incelenmesi ve durumlarının ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, kadın girişimcilerin
yemek siparişi almak üzere açmış oldukları Instagram hesaplarının içerikleri kritik başarı faktörleri
açısından analiz edilmiştir.
4.1. Örneklem
Araştırmanın anakütlesini kadın girişimcilerin yemek siparişi almak amacıyla açmış oldukları
Instagram hesapları oluşturmaktadır. Bununla beraber, bu amaçla açılmış bütün hesapların
incelenmesi mümkün olmadığından, incelenecek hesaplar, belirli sınırlar çerçevesinde seçilmiştir.
Bu bağlamda, örneklem çerçevesi İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve #yemeksiparisi hashtagiyle
arama yapıldığında listelenen kadın girişimcilere ait yemek siparişi alan Instagram hesaplarıyla
sınırlı tutulmuştur. Araştırma örneklemine dahil edilecek kadın girişimcilerin yönettiği Instagram
yemek siparişi hesapları için diğer şartlar fiziksel mağazalarının olmaması; ürünleri tanıtmak,
müşterilerle alışveriş sürecinin her aşamasında iletişim kurmak, sipariş almak için sadece
Instagram’ı kullanıyor olmaları ve ürünleri müşterilerine kargoyla yollamalarıdır. Instagram’ın en
temel gerekliliği takipçi sayısını ve paylaşımları artırmaktır. Bu nedenle, takipçi sayısı 1000’in
altında olan, paylaşım sayısı 50’nin altında olan ve/veya 3 aydan kısa bir süredir Instagram’da
varlık gösteren yemek siparişi girişimcileri çalışmanın kapsamı dışında bırakılmışlardır. Bu
girişimciler henüz “soru işareti” konumundadırlar ve yukarıda sayılan eksikliklerin pek çoğunu
taşımaktadırlar. Bu çalışmanın sonuçlarının özellikle “soru işareti” konumundaki bu girişimcilere
ve Instagram’da girişimcilik yapmayı düşünen yeni girişimci adaylarına yol gösterici olacağı
düşünülmektedir. Sonuç olarak, toplam 6 adet hesap incelenmiştir.
4.2. Veri Toplama
Araştırmada belirlenen Instagram hesapları İçerik Analizi yöntemiyle incelenmiştir. İçerik
Analizi’nin temelinde, araştırma birimlerinin içeriğinin önceden belirlenmiş boyutlara göre
sınıflandırılması, kodlanması ve sayısal olarak özetlenmesi yatmaktadır (Weber, 1996; Macnamara,
2005). Bu anlamda, İçerik Analizi, araştırma birimlerinin çeşitli boyutlar açısından incelenmesine,
bu boyutların varlığı, yokluğu ya da sayısı açısından sınıflandırılmasını ve sonuçların elde edilip
yorumlanmasına olanak tanıyan bir araştırma yöntemidir. Bu çerçevede, seçilen Instagram yemek
sipariş hesapları Tablo 2’de verilen boyutlar bazında incelenmiştir. Bu boyutlar literatürde,
Instagram girişimcileri için sayılan kritik başarı faktörleri ile uyumludur. Takip edilen hesapların
paylaşımlarına yorum yapma durumu çok daha detaylı bir çalışmayı gerektirmektedir ve zaman
kısıtı nedeniyle bu araştırmanın kapsamı dışında bırakılmıştır.
Tablo 2. Instagram Hesaplarının İçerik Analizinde Kullanılan Boyutlar
Takipçi sayısı
Takip edilen hesap sayısı
Paylaşım sayısı
Düzenli olarak fotoğraf, video ve hikaye paylaşma durumu
Orijinal ve kaliteli görsellerin paylaşılması durumu
Profilde işletmenin iletişim bilgilerine ve ne işle uğraştığı bilgisine yer verilmesi durumu
Hedef pazarın dikkatini çekecek ve/veya işletmenin ürünleriyle ilgili hashtag (etiket) kullanma durumu
Paylaşımların altına gelen yorumların sayısı
Yorumlara, sorulara ve şikayetlere yanıt verme durumu
Takipçilerin işletme ürünlerini kullanırken paylaşım yapmasını teşvik etme durumu
Diğer sosyal medya hesaplarına / web sitesine link verme durumu
Takipçilerin katılabileceği yarışmalar düzenleme durumu
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4.3. Bulgular
Araştırma kapsamında belirlenen kadın Instagram girişimcilerine ait 6 adet hesabın kritik başarı
faktörleri çerçevesindeki incelemesi aşağıda verilmektedir.
4.3.1. Yemek_siparis34
















Ekim 2016’dan beri Instagram’da faaliyet gösteren yemek_siparis34 adlı hesap, Ağustos
2017 itibariyle toplam 648 gönderi paylaşmış olup 2.435 takipçiye sahiptir. 7.452 kişi ise
hesabı takip etmektedir.
Hesabın bir ayda ortalama 72 paylaşım yaptığı görülmekte olup bu paylaşımlar sipariş
alınan yemek fotoğraflarından oluşmaktadır. Sadece 2 video paylaşılmış olup hikaye
paylaşımına rastlanmamıştır.
Fotoğrafların amatör çekimler olduğu estetik ve orijinallik açısından geliştirilmeye ihtiyaç
duyulduğu söylenebilir.
Profilde ev yemekleri ve özel gün siparişleri alındığı bilgisi verilerek sunulan ürün kısaca
özetlenmektedir.
Fotoğraflar, çoğunlukla, #evyemekleri, #mevlüd, #düğün, #kına, #sipariş, #nişan, #söz
gibi hashtagler kullanılarak paylaşılmakta olup hedef pazardaki takipçi sayısını artırmak
açısından doğru bir pazarlama stratejisi uygulanmaktadır.
Bilindiği gibi, Instagram’da başarı kriterlerinden biri paylaşımların altına gelen yorumların
sayısını artırmaktır. Ancak takipçilerin sipariş ve fiyat bilgisi için doğrudan mesaja (DM)
yönlendirildiği görülmektedir. Dolayısıyla, işletme sahibinin paylaşımları altındaki
yorumlar, çoğunlukla, 2-3 adetle sınırlı kalmaktadır. Bu durum, Instagram’ın herkese açık
iletişim ve bu sayede yaratılacak markaya yönelik duygusal bağ konusunda getirdiği
avantajların yeterince kullanılmamasıyla sonuçlanmaktadır. Özelikle, fiyat bilgisi
sorulduğunda herkese açık olarak yanıt verilmediği görülmektedir. Olumlu yorumlara
samimi ve canayakın bir şekilde karşılık da verilmemektedir.
Takipçilerin katılabileceği yarışmalar düzenlenmemekte, takipçilerin işletme ürünlerini
kullanırken paylaşım yapması teşvik edilmemektedir.
İşletmenin web sitesi ve başka sosyal medya hesaplarına link verilmemiştir. Bu durum,
sadece Instagram’ın kullanılmasıyla ilgili olmakla beraber bilinirlik sağlamak açısından
eksik bir kullanıma işaret etmektedir.
Hesap sahibinin zaman zaman özel ve dini günlere yönelik paylaşımlar yaptığı
gözlemlenmiş olup bu durum marka için yaratılan imajın bir parçasını oluşturmaktadır.

4.3.2. Yemeksiparis.commm









Nisan 2017’den beri Instagram’da faaliyet gösteren yemeksiparis.commm adlı hesap,
Ağustos 2017 itibariyle toplam 85 gönderi paylaşmış olup 2.146 takipçiye sahiptir. 7.237
hesabı ise takip etmektedir. Bu girişimcinin kısa zamanda takipçi sayısını oldukça artırdığı
söylenebilir.
Hesabın bir ayda ortalama 21 paylaşım yaptığı görülmekte olup bu paylaşımlar sipariş
alınan yemeklerin amatör fotoğraflarından oluşmaktadır. Yapılan paylaşımların sayısının
artırılması halinde pazara daha iyi nüfuz edilebileceği söylenebilir. Video ve hikaye
paylaşımına rastlanmamıştır.
Fotoğrafların amatör çekimler olduğu estetik ve orijinallik açısından geliştirilmeye ihtiyaç
duyulduğu söylenebilir.
Profilde özel günlerde yemek siparişi alındığı ve çalışan kadınlara kolaylık sağlandığı
bilgisi verilerek sunulan ürün ve hedef pazar kısaca özetlenmektedir.
Fotoğrafların altında etkin, hedef pazara ve ürüne uygun hashtaglerin hemen hemen hiç
kullanılmadığı görülmektedir. Bilindiği üzere, hashtag kullanımı özellikle doğru hedef
pazara ulaşmak ve müşteri sayısını artırmak için önerilmektedir.
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Takipçilerin sipariş ve fiyat bilgisi için doğrudan mesaja (DM) yönlendirildiği
görülmektedir. İşletme sahibinin paylaşımları altındaki yorumlar, çoğunlukla, 2-3 adetle
sınırlı kalmakta olup, hesap sahibi bu yorumlara “Teşekkür ederiz”, “Sağolun” gibi kısa
yanıtlar vermekte ve daha canayakın bir iletişime kapalı olduğu izlenimini
uyandırmaktadır.
Takipçilerin katılabileceği yarışmalar düzenlenmemekte, takipçilerin işletme ürünlerini
kullanırken paylaşım yapması teşvik edilmemektedir.
İşletmenin web sitesi ve başka sosyal medya hesaplarına link verilmemiştir.

4.3.3. Yemeksiparis_umraniye_istanbul_













Ocak 2017’den beri Instagram’da faaliyet gösteren yemeksiparis_umraniye_istanbul_ adlı
hesap, Ağustos 2017 itibariyle toplam 116 gönderi paylaşmış olup 1.203 takipçiye sahiptir.
4.445 hesabı ise takip etmektedir.
Hesabın bir ayda ortalama 15 paylaşım yaptığı görülmekte olup bu paylaşımlar sipariş
alınan yemeklerin amatörce çekilmiş fotoğraflarından oluşmaktadır. 6 adet video
paylaşılmış olup hikaye paylaşımına rastlanmamıştır. Hesabın takipçilerine markayı daha
sık hatırlatması alınan siparişlerin artmasıyla sonuçlanabilir, bu nedenle paylaşımların
sayısının artırılması önerilebilir.
Fotoğrafların amatör çekimler olduğu estetik ve orijinallik açısından geliştirilmeye ihtiyaç
duyulduğu söylenebilir.
Profilde ev yemekleri ve özel gün siparişleri alındığı bilgisi verilerek sunulan ürün kısaca
özetlenmektedir.
Paylaşımlarda hashtag kullanılmamakta olup bu durum, işletmenin potansiyel müşterileri
ulaşması açısından önemli bir eksiklik olarak ortaya çıkmaktadır.
Takipçilerin sipariş ve fiyat bilgisi için doğrudan mesaja (DM) yönlendirildiği
görülmektedir. Dolayısıyla, işletme sahibinin paylaşımları altındaki yorumlar sınırlı
kalmaktadır. Bununla beraber, takipçilerin yaptığı bazı yorumlardan anlaşıldığı üzere, DM
takibinde sorun yaşanmakta ve bazen mesajlara karşılık verilmemektedir. Bu konudaki
şikayetler, takipçiler tarafından herkese açık olarak paylaşılmıştır. Ancak hesap sahibinin
bu şikayetlere, en azından herkese açık olarak, cevap vermediği görülmektedir. Bu durum,
Instagram’ın en önemli avantajı olan anlık ve açık iletişim özelliğinin kullanılmaması
anlamına gelmektedir. Takipçilerin şikayetlerinin cevaplanmaması markayla ilgili olumsuz
bir imaj yaratacaktır.
Takipçilerin katılabileceği yarışmalar düzenlenmemekte, takipçilerin işletme ürünlerini
kullanırken paylaşım yapması teşvik edilmemektedir.
İşletmenin web sitesi ve başka sosyal medya hesaplarına link verilmemiştir.

4.3.4. Mutlu_mutfaktan_lezzetler








Ekim 2014’den beri Instagram’da faaliyet gösteren mutlu_mutfaktan_lezzetler adlı hesap,
Ağustos 2017 itibariyle toplam 1.317 gönderi paylaşmış olup yaklaşık 15.000 takipçiye
sahiptir. 346 hesabı ise hesabı takip etmektedir.
Hesabın bir ayda ortalama 40 paylaşım yaptığı görülmekte olup bu paylaşımlar sipariş
alınan yemek fotoğraflarından ve videolardan oluşmaktadır.
Fotoğrafların amatör çekimler olduğu estetik ve orijinallik açısından geliştirilmeye ihtiyaç
duyulduğu söylenebilir.
Profilde ev yemekleri ve özel gün siparişleri alındığı bilgisi verilerek sunulan ürün kısaca
özetlenmektedir.
Fotoğraflar, çoğunlukla, #evyemeklerisiparis, #yemeksiparisi, #davetsiparisi, #düğün,
#kına, #sipariş, #nişan, #söz gibi hashtagler kullanılarak paylaşılmakta olup hedef
pazardaki takipçi sayısını artırmak açısından doğru bir pazarlama stratejisi
uygulanmaktadır.
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Takipçiler sipariş ve fiyat bilgisi için doğrudan mesaja (DM) yönlendirilmektedir. Bununla
beraber, paylaşımların altına gelen tüm yorumların içtenlikle yanıtlandığı görülmektedir.
Ayrıca sipariş veren müşterilerin beğenilerini yazdığı whatsapp mesajları da fotoğraf
olarak paylaşılmaktadır. Bütün yazışmaların dostane bir çerçevede gerçekleştiği
görülmektedir. Bu hesap özelinde, müşterilerle kurulan arkadaşça iletişimin takipçi sayısını
artırmakta çok etkili olduğu söylenebilir. Takip edilen hesap sayısının görece az olması,
takip edenlerin sayısını olumsuz etkilememiş gözükmektedir. Benzer olarak, aylık
paylaşım sayısının daha yüksek olmaması da takipçi sayısını olumsuz etkilememiştir. Bu
durum, paylaşım sayısı kadar müşterilerle kurulan samimi iletişimin yani her bir
paylaşımın altındaki metinsel içeriğin yönetilmesinin önemini göstermektedir. İkinci kez
sipariş veren müşteriler unutulmamakta ve hazırlanan yemeğin fotoğrafı paylaşılırken
ikinci kez tercih ettiği için kendisine teşekkür edilmektedir. Yemek siparişi alan bu
Instagram girişimcisinin müşteri ilişkilerini geliştirmek ve korumak anlamında,
Instagram’ın sağladığı etkin iletişim olanağından oldukça yararlandığı görülmektedir. Bu
durumun, doğal bir sonucu olarak paylaşılan fotoğrafların altına takipçiler tarafından bol
miktarda yorum yapılmaktadır ve paylaşımların beğeni oranı da (paylaşım başına 100-250
arası beğeni) yüksektir.
Takipçilerin katılabileceği yarışmalar düzenlenmemektedir. Bununla beraber, takipçilerin
işletme ürünlerini kullanırken çektikleri fotoğraflar paylaşılmaktadır. Bu durum,
girişimcinin çift yönlü iletişim kurmasının ve müşterilerine kendilerini özel
hissettirmesinin bir başka örneğidir.
İşletmenin web sitesi ve başka sosyal medya hesaplarına link verilmemiştir. Bu durum,
sadece Instagram’ın kullanılmasıyla ilgili olmakla beraber bilinirlik sağlamak açısından
eksik bir kullanıma işaret etmektedir.

4.3.5. Semaabla_iclikofte















Şubat 2015’dan beri Instagram’da faaliyet gösteren semaabla_iclikofte adlı hesap, Ağustos
2017 itibariyle toplam 92 gönderi paylaşmış olup yaklaşık 15.700 takipçiye sahiptir. 2.748
hesabı ise takip etmektedir.
Hesabın bir ayda ortalama 9 paylaşım yaptığı görülmekte olup bu paylaşımlar sipariş
alınan yemeklerin fotoğraflarından ve videolardan oluşmaktadır.
Fotoğrafların amatör çekimler olduğu estetik ve orijinallik açısından geliştirilmeye ihtiyaç
duyulduğu söylenebilir.
Profilde ev yapımı içliköfte, mantı, sarma ve börek siparişleri alındığı bilgisi verilmektedir.
Dolayısıyla, girişimci hangi ürünleri pazarladığını açıkça belirtmektedir.
Fotoğraflar, çoğunlukla,
#evyemeklerisiparis, #evyemeği, #sarma, #iclikofte v.b.
hashtagler kullanılarak paylaşılmakta olup bu ürünleri arayan kişilerin ulaşmasına olanak
sağlamaktadır.
Takipçiler fiyat bilgisi sorduklarında doğrudan ve herkese açık olarak fiyat bilgisi
paylaşılmaktadır. Bu hesaptan yapılan aylık paylaşım sayısı çok yüksek değildir. Takip
edilen hesap sayısı da diğer hesaplara yakındır. Ancak fiyat bilgisinin doğrudan
verilmesinin takipçi sayısının artmasında etkili olduğu görülmektedir. Benzer olarak,
Instagram’daki bu girişimci gelen her yoruma ve soruya içtenlikle cevap vermektedir.
Paylaşımlarının altına her zaman açıklamalar ve samimi metinler eklemektedir. Sonuçta,
gelen beğeni ve yorumların sayısı yüksek olup müşterilerle etkin ve arkadaşça bir iletişimin
yürütüldüğü görülmektedir.
Ayrıca sipariş veren müşterilerin ürünü sunarken çektikleri fotoğraflar da paylaşılmaktadır.
Aylık paylaşım sayısının daha yüksek olmamasının takipçi sayısını olumsuz etkilemediği,
bu durumun müşterilerle kurulan samimi diyalogla telafi edildiği görülmektedir.
Takipçilerin katılabileceği yarışmalar düzenlenmemektedir.
Girişimcinin Facebook’da da sayfası bulunmaktadır. Profilde bu sayfaya link verilmiş olup
iki hesap arasında entegrasyon da sağlanmıştır.
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4.3.6. Dus.bahcesi.mutfagi













Şubat 2015’dan beri Instagram’da faaliyet gösteren dus.bahcesi.mutfagi adlı hesap,
Ağustos 2017 itibariyle toplam 202 gönderi paylaşmış olup yaklaşık 1.080 takipçiye
sahiptir. 329 hesabı ise takip etmektedir.
Hesabın bir ayda ortalama 7 paylaşım yaptığı görülmekte olup bu paylaşımlar ağırlıklı
olarak sipariş alınan yemek fotoğraflarından oluşmaktadır.
Fotoğrafların amatör çekimler olduğu estetik ve orijinallik açısından geliştirilmeye ihtiyaç
duyulduğu söylenebilir.
Profilde içliköfte, mantı ve erişte siparişleri alındığı bilgisi verilmektedir.
Fotoğraflar, çoğunlukla yemek siparişi ve yemek lezzeti ile ilgili hashtagler kullanılarak
paylaşılmaktadır. Her paylaşımda hashtag kullanılmaması ve ürün isimleriyle ilgili
hashtaglarin yer almaması takipçi sayısının görece düşük olmasında etkili olabilir.
Fiyat bilgisi verilmemektedir. Fotoğrafların altına çoğu zaman sadece ürünün adı
yazılmaktadır. Bir başka deyişle, ürünün metinsel olarak canlı bir sunumu
yapılmamaktadır. Ürünün yaşatacağı deneyim, lezzet v.b.konulara değinilmemektedir.
Benzer olarak, müşterilerle iletişim de kurulmamaktadır.
Takipçilerin katılabileceği yarışmalar düzenlenmemekte, takipçilerin işletme ürünlerini
kullanırken paylaşım yapması teşvik edilmemektedir.
İşletmenin web sitesi ve başka sosyal medya hesaplarına link verilmemiştir. Bu durum,
sadece Instagram’ın kullanılmasıyla ilgili olmakla beraber bilinirlik sağlamak açısından
eksik bir kullanıma işaret etmektedir.

5.SONUÇ VE ÖNERİLER
İncelenen hesaplar göstermektedir ki Instagram’ın birincil özellikleri olan takipçi sayısının, takip
edilen hesap sayısının, paylaşım sayısının yüksek olması işletmeleri olumlu etkilemektedir.
Dolayısıyla, Instagram girişimcilerine öncelikle takipçi sayısı, takip edilen hesap sayısı ve paylaşım
sayısını artırmaya önem vermeleri önerilebilir. Bununla beraber, ev lezzetleri pazarlayan bu
girişimciler açısından en önemli farkı, samimi ve anlık diyalogların yarattığı gözlemlenmiştir.
Etkin ve samimi müşteri ilişkisi yürütenlerin takipçi sayısının daha yüksek olduğu görülmektedir.
Bu nedenle, Instagram girişimcileri takipçileriyle mutlaka anlık, samimi ve açık iletişim
yürütmelidir. Önerilere, teşekkürlere ve şikayetlere; herkese açık olarak, hemen ve samimiyetle
cevap vermenin, Instagram’daki en önemli rekabet avantajları olarak ortaya çıktığı söylenebilir.
Instagram’ın en önemli özelliğinin görmek, görülmek ve farkedilmek gereksinimlerini karşılamak
olduğunu söylemek yanlış olmaz. Dolayısıyla, Instagram müşterileri kendilerini farkeden ve
önemseyen girişimcileri tercih etmektedirler.
Girişimcilerin, gerek ürünlerindeki gerekse paylaştıkları fotoğraf ve videolardaki, estetik,
yaratıcılık ve sunum konusunda gelişmeleri rekabet avantajı yaratacaktır. Ayrıca örnekleme dahil
olan küçük ölçekteki Instagram girişimcilerinin, Instagram’ın en son özelliği olan hikayeleri
kullanmadıkları görülmüştür. Hikayeler özelliği müşterilere ürünün yaratıldığı aşamanın
paylaşılmasını sağlayarak daha iyi bir deneyim yaşatabilir. Bu nedenle, takipçilerle daha etkin bir
iletişim ve ürünün daha etkin sunumu adına hikayeler özelliğinden yararlanılması önerilir. Son
olarak, Instagram girişimcilerinin Facebook, Twitter v.b. diğer sosyal medya araçlarını da
kullanmaları ve Instagram üzerinden bu hesaplara link vermeleri önemlidir. Böylece pazara daha
iyi nüfuz etme olanağına sahip olacaklardır.

6. ARAŞTIRMANIN KISITLARI VE GELECEK ÇALIŞMALAR İÇİN ÖNERİLER
Araştırma yemek siparişi alan kadın Instagram girişimcilerine ait seçilen hesapların, kritik başarı
faktörleri çerçevesinde incelenmesini içermektedir. Araştırmanın belli bir sektörle sınırlı olması,
nitel ve keşfetmeye yönelik yapısı nedeniyle sonuçların genellenemeyeceği unutulmamalıdır.
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Gelecekte sektör bazında ayrıştırılmış daha fazla sayıda Instagram hesabının, kritik başarı faktörleri
çerçevesinde, nicel çalışmalarla ele alınması önerilebilir. Böylece kritik başarı faktörleri arasındaki
ilişkiler istatistiki analizlerle ortaya konabilir ve daha genellenebilir sonuçlara ulaşılabilir.
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TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE LİYAKAT SİSTEMİNİN
UYGULANMASI
IMPLEMENTATION OF THE MERIT SYSTEM IN TURKISH PUBLIC
ADMINISTRATION
Arş Gör. Kutay GÖKDENİZ1

Prof. Dr. Namık Kemal ÖZTÜRK2

ABSTRACT
Historically, not only for Turkey but also in general, the focus of administrational reforms has been
the thought of hiring and promoting staff in office based on the qualifications required for the
assignment and the competition examination method by removing both the political and other
forms of favoritism. Almost everywhere in the world and always meritocracy has been desired. It is
always "merit" that comes to mind first while considering the principles needed for a better
system.Theoritically it is believed that merit system gives no place to exclusivity and arbitrariness
and it is regarded as a result of principles of the state of law and regulation of political and social
rights. But practically it is not avoided applications contradictory to the merit principle and the
fundamentals of this basic principle can not be reflected in implementation.The reason for the
emergence of this paper is answering; what extent did Turkish public personnel regime own
meritocracy, how to remove them if there are obstacles on application of meritocracy? The purpose
of the paper is enlighten the subject of application of merit principle in a real sense for Turkish
public personnel regime. Merit system will be examined in Turkish personnel regime and
enterprise solutions will be tried to be introduced.
Keywords: Merit System, Bureaucracy, Personnel Regime.

ÖZET
Tarihsel olarak bakıldığında, sadece Türkiye için değil, genel olarak yönetim reformlarının ağırlık
merkezi, gerek kamu hizmetine ilk girişte gerek üst düzeylere yükselmede, siyasal ve başka türlü
kayırmaların ortadan kaldırılarak görevin gerektirdiği niteliklerin ve yarışma sınavı yönteminin
esas alınması düşüncesi olmuştur. Hemen her coğrafyada ve hemen her zaman liyakate ulaşılmak
arzu edilmiştir. Daha iyi bir sistem için gerekli olan ilkeler düşünüldüğünde, akla ilk gelen hep
“liyakat” olmuştur.
Teoride, ayrıcalığa ve keyfi takdire yer vermediğine inanılan liyakat ilkesi, hukuk devleti ilkesinin,
siyasal ve sosyal haklar düzeninin bir sonucu olarak kabul görmektedir. Ancak pratikte, liyakat
ilkesine aykırı olarak görülen çelişkili uygulamalardan kaçınılmamakta, bu temel ilkenin esasları
uygulamaya yansıtılamamaktadır.
Türk kamu personel rejimi, liyakati ne ölçüde sahiplenmiştir, liyakat ilkesinin uygulanmasının
önünde engeller var mıdır, eğer engeller varsa nasıl ortadan kaldırılabilir soruları bu çalışmanın
ortaya çıkış sebebidir. Çalışma neticesinde amaçlanan; liyakat ilkesinin, Türk Kamu Personel
Rejimi’ne gerçek anlamda yansıması için yapılacaklar konusuna ışık tutmaktır. Bu amaçla
Türkiye’nin personel rejimi içerisinde liyakat sistemi incelenecek ve kurumsal çözüm önerileri
getirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Liyakat Sistemi, Kayırmacılık, Bürokrasi, Personel Rejimi.
1
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1. GİRİŞ
Modern devlette bürokrasinin karakterini belirleyen temel unsur liyakat ilkesinin özellikleridir.
Liyakat ilkesinin tek başına varlığı yeterli değildir, liyakat sisteminin tavizsiz uygulanması ve
uygulamada ne derece dikkatli davranıldığı son derece önemlidir. Ülkemizde de son yakın
dönemde yaşanan bazı olaylar bu önemi ispat edecek niteliktedir. Özellikle 15 Temmuz 2016
yılında devlet kadrolarına liyakat ilkesinin uygulanamamasından sebeple yerleşmiş teröristlerin
hain darbe girişiminin durdurulmasını takiben devlet kadrolarında yapılan tasfiye süreçleri ile
boşalan çok sayıda kadroya yapılacak atmalarda hükümetin ve bürokrasinin liyakat ilkesini nasıl
uygulayacağı ve koruyacağı ülke geleceği açısından aynı felaketlerin yaşanmaması bağlamında çok
kritiktir.
Güncel dışında tarihsel olarak da bakıldığında genel anlamda kamu reformlarının ağırlık merkezi,
gerek kamu hizmetlerine ilk girişte gerek üst düzey görevlere yükselmede, siyasal ve başka türlü
kayırmaların ortadan kaldırılarak görevin gerektirdiği niteliklerin ve yarışma sınavı yönteminin
esas alınması düşüncesi olmuştur (Yıldız, 2016, sf:141). Günümüzde de reform anlayışı, bir tarafta
personelin eğitim ve uzmanlığı için daha fazla yatırımın yapılmasını, diğer taraftan, verimsiz
personeli sistem içinde tutmama gibi bir eğilimi ifade etmektedir (Coşkun, 2013, sf:56). Bunun
uygulanabilmesinin tek yolu da rasyonel bir liyakat sisteminin oluşturulmasıdır.

2. KAVRAMIN TANIMI
“Liyakat” ve “lâyık” sözcükleri, günlük konuşmada sık kullanılan terimlerdendir. Liyakat, kısaca,
bir görevi başarıyla yapabilme gücü, kudreti olarak tanımlanabilir. Lâyık kelimesi ise nitelikleri,
eylem ve davranışları ile bir şeyi elde etmeye hak kazanma anlamına gelir (Eryılmaz, 2011,
sf:284). Liyakat terimi ilk olarak 1958 yılında Michael Young tarafından “Meritokrasinin
Yükselişi” adlı kitapta kullanılmıştır.
Liyakat kavramı, kamu yönetimi disiplininde iki farklı olguyu ifade etmek için kullanılır; birinci
anlam işe uygun kişinin seçilmesi, ikinci anlam ise belli özellikleri olan bir personel sistemidir
(Şen, 1995, sf:77). Personel sistemi olarak da adlandırılabilecek daha geniş bir anlamı ifade eden
liyakat sistemi ise, rasyonel bir personel sisteminin kurulmasını amaçlayan kural ve uygulamaların
bütünü olarak değerlendirilebilir (Öztürk, 2002, sf: 129). Başka bir ifadeyle geniş anlamda liyakat,
kamu görevlerine girişin ve hizmet içinde yükselişin “işe uygunluk” ya da “başarı” ölçütüne
bağlandığı, uygulanan ücret ve diğer çalışma koşullarının hizmetin etkinliğine ve sürekliliğine
katkıda bulunduğu bir personel sistemidir (Şen, 1995, sf:78).
Dar anlamda liyakat kavramı ise yeterli şekilde duyurulan, herkese başvurma fırsatının sunulduğu,
aranan koşulların gerçekçi olduğu, ayrım gözetilmeden yeteneğe göre sıralamanın yapıldığı,
sonuçların detaylı bir şekilde açıklandığı ve itiraz yolunun açık olduğu açık sınav sistemini ifade
etmektedir (Stahl, 1956, sf:70).

3. LİYAKAT SİSTEMİNİN ÖNEMİ
Esas olarak liyakat sisteminin doğuş felsefesi, içinde oluştuğu Batı tarihinde, devlet yönetimi
içerisindeki ayrıcalıklı sınıflara, özellikle aristokrasiye karşı vatandaşın haklarını korumak ve bu
ayrıcalıklara bir son vermektir. Özellikle 18. yüzyılda Avrupa devletlerinde liyakat sistemine
ilişkin ilk uygulamalara rastlamak mümkündür. Sistem her ne kadar Batı toplumlarında yapılanmış
olsa da şunu belirtmekte fayda vardır, liyakat teriminin içeriği en nihayetinde sosyal süreçler
sonucu oluşturulmuştur. Toplumlar arasında tanımın içeriğini dolduran layık olma kriterleri
değişiklik gösterecektir. Liyakat kavramı, sosyal yapı içerisinde oluşmuştur ve değerler
sistemlerinden bağımsız değildir (Tannock, 2008, sf:439-449).
Liyakat sisteminin önemine Türk düşünürleri de birçok metinde değinmiştir. Koçi Beyin bakışına
göre Osmanlı Devletinin temel sorunlarından biri devlet memuriyetinde, ilmiye sınıfında ve orduda
işe alınma ve terfilerdeki liyakat sisteminin bozulmasıdır (Eryılmaz, 2011, sf:62). Mevlana’ya göre,
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toplumda barışın, adaletin, huzurun sağlanması ancak bu kavramlara önem verilmesi, ehliyet ve
liyakat sahibi insanların iş başına getirilmesiyle mümkün olabilecektir (Yıldız, 2016, sf:142).
Ehliyet ve liyakate bakılmaksızın işlerin yürütülmeye çalışılması halinde ise toplumsal düzenin
işleyişinde aksaklıklar ortaya çıkacaktır (Yazıcı, 2009, sf:928).
18. ve 19. yüzyılda sanayi devrimiyle birlikte devlet hizmetlerinin nitelik ve sayı olarak artması
bürokrasinin teknik nitelik kazanmasını zorunlu hale getirmiştir. Sanayileşmenin artması ve
şehirleşmenin yaygınlaşması sonucunda devlet üstlendiği görevleri yerine getirebilmek için daha
nitelikli elemanlara ihtiyaç duymuştur (Öztürk, 2002, sf:130). Kamu hizmetleri ve memurluk artık
eskisi gibi siyasi iktidarların veya yöneticilerin yetersiz, yeteneksiz, taraflı ve gelecek seçimleri
garantilemek hesaplarıyla hareket eden, yandaşlarıyla yürütülecek “basit” bir olgu değildir (Güran,
1980, sf:129-130). Modern devletin yönetim aracı artık nitelikli, kapsamlı ve liyakate dayalı olarak
oluşturulmuş bir bürokrasidir.
Liyakat sisteminin bir diğer önemli fonksiyonu da yöneticilerin politik atmalara karşı korunması ve
bürokrasinin kalitesinin arttırılmasıdır (Öztürk, 2002, sf:130). Bunun en önemli aracı olan sınav
sistemi aynı zamanda siyasal kayırıcılığı önlemek üzere geliştirilmiş bir metottur. Ancak sınavların
yapılması konusunda geliştirilen sistemlerin tam olarak objektif esaslara dayandığını söylemek
güçtür. Çoğu zaman kişisel bazı etmenler görevli seçimini etkilemektedir (Şen, 1995, sf:78).
Bürokrasi siyasetten arındırıldıkça, işe alımlarda patronaj sistemi yerine liyakat sistemi temel
alınacaktır. Bu sayede daha istikrarlı ve sürekliliği olan, hukuk devleti ilkesine uygun bir
bürokratik yapı elde edilecektir. Hükümetin tarafsızlığı politik tercihlerden ziyade teknik yeterliliği
olan, işe uygun personelin istihdamının sağlanıp sağlanamamasıyla ölçülebilir. Modern devletler
artık yağmalama sisteminden uzaklaşmakta ve liyakat sistemine geçmektedir (Smith, 1988, sf:30).
Bürokrasinin politik karar alma rolünü sınırlamak için politik baskı olsa da kamu bürokrasileri
genel olarak politika yapma bakımından güçlerini korumaktadırlar. Çağdaş toplumlarda etkili bir
hükümetin ön şartı güçlü bir bürokrasi olarak görülmektedir (Peters, 1992, sf:308-309).
Burada şunu belirtmek gerekir ki hükümetlerin görevlerini icra edebilmeleri için siyasi atamalara
da ihtiyaçları vardır. Fakat burada önemli nokta bu atamaların “danışman” seviyesinde sınırlı
kalması ve bu kişilerin idari veya yönetsel yetkisinin olmamasıdır. Bürokrasinin tarafsızlığını
korumak ve vatandaşın hukuk devletine ve adalete olan inancını sarsmamak için kesinlikle siyasi
nitelikli veya başka nedenlerle nitelikleri uygun olmayan kişilerin kamu görevlerine getirilmemesi
gerekir.
Liyakat ilkesinin zedelenerek kamu hizmetlerine girişte liyakatin dışında başka özellikler aranması
hukukun ihlal edilmesi anlamına gelir. Hukukun bizzat kamu görevlilerince ihlal edilmesi ise kamu
düzenini sarsacak boyutta ve tehlikede bir olaydır. Bundan dolayı kamu personeli istihdamında
vatandaşlar arasında en küçük bir ayrım hissi uyandırılmamalıdır. Vatandaş herhangi bir kamu
hizmetine giremediyse hatanın sadece kendisinden kaynaklandığına şüphe etmemelidir. Oysa
yaygın kayırmacılık ve siyasi patronaj sistemi vatandaşın devlete olan güvenini sarstığı için aynı
zamanda demokrasinin zedelenmesi, hükümetin meşruluğuna gölge düşürmesi anlamına da
gelmektedir (Öztürk, 2002, sf:131).

4. TÜRKİYE’DE LİYAKAT SİSTEMİ
Türkiye’de yasal ve anayasal açıdan liyakat ilkesinin var olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Tanzimat öncesine kadar dayanan süreçte liyakat ilkesi anayasada ve yazılı metinlerde yerini
bulmuş ve bugüne kadar gelmiştir. Esas konu bu ilkenin ne derecede uygulamaya konulabildiğidir.
Bu süreçlerin anlaşılabilmesi ve sistemin oluştuğu alt yapının görülebilmesi bağlamında Osmanlı
İmparatorluğu döneminden alınarak günümüze kadar liyakat sisteminin geçirdiği evrelere kısaca
değinmekte fayda vardır.
Klasik dönem Osmanlı Devleti’nde liyakat sistemi ön planda olmuştur. Memurların görev tanımları
birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış ve işe alımda ve yükselmede liyakat hep ön planda
tutulmuştur. Siyasal kayırmacılık ve soy bağı sebebiyle kimse yüksek mevkilere ulaşamamıştır.
Padişahın, bütün bir bürokrasi üzerinde mutlak takdir yetkisine sahip olduğu iddia edilebilir.
Muhakkak bir sınır aranacaksa, Padişahın yetkisinin tek sınırı şer’i hukuk kurallarıdır. Kanuni
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Sultan Süleyman döneminden sonra, 16. Yüzyıldan itibaren tahta çıkan padişahlar liyakat sistemini
başarıyla uygulayamamış ve özellikle Enderun’a öğrenci seçiminde liyakat gerektiği gibi
uygulanamamış ve bürokrasi zayıflamıştır (Yıldız, 2015, sf:44-47). Devletin yıkılmasının en
önemli sebeplerinden biri bu sistemin bozulmasıdır.
Klasik Dönem’de, liyakatli padişahların ülkeyi ve devleti yönetmesine sebep olan veraset
sisteminin 1600’lerden itibaren değiştiği görülür. I. Ahmet’in (1603-1617) ölümüyle birlikte yerine
kardeşi Mustafa tahta çıkmıştır. Bu uygulama ile artık ailenin en yaşlı üyesi hükümdarlık hakkını
elde etmiş, “ülüş sistemi” terk edilerek “ekber ve erşed sistemi” yani ailenin en yaşlısı ve olgun
olanın tahta çıkması geleneği başlamıştır (http://atauzem.atauni.edu.tr).
Tanzimat Fermanı birçok alanda olduğu gibi liyakat sistemi bakımından da Osmanlı Devleti için
kritik bir vakadır. “Eşitlik” vurgusu net bir şekilde yapılan Ferman metninden liyakat sistemine
ilişkin çıkarımlar yapılabilir. Tanzimat Fermanı’nın oluşturduğu fikirler üzerine inşa edilen Islahat
Fermanı’nda (1856) ise liyakat ilkesi net bir şekilde yer almıştır (Yıldız, 2016, sf:152). Bütün
Osmanlı tebaasının devletin hizmet ve memuriyetlerine kabul edileceği, herkesin devletin askeri ve
mülki okullarına girmek hakkına haiz olacağı vurgulanmıştır (Eryılmaz, 1996, sf:115-116).
Fakat bu gelişmelere rağmen gerek Tanzimat, gerekse II. Abdülhamid döneminde atama ve
terfilerde eşi dostu kayırma devam etmiştir. Görevler ve göreve ilişkin gelir kaynakları babadan
oğula ya da miras yolu ile akrabalara geçmiştir (Günay, 2004, sf:95).
1876 Anayasasının 19 ve 39. maddeleri ile memurların, kanunen belirlenen şartları taşımak kaydı
ile yeterli oldukları veya hak ettikleri görevlere atanabilecekleri belirlenmiştir. Bu ifadelerden
liyakat ilkesinin atamalarda esas alınacağı anlaşılmaktadır (Günay, 2004, sf:91). Osmanlı tarihinin
ilk Anayasası olan Kanun-i Esasi, aynı zamanda liyakat ilkesini de Anayasal kural haline getiren
ilk Anayasa olmuştur. Hizmete alınmadaki liyakat esasına ek tek koşul ise, kamu hizmetine girmek
isteyenlerin, devletin resmi dili olan Osmanlıcayı bilmeleri olarak saptanmıştır. 1876 Anayasası’nın
39.maddesinde; memurluk statüsünün tek taraflı olarak düzenleneceği, atamalarda yetenek ve
liyakatin esas alınacağı, memuriyetten çıkarmayı gerektiren bir durum olmadıkça memurların
görevine son verilemeyeceği, iyi çalışan memurların, bu çalışmalarının değerlendirileceği, görevine
son verilenlerin emeklilik maaşı alabilecekleri öngörülmüştür. Bu düzenlemeler, o dönemin
koşullarında oldukça ileri olduğu gibi, özde, liyakat sisteminin göstergeleridir (Yıldız, 2016,
sf:154).”
Daha sonra, 1877’de personel sicillerinin (Sicil-i Ahval) tutulması sistemi, 1879’da memur
adaylarının seçimi, atanması ve terfi ile ilgili “Memurin-i Mülkiye Terakki ve Tekaüd
Kararnamesi” çıkarılmıştır. Memur atamalarının tek kişinin değerlendirmesinden alınarak bir
komisyon aracılığıyla yapılmasını sağlamak amacıyla 1885’te Dışişleri Bakanlığında Encümen-i
Hariciye, 1888’de İçişleri Bakanlığında İntihabı Memurin Komisyonu kurulmuş, 1912 tarihli bir
irade ile de memurların siyasal parti ve derneklere üye olması yasaklanmıştır (Heper, 1977, sf:88).
Bütün bunlar, yeterlik sisteminin tümüyle bu dönemde kabul edilerek uygulanmaya başlandığını
değil, bir tek yöneticinin istediği gibi ve ehil olma gerekliliğini de hiçe sayarak atama yapabildiği
anlayıştan, bu yetkileri sınırlayan bir anlayışa doğru bir takım düzenlemelerin yapılmaya
başlandığını göstermektedir(Günay, 2004, sf:91).
Ancak, tüm bu düzenlemeler, salt mevzuat hükümleri olarak kalmış, uygulamaya aktarılamamıştır.
Bu yüzden, kendisinin birçok yönden devamı niteliğinde olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
kamu personel rejimine Osmanlı Devleti’nin mirası; memurluğa girişte düzensiz ve kayırmacı bir
sınav sistemi ile liyakat düzeninin benimsenmediği, partizanlığın, rüşvetin ve kayırmacılığın
alabildiğince görüldüğü bir yapı olmuştur (Yıldız, 2016, sf:155).
Cumhuriyet sonrası dönemde Osmanlı Devleti’nden miras kalan kadro yapıları belli ölçülerde
devam etmiş fakat bu durumu değiştirebilecek bir yeniden yapılanma imkânı doğmuştur. 1924
Anayasası ile birlikte “Siyasi hakları olan her Türkün, yeterliğine ve hak edişine göre, Devlet
memuru olmak hakkıdır.” hükmü yürürlüğe konmuş, Cumhuriyet devrinde memuriyete girişte
liyakat prensibini kabul eden ilk kanun metni olmuştur (Mıhçıoğlu, 1958, sf:109). 1926 tarihli 788
sayılı Memurin Kanunu’nda da memur olabilmenin şartları arasına; Türk Vatandaşı olmak,
ortaokul mezunu olmak, askerliği ile ilişiği bulunmamak gibi maddeler eklenmiştir fakat
memuriyete alımda sınav şartı getirilmemiştir. Bu durum da hizmete almayı büyük ölçüde


Orta Asya eski Türk devlet geleneğine göre ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması âdetini ifade etmektedir.
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kurumların takdirine bırakmıştır (Ergun, 2004, sf:247). Yine memurun yükselmesi bu kanunda
kıdem ve amirim takdirine bırakılmıştır. Bu durumlar göz önüne alındığında liyakat ilkesinin tam
anlamıyla uygulamaya konamadığını söylemek doğru bir tespit olacaktır.
Erken Cumhuriyet dönemi bürokrasisinde idarede kişisellik, göreve ilişkin yetki ve sorumlulukların
açık olmaması ve patrimonyalizm gibi temel özellikleri göz çarpmaktadır. Özellikle memuriyete
girişte liyakat ilkesine titizlikle uyulmadığı görülmekle birlikte, sınavla memuriyete giriş ilkesinin
istisna olduğu belirtilmektedir. Terfiler konusunda ise, memurların daha güç ve sorumluluk
gerektiren görevlere yükseltilmesinde liyakatten çok kıdem esas alınmıştır. Diğer taraftan, görevler
ile personel arasında rasyonel bir ilişkinin bulunmadığı vurgulanmakta, bazı görevlerin bazı kişilere
kazanç sağlamak için oluşturulduğu söylenmektedir. Ayrıca, görevler ve ücretler arasında da
anlamlı bir ilişki bulunmadığı noktasının altı çizilmektedir (Heper, 1977: sf:75-81).
Sonuç olarak, Erken Cumhuriyet dönemi bürokrasisini açıklamak için kısaca Osmanlı
bürokrasisine bakmak gerekmektedir. Cumhuriyeti kuranlar ve yeni devletin bütün özellikleri
Osmanlı Devleti’nden miras alınmıştır. Devletin nitelikleri değiştirilmiş olsa da bürokrasi ve
bürokratların davranış ve işleyişleri aynen devam etmiştir (Çevik, 2007: sf:94).
Ülkemizde devlet hizmetine girişte ehliyet ve müsabaka sınavı esası, 1939 tarihli ve 3656 sayılı
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Kanun’un 17. Maddesi ile konulmuştur.
Devlet memurluğuna ilk girişte birden fazla aday bulunmasa bile bir yeterlilik sınavı şartı liyakat
ilkesinin uygulanabilmesi adına önemli bir adımdır (Mıhçıoğlu, 1958, sf:109). Fakat bu yasaya
rağmen yarışma esasından muaf tutulmuş kadroların da bulunduğunu belirtmek gerekir.
Bu genel tabloya baktığımızda şunu söyleyebiliriz ki Türkiye Cumhuriyeti, Harbiye ve Mülkiye
mekteplerini Osmanlı Devleti’nden miras almış fakat Enderun sistemini kurmamıştır. Bununla
beraber atamalarda yeterlik ve kıdemi gözeteceğini yasalarla ortaya koymuştur.
Kamu yönetiminde arayış yılları olarak değerlendirebileceğimiz 1950’li yıllarda yabancı uzman
raporlarına sıkça başvurulmuştur. Neumark Raporu, Thornburg Raporu, Barker Raporu gibi
metinlerin ortak vurgusu liyakat sisteminin düzgün bir şekilde uygulanamadığı ve liyakate daha
çok önem verilmesi yönünde olmuştur. Bu dönemde liyakat ilkesinden çok siyasal ilişkilerin rol
oynadığını söylemek gerekir. Demokrat parti döneminde, tek parti dönemine bağlı bürokratlar
görevden alınıp istenilen bürokratlar göreve getirilmiştir. 1954’te çıkarılan bir kanunla memurları
kızağa çekebilmenin de yolu açılmış, üstelik bu uygulamalara karışı yargı yolu da kanunla
engellenmiştir (Yıldız, 2016, sf:159). Tabi bu uygulamalar sadece Demokrat Parti dönemine has
olmamış, sonraki hükümetler döneminde de devam ettirilmiştir.
8 Mayıs 1952’de Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) kurulmuştur.
Dünyanın ilk kamu yönetimi enstitüleri arasında yer almakta olan Enstitü, 24 Mart 1953’te
faaliyete başlamış, 1952-1957 döneminde, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile
işbirliği içinde ve özerk bir kuruluş olarak hizmet vermiştir. Enstitünün kurulma amacı Türkiye ve
Ortadoğu’da yönetimin işleyişini geliştirmek olup, devlet hizmetine girmek isteyenlerin ya da yeni
girenlerin eğitimi ile devlette bulunan memurların daha ileri eğitimini sağlayacak, devlet hizmetine
yönetici yetiştiren, kamu yönetimi alanında daha ileri düzeyde eğitim veren bir kurum olması
hedeflenmiştir (Günay, 2004, sf:158).
1960’lı yıllarda meydana gelen ilk önemli gelişme, 160 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı Devlet
Personel Dairesinin oluşturulması ve böylece uzun zamandır gerçekleştirilmesi beklenen merkezi
personel dairesinin kurulmasıdır. Kurumun devlet memuriyetine girişte açık yarışma sınavı
uygulanması, giriş sınavlarının kapsamı, örgütlenmesi, planlanması ve denetiminin de bulunması
nedeniyle, liyakat sisteminin yerleşmesi için çalışması öngörülmüştür (Yılmazöz, 2009, sf:297).
1961 Anayasası’nın 58. Maddesinde “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.
Hizmete alınmada ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez” metni
konulmuştur. Bu madde ile kamu görevlerine girişte eşitlik ve yeterlik ilkesinin esas alındığı,
kayırmacılığın kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Memurların nitelikleri, atamaları, ödev ve
yetkileri, hak ve yükümlülüklerinin kanunla düzenleneceği 117. maddede, memurların yansız
olacakları hususu da 119. madde de düzenlenmiştir. Bunların dışında özel olarak yöneticiler ve
atamalarına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır (Günay, 2004, sf:197). 1962 tarihli Mook Raporu
ve geniş bir uzman grubu tarafından hazırlanan Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi
(MEHTAP) Raporu da bu dönemde hazırlanmış, her ikisi de liyakatin gerekliliğine ve
uygulamadaki aksaklıklarına değinmiştir (Yıldız, 2016, sf:162-163). Fakat MEHTAP gereği
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hazırlanan raporda belirlenen öneriler uygulamaya konulmamış, bunu isteyen bir siyasal irade
olmamış, ne bir kurum (örgüt) kurulmuş, ne de bir eylem planı yapılmıştır. Ancak Türk kamu
yönetiminde köklü değişiklikler yapılması gerektiği açıkça ortaya konmuş ve genel kabul
görmüştür.
Devlet Memurları Kanunu öncesinde liyakati öne çıkaran birçok mevzuat hükmü olmasına rağmen;
liyakat dışı uygulamaların kamu personel rejiminin birer parçası haline gelmesine engel
olunamamıştır (Yıldız, 2016, sf:162). Bundan sonraki süreçlerde iktidara gelen her parti, kendi
adamlarını üst düzey bürokratik kadrolara atamış, bürokrasi, önemsizleşmeye terkedilmiş, siyasetin
rahatlıkla karışabildiği bir alan olmuştur (www.paranomist.com).
1965 yılında çıkarılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu liyakat ilkesi bakımından köklü
değişikliklerin yapıldığı ve hala günümüzde geçerliliğini koruyan önemli bir kanundur. 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, memurlarla ilgili temel düzenlemeleri getirirken; üçüncü maddesinde
memurların statüsü ve istihdamına ilişkin olarak “sınıflandırma”, “kariyer” ve “liyakat” ilkelerine
yer vermiştir. Bu ilkenin kabulü ile Türkiye’de 1965 yılına kadar yükselmelerde, sadece kıdemde
eşitlik olması durumunda müracaat edilen “liyakat”, asıl ilke olarak görülen “kıdem” ile birlikte
devreye sokulmuştur. Bu sayede başarılı ancak kıdemsiz personelin yeteneklerinden istifade etmek
için, liyakatin gözetilerek belli koşullar dâhilinde üst kademelere getirilmeleri sağlanmıştır
(Yıldız,2016, sf:164-165). Fakat şunu belirtmek gerekir ki 657 sayılı kanun da işe almalar ve
yükselmelerde uygulanan kayırmacılığa çözüm olamamıştır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından
hazırlanan raporda çözüm olarak kamu personelinin merkezi sınavla işe alınması ve
yükseltilmelerinde yansız değerlendirmeler yapılması, oluşturulacak değerlendirme kurullarına
uzmanların yanı sıra kamu personeli örgütleri ile üniversite temsilcilerinin de alınması önerilmiştir.
80’li yıllara gelene kadar özellikle koalisyon hükümetleri döneminde memurlar o zamana kadar
görülmemiş keyfi bir biçimde görevden alınmış veya başka bir göreve atanmışlardır, partili
yönetici tipi hâkim kılınmaya başlanmıştır.
Liyakat ilkesi yasal devamlılığı bakımından kesintiye uğramamış ve 1982 Anayasası’nda da yer
almıştır. Anayasa’nın 70. Maddesi şu şekildedir; “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına
sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez”
(www.tbmm.gov.tr). Fakat bu durum da daha önce 657 sayılı kanunda olduğu gibi bu ilkenin ihlal
edilmesini, uygulamadaki aksaklıkları giderememiş, liyakat dışı uygulamalar devam etmiştir. 1991
yılında tamamlanan Kamu Yönetimi Araştırma Projesi de bu duruma ilişkin tespitler yer almıştır.
Yönetsel denetimin gerçekleştirilmesinde görev alan personelin göreve alınmasında ortak bir
standart bulunmadığı, ilçedeki memurların yer değiştirmesinde kaymakamların görüşünün alındığı,
kariyer sahibi ve yetenekli memurların rutin işlerde değil, durumlarına uygun işlerde çalıştırılmaları
gerektiği gibi maddeler bu raporda yer almıştır (http://www.todaie.edu.tr).
15.07.2004 tarihli 5227 sayılı “Kamu Yönetiminin Temel ilkeleri ve Yeniden Yapılandırılması
Hakkında Kanun” çıkarılması yine liyakat ilkesi bakımından önemli maddelerin bulunduğu yakın
zamanlı bir metindir. Fakat bu metinin yayımlanması dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet
Sezer tarafından uygun bulunmamış, veto edilmiştir. Veto edilme sebepleri arasında şu madde ilgi
çekmektedir; “.Yasa'nın 46. maddesiyle, maddede sayılan kimi üst düzey kamu görevlilerinin
görev sürelerinin hükümetin ömrüne bağlanması hiçbir bilimsel ölçüte dayanmamaktadır. Tüm
kamu görevlileri gibi müsteşarlar, başkanlar ve genel müdürler de Devlet'in görevlileridir ve
görevlerini yasalar çerçevesinde dürüstlük ve yansızlıkla yapmakla yükümlüdürler. Bir müsteşarın,
başkanın ya da genel müdürün görevinin, hiçbir haklı neden olmadan, salt hükümetin değişmiş
olmasına dayanılarak kendiliğinden sona erdirilmesi, kamu yönetiminin sürekliliği ilkesine
aykırıdır, kamu hizmetinin gerekleri ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Getirilen
düzenleme ile üst düzey kimi görevlerde bulunan kamu görevlilerinin "Devlet memuru" kimliği
yok edilmekte, parti yandaşlığı yarışının önü açılmaktadır. Bunun neden olacağı üst düzey
görevlere gelebilmek için bürokratlar arasında başlayacak yandaşlık tutkusunun ve öne geçme ve
kazanma çatışmalarının kamu hizmetini ve kamu yönetimini olumsuz yönde etkileyeceği
kuşkusuzdur. Kamu görevlilerinden, görevinde kusurlu davranan ya da başarılı olamayanların bu
nedenle bir yönetsel işlemle görevden alınmaları ile, böylesine bir haklı nedenin var olup
olmadığına bakılmaksızın salt hükümet değişikliği gerekçesiyle kimi üst düzey kamu personelinin
görevlerinin sona ermiş sayılması, birbirinden çok farklı hukuksal sonuçlar doğuracak olgulardır.
Bunlardan birinciler, doğrudan kamu yararına dayanan işlemler olmasına karşılık, ikinci kümede
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yer verilenler, kamu personelinin yükselmesinde ve görevde kalmasında liyakat sistemini geri
plana iteceği ve bürokrasinin siyasallaşmasına yol açacağı için kamu yararına aykırı olacaktır.”
(http://www.memurlar.net). Metin dönemin koşullarında liyakat sisteminin durumuyla ilgili genel
bir çerçeve çizmektedir.
02.11.2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile kamuda eşit işe eşit ücret ilkesi gerekçe gösterilerek aynı
unvan ve aynı kadroda olanların farklı ücret almasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Söz konusu
düzenlemelerde farklı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların arasındaki ücret dengesizliğinin
ek ödemelerle giderilmesi öngörülmüştür. Ayrıca, bazı üst düzey ve bazı kariyer unvanlarda
bulunanlar için maaş hesaplanma yöntemi değiştirilmiştir (http://www.memurlar.net). Fakat bu
uygulamada ücret dengesizliğini giderememiştir ve farklı kurumların farklı ücretler vermesi
çalışanları daha yüksek maaş alabilmek amacıyla torpil yaptırarak bu kurumlara geçmeye
yöneltmiştir. Bu ise bazı kurumlarda personel ihtiyacını doğururken bazılarında aşırı istihdamdan
kaynaklanan gizli işsizliğe neden olmaktadır.

5. SONUÇ
Türkiye’de liyakat sisteminden sapmaların olduğunu, yasaların uygulamada aksadığını söylemek
yanlış olmayacaktır. Liyakat sisteminden sapmaların oluşturduğu ara modeller saf kayırmacılık
sisteminden daha tehlikeli sonuçlar da ortaya çıkarırlar. Kayırmacılık sisteminde, iktidar
değişikliklerinde tüm kamu görevlileri gitmekte yerine yenileri gelmektedir. Dolayısıyla memurluk
kadrolarında bir şişme olmamaktadır. Oysa liyakat sisteminin bozulduğu uygulamalarda siyasi
iktidar değiştiğinde memurlar da değişmektedirler ama yine memurluk mesleğinde kalmaktadırlar.
Dolayısıyla bürokraside ihtiyaç fazlası çok sayıda memur bulunmaktadır (Öztürk, 2002, sf:132).
Türkiye bakımından liyakat ilkesinin gerçekten de büyük önem arz ettiğini söylemek gerekir.
Çünkü siyasal atamaların yaygınlaşması sonucunda bürokrasinin niteliğinin bozulması, akraba,
hemşeri vb. nedenlerle işe alınmalarda kayırmacılık yapılması gibi Cumhuriyet Tarihimizde
süregelen uygulamalar nedeniyle Türk Kamu Bürokrasisi’nin vatandaşa hizmet sunma niteliği
önemli oranda zedelenmiştir.
Bağımsız idari otoriteler siyasal iktidardan değişen derecelerde özerk nitelikte olmalarına rağmen
bu kurumlara/kurullara atamalar genellikle iktidar partileri tarafından yapılmaktadır. Görev ve
yetkileri yasalarla net olarak belirlendiği için siyasetçilerin bu kurumlara doğrudan müdahale etme
imkânları yoktur. Ancak, bu kurumlara atanacak kişiler siyasetçiler tarafından belirlendiği için
siyasal müdahalelere az da olsa açık durumdadırlar. Zaten siyasi iktidara karşı özerklikleri değişen
derecelerde olduğu için güçlü hükümetlere karşı çok fazla direnme imkânları yoktur. Son aşamada
hükümet çıkaracağı bir yasayla ilgili kurumu/kurulu ortadan kaldırabileceği gibi görevlerini ve
yetkilerini de değiştirip anlamsız olmalarını sağlayabilirler. Ancak bu ihtimal sadece parlamentoda
yüksek çoğunluğa sahip güçlü iktidarlar bakımından geçerlidir. Koalisyon hükümetlerinin bu
açıdan daha az güçlü oldukları söylenebilir. Kısaca, siyasilerin bağımsız idari otoritelere müdahale
edebilme imkânlarının artması liyakat ilkesinin önemli ölçüde zedelenmesi anlamına gelir. Bunun
anlamı bu kurumlarda çalışanların sonsuz güvenliğe sahip olacakları değildir. Yasal olarak görevini
gerektiği gibi yapmayan veya başarı sağlayamayan yönetici ve personelin hangi hak ve
sorumlulukları olacağı belirlenmelidir. Görevini yasalarla belirlenen sınırlar içinde yapmayanlar
elbette ki bu görevlerinden alınmalıdır. Bu liyakat ilkesine aykırı değil, tersine liyakat ilkesinin
özünde olan bir kuraldır.
Burada liyakat ilkesi bakımından önemli olan kurullara yapılacak atamalarda görevin gerektirdiği
nitelikte elemanların olmasıdır. Bu açıdan özellikle yönetici ve personelin hangi özelliklerinin
olması gerektiği, eğitim düzeyi ve konusu, özgeçmişi, başarılı çalışmaları gibi objektif kriterler
uygulanmalıdır. Bu kriterlerin ihmal edilmesi liyakat ilkesinin ihlali anlamına gelir ve
bürokrasideki bozulmaların önemli bir bölümünü oluşturur.
İkinci önemli nokta ise halka doğrudan hizmet sunan birimlerin yöneticilerinin seçimidir. Burada
özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, seçimlerden sonra oluşturulan hükümetlerin anahtar
konumundaki kadrolarda yaptıkları değişimin boyutudur. Şayet bu görevlerde bulunan yöneticiler
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siyasi iktidarlarca değiştirilip yerine kendilerine sadık başkaları atanıyorsa, liyakat ilkesi önemli
oranda ihlal ediliyor demektir.
Liyakat sisteminde yaşanan sorunlar son tahlilde siyasi bir konu değil, ülkedeki her bir vatandaşı
doğrudan ilgilendiren siyaset üstü bir konudur. Çünkü 2016 yılında yaşanan darbe girişiminde
sadece liyakat sistemini ihlal edenler değil birçok masum vatandaşımız da şehit ve gazi olmuştur.
Şu konuya da değinmek gerekir ki liyakatle işe alınmış kişilerin, farklı siyasi ideolojilerde olsalar
dahi, devlete ve millete zarar verecek darbe gibi eylemlerde bulunma olasılığı daha düşük olacaktır.
Bu ideolojik çeşitlilik sadece kurumlar içinde demokratik bir denge ve kontrol sistemi sağlayacaktır
ki bu da ülke demokrasinin gelişmesi için temel yapı taşlarındandır.
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GİRİŞİMCİ OLARAK DEVLET: TOMTAŞ ÖRNEĞİ
STATE AS AN ENTREPRENEUR: THE CASE OF TOMTAŞ
Eyüp Bayram ŞEKERLİ1

ABSTRACT
The main reason of occuring as an entreprenur of government in various fields of heavy industry is
lack of capital and national entrepreneurs by the establishment of Repuclic. After the Independence
War the Government became effective in the heavy industrial area which high capital investments
are necessary. The aviation industry is one of fields where government intended to be active as an
entrepreneur. In this research, basicly by the observation of parliement speechs of Mustafa Kemal
ATATÜRK and examinations of autobiographies some aviation pioneers, it is indicated that there
is a strong desire to develope national aircraft production and aviation. Thus, in 1925 together with
German aircraft production firm Junkers TOMTAŞ (Tayyare ve Motor Türk Anonim ŞirketiTurkische Flugzeug- und Motoren AG-TOMTASCH) started. After establishment, TOMTAŞ
partnership unfortunately finished in 1928. Primary reason causes to ceasement of TOMTAŞ are
foreign aircraft production firms which sell aircraft to Turkish Air Forces. Those firms evaluated
occurence of national production as a threat to their market in Turkey and started to compete with
TOMTAŞ. Representatives of those foreign firms tried to convince officers on behalf of their firms.
Further, another reason of close down of factory is wrong delegation of governmental body which
is constituted with Turkish senators who were lack of technical expertise of aircraft production
business. Additionally, this kind of govenmental body made TOMTAŞ open to interventions of
foreign companies. Consequently, it is observed that governmet’s failure in operation of TOMTAŞ
substantially arised from political interventions foreign companies which evaluated occurence of
national aircraft production as a threat.

Key word: TOMTAŞ, aircraft production, defence production, public entrepreneurship

ÖZET
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte devletin doğrudan girişimci olarak ortaya çıkması temel olarak
benimsenen ekonomik anlayışın etkisi dışında yeterli sermaye ve ağır sanayi konusunda yerli
girişimcilerin oluşmamasından kaynaklanmaktadır. Kurtuluş Savaşı sonrasında başta savunma ve
diğer ağır sanayi kollarında yüksek miktarda sermaye gerektiren yatırımların gerçekleştirilmesinde
devlet etkinliğini artırmaya çalışmıştır. Bu alanlardan birisi de havacılık sanayisi olmuştur. Bu
çalışma kapsamında, cumhuriyetin ilk yıllarında havacılığın geliştirilmesi ve yerli uçak üretimi ile
ilgili ciddi bir iradenin olduğu Mustafa Kemal Atatürk’ün yapmış olduğu meclis konuşmalarında
görülmektedir. 1925 yılında Alman Junkers firması ile büyük umutlarla kurulan TOMTAŞ
(Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi-Turkische Flugzeug- und Motoren AG-TOMTASCH) üç
yıl çalıştıktan sonra 1928 yılında kapanmıştır. Kapanma nedenlerinin başında Türk Hava
Kuvvetlerine uçak satan yabancı firmaların olumsuz etkileri gelmektedir. Bu firmalar yerli bir
sanayinin oluşturulmasını kendi satışları için tehdit olarak görmüş ve TOMTAŞ ile mücadele
etmeye başlamışlardır. Bu firmaların Türkiye’deki temsilcileri konu ile ilgili bürokratları kendi
firmalarının lehine ikna etmek için çalışmışlardır. Ayrıca, TOMTAŞ’ın yönetim kurulunun
milletvekillerinden oluşması bu girişimi müdahalelere açık hale getirmiştir. Bununla beraber,
yönetim kurulunda Türk Devletini temsil eden üyelerin teknik açıdan yetersizlikleri de yönetim
sorunlarına yol açmıştır. Sonuç olarak TOMTAŞ’ın işletilmesinde devlet başarısız olmuş ve bunda
1
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özellikle yerli uçak sanayisinin gelişimini kendi satışları için tehdit olarak gören yabancı
işletmelerin payı büyük olmuştur.
Anahtar Kelime: TOMTAŞ, uçak üretimi, savunma sanayi, kamu girişimciliği

1. GİRİŞ
Devlet iktisadi hayatta bir müteşebbis gibi davranabilmektedir. Link ve Link (2009) özellikle,
serbest pazar koşullarının oluşmadığı veya başarısız olduğu durumlarda devletin girişimci
olabildiğini belirtmektedir. Link & Link (2009) girişimcilik yazınında yapılan tanımlardan yola
çıkarak risk alma ve yenilikçilik özellikleri ile devleti girişimci olarak nitelendirmektedir. Link &
Link (2009) teknoloji alanında alt yapının hazırlanmasında serbest piyasa imkânlarının yetersiz
kalması ve yenilikçilik ile ilgili engellerin aşılması konularında devletin girişimci olarak riskler
alarak, yenilik odaklı girişimlerde bulunabilmektedirler. Link ve Scott (2010)’a göre ulusal
seviyede devlet, teknoloji altyapısını oluşturmak için kamu ve yarı-kamu kuruluşları ile birlikte
yenilikçilik seviyesini artırmaya gayret etmektedir. Bu anlamda, devlet tarafından gerçekleştirilen
kamu girişimciliği özel sektör tarafından gerçekleştirilen örneklerde olduğu gibi farkına varılmamış
fırsatları araştırmayı, keşfetmeyi ve kullanmayı amaçlamaktadır. Diğer bir deyişle, kamu girişimi
de sonucu “belirsiz” olan bir yenilik sürecini konu almaktadır (Leyden & Link, 2015:14).
Toplum tarafından talep edilen bazı hizmetlerin özel sektör tarafından üretilmesi mümkün
olmayabilmektedir. Genellikle, kişiler pazarda sunulmayan malların sağlanması için kamu
otoritesini harekete geçirmeye çalışmaktadırlar. Kamu otoritesinin harekete geçirilmesi pazarda
yapılan temel işlemlerin dönüştürülmesi için yeni yasal düzenlemelerin yapılmasını ya da
ürün/hizmetleri üretecek kamu girişimlerinin kurulmasını kapsamaktadır (Ostrom, 1965:4).
Buradan anlaşıldığı üzere devletin girişimciliği doğrudan yatırım yapmayı kapsarken aynı zamanda
bazı yasal düzenlemeler ile girişimcileri harekete geçirmeyi kapsamaktadır. Diğer yandan, Ostrom
(1965) özel girişimlerin daha çok piyasa dinamiklerine göre şekillendiklerini fakat kamu
girişimlerinin amaçlarının yasal düzenlemeler tarafından belirlenmek durumunda olduğunu ifade
etmektedir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet, çeşitli Teşvik-i Sanayi (1913-1927) ve İzmir İktisat
Kongresinde kabul edilen ilkeleri kapsayan, yerli bir girişimci topluluğunu yaratmaya yönelik
politikalar oluşturmaya gayret etmiştir. Buğra (2013:143)’ya göre, cumhuriyeti kuranların amacı,
ulusal kalkınmayı sağlamakta öncü rolü üstlenecek bir burjuvazinin yaratılması ve ekonominin
millileştirmesidir. Fakat, 1930’lu yıllarda yaşanan küresel ekonomik kriz ile birlikte serbest piyasa
ekonomisine olumsuz bir bakış oluşmuştur. Bu nedenle, devlet doğrudan yatırımları daha çok
tercih etmeye başlamıştır. Bu yatırımlardan, bazıları da Cumhuriyetin ilk döneminde milli havacılık
sanayisinin oluşturulması sürecinde gerçekleştirilmiştir. Nitekim, Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş
tarafından yapılan yatırımların birçok bürokratik engelle karşılaşarak nihayetinde batması bu
duruma örnek teşkil etmektedir.

2. CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SANAYİ HEDEFLERİ
Cumhuriyetin ilk yıllarında çabalar ülke içerisinde ekonomik potansiyeli geliştirmek, farklı
bölgelerdeki üretilen ürünlerin ülkenin diğer bölgelere taşınabilmesi ve ihraç gelirlerinin
artırılabilmesi için ulaştırma ile ilgili ağır sanayinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda,
Kurtuluş Savaşı sırasında silah ve diğer malzemelerin temininde çekilen sıkıntı, yerli bir savunma
sanayisinin geliştirilmesinin gerekliliğini göstermesi açısından etkili olmuştur. Ulaştırma ve
savunma sanayisine verilen önem aynı zamanda bu sanayi kollarını hammadde girdileri ile
destekleyen yan sanayi kollarındaki girişimler konusunda da adımlar atılmasını sağlamıştır.
Atatürk, ülkenin iktisadi gelişimi için ziraatın, denizciliğin, madenciliğin ve demiryolunun
(şimendifer) önemini yaptığı konuşmalarda defaten bildirmektedir: “Sanayi fabrikalarına,
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madenciliğe yönelmiş umumi alaka ve temin edecek çare ve tedbirleri bulmak mübrem ve hayati
ihtiyaçlarımızdandı (Atatürk Araştırma Merkezi, 1997:358).”
İlk başlarda temel ekonomik model Kıta Avrupası ve ABD’deki gibi “milli burjuvaziyi” yaratmaya
yöneliktir. Bu nedenle sanayici grubunun oluşması için gerekli finansal şartların oluşturulması da
hedeflenmektedir. Atatürk, TBMM’de yaptığı bir konuşmada özel müteşebbislerin desteklenmesi
için uygun kredi koşullarının oluşturulmasının gerekli olduğunu belirtmektedir; “küçük esnafa ve
büyük sanayi erbabına muhtaç oldukları kredileri kolayca ve ucuzca verecek bir teşekkül vücuda
getirmek ve kredinin normal şartlar altında, ucuzlatılmasına çalışmak da çok lazımdır (Atatürk
Araştırma Merkezi, 1997:415).” Balıkesir’de yaptığı bir konuşmada da zengin bir burjuvazinin
oluşması konusunda Atatürk şu sözleri sarf etmektedir; “Kaç milyonerimiz var? Hiç. Binaenaleyh
biz parası olanlara da düşman değiliz. Bilakis memleketimizde birçok milyonerlerin hatta
milyarderlerin yetişmesine çalışacağız (Atatürk Araştırma Merkezi, 1997:102).” Sönmez (1992)’e
göre Cumhuriyet’in ilk yıllarında Devlet “milli burjuvaziyi” yaratmaya çalışmıştır. Bu amaçla
sanayinin gelişimi için özendirici önlemler alınmıştır. Bunun için devlet tarafından çıkarılan
kanunlar ve devlet eliyle kurulan fabrikalar ile çeşitli sanayi kollarının geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Özel sanayinin gelişimi için yasal altyapının oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
Atatürk, sanayinin oluşması için girişilen yasal düzenlemeleri memnuniyetle karşıladığını
bildirmektedir. “Kanuni Medeni, Ceza ve Ticaret Kanunları mevkii tatbikata girerken,
hakimlerimizin gösterdiği gayret ve isabeti takdir ederim. Vatanda büyük fabrikalar vücuda
getirmek için umumi ve meşkur gayret görülmektedir. Bu devre-i içtimaiyede yeni Teşvik-i Sanayi
Kanunu yeni Mesai Kanunu Meclisi aliye takdim olunacaktır (Atatürk Araştırma Merkezi,
1997:364).” Fakat, bu dönemde, “Teşvik-i Sanayi Kanunu” gibi kanunlar ile bir özel teşebbüs
oluşturulmaya çalışılsa da başarılı olunamamıştır. Sönmez (1992)’e göre bunun nedeni sanayi için
yeterli sermayenin, teknolojinin, alt yapı ve gümrük koruma kanunlarının olmamasıdır.
Özel teşebbüs fikri desteklenmesine rağmen yetersiz kalınmıştır. Bu nedenle, devlet özellikle
büyük sermaye gerektiren alanlarda ağır sanayi yatırımlara yatırımlarını hızlıca yapmaya
başlamıştır. Bu durumu Atatürk’ün şu sözleri özetlemektedir; “Ülkenin ekonomik durumunu
berkiterek genişletmek, en önde tuttuğumuz işlerdendir. Onun için sanayi programımızı durmadan
yürütmekteyiz. Tasarlanan fabrikalardan çoğunun temelleri atılmıştır; hepsinin kurulup işletilmesi
için, fence, maliyece gerekenler de bulunmuştur” (Atatürk Araştırma Merkezi, 1997:421). Atatürk,
1937 yılında yapmış olduğu konuşmada ise devlet eli ile sanayinin gelişmesi hususuna verilen
önemi vurgulamaktadır; “Endüstrileşmek, en büyük ve en milli davalarımız arasında yer
almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük,
küçük her çeşit sanayii kuracağız ve işleteceğiz. En başta vatan müdafaası olmak üzere,
mahsullerimizi kıymetlendirmek ve en kısa yoldan, en ileri ve refahlı Türkiye idealine ulaşabilmek
için, bu zarurettir. Bu kanaatle, beş yıllık ilk sanayi planının geri kalan ve bütün hazırlıklıları
bitirilmiş olan birkaç fabrikasını da süratle başarmak ve yeni plan için hazırlanmak icap
eder(414)”. Buradan da anlaşıldığı üzere devlet, iktisadi hayatın birçok alanında doğrudan bir
girişimci gibi yatırımlar yapmakta ve bu yatırımları artırmaya önem vermektedir. Devletin,
işletmeciliğe soyunmasının birçok nedeni olabilmektedir. Kocabaş (2006:130,131) devletin bir
girişimci olarak ortaya çıkmasının nedenlerini şu şekilde ifade etmektedir:
1. Uygulanan liberal ekonomi politikasının başarısız olması,
2. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı,
3. Lozan’da kabul edilen Osmanlı gümrük tarifelerinin kalkması,
4. Liberal politikaların dünyada iflası,
5. Özel sermaye yetersizliği,
6. Türk toplum ve devlet geleneği etkisi ile her şeyin devletten beklenmesi.
Milli bir sanayi hedeflense de bu hedefe ulaşmak kolay olmamıştır. Cumhuriyetin ilk döneminde
girişimcilerin çoğunlukla azınlıklardan oluşması ve onların Türkiye’de yabancı firmaların
temsilcisi olma durumu sanayinin oluşması üzerinde diğer bir neden olarak ifade edilmektedir.
Sönmez (1992)’e göre bu dönemde özellikle acentecilik-temsilciliğin yerli ve yabancı girişimciler
tarafından tercih edilmesinin nedeni Türkiye’nin bahsedilen dönemde üretim yapılacak bir alandan
ziyade mal satılacak bir pazar olarak değerlendirilmesidir. Benzer biçimde Buğra (2013:144),
Lozan Antlaşması ile Avrupalı ülkelerin gümrük kısıtlamalarının gevşek olduğu Osmanlı dış ticaret
rejiminin devam ettirilmesini dayattıklarını belirtmektedir.
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3. CUMHURIYETİN İLK YILLARINDA HAVACILIK İLE İLGİLİ HEDEFLER
Türk Havacılığı ile ilgili faaliyetler Osmanlı İmparatorluğu dönemde başlamıştır. Bir çok devlet
askeri havacılığı 1908-1912 yılları arasında ordusunun teşkilatına dahil etmiştir. Osmanlı
İmparatorluğu da bu dönemde bütün olumsuzluklara rağmen havacılık alanındaki gelişmeleri takip
etmekte oldukça başarılı bir çalışma sergilemiştir (Yalçın, 2011:1035). Osmanlı Devleti 20.
Yüzyılın başında havacılığın askeri gücünü görmeye başlamış, bir hava gücü geliştirebilmek için
çaba göstermeye başlamıştır. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa havacılığa özellikle önem
vermektedir. Türk subaylar 1911 yılında Fransa’daki Bleriot okuluna gönderilmişlerdir. Aynı
zamanda Osmanlı Ordusu içerisinde Kıtaat-ı Fenniye ve Mevakı-i Müstahkeme Müfettişliği’ ne
bağlı Yarbay Süreyya Bey başkanlığında havacılık komisyonu kurulmuştur. 1911’deki Trablus
Savaşı sırasında İtalya Osmanlı birliklerini tayyareler ile bombalamıştır. Savaş sırasında orduda
uçak bulunmaması nedeni ile Fransa’dan tayyare ve pilot getirtilmişse de bu pilotlar Cezayir
sınırından öteye geçmek istememişlerdir (Kansu, Şensöz, & Öztuna, 1971:117,121). Trablus
Savaşı’na katılan Mustafa Kemal Atatürk İtalyan tayyarelerinin savaş sırasındaki etkinliğine şahit
olmuştur. Yanında yer alan Ali Fuat Bulca’ya bir gün bu uçakların Türklerin de elinde
bulunacağını ve bunlardan yararlanılacağını söylemiştir (Yalçın, 2011:1037). Atatürk, daha sonra
katıldığı Balkan ve Filistin Savaşlarında da havacılığın etkisine daha yakından şahit olmuştur.
Özellikle, Filistin Cephesinde İngilizler hava gücünü etkin bir şekilde kullanmış, Osmanlı Ordusu
ciddi kayıplar yaşamıştır.
Kurtuluş savaşı süresince de hava kuvveti oluşturma gayreti devam ettirilmiştir (Yalçın, 2011).
Hürkuş (2016), Osmanlı Ordusundan kalan, düşman kuvvetlerinden ele geçirilen (Yunan
tayyareleri) veya terk edilen (İtalyan tayyareleri) değerlendirilerek bir hava gücü oluşturulmaya
çalışıldığından ve mevcut tayyarelerin bakımlarının yedek parça eksikliğinden dolayı çok zor
yapıldığından bahsetmektedir.
Ordu içerisinde havacılığın geliştirilmesi ile ilgili arzunun Cumhuriyet Türkiye’sinde de devam
ettiği görülmektedir. Ağır sanayiyi geliştirme konusundaki en önemli motivasyonun orduyu
güçlendirme konusunda olduğu görülmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında özellikle ağır sanayi ve
daha birçok alanda eksiklikler bulunmaktadır. Ağır sanayinin bir an önce geliştirilmesi ülkenin
yurtdışına bağlılıktan kurtarılabilmesi için oldukça önem verilen bir hedef olmuştur. Havacılık
sanayisinin gelişmesi evvela milli savunma için bir gereklilik olarak görülmektedir. Yeterli
miktarda uçağa sahip olmanın hava kuvvetleri ve ülke savunması için önemli olduğu
düşünülmektedir. Sanayiyi geliştirme fikri ve ordu ilişkisi Atatürk tarafından “teslihat ve teçhizat
programımızın tatbikatı, muvaffakiyetle ilerliyor. Bunları memleketimizde yapmak emelimiz,
tahakkuk yolundadır. Harp sanayii tesisatımızı, daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere
devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz önünde tutulmalıdır
(Atatürk Araştırma Merkezi, 1997:421).” sözleriyle belirtilmektedir.
Hürkuş (2016) da Kurtuluş Savaşından sonra hava gücünün etkisi ile ilgili pekişen olumlu
düşünceyi vurgulamaktadır: “…Bu hadiseler göstermiştir ki, bir ordu tayyaresiz olamayacağı gibi,
hür ve müstakil bir varlık da ancak hava kuvvetlerine sahip olmakla kabildir.” Hürkuş (2016),
Kurtuluş Savaşı sırasında yeterli uçak ve yeterli yedek parça olmamasından dolayı yaşanan
sıkıntıları defaten vurgulamakta, bu nedenle yeni kurulan Cumhuriyet Türkiye’sinde yerli bir uçak
sanayisinin olmasının bir gereklilik olarak altını çizmektedir: “Hele üretimin millileştirilmesi
ihtiyacı kati zaruret halinde bulunuyordu. Çünkü İstiklal Savaş’ında düşmanlarla sarılmış
yurdumuzun bütün kapıların kapandığı, yahut milletlerarası münasebetlerimizin kesildiği zaman,
maruz kaldığımız malzeme mahrumiyetini çok acı hissetmiştik”. Yerli havacılık sanayisinin
geliştirilmesine verilen önem; Atatürk’ün şu sözlerinden de anlaşılmaktadır: “Bundan sonrası için,
bütün tayyarelerimizin ve motörlerinin memleketimizde yapılması ve harp hava sanayimizin de, bu
esasa göre inkişaf ettirilmesi iktiza eder (Atatürk Araştırma Merkezi, 1997:421)”. Ayrıca, “güncel
teknoloji” düzeyine sahip yerli uçakları üretebilecek girişimlerin oluşturulması gerekli
görülmektedir. Atatürk, özellikle demode olmuş ithal havaaraçları yerine yerli bir sanayi
konusundaki görüşlerini şu şekilde belirtmektedir; “Eskimiş teknolojileri değil, en yeni teknolojiyi
ülkeye getirmediğimiz sürece yabancı ülkelere bağımlı olmaktan kurtulamayız. Bunun için de, bir
yandan mümkün olduğu kadar kemerleri sıkarak kendi yağımızla kavrulacak , bir yandan da yeni
parasal kaynaklar yaratarak, çağdaş teknolojilerin en yenilerini topraklarımıza taşıyacağız. Biz,
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yeni ve genç bir Türkiye kuruyoruz. Dost, düşman ülkelerin geride kalmış teknolojilerine
gereksinmemiz yok. Ya en yenisini kurar, onlarla boy ölçüşürüz, ya da biraz daha sabreder, bunu
yapabilecek güce erişmeyi bekleriz (Erenli, 1985: 219)”.
Havacılık sanayisinin geliştirilmesi temel olarak Hava Kuvvetlerinin geliştirilmesini
hedeflemekteyse de sivil havacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu dönemde
Avrupa’da sivil hava taşımacılığı için havayolu işletmeleri kurulmaya başlanmış olması (KLM
1919; Aeroflot, 1923; Lufthansa 1926) havayolu ulaşımından faydalanılması gerektiğinin de
görülmesini sağlamıştır. Böylece, askeri havacılık başta olmak üzere ve sivil havacılık alanında da
altyapıların oluşturulmasının gerekliliği fikri Cumhuriyet döneminde benimsenmiştir. Yalçın
(2016:113), bu dönemde Atatürk’ün havacılığın milli imkanlar ile geliştirilmesi ile ilgili hedefleri
olduğunu bildirmektedir. Bu hedefler;
a. Türk Hava Kuvvetleri’nin en modern silahlarla ve uçaklarla donatılması için dünyadaki
gelişmiş sistemlerin envantere alınması ve bunların askeri fabrikalarda onarım, revizyon ve
fabrika seviyesi bakımlarının yapılması,
b. Kayseri’de uçak fabrikasının kurulması,
c. Türk Tayyare Cemiyeti’nin kurulması,
d. Türkkuşu’nun kurulması,
e. Türk Sivil Havacılığı’nın (Devlet Hava Yolları) kurulmasıdır.
Bugün havacılık sanayisi ile ilgili yatırımlar olağanüstü miktarlarda sermaye, bilgi, deneyim ve
uzmanlığa ihtiyaç duymaktadır. Diğer yandan, 1920’li yıllarda havacılık sanayisi her ülkede
emekleme dönemini yaşamaktadır. Bahsedilen dönemde, küçük atölyelerde dahi havacılık
konusunda kayda değer teknolojilerin geliştirilmesi mümkün olabilmektedir. Nitekim, Türk
havacılık tarihinde pilot ve girişimci olarak dikkat çeken Vecihi Hürkuş Vecihi K-6 ve Vecihi K-14
uçaklarını kendi imkanları ile küçük atölyelerde geliştirmiştir. Hürkuş (2016), 1923 yılında
Orgeneral Muzaffer Ergüder’in başkanlığında Avrupa’da havacılık konusundaki gelişmeleri
incelemek üzere teknik incelemede elde ettiği izlenimlerine göre gezilen ülkelerde büyük işletmeler
bulunduğu gibi çok küçük sermayelerle kurulup birleşmiş, hatta küçük atölyeler (“mini mini
atölyeler”) boyutunda olan üreticilerin bulunduğunu da belirtmekte ve böyle bir başarının
Türkiye’de elde edilebilmesi için milli bir inanç ve teşvikin gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu
aşamada Hürkuş (2016:157-158) çelik sanayisinin yetersizliği dışında ülkemizdeki havacılığın
hızlıca inkişaf ettirilebilmesi için gerekli imkânların olduğunu belirtmekte ve heyet başkanı
Orgeneral Muzaffer Ergüder’in de üretim konusunda olumlu görüşlere sahip olduğunu
vurgulamaktadır. Böylece, oluşacak yerli uçak sanayisinin dışardan almaktan daha tercih edilebilir
olacağı üzerinde durulmaktadır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında yerli bir havacılık sanayisi ile ihtiyaçların giderilebilmesi için harekete
geçilmiştir. Bıyıkoğlu (1991:11), Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki havacılık girişimlerini dört
grupta toplamaktadır. Bunlardan birincisi uçak imalat ve bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere
1925’te kurulan TOMTAŞ’tır. İkinci girişim, 1936 yılında İstanbul-Beşiktaş ve Yeşilköy’de
kurulup TTC (Türk Tayyare Cemiyeti)’nin vermiş olduğu siparişleri iptal etmesi üzerine
faaliyetlerine son veren Nuri Demirağ’ın uçak fabrikası ve tesisleridir. Üçüncü teşebbüs ise,
TTC’nin 1925’te Ankara-Akköprü’de kurmuş olduğu Planör Atölyesi, 1941’de Etimesgut ve
Gaziçiftliğinde kurduğu uçak fabrikası ve 1944’te kurduğu motor fabrikası ve 1947’de kurduğu
hava tünelidir. Dördüncü teşebbüs ise, Kıbrıs olaylarından sonra 1973 yılında TUSAŞ-Türk Uçak
Sanayi A.Ş.’ye bağlı TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş (TAİ) ve TUSAŞ Motor Sanayi
A.Ş.’nin (TEİ) kurulmasıdır.
Özellikle, yerli havacılık sanayisi konusunda ilk örneği teşkil eden TOMTAŞ’ın incelenmesi
oldukça önemlidir. Türk havacılık sanayisinin geliştirilmesi için teknoloji transferi yapmak
amacıyla açılmış olan fabrika kısa sürede kapanmıştır. İlerleyen bölümlerde, bir girişimci olarak
devletin TOMTAŞ’ı kurma ve işletme konusundaki başarısızlıklarının araştırılması ve anlaşılması
hedeflenmektedir.
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4. TOMTAŞ FABRİKASININ KURULUŞ AŞAMASI
Cumhuriyetin ilk yıllarında havacılık sanayisinin güncel teknolojiye göre yapılandırılması ile ilgili
istek gözlemlenebilmektedir. Yerli uçak üretimini gerçekleştirebilmek, bu konuda teknoloji transfer
edebilmek için Avrupa’daki uçak fabrikaları incelenmiştir. 1925 yılında Türk Tayyare Cemiyeti
(TTC) adına oluşturulmuş bir heyetle Avrupa’da incelemeler yapılmıştır. Bu dönemde özellikle
İngiltere ve Almanya’daki uçak üretimi diğer ülkelere göre istisnai bir noktadır. Almanya’daki
Junkers ve Rohrbach fabrikaları ziyaret edilmiştir. Almanya’daki bu fabrikalar, tamamı metal
alaşımlardan tasarlanmış olan gövde üretimi ile dikkat çekmektedirler. Bu durum, Almanya’da
Junkers ve Rohrbach fabrikalarını ziyaret eden Hürkuş (2016:194) tarafından da vurgulanmaktadır:
“Fabrikaya girdiğimiz zaman bende hasıl olan kanaat, bir tayyare fabrikasından ziyade çelik
inşaatıyla uğraşan bir gemi veya köprü fabrikasını ziyaret ettiğimiz şeklindeydi. İnşaa malzemesi
olarak kullanılan çelik değil hafif bir madendi (duralumin)”. Almanların sahip olduğu bu üretim
teknolojisinin transfer edilmesi arzusu TOMTAŞ’ın kuruluşunda temel etkenlerden birisi olmuştur.
TOMTAŞ’ın hayata geçirilmesinde etkili olan unsurlardan birisi olarak Alman sanayisine I. Dünya
Savaşından sonra Versailles Anlaşması ile getirilen tahditlerdir. Bu sanayi kollarından birisi de
havacılık sanayisidir. Versailles Anlaşması ile sadece sportif amaçlı ve yüz seksen beygiri
geçmeyecek motor gücüne sahip tayyareler üretmeye izin verilmiştir. Nitekim Almanya havacılık
sanayisine getirilen kısıtlamalara rağmen tayyare fabrikaları yurtdışında üretim noktaları kurarak
istedikleri özelliklerde tayyareler üretmeye devam etmişlerdir. Buradaki amaç Alman havacılık
sanayisinin gelişimini devam ettirmek ve bu alanda yetişmiş insan kaynağının sürekliliğini
sağlamaktır. Hürkuş (2016:195) bu durumu Rohrbach adlı firmanın mühendisinin yaptığı
açıklamayı aktararak ifade etmektedir; “Sulh muadehe şartlarına göre bizim böyle bir tayyareyi
yapma müsaademiz yoktur. Ancak Almanya dışında bulunan fabrikamızın bütün işlerini burada
yaparak oraya sevk ediyor, orada monte ile tayyareyi ikmal edebiliyoruz. Bu çalışma şeklini tercih
etmemizin başlıca sebebi hava sanayiine alışmış ustaları korumak, onları işsiz bırakmamak ve bu
suretle memleketimizde tayyare endüstrisinin elemanlarını beslemek gibi milli bir amacı takip
etmekten başkası değildir”. Görüldüğü gibi, bu dönemde Alman işletmeleri kendisine getirilen
sınırlamaları aşmak için başka ülkelerde üretim yapmaktadır.
Yurtdışında üretim yapma kararı ile çeşitli kısıtlamalar altında bulunan Alman uçak üreticisi
işletmeler kadar yatırım yapılan ülkenin havacılık sanayisi de avantajlı çıkmıştır. Üretim
teknolojisini gelişimi ile birlikte Alman firmalar tarafından yatırım yapılan ülkelerin kendi
uçaklarını üretebilmeye başladıkları görülmüştür. TOMTAŞ’ın Alman ortağı Junkers Firmasının
Sovyet Rusya ve Polonya’da kurmuş, daha sonra bu fabrikalarda yerli üretime geçilmiştir. Junkers
ile yapılan işbirliği sayesinde Polonya PZL uçaklarını geliştirmiştir (Bıyıkoğlu, 1991; Hürkuş,
2016).
TOMTAŞ’ın kurulmasında Osmanlı Döneminden itibaren gelen dostluk ilişkilerini de göz önünde
bulundurmak gerekmektedir. Nitekim bu ilişkiler Cumhuriyetin ilk yıllarında ağır sanayisini
kurmak isteyen Türkiye ve nispeten diğer Avrupa ülkelerinden tecrit edilmiş Almanya’yı ticari
anlamda birbirine yakınlaştırmıştır. Cumhuriyet döneminde Almanya’ya atanan ilk büyükelçi olan
Kemalettin Sami Bey Alman ağır sanayisi ile ilgili incelemeler yapmayla ilgili görevlendirilmiştir.
AEG, Siemens ve Telefunken gibi firmalarda görev yapan Kemalettin Sami Bey’in havacılık
alanında faaliyet gösteren Junkers’i tetkik ederek intibalarını rapor ettiği Hürkuş (2016)
hatıralarından ve Başbakanlık Devlet arşivlerinden yer alan “ Junkers Uçak Fabrikası, AEG;
Siemens elektrik farbrikaları, Telefunken vs. kuruluşları ziyaret eden Berlin Büyükelçisi
Kemaleddin Sami’nin intibaları2” adlı belgeden anlaşılmaktadır.
En nihayetinde Alman uçak üreticilerinin Versailles Anlaşmasının koyduğu tahditlerin dışına
çıkmak istemeleri, Türkiye’de ise yerli bir havacılık sanayisinin oluşturulması için gerekli
teknolojiyi transfer etme arzusu ile T.C. Milli Savunma Bakanlığı ve Alman üretici Junkers
Flugzeugwerke Aktein Gesselschaft (Junkers Uçak Fabrikası Anonim Şirketi) arasında 7 Eylül
1925 tarihinde Kayseri’de TOMTAŞ (Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi-Turkische Flugzeugund Motoren AG-TOMTASCH) isimli fabrikanın kurulması için anlaşma imzalanmıştır. Ankara
merkezli olarak kurulan TOMTAŞ, Hava Kuvvetlerine ait Junkers uçaklarının büyük bakımlarını
2

Yer:230-0-0-0/8-27-6; Tarih:06.03.1926-00.00.0000
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Eskişehir’de bir tesiste; imalatı ise Kayseri’deki fabrikada gerçekleştirilecek şekilde kurulmuştur.
Kuruluş sermayesi 3.360.000TL olan işletmenin sermayesinin 125.000TL’si TTC (Türk Tayyare
Cemiyeti) tarafından karşılanmıştır. Kayseri’de imalata yönelik olan fabrika 6 Ekim 1926’da
açılmıştır (Gülten, 2001:1-2). Kurulacak fabrikanın tüm donanımı Almanya’dan getirilerek
Hamburg’dan Mersin’e kadar denizyoluyla, Mersin’den Ulukışla’ya kadar trenle, Ulukışla’dan
Kayseri’ye kadar kağnı ve develerle taşınmıştır. Fabrikanın tamamlanmasından sonra beş Alman
mühendis, yüz yirmi Alman ve iki yüz kırk Türk işçi istihdam edilmiştir (Türk Hava Yolları,
2009:54). Bakım ve revizyonların yanı sıra Junkers A-20 ve F-13 montajlarına Kayseri’deki
fabrikada başlanmıştır. 1926 yılında TTC tarafından alınarak Hava Kuvvetlerine hediye edilen üç
adet A-20 tipi uçağın montajı TOMTAŞ’ta yapılmıştır. Dört yolcu kapasiteli F-13 uçakları Türk
Hava Postalarında (1926-1933) ve Devlet Hava Yollarında (1933-1935) görev yapmıştır. Ayrıca,
Harita Genel Müdürlüğü’nde kullanılan (1937-1938) F-13 Türkiye’nin ilk harita uçağıdır.
Bahsedilen uçağın performansı ve uçuş tavanı Kayseri’deki fabrikada artırılmıştır (Gülten,
2001:10-11).
TOMTAŞ’ın kuruluş anlaşmasının ana maddeleri aşağıdaki gibidir (Gülten, 2001:2):
1. TOMTAŞ Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her türlü uçağı ve motoru imal ederek
bunların revizyonlarını yapacak,
2. Kayseri’de uçak imal etmek üzere uçak ve motor fabrikası kurulacak ve her türlü makine
teçhizatı Junkers firması tarafından karşılanacaktır,
3. Eskişehir’de bir tesis kurularak uçakların küçük onarımları ile bakımları yapılacak,
4. Şirket, Türkiye’de havayolu taşımacılığı ve işletmeciliği yapacak,
5. Şirket, Türkiye’de petrol aramaları yapacak.
Bahsedilen amaçlara ilave olarak uçak imalatı konusunda yerli personelin yetiştirilmesini sağlamak
TOMTAŞ’ın kurulmasındaki bir diğer amaç olarak görülmektedir. Bunu başarabilmek için, kuruluş
aşamasında Junkers’in Almanya-Dessau’da bulunan tesislerine Türk teknisyenler gönderilerek
uçak üretiminde yerli personelin tecrübe kazanması amaçlanmıştır. Fabrikanın açılışı ile birlikte
Hava Kuvvetlerine ait Junkers A-20 ve F-13 tipi uçaklara bakım, onarım ve revizyonlar yapılmaya
başlanmıştır (Gülten, 2001:11-12).

5.TOMTAŞ FABRİKASININ KAPANMASI VE KAPANMA NEDENLERİ
Türkiye’de yerli bir havacılık sanayisinin geliştirilmesi için büyük umutlarla kurulan TOMTAŞ, 28
Haziran 1928 tarihinde kapanmış, 1929’da TTC’ye daha sonra 1930’da Milli Savunma Bakanlığına
devredilerek, Kayseri Uçak Fabrikası olarak üretime devam etmiştir. Fakat havaaracı ihtiyacı
istenilen düzeyde karşılanamamıştır. Bu durum, Atatürk’ün 1936 yılında yaptığı meclis
konuşmasından da anlaşılmaktadır; “Hava ordusuna sarfettiğiniz himmeti artırmasını dilerim. Yeni
bir programın tatbikat devresinde bulunduğumuz içini, hava kuvvetlerimiz arzumuz derecesinden
henüz uzaktır. Kuvvetli bir hava ordusu vücuda getirmek yolunda iyi neticelere doğru emniyetle
yürümekte olduğumuzu ifade ederken, hava taarruzlarına karşı milletin hazırlanması için de
alakanızı uyandırmak isterim (Atatürk Araştırma Merkezi, 1997:409)”. Bu süreçte II. Dünya
Savaşına doğru ilerleyen Avrupa ülkeleri ve özellikle Almanya’da ciddi havacılık yatırımları
yapılmaktadır. Bu süreçte Junkers ve Messerschmidt gibi uçak üreticileri Almanya’nın savaş
sırasındaki en ezici unsuru olarak sahneye çıkacağı gibi aynı zamanda yeni geliştirilen
teknolojilerle havaaracı teknolojisinde büyük bir çığır açılacaktır. Bütün, bu gelişmeler karşısında
Atatürk, milli havacılığın gelişimini, hava gücünün gelişimini yeterli bulmamaktadır.
Türk havacılığını gelişmesinde ilk önemli adım olan TOMTAŞ’ın başarısız olmasını Hürkuş
(2016:223) anılarında havacılık sanayisinin gelişimi için kaçırılmış bir fırsat olarak
değerlendirmekte ve iflas nedenleri üzerinde durmaktadır. Buna göre, anonim şirket olarak kurulan
TOMTAŞ’ın idare heyetinden görev yapan kişiler, havacılık ile ilgili bilgiye sahip olmayan
milletvekillerinden oluşmaktaydı. Yönetim kurulunun %51’i Türk azalardan oluşmasına rağmen bu
kişiler yeterli teknik bilgiye sahip olmadıkları için alınan kararlarda Almanlara uyum göstermek
durumunda kalıyorlardı. Hürkuş (2016: 224), Türk azaların belli bir zaman sonra yönetim
toplantılarına katılmadıklarını ve oylarını Alman üyelere devrettiklerini bildirmektedir.
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Yeni kurulan Cumhuriyet Türkiye’sinde birçok alanda olduğu gibi havacılık sanayisi de birçok
yabancı firma için önemli bir pazar niteliğindeydi. Hava kuvvetlerinin uçak ihtiyacı yabancı
firmalardan karşılanmaya devam etse de bir an önce yerli girişimler sayesinde havacılık sanayisinin
geliştirilmesi arzu ediliyordu. Yabancı firmalar ise, kendi uçaklarını üreten bir Türkiye’den çok
uçaklarını satın alan bir Türkiye’yi tercih etmektedirler. Bu durumu Atatürk’ün şu sözlerinden
anlamak mümkündür (Uçar, 2014: 45,46): “Eski teknolojileri bize, kolaylıklar tanıyarak getiren
yabancı devletlerin kurnazlıklarını anlamak için insanın ya kör ya da aptal olması gerekir. Birinci
Dünya Savaşı biter bitmez, bu kara günlerde kullanılan tüm silahlar birden bire demode oluverdi.
Almanlar, Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar ellerindeki bu silah fabrikalarını uzun vadeler
tanıyarak geri kalmış ülkelere satmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü onlar, daha modernlerini, daha
etkili olanlarını yapabilecek fabrikalar kurmakla meşguller…”. Yabancı firmaların bu çabaları
TOMTAŞ’ın kapanmasında da etkili olmuştur. Hürkuş (2016:224), o dönem yabancı havacılık
firmalarının Türkiye temsilcisi olan bazı ailelerinin de bürokratlara etki etmeye çalışarak
TOMTAŞ’ın kapanmasına katkıda bulunduklarını ifade etmekteve şu sözlerle ifade etmektedir:“
TOMTAŞ, daha ilk kurulmaya başladığı tarihten itibaren rekabet açısından, hava kuvvetlerimize
uçak satmakta ve o tarihte adeta hava kuvvetlerimizin ikmal mesnedi halini almış durumda
bulunan Yılmazlar ve Cudiler diye tanınan iki firmanın endirekt müdehaleleriyle mücadele etmek
mecburiyetinden bulunuyordu. Bu firmalar hemen her gün Milli Savunma Bakanlığı Hava
Müsteşarlığı bürolarında mekik dokumakta ve özellikle teknik büro personeline etki yapmaktan hali
kalmamakta idiler.” Hürkuş (2016)’un yazdıklarından Fransız ve Çekoslovak menşeili firmaların
temsilciliğini yapan bu firmaların ihalelerde çok düşük fiyatlar vermek suretiyle haksız bir rekabet
ortamı yaratarak TOMTAŞ tarafından üretilen Junkers A-20 uçaklarının tercih edilmesini
engellemek için çaba gösterdikleri anlaşılmaktadır. TOMTAŞ’ın kurulduğu dönemde Türk Hava
Kuvvetlerindeki uçakların önemli bir bölümü Fransız ve Çekoslovak menşeilidir. Fransız ve
Çekoslovak firmalar pazar paylarını Alman Junkers şirketine kaptırmamaya çalışmışlardır.
TOMTAŞ’ın kapanmasında Fransız ve Çekoslovak firmalarının etkilerinin yanı sıra, yönetim
kurulu üyelerinin milletvekillerinden oluşması işin doğası gereği kurumu siyasi müdahaleye açık
hale getirmiştir (Yalçın, 2016:125,126). Nitekim, TOMTAŞ’ın iflasından sonraki dönemde de
Türkiye’deki havacılık sanayisinin gelişmesinde yabancı firmaların çabaları görülmektedir.
Yalman (1997) anılarında Türkiye temsilciğini yaptığı Curtis-Wright grubunun Hükümet ile
anlaşarak 1928 yılında TOMTAŞ’ın batmasından kısa bir süre sonra Kayseri Tayyare Fabrikasında
üretime geçtiğini bildirmektedir. Fakat, Yalman (1997:1045) Türkiye’de etkinliğini devam ettirmek
isteyen Fransız havacılık firmalarının Curtis-Wright Grubu ile yapılan üretimi baltaladığını ifade
etmektedir; “Ne yazık ki Hava Kuvvetlerindeki görüş ayrılıkları, iyi bir piyasayı kaybeden Fransız
fabrikalarının entrikaları…..” Yalman (1997:1045) Curtis-Wright Grubu ile birlikte uçak üretimi
konusunda yolların ayrılmasını Türkiye’nin havacılık sanayisinin gelişimi için önemli bir
olumsuzluk ve kaçırılmış bir fırsat olarak değerlendirirken bu durumun sebeplerinden birisini de
Fransız firmaların girişimleri kadar yerli üretim için çaba gösteren girişimciler olduğunu
belirtmektedir: “Selahattin Bey ve ona güvenen eski demiryolu müteahhidi Nuri Demirağ’ın kendi
uçaklarımızı kendi icatlarımıza göre bizzat yapmak yolundaki iddiaları araya girdi. Bu iddiaların
başında giden Selahattin Bey’in kendi icadı olan uçakla düşüp ölmesi bile durumu düzeltemedi”.
Görüldüğü gibi yabancı havacılık firmalarının etkinliği sadece TOMTAŞ firmasının batmasında
değil daha sonraki dönemdeki girişimler üzerinde etkili olabilecek kuvvette bir neden olarak göze
çarpmaktadır.
TOMTAŞ’ı faaliyette olduğu dönemde eleştirenlerin başka bir iddiası da fabrikanın yüksek
maliyetler ile çalıştığı şeklindedir. TOMTAŞ tarafından üretilen A20’lere fabrika tarafından
yapılan ağır bakımların maliyetlerinin yüksek olması eleştirilere dayanak hazırlamıştır. Uçakların
tamamen metalden üretilmiş olması üretim ve bakım maliyetlerini muadillerine göre artırmıştı.
Diğer yandan, uçakların tamamen metal olması korunaklı alanda saklama ile gereksinimleri ve
böylece maliyetleri azaltmaktadır. Hürkuş (2016), bu konudaki düşüncelerini : “….Oysa, Junkers
A20’ler tamamen metalden üretilmişken diğer firmaların uçakları ahşap üzerinin bez ile
kaplanması ile üretilmiş uçaklardı ve bundan dolayı hangarlarda muhafaza edilmeleri gerekiyor,
böylece fazladan maliyetlere neden olma durumları söz konusu olabiliyordu” şeklinde
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açıklamaktadır. Hürkuş (2016) bu konuda yönetim kurulu üyelerinin TOMTAŞ’ı müdafaa etme
konusunda yetersiz kaldıklarını ifade etmektedir.
TOMTAŞ’ın kapanmasında katkısı olduğu ifade edilen bir diğer etken de Alman ve Türk iş
görenler arasındaki çatışmalardır. Gülten (2001), bu durumun, TOMTAŞ’ın kapanmasında etkili
olduğu belirtmektedir. Ayrıca, Alman ve Türk personel arasındaki ücret farklılıkları
huzursuzlukların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
TOMTAŞ’ın başarısızlığında etkili olmuş bazı etkenler ise doğrudan Junkers’in içerisinde
bulunduğu finansal durumdan kaynaklanmaktadır. İşletmenin finansal olarak yaşadığı zorluklar
taahhütlerini yerine getirmede zorlanmasına neden olmuştur. Bu nedenle, bir takım patent ve lisans
anlaşmaları konusunda anlaşmazlıklar çıkmıştır. Gülten (2001) Junkers’in TOMTAŞ’a arzettiği K39 ve K-45 uçaklarının uygun performanslarda bulunmaması taraflar arasındaki anlaşmazlıkları
artırdığını belirtmektedir.
Uçar (2013:37,56,57,58,62,63), tarafından aktarıldığına göre Junkers aynı tarihlerde Alman Dış
İşlerinin yönlendirmesi ile Rusya’da uçak üretmekteydi. Junkers, Rusya’daki işe Alman
Hükümeti’nin destek vereceğini farz ederek girmesine rağmen beklediği desteği alamamıştır. Bu
nedenle Junkers, TOMTAŞ ortaklığını da finansal riskleri dağıtmak için bir fırsat olarak görmüştür.
Bu arada, Rusya’daki tesisler tahminlerin ötesinde maliyetler çıkarmıştır. Ayrıca, Junkers’in
merkezi olan Dessau’da ölçüsüzce artan ar-ge maliyetleri firmayı önemli finansal güçlüklerle karşı
karşıya bırakmıştır. Alman Hükümeti ise iflasın eşiğine gelen firmayı yedi milyon mark ile
desteklemiş, bunun karşılığında ise maliyet bakanının başkanlık ettiği bir komite ile firmayı
denetlemeye başlamıştır. Bu sırada havacılık pazarından pay almak isteyen Berlin merkezli
Rohrbach Metalflugzeugbau adlı firma Junkers’in yaşadığı mali sıkıntılarla ilgili haberleri Herr
Matzker adlı temsilcisini 1925’in sonlarında Türkiye’ye göndererek yaymıştır. Bu dönemde
Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi olan Rudolph Nadolny, Rohrbach firması Matzker’i uyarmasına
rağmen karşı taraftan “Türkiye pazarından daha fazla pay almak için daha fazlasının yapılacağı”
cevabını almıştır. Nitekim, daha sonraları Rohrbac firmasının Hormel adlı bir temsilcisi daha
Türkiye’ye gelerek Junkers’in ödeme sıkıntıları yaşadığı konusunda haberler yaymıştır. Bu
haberleri destekleyen haberler Alman basınında da yer almıştır. Bunun üzerine Türkiye tarafından
iddialarla ilgili olarak Alman Dış İşleri Bakanlığından bilgi istenmiş ve iddiaları yalanlayan bir
cevap alınmıştır. Diğer yandan, Junkers firmasının Ankara’da Atatürk’e ait bir araziyi havalimanı
yapmak üzere almak istemesi fakat fiyat konusunda yaşanan anlaşmazlıklar Alman firma ile ilgili
olumsuz bakış açısının artmasına neden olmuştur. Fakat, Junkers’in yaşadığı finansal zorluklar ve
bunlarla ilgili haberler Türk basınında yer almaya başlamıştır. Junkers ile ilgili bütün bu
olumsuzluklara rağmen Alman hükümeti Almanya’nın özellikle Ortadoğu’da olan imajını
zedelememek için Junkers’in finansal zorluklar nedeni ile batmasına izin vermemiş, bunun yerine
şirketin merkezi olan Dessau’da küçülmesine karar vermiştir. Sonuç olarak, Junkers’in yaşadığı
mali zorluklar zamanla TOMTAŞ ortaklığına da yansımıştır.

6.SONUÇLAR
Havacılık sanayisi ciddi yatırımlar ve bilgi birikimi gerektirmektedir. Havacılık sanayisinin en
önemli müşterisi devlet olduğuna göre devletin desteğini alamayan girişimlerin pek başarılı olduğu
görülmemiştir (Yalçın, 2016:117). Avrupa ülkelerinde havacılığın gelişmesi için devletler,
üreticileri desteklemişlerdir. Yakın zamanda ve günümüzde dahi birçok uçak üreticisinin kuruluş
aşamalarında devlet tarafından desteklendiği görülmektedir. Avrupa’nın en büyük uçak
üreticilerinden Airbus 1969’da Fransa ve Almanya tarafından kurulmuştur (AIRBUS, 2017).
Böylece Avrupa’da uçak motoru ve diğer yan akşamların üretimi ile ilgili dev bir sanayi
yaratılmıştır. Ayrıca, bu sanayi kolu ciddi ar-ge çalışmaları ile diğer sektörlere (deniz, kara,
demiryolu taşımacılığı, otomotiv, yazılım ve tıp gibi.) katkı sağlamıştır.
TOMTAŞ’ın kuruluşunda devletin ciddi bir irade ile yerli bir havaaracı üretimi konusunda ortaya
çıktığı görülmektedir. Fakat bu iradeye rağmen devlet eli ile kurulan ilk fabrika başarısız olmuştur.
Girişimin başarısız olmasında, devletin Almanya ile yakınlığı Junkers firmasının finansal
durumunun tam değerlendirmemesine neden olduğunu göstermektedir. Osmanlı döneminden
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itibaren gelen siyasi, askeri ve ticari ilişkiler Cumhuriyet döneminde de iki ülke arasında bir
yakınlık sağlamıştır. O döneme kadar, ağırlıklı olarak Fransız şirketler seçilmesine rağmen finansal
yapısı üzerinde tam olarak durulmadan Alman bir firma tercih edilmiştir. Bu şartlar ile devletin
TOMTAŞ vakasında ortak firma seçiminde rasyonel karar veremediği ihtimalini akla
getirmektedir. Bu durum, diğer kamu girişimlerinin kuruluş ve işletmesinde devletin ne kadar
rasyonel davrandığının araştırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Devletin bir girişimci olarak TOMTAŞ vakasında örgütleme hataları yaptığı görülmektedir.
Havacılık konusunda uzman kişilerin yönetim kurulu için seçilmesi yerine konu hakkında
uzmanlıkları olmayan milletvekillerinin atanmış olması girişimci olarak devletin genel bir özelliği
gibi durmaktadır. Nitekim devletin girişimci olduğu birçok kuruluşta gizli işsizlik ve uygun işe
uygun personel seçme konusunda yaşanan sıkıntılar genel olarak göze çarpmaktadır.
Devlet, girişimci olarak vatandaşlarından topladığı vergileri sermaye olarak kullanmaktadır. Bu
nedenle, girişimin başarısız olması sadece işletmenin değil, devleti yönetenlerin siyasi başarılarının
da sonunu getirebilmektedir. Bu nedenle, girişimlerin başarısızlığı ile ilgili oluşan kamuoyu
siyasiler için ciddi tehdit oluşturabilmektedir. Oluşan kamuoyu baskısı nedeni ile rasyonel olmayan
kararlar alınabilmektedir. TOMTAŞ vakasında da rakip işletmelerin kamuoyunda Alman ortak ile
ilgili oluşturdukları olumsuz algı devletin kararları üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Devletin bir girişimci olarak karar verme süreçlerinde başka kaynaklardan da etkilendiği TOMTAŞ
vakasında görülmektedir. Formal olarak, karar verme hiyerarşisinde bulunmayan yabancı
firmaların devletin TOMTAŞ konusundaki stratejisi üzerinde etkili oldukları görülmektedir. Diğer
bir deyişle, karar alma sürecinde etkili olan kişilerin dışardan etki altında alınmış olabilecekleri
devletin girişimci olarak başarısız olmasına neden olmuştur.
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CUMHURİYET TARİHİNDE BİR GİRİŞİMCİ ÖRNEĞİ: NURİ
DEMİRAĞ VE FAALİYETLERİ
AN EXAMPLE OF AN ENTREPRENEUR IN THE HISTORY OF THE
REPUBLIC OF TURKEY: NURİ DEMİRAĞ AND HIS ACTIVITIES
Âdem ÇELİK1

ABSTRACT
Mühürdarzade Nuri Bey, who was born in Divriği town, Sivas, lost his father when has only three.
Despite his financial problems, he comleted his education successfully, and won Ziraat
Bank’sexamsand later, he worked Kangal and Koçkiri departments of Ziraat Bank. And later he
won Ministry of Finance exams. He became Finance Inspector in İstanbul. In the years of
occupation, he rejected working under the order of occupy force. He entered the cigaratte paper
working called “Türk Zaferi” and he obtained huge earnings in threeyears.
He completed the Works of 1200 km railway sand in 1935 he founded plane factory in Beşiktaş,
plane and motor factory and Sky School in Divriği. He founded the basement of Turkish Aviation..
With the entrepreneur of Nuri Bey, Bursa Sümerbank, Karabük İron-Steel, İzmit Selulite, Sivas
Chement Factories and İstanbul Market Place buildings were founded. After the death of Atatürk,
he founded National Development Party and he died in 1957.
KeyWords: Demirağ, Sky School, PlaneFactory, National Development Party

ÖZET
1886 yılında Sivas’ın Divriği kasabasında dünyaya gelen Mühürdarzade Nuri Bey, henüz üç
yaşındayken babasını kaybetmiştir. Maddi imkânsızlıklara rağmeneğitimini başarıyla tamamlayan
Nuri Bey Ziraat Bankasının açtığı sınavı kazanarak bu bankanın Kangal ve Koçkiri şubelerinde
çalışmış daha sonra Maliye Bakanlığının sınavını kazanarak İstanbul’da Maliye Müfettişi olmuştur.
İşgal yıllarında işgalcilerin emri altında çalışmayı reddederek “Türk Zaferi” adını verdiği sigara
kâğıdı işine girmiş ve üç yıl içerindebüyük kazançlar elde etmiştir.
Fransızların yarım bıraktığı 1200 km’lik demiryolu yapımını tamamlamış ve1935 yılında,
Beşiktaş'ta “Uçak fabrikası”, Sivas Divriği de “Uçak ve Motor fabrikası” ile “Gök Okulunu”
kurarak Türk havacılığının temellerini atmıştır.
Nuri Bey’in girişimleriyle Bursa Sümerbank, Karabük Demir-Çelik, İzmit Selüloz, Sivas Çimento
Fabrikaları ve İstanbul Hal Binası yaptırılmıştır. Atatürk’ün ölümünden sonra siyaseten bitirilen
Nuri Bey, Milli Kalkınma Partisi’ni kurmuş ve 1957’de vefat etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Demirağ, Gök Okulu, Uçak Fabrikası, Milli Kalkınma Partisi

1. GİRİŞ
18.Yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi İnkılabı ile beraber insan gücüne
dayalı üretimin yerini hızlı ve seri üretim almıştır. Sanayi İnkılabının sembolü olan buharlı
makinalar başlangıçta kömür yataklarında ve fabrikalarda kullanılırken 19.Yüzyıla gelindiğinde
1

Okutman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı, ademcelik@mu.edu.tr
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gemicilik sektöründe de kullanılmaya başlayacaktır.2 Artık yelkenli gemilerin yerini daha büyük ve
hızlı hareket edebilen buharlı gemiler almıştır. Bu durum gemilerin yük ve yolcu kapasitesini
arttırıp, mesafeleri kısaltmış ve yeni coğrafyaların keşfine zemin hazırlamıştır. Avrupalı sömürgeci
devletler büyümek, zenginleşmek ve daha güçlü hale gelmek için başta Amerika, Uzak
Doğu,Hindistan, Afrika ve Osmanlı coğrafyasına yönelmiştir.3 Sömürgecilik faaliyetleri ile siyasi,
askeri ve ekonomik güç haline gelen Avrupalı devletler sanayi alanında da büyük atılımlar yaparak
hızla gelişmişlerdir.
Batı’nın askeri, ekonomik ve sanayi alanlarındaki gelişmeleri karşısında geri kalan Osmanlı Devleti
zamanlazayıflamayave çökmeye başlamıştır. Bu durum karşısında bir takım ıslahatlar yaparak
çöküşü engellemeye çalışmış ancak pek başarılı olamamıştır. Birinci Dünya Savaşı’na
Almanya’nın yanında giren Osmanlı Devleti, savaşı kaybetmiş ve savaş sonrasında 30 Ekim 1918
tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi ile savaştan çekilmiştir. Savaştan sonra binlerce
kilometrelik toprağını, milyonlarca insanı kaybeden Osmanlı Devleti, galip devletler tarafından yer
yer işgal edilmiştir.4
İşgaller karşısında Türk halkının Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlattığı ölüm-kalım
mücadelesi olan Milli Mücadele çok zor şartlar altında başarıya ulaşmış ve 29 Ekim 1923’te
Cumhuriyet ilan edilerek Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında birçok
vatanperver insan yeni kurulan bu devleti bilimde, sanayide ve teknolojide en ileri seviyelere
çıkarmak için büyük bir mücadele içine girmiştir. Bu vatanperver insanlardan biri de girişimciliği
ile ön plana çıkan ancak zamanla unutulan ya da unutturulan Nuri Demirağ’dır.5

2. NURİ DEMİRAĞ’IN HAYATI VE KİŞİLİĞİ
1886 yılında Sivas’ın Divriği kasabasında dünyaya gelen Mühürdarzade Nuri Bey, henüz üç
yaşındayken babasını kaybetmiştir.6Nuri Bey’in annesi büyük fedakârlıklargöstererek ailesinin
geçimini temin ederek çocuklarının eğitimini aksatmamaya çalışmıştır.7Annesinin çektiği sıkıntıları
gören Nuri Bey, ailesine destek olmak amacıyla çalışmaya başlamış ve bu arada eğitimini de ihmal
etmemiştir.
Maddi imkânsızlıklara rağmen eğitimini başarıyla tamamlayan Nuri Bey, 1903 yılındahenüz on
yedi yaşında iken Ziraat Bankasının açtığı sınavı kazanarak bu bankanın Kangal şubesinde 400
kuruş maaşla işe başlamıştır. Aldığı maaşın bir kısmını annesine bir kısmını da okulda okuyan
kardeşine göndererek onlara destek olmaya çalışmıştır.8 Daha sonra aynı bankanın Koçkiri
şubesinde çalışmaya başlayan Nuri Bey, çalışkanlığı ve kredi bataklığına batmış köylüyü ve
esnafın haklarını savunması ile ön plana çıkması O’nu sevilen bir kişilik haline getirmiştir.1911
yılında Nuri Bey’e daha farklı bir görev verilerek, İstanbul’daki Hal Müdürlüğü refikliğine
getirilmiştir.9Bu görevde iken yapılan yolsuzlukları, savurganlıkları, vurdumduymazlıkları bizzat
gören Nuri Bey, bu acı tablo karşısında çok üzülmüş ve memleketin içine düştüğü duruma bizzat
şahit olmuştur. Elinden geldiğince bu olumsuzlukları engellemeye çalışmış ancak pek başarılı
olamamıştır. İstanbul’da bulunduğu sırada İstanbul Darül-Fünun’da bazı derslere katılarak kendini
geliştirme yoluna gitmiş ve bu azminin neticesi olarakMaliye Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak
İstanbul’da Maliye Müfettişi olmuştur.10
Çalışmayı seven, haksızlıklara boğun eğmeyen, sadece kendisini düşünmeyip çevresindeki
insanlara yardım etmeyi düstur haline getirmiş olan Nuri Bey, 1920 yılında İstanbul İtilaf
Devletlerinin işgali altında iken Beyoğlu’nda işgalcilerin ve onların maşası olan gayri Müslimlerin
hakaretine uğrayarak başındaki fesi yere atılmıştır. Bu durum karşısında “Milli haysiyet ve şerefi,
2

Peter Padfield,MaritimePower, TheOverlookPress,Woodstock&New York,2006, s.367-370
RaimondoLuraghi, Sömürgecilik Tarihi, İstanbul 2000, s.37-41
4
Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara 1983, s.171-174
5
M. Necmettin Deliorman, Nuri Demirağ’ın Hayat ve Mücadeleleri, Nu.D.Matbaası,İstanbul, 1957,s.6-7
6
Ziya Şakir, Nuri Demirağ Kimdir?, Kenan Matbaası, İstanbul, 1947, s.9-10
7
M. Necmettin Deliorman, a.g.e, s.11-13
8
Fatih M. Dervişoğlu, Nuri Demirağ Türkiye’nin Havacılık Efsanesi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2007, s.18-20
9
Ziya Şakir, a.g.e, s.25-26
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Fatih M. Dervişoğlu, a.g.e, s.65-68
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üç buçuk palikaryanın ayakları altında çiğnenen bir hükümete memurluk edemem“ diyerek
müfettişlik görevinden istifa etmiştir.11

3.NURİ DEMİRAĞ’IN GİRİŞİMCİLİĞİ VE FAALİYETLERİ
3.1. Memurluktan İstifa ve “Türk Zaferi Sigara Kâğıdı” Üretimi
Nuri Bey, memuriyetten istifa ettikten sonra boş durmamış ve memuriyet hayatında biriktirmiş
olduğu 252 lirayla ticaret yapmak istemiştir. O dönemde ticari sektörlerin büyük kısmı gayri
Müslimlerin elinde bulunmakta idi. Yaptığı fizibilite çalışması sonucu gayri Müslimlerin tek elinde
olan ancak çok para getiren bir sektöre girmeyi düşünmüştür. Nuri Bey, köylüsünden şehirlisine,
çiftçisinden işçisine ve memuruna kadar her kesimden insanın kullandığı ve para harcadığı sigara
kâğıdı işine girmiş ve o dönemde Anadolu halkının da nabzını ölçerek ürettiği sigara kâğıdına
“Türk Zaferi” adını vermiştir.12Milli Mücadele’nin devam ettiği bu süreçte bu isim büyük bir yankı
bulmuş ve “Türk Zaferi”ne karşı yoğun bir ilgi oluşmuştur. Kısa sürede büyük satışlar yapan Nuri
Bey, 252 Lirasını 84000 Liraya çıkarmayı başarmıştır.13 Nuri Bey’in sigara kâğıdı ticaretinde üç
prensibi vardır. Bunlar; “Satış Peşin, Fiyat Kesin, Pazarlık Yok” prensibidir.14

3.2.Demiryolu Yapımı ve Nuri Bey’e “Demirağ” Soyadının Verilmesi
Cumhuriyet henüz ilan edilmeden önce yeni kurulacak devletin nasıl bir ekonomik program takip
edileceği, hangi yatırımların yapılması gerektiği gibi meselelerin görüşülmesi amacıyla 17 Şubat04Mart 1923 tarihleri arasında Mustafa Kemal Paşa başkanlığında İzmir İktisat Kongresi
düzenlenmiştir. Bu kongrede alınan kararlardan bir tanesi de “Demiryollarının yapımına kısa
sürede başlanmalıdır.” maddesidir.15
Savaştan harap ve yoksul çıkmış bu milletin tekrar ayağa kalması gerekmekteydi. Bunun için de
memleketin yeniden inşası ve bayındır hale getirilmesi için bir takım çalışmalar yapılmıştır. Bu
çalışmalardan bir tanesi de 1924 yılında çıkarılan Samsun-Sivas Demiryolu ihalesidir.
Mühürdarzade Nuri Bey ihalenin ilk 7 kilometrelik kısmını almıştır. Aldığı ihaleyi kısa sürede ve
yabancılara ödenen ücretin çok altında başarıyla tamamlamıştır.16 Böylece yabancıların tekelinde
olan demiryolu yapımı Nuri Bey’in başarısı ile kırılmış ve bundan sonra birçok ihale kendisine
verilmiştir. Anadolu’da yaklaşık 1200 kilometrelik demiryolu yapımını tamamlamış ve Mustafa
Kemal Atatürk tarafından bu başarılarından dolayı O’na “Demirağ” soyadı verilmiştir.17 Nuri
Demirağ tarafından yapımı tamamlanan demiryolları ve güzergâhları şunlardır: Samsun-Sivas
Hattı, Fevzipaşa-Diyarbakır Hattı, Afyon-Antalya Hattı, Sivas-Erzurum Hattı, IrmakFilyos(Zonguldak)Hattı.18

3.3.Nuri Demirağ’ın Diğer Çalışmalarıve Projeleri
Nuri Demirağ, demiryolu yapımından başka birçok alanda da girişimlerde bulunmuştur. Ulus’taki
Büyük Millet Meclisi Binası, Karabük Demir-Çelik Fabrikası inşası, İzmit Selüloz Fabrikası,
Bursa’da Sümerbank Merinos Fabrikası’nın İnşası, İstanbul Kadıköy’deki Hal Binası, EceabatHavza Şosesi yapımlarını almış ve başarıyla bitirmiştir. Bununla beraber Türkiye’de ilk yerli
paraşüt üretimini de başlatan Nuri Demirağ olmuştur.19
11

Ziya Şakir, a.g.e., s.37-38
Ziya Şakir, a.g.e, s.40-42
13
Demirhan Fahri Erdem, Cumhuriyet Türkiyesi’nin “Farklı” İşadamı Nuri Demirağ’ın Havacılık Sanayi ve Karadeniz’den Akdeniz’e
Bütünsel Kalkınma Projeleri, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Bahar 2016, Sayı 49, s.192
14
M. Necmettin Deliorman, a.g.e, s.71-75
15
Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri, I.Devre, Cilt:XXVII, s.170-177
16
M. Necmettin Deliorman, a.g.e, s.15
17
Fatih M. Dervişoğlu, a.g.e, s.70-75
18
M. Necmettin Deliorman,a.g.e, s.81-85
19
Ziya Şakir, a.g.e, s.50 ; Fatih M. Dervişoğlu, a.g.e, s.102-103
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Nuri Bey’in o günün Türkiye’si için hayati öneme sahip birçok projesi olmuştur. Bunlardan
ilkiİstanbul Boğazı üzerine iki kıtayı birbirine bağlayacak olan Köprü Projesidir. 1931 yılında
İstanbul’un tarihi dokusuna uygun olarak Golden Gate Köprüsü20 benzeri bir köprünün yapımı için
gerekli hazırlıkları ve çalışmaları başlatan Nuri Bey, 2560 metre uzunluğunda, 21 metre
genişliğinde olan köprü projesini 1935 yılında Salih Bozok aracılığıyla Cumhurbaşkanı Mustafa
Kemal Atatürk’e ulaştırmıştır. Atatürk, Nuri Bey’in köprü projesini beğenmiş ve hükümete
göndermiştir. Ancak Başbakan İsmet İnönü ve Nafia Vekili Ali Çetinkaya projeye sıcak
bakmayarak projeyi reddetmişlerdir. Bunun üzerine Nuri Bey, o dönemde gerçekten de ihtiyaç olan
böyle bir projenin reddedilmesine kızarak şunları söylemiştir: ”Bu iş olacaktır. İstanbul buna
muhtaçtır. Ben yapamazsam, evladıma bırakırım, o yapar. Ama vasiyet edeceğim, köprünün üstüne
İnönü ve Çetinkaya geçemez diye levha assınlar.”21
Nuri Demirağ, 1950 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarını kaybettiği ve on yıllık
Demokrat Parti iktidarı döneminde de boş durmamış ve birçok proje geliştirmiştir. Nitekim 31
Mayıs1953 tarihinde Millî Kalkınma Partisi Kongresindeki Beyanatında “İstanbul Üsküdar’da 22
farklı branşta hizmet verecek İstanbul Teknik ve Ahlak Üniversitesi kurmayı
amaçlamıştır.22Kurulacak üniversite sayesinde ülkenin teknik alanda gelişimi sağlanacak ve Ahlak
yani İslam Üniversitesi ile İslam coğrafyasından gelen Müslüman çocuklar eğitilecektir.23Nuri
Bey’in diğer projesi ise İskenderun-Giresun arasına 600 kilometrelik Akdeniz’i Karadeniz’e
bağlayan ve üzerinde modern köy ve kasabaların inşa edileceği yol projesidir. Bu projenin
gerçekleşmesi ile iç kesimlerde kalan yerlerle ulaşım sağlanacak ve ülkenin geri kalmış bölgeleri
kalkınacaktı.Keban Barajı Projesi de Nuri Bey’in üzerinde durduğu başka bir proje olmuştur. Fırat
Nehri üzerine kurulması düşünülen Keban Barajı sayesinde ülkenin elektrik ihtiyacı karşılanacak,
tarım arazileri sulanarak üretim arttırılacaktı.24
Nuri Bey’in büyük uğraşlar vererek gerçekleştirmeye çalıştığı ve tamamı ülkenin menfaatlerine
olan bütün projeleri gerçekleştirilememiştir. O’nun ölümünden sonra bazı projeleri hayata
geçirilmiş ama geç kalınmıştır.

3.4.Türk Havacılığı ve Türk Uçağı Üretimi
1936 yılına gelindiğinde Nuri Demirağ’ın serveti 11 milyon liraya yaklaşmıştır. O dönemde
Türkiye’nin bütçesi 212 milyon iken Nuri Bey’in birikimi dikkate şayandır.25 Ancak Nuri Bey bu
kazancını haklı ve meşru yollardan sağlamıştır. O dönemde siyasilere yakınlığı ile bilinen savaş
zenginlerinden olmamıştır. Yolsuzluk, karaborsacılık, dolandırıcılık, tefecilik yaparak zengin
olmamıştır. Bütün birikimini gayet planlı ve hesaplı hareket ederek temin etmiştir.26Yaptığı
yatırımlar, demiryolları, fabrikalar, işletmeler vs. hepsi bu aziz milletin menfaatine olan
girişimlerdir. Bu girişimlerin en önemlisi havacılık sektöründe olmuştur.27O dönemde Nuri Bey’in
girişimleri ve gayretleri ile açılanPilot Okulu ve kurulan Uçak Fabrikası, genç Cumhuriyete yeni
bir ivme kazandırmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk Hava Kurumu vasıtasıyla halktan ya da zengin insanlardan
toplanan yardımlarla dışarıdan uçak satın alınıyor ve alınan uçaklar Türk Hava Ordusu’na hibe
edilmekteydi. 1935 yılında uçakların bedeli 35- 40 bin iken Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 bin lira
vererek başlattığı uçak alımı kampanyasına o dönemin zenginlerinden Vehbi Koç 5 bin lira
vermiştir. Nuri Bey’in kardeşi Abdurrahman Naci Bey ise 3 uçak alacak yardımı yapacağını ifade
etmiştir.28Nuri Demirağ ise uçak alımına yardım yapıp-yapmayacağı sorulduğu zaman şu cevabı
20

Amerika Bileşik Devletlerinde Kaliforniya’daki San Francisco Körfezi’nin girişinde, Golden Gate Boğazı üzerinde mimar
IrvingMorrovtarafından 1933-1937 yılları arasında yapılmıştır. Nuri Bey, İstanbul Boğazı’na yapmayı planladığı köprüyü aynı kişiye
yaptırmayı düşünmüştür.
21
Demirhan Fahri Erdem, a.g.m, s.204
22
Nuri Demirağ’ın 31 Mayıs 1953 tarihinde Millî Kalkınma Partisi Kongresi’ndeki Beyanatı 1953, s.8
23
Demirhan Fahri Erdem, a.g.m, s.205
24
Nuri Demirağ’ın 31 Mayıs 1953 tarihinde Millî Kalkınma Partisi Kongresi’ndeki Beyanatı 1953, s.9-10
25
Fatih M. Dervişoğlu, a.g.e, s.91
26
Ziya Şakir, a.g.e, s.4-5
27
M. Bahattin Adıgüzel, Türk Havacılığında İz Bırakanlar, THK Kültür Yayınları, No:7, Ankara, 2006, s.123-127
28

Osman Yalçın, Mühürdarzade Nuri Bey’in (Demirağ) Hayatı ve Çalışmaları (1886-1957)Ankara
Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S.44, Güz 2009, s. 751-752
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vermiştir:“Siz ne diyorsunuz? Benden bu millet için bir şey istiyorsanız, en mükemmelini
istemelisiniz. Mademki bir millet tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının
lütfundan beklememeliyiz. Ben bu uçakları fabrikasını yapmaya talibim.”29
Nuri Bey, uçak üretiminin zor ve pahalı olduğunun bilincindedir. Ancak bir milletin savunma
sanayisinin dışa bağımlı olması geleceğinin başkalarına bağımlı olması demektir. Bu bilinç ve
kararlılıkla yola çıkan Nuri Bey, Uçak Mühendisi Selahaddin Alan ile ortaklık kurarak Avrupa
uçak sanayi tesislerini gezmiştir.Uçak sanayii alanında önemli bir isim olan Prof. Gasner ile bir
anlaşma yapılarak onun yardımı alınmıştır.30
1936 yılında yapılan hazırlıklar tamamlandıktan sonra günümüzde Deniz Müzesi olarak kullanılan
“Beşiktaş Tayyare Etüt Atölyesi “kurulmuştur. Daha sonra bu atölye uçak fabrikası haline
getirilmiştir. Aynı yıl Sivas Divriği’depilot yetiştirmek amacıyla “Gök Okulu” kurulur. Uçuşların
yapılması amacıyla da günümüzde Yeşilköy Atatürk Havalimanı olarak kullanılan Elmas Paşa
Çiftliği satın alınmıştır.31 Geniş bir alanı kapsayan Elmas Paşa Çiftliği’nde Gök Okulu, hangarlar,
atölyeler ve uçuş pistleri kurularak daha kapsamlı bir hale getirilir. Gök Okulu’nda yetiştirilen
pilotlar mezun olurken; “Vatanına bağlı, milletinin değerlerine saygılı olacakları,işretten, oyundan,
iffetsizlikten, eğrilikten, tembellikten ve zulümkârlıktan sakınacaklarını” söyleyerek diploma
almışlardır. Bu okuldan yaklaşık 290 kişi diploma alarak pilot olmuştur.32
Nuri Demirağ’ın Beşiktaş tesislerinde üretilen uçaklar büyük bir beğeni kazanır, üretilen uçaklarla
ilk uçuşlar başarı ile tamamlanır. 1938 yılında Nuri Bey’e Türk Hava Kurumu tarafından 10 adet
uçak ve 65 adet planör siparişi verilmiştir.33Bir milletin kendi göklerinde kendi uçağının uçacak
olması bağımsızlığının simgesidir. Nuri Bey’in ifadesi ile“Göklerine hâkim olamayan milletlerin
âkıbeti felâket olur. Bunun içindir ki, göklerine hâkim olamayan milletler yerlerde sürünmeye,
yerin dibinde çürümeye mahkûmdur” sözü O’nun havacılık ve uçak sanayine verdiği önemi
göstermektedir.Artık bu millet için hayati öneme sahip bir alanda büyük bir adım atılmış ve Nuri
Bey için bir tutku haline gelen bu hayali gerçekleşmiştir.34
1939 yılı Nuri Demirağ için sıkıntılı olmuştur. Uçak mühendisi olan Sebahattin Alan’ın çizimini
kendisinin yaptığı ve yine kendisinin kullandığı Nu.D-36 tipi uçağın Eskişehir’de inişi sırasında
hayvanların havaalanına girmemesi için açılan hendeğe düşmesi ve Selahaddin Alan’ın şehit
olması beraberinde bir takım olumsuzluklar getirmiştir. Bu kazadan sonra Türk Hava Kurumu 3
Mart 1939 tarihinde siparişleri teknik şartlara uymadığı gerekçesi ile iptal etmiştir. Bu durum Nuri
Bey’i zor durumda bırakmıştır.35
Nuri Bey, tüm olumsuz koşullara rağmen kendi mücadelesine devam etmiş ve haklılığını
ispatlamaya çalışmıştır. Bu amaçla üretilen uçakların kalitesini ve dayanıklılığını göstermek
amacıyla ilk uçuşunu 1941 yılında memleketi Divriği’ye yapmıştır.Ardından Adana, Konya, Bursa,
Malatya, Elazığ, Kütahya, Eskişehir ve Ankara’ya Türk yapımı uçaklarla uçuşlar
gerçekleştirilmiştir. Bu uçuşlarda hiçbir sorunla karşılaşılmamış ve uçuşlar başarı ile
tamamlanmıştır.36Bütün bu uçuşlarda adeta haklılığını ispatlayan Nuri Bey’in bu girişimi sonuç
vermemiş ve Türk Hava Kurumu kararından vazgeçmemiştir.
Havacılık alanındaki bu gelişmeler halkın da büyük beğenisini kazanmıştır.Nuri Demirağ’ın
havacılık alanındaki bu başarıları Türk basınında büyük yankı bulmuştur. Nitekim 15 Ağustos 1941
tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde; “ bundan sonra kendi mühendislerimiz, kendi teknisyenlerimiz
yetişecek ve yeni tayyare ve motor fabrikaları açılarak, yüzde yüz Türk havacılığının doğacağı”
belirtilmiştir.37 Nuri Bey, havacılık alanında bu başarısını halka göstermek amacıyla bir tören
düzenlemiştir.24 Ağustos 1942 tarihinde Gök Okulu’nda ve İstanbul’daki havaalanında yapılan bu
tören büyük bir yankı bulmuş, binlerce insan havaalanını doldurarak Türk gençliğinin havacılık
29

Fatih M.Dervişoğlu, a.g.e, s.89-90
Osman Yalçın, a.g.m, s.752
M. Necmettin Deliorman, a.g.e, s.35
32
Fatih M.Dervişoğlu, a.g.e, s.99-100(EK-2)
33
Ziya Şakir, a.g.e, s.139-140
34
M. Necmettin Deliorman, a.g.e, s.28
35
Demirhan Fahri Erdem, a.g.m, s.199
36
Osman Yalçın,a.g.m, s.754
37
Cumhuriyet Gazetesi, 15 Ağustos 1941
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sahasındaki yüksek kabiliyet ve kudretini gözlerde canlandıran mükemmel bir törene şahit
olmuştur.38
Hava Kuvvetlerindeki uçak mühendislerinden oluşan bir komisyon, üretilen bu uçaklar üzerinde
uzun süren teknik incelemeler ve denemeler yaparak üretilen uçaklar hakkında olumlu rapor
hazırlamışlar ve bu raporu Türk Hava Kurumu bildirmiş ve uçaklara uçuş izni vermiştir. Ancak
Türk Hava Kurumu bu komisyonunun raporlarını dikkate almayarak uçakları satın almamıştır.
Hatta Nuri Demirağ’a ödenen kırk bin lirayı geri almıştır.39 Bunun üzerine Nuri Demirağ, 1943
yılında Türk Hava Kurumu aleyhine dava açmıştır. Nuri Bey, Türk Hava Kurumu’nun bütün
iddialarını reddederek şartnamenin Türk Hava Kurumu tarafından ihlal edildiğini ve zararların
tanzim edilmesini istemiştir.40 Ancak mahkeme Nuri Bey’in aleyhine karar vermiştir.
Nuri Bey, giriştiği hukuk mücadelesini bilirkişinin olumlu raporuna rağmen kaybetmiş ve ürettiği
uçakların alımı yapılmadığı gibi dış ülkelere satışı da yasaklanmıştır.41 Nuri Bey, bütün bu
zorluklara rağmen yapımına Salahattin Alan tarafından başlanan ancak onun ölümü ile bir süre ara
verilen Nu.D.38 tipi uçağın yapımını tamamlamıştır. Ancak maddi sıkıntılar sebebiyle bu uçağın
seri üretimine geçilememiş ve kısa süre sonra Nuri Demirağ’ın Yeşilköy’deki tüm tesislerine
devletin el koyması ve buradaki tesisleri kamulaştırması Nuri Demirağ’ı iflasa sürüklemiştir. 42
Hukuk mücadelesini kaybeden Nuri Bey, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye iki mektup
yazarak ve bilirkişinin olumlu raporlarını da ekleyerek uzun uzadıya meramını anlatmaya çalışır
ancak sonucu değiştiremez. Üretilen uçaklara İspanya, Mısır, İran ve Irak gibi devletler talip olur
ancak bu da engellenir. Uçaklar uzun yıllar Yeşilköy hangarında çürümeye terkedilir ve
nihayetinde hurdacıya verilirler. Böylece Nuri Bey’in büyük bir azim ve kararlılıkla başlattığı bu
girişimi ve girişimciliği bitirilmiş olur.43

4.MİLLİ KALKINMA PARTİSİ
Nuri Demirağ, hukuk alanında mücadelesinde başarısız olmuş ve bunun üzerine mücadelesine
siyaseten devam etmek istemiş ve bu amaçla 18 Temmuz 1945 tarihinde Türkiye’nin ilk muhalefet
Partisi’ni kurmuştur.44Nuri Bey, İsmet İnönü döneminin devletçi ekonomi modelinin hür teşebbüsü
öldürdüğünü ileri sürmüş ve kurduğu Milli Kalkınma Partisi liberal bir siyasi program takip
etmiştir.45Sosyal hayatta ise ahlaklı olmayı düstur haline getirmiş olan Nuri Bey, gerek ticaret
hayatında gerekse siyaset hayatında şu ilkeleri: ”İşretten (İçki içmekten), Oyundan (Kumardan),
İffetsizlikten (Namussuzluktan), Eğrilikten, Tembellikten ve Zulüm Etmekten Sakın” prensip
haline getirmiştir.46
Milli Kalkınma Partisi’nin kurulduğu yıllarda Demokrat Parti’nin kurulması ve faaliyete geçmesi
Milli Kalkınma Partisi’ni gölgede bırakmıştır. 1950 seçimlerinde pek varlık gösterememiş ve
milletvekili çıkaramamıştır. 1954 seçimlerinde Demokrat Parti’den Milletvekili olan Nuri Demirağ,
burada da istediği projeleri gerçekleştirememiş ve Demokrat Parti’den istifa etmiştir. Kısa süre
sonra 13 Kasım 1957 tarihinde şeker hastalığından dolayı vefat etmiştir.47

38

Tasvir-i Efkâr Gazetesi, “Nuri Demirağ Gök Okulu’nda Tören” başlıklı haberde “Dün havaalanına dolan mahşeri kalabalık Türk
Gençliğinin havacılığa karşı duyduğu derin aşkı açıkça ifade etmektedir.” Denilmektedir. 24 Ağustos 1942 (EK-3)
39
M. Necmettin Deliorman, a.g.e, s.34-36
40
Ziya Şakir, a.g.e, s.118
41
Tuncay Deniz, Türk Uçak Üretimi-Turkish AircraftProduction, 2004, Türkiye, s.30-33
42
M. Bahattin Adıgüzel, a.g.e, s.208-209
43
Fatih M.Dervişoğlu, a.g.e, s.113-117
44
Vatan Gazetesi, “Milli Kalkınma Partisi Dün Törenle Açıldı.” 28 Ekim 1945, Yıl:6, Sayı:1587
45
Milli Kalkınma Partisi 1949 Yılı Umumî Kongresi (1949), İstanbul, Vakit Matbaası, s.19-20
46
M. Necmettin Deliorman, a.g.e, s.138
47
Milliyet Gazetesi, 14 Kasım 1957
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SONUÇ
Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasından sonra savaşta yakılıp yıkılan Anadolu’nun imarı ve
yeniden inşası çalışmalarında önemli hizmetleri olan Mühürdarzade Nuri Bey, Cumhuriyet
tarihinde ilklerin öncülüğünü yapmıştır.
İstanbul’un işgal yıllarında Maliye Müfettişliğini bırakarak “Türk Zaferi” sigara kâğıdı ile işe
başlamış, daha sonra Anadolu’da 1200 kilometrelik demiryolu yapımını tamamlayarak demiryolu
yapımında öncü olmuştur. Bununla beraber o günün Türkiyesi’nde büyük ihtiyaç duyulan Karabük
Demir-Çelik Fabrikası inşası, İzmit Selüloz Fabrikası, Bursa’da Merinos Fabrikası’nın İnşası,
İstanbul Hal Binası, Eceabat-Havza Şosesi’ni bitirmiştir.
Çalışkanlığı, dürüstlüğü ile ön plana çıkan Nuri Bey, Türk havacılığının başlatılmasını, pilot
okulunun kurulmasını ve en önemlisi de ilk uçak fabrikasını yaparak onlarca uçak üretmiş ve tarihe
geçmiştir. Selahaddin Alan’ın Eskişehir’de hayatını kaybettiği kaza onunda bitişini hazırlamıştır.
Türk Hava Kurumu, Nuri Demirağ’ın tesislerinde üretilen yerli uçak siparişlerini iptal etmiştir.
THK’nın bu kararı Nuri Bey’i çok zor durumda bırakmıştır. Hava Kuvvetlerinde görev yapan
mühendislerden oluşan komisyonun üretilen uçaklarla ilgili olumlu raporuna rağmen THK verdiği
karardan vazgeçmemiştir. Nuri Demirağ, THK aleyhine dava açmış ancak bu davayı da
kaybetmiştir. Daha sonra Yeşilköy’deki tüm tesislerine el konulan ve servetin büyük bir kısmını
kaybeden Nuri Bey, Milli Kalkınma Partisini kurarak siyaseten mücadeleye girişmiş ancak başarılı
olamamıştır. 1954 seçimlerinde Demokrat Parti’den Sivas milletvekili seçilmiş ve 1957 yılında
vefat etmiştir.

EKLER
EK-1Nu.D. Uçak Üretim Tesisleri
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EK-2 Nuri Demirağ ve Gök Okulu’nda Yetişen Pilotlar

EK-3Tasvir-i Efkâr Gazetesi, Gök Okulu’nda Tören ve Halkın Coşkusu
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BAŞARILI BİR GİRİŞİMCİ ÖRNEĞİ: “TERTİUS GAUDENS”
THE CASE OF SUCCESSFUL ENTREPRENEUR: “TERTİUS
GAUDENS”
Mustafa İNCİ1

ABSRACT
Coupled with development of capitalism primary aim of entrepreur is to increase his/her own
capital as a natural consequence of capital accumulation necessity. Entrepreneurs network location
plays a crucial role for this aim. Successful capitalists/entrepreneurs who seems like “tertius
gaudens” are actors who bridges and also have a successful entrepreneurship potential with bridges
position in the network, third person who benefits from social structure, create and enhance value
originating from brokerage. Study intents to introduce “tertius gaudens” are actors who have a
successful entrepreneurship potential and presents the tertius strategies, potential tertius examples
within the scope of Structural Holes Theory.
Keywords: Entrepreneur, Tertius Gaudens, Burt, Structural Holes Theory.

ÖZET
Kapitalizmin gelişimi ile birlikte sermaye biriktirme zorunluluğunun doğal bir sonucu olarak
girişimcilerin temel amacı, kendi sahip olduğu sermayeyi büyütmektir. Girişimcilerin içerisinde yer
aldıkları girişimci ağlarındaki (sermaye grup/fraksiyonları) konumları bu amaca ulaşmada önemli
bir role sahiptir. Burt’ün köprü kuran ve aynı zamanda ağ içerisindeki köprü kurucu konumu
itibariyle başarılı girişimci potansiyeline sahip aktör, sosyal yapıdan fayda elde eden üçüncü kişi
olarak gördüğü başarılı kapitalist/girişimci (“tertiusgaudens”) diğer aktörlerle olan aracılık
bağlantıları kaynaklı değer yaratan ve değer arttıran kişidir. Çalışmada başarılı bir girişimci olma
özelliğine sahip olduğu iddia edilen tertius’lar tanıtılmaya çalışılarak; tertius stratejileri, potansiyel
tertius örnekleri, Burt’ün Yapısal Boşluklar Kuramı ışığında sunulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Girişimci, Tertius Gaudens, Burt, Yapısal Boşluklar Kuramı

1. GİRİŞ
Granovetter’in öncüsü olduğu Sosyal Ağ Görüşü Yaklaşımı, kalkınmanın sağlanmasında
girişimcileri anahtar bir aktör olarak görmektedir. Bu yaklaşıma göre girişimciler, başlangıçta
kredi, sigorta ve finansman için yakın komşu ve arkadaşlarına ihtiyaç duyarlarken işlerini
büyütürken daha geniş ürün ve faktör piyasalarına muhtaç olurlar.
Granovetter (1995), başlangıçta bireylerin kapalı topluluk üyeliğinden faydalanmasına olanak
sağlayan mekanizmanın söz konusu bireylere bu kapalı topluluğun üzerinde daha geniş sosyal
ağlara katılımını sağlayan beceri ve kaynaklar elde etmesine imkân vereceğini ve böylece
bireylerin ana ekonomi içerisinde yer alacaklarını ileri sürerek; bu mekanizma çerçevesinde
ekonomik kalkınmanın gerçekleşeceğini savunmaktadır. Yoksul olan girişimciler, ağları
genişledikçe kapalı ağ yapılarından zayıf ağ yapılarına doğru geçildikçe, yenilik yapma ve
1
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girişimci olma özelliklerinin gelişmesi ve Burt’ün deyimiyle (1992: 30-31) “akıllı girişimci yani
ilişkilerde üçüncü kişi (tertius gaudens)” olma olasılığının ortaya çıkışı ile refahlarını artırarak
ekonomik kalkınmaya hizmet ederler.
Granovetter sonrası sosyal ağ kuramcılarından Burt ve Lin’in çalışmaları (özellikle Burt, 1992,
1995 ve Lin, 1999) girişimcilerin sosyal ilişkilerine yatırım yapmalarının sosyal uyumu ve
dolayısıyla ekonomik kalkınmayı artırabileceğini iddia etmektedir. Ancak, bu türden bir yatırımın
kalkınma süreci ile ilişkilendirilmesi sorunlu görülmektedir çünkü bu türden bir sermaye sahibi
olmaya çalışan girişimci/kapitalist, rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışmaktadır ve temel amacı
kendi sahip olduğu sermayeyi büyütmektedir. Bu nedenle, girişimcilerin sosyal ilişkilerine yatırım
yapmalarının kalkınma etkisinden çok bireysel, grup içi ve/veya yerel büyüme etkilerinden söz
edilebilir. Burt’ün “tertius gaudens” (köprü kuran ve aynı zamanda ağ içerisindeki köprü kurucu
konumu itibariyle başarılı girişimci potansiyeline sahip aktör, sosyal yapıdan fayda elde eden
üçüncü kişi) olarak gördüğü başarılı kapitalist/girişimci (Burt, 1995: 34) yerel kalkınmadan ziyade
bireysel, grup içi ve/veya yerel büyüme üzerinde etkili olmaktadır. Çalışmada başarılı bir girişimci
olma özelliğine sahip olduğu iddia edilen tertius’lar tanıtılmaya çalışılarak; tertius stratejileri,
potansiyel tertius örnekleri, Burt’ün Yapısal Boşluklar Kuramı ışığında sunulmaya çalışılacaktır.
Ayrıca Muğla yerelinde tertius gaudens olma potansiyeline sahip aktör örneklerine de yer
verilecektir.

2. YAPISAL BOŞLUKLAR KURAMI
Burt, Yapısal Boşluk Kuramını anlattığı çalışmasına (1992: 1) şu soru ile başlamaktadır;
“Oyuncular diğer oyuncularla ilişki kurarlarken rekabet nasıl işleyecektir?”. Burt’e göre (1992: 1)
çoğu rekabetçi davranış ve bu davranışların sonuçları, rekabet ortamının sosyal yapısı içerisindeki
”boşluk”lara aktörlerin ulaşma durumlarına göre anlaşılabilir. Oyuncular diğer oyuncuların
bazılarına bağlıdırlar, onlara güvenirler, onları destekleme zorunlulukları vardır ve takas konusunda
onlara bağımlıdırlar. Aktörlerin birbirleri ile olan bağlantıları, rekabetçi ortamın sosyal yapısı
içerisinde boşlukları var kılmaktadır. Sosyal yapı içerisindeki boşluklar, diğer bir ifadeyle yapısal
boşluklar, rekabetçi ortamdaki aktörler arasındaki bağlantısızlıklar ya da eşdeğersizliklerdir.
Yapısal boşluklar, bilgiye ulaşma, zamanlama, yönlendirme ve kontrol için girişimcilik fırsatları
olarak tanımlanmaktadır (Burt, 1992: 1-2). Bu bağlamda, yapısal boşlukların sermayesi de
ağlardaki aracılık fırsatlarının bir fonksiyonu olarak görülmektedir.

3. YAPISAL BOŞLUKLAR VE ARACI KONUMDAKİ AKTÖR
Burt’e göre (2000: 353) sosyal yapıdaki yapısal boşluklar, “ilişkileri ile boşlukları dolduran kişi
için bir rekabet avantajı sağlayacaktır. İki grup arasındaki yapısal boşluk, söz konusu gruplar
içerisindeki kişilerin birbirlerinden haberdar olmadıkları anlamına gelmemelidir. Bu sadece,
kişilerin kendi aktivitelerine odaklandıklarını ve diğer gruplarda yer alan kişilerin aktivitelerine
katılmadıkları anlamına gelmektedir. Yapısal boşluğun her iki tarafında yer alan kişi farklı bilgi
akışları ile donatılmıştır. Bu nedenle yapısal boşluklar, kişiler arasındaki bilgi akışına aracılık etme
ve boşluğun zıt taraflarında yer alan kişileri bir araya getiren projeleri kontrol etme fırsatını
vermektedir.”
Yapısal boşluklar, artıksız bilgi kaynaklarını ayırmaktadırlar. Artıksız bilgi kaynakları, birbirleriyle
örtüşen ya da aynılaşan bilgilerden (artık bilgi) ziyade birbirlerine eklenen ya da farklılaşan
bilgilerden (artıksız bilgi) oluşmaktadırlar (Burt, 2000: 353 ve Burt, 1992: 18). Gereksiz bilgiye
(artık bilgiye) ilişkin iki ağ göstergesi bulunmaktadır; türdeşlik ve eşdeğerlik. Türdeş ilişkiler
(diğerleri ile güçlü bağın varlığı durumundaki ilişkiler gibi) muhtemelen bireylere benzer bilgiler
sağlar ve bu nedenle artık ya da gereksiz bilgi yararları ortaya çıkar. Yapısal eşdeğerlik temelli
ilişkiler (aynı özellikler gösteren başka bir partideki idareci ile kurulan ilişki gibi) aynı bilgi
kaynaklarına sahip olmaya işaret eder ve bu nedenle yine gereksiz bilgi yararları ortaya çıkar (Burt,
2000: 353 ve Burt, 1992: 18-20).
Şekil 1. Sosyal Organizasyon ve Yapısal Boşluklar
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Kaynak: Burt, 2000: 349.

Sosyal organizasyonlar içerisinde farklı ağ yapıları içerisinde yer alan bireyler aracı (köprü)
konumunda iken hem farklı ağ yapılarındaki bilgi akışına aracılık etmekteler hem de bu bilgi
akışının kontrollerini de ellerinde bulundurmaktadırlar. Bu ise yapısal boşluğun her iki tarafında
yer aldıkları anlamına gelmektedir. Şekil 1’de Robert ve James aynı sayıda bağlantıya sahiptirler (6
güçlü ve 1 zayıf bağ). Fakat Robert James’e nazaran daha farklı bir konumda bulunmaktadır.
James, B kümesi içerisindeki kişilerle ve hatta B kümesinde yer alan kişilerin arkadaşlarının
arkadaşlarıyla bağlantıya sahiptir. James’in B kümesinin aktiviteleri hakkında iyi bir bilgiye sahip
olduğu beklenir. Robert’da B kümesinde yer alan kişilerle, onların arkadaşları ve arkadaşlarının
arkadaşları hakkında yani hemen hemen kümedeki herkesle bağlantıya sahiptir. Robert’ın yedinci
aktör ile olan güçlü bağı, A kümesinden elde edebileceği bir bilgi kanalını ve altıncı aktör ile olan
güçlü bağı ise C kümesinden elde edebileceği bir bilgi kanalına işaret etmektedir. Robert için
yedinci aktör ile olan ilişkisi, A kümesi ile direkt ve tek bağlantı kurabileceği ağ köprüsüdür.
Altıncı aktörle olan ilişkisi de bir ağ köprüsüne işaret etmektedir. Eğer Robert altıncı aktör ile olan
ilişkisini sona erdirirse, B ve C kümeleri arasında herhangi bir bağlantı kalmayacaktır. Robert, ağda
aracı konumuna sahiptir (Burt, 2000: 353).
Robert’ın diğer kümelerle olan aracı bağlantıları, kendisine farklı bilgilere ulaşma avantajı
sağlamıştır. Robert kümelerde yer alan çoğu kişiye doğrudan ya da dolaylı olarak
ulaşabileceğinden söz konusu kümeler hakkında en fazla bilgi sahibi olan aktördür. Üç farklı küme
(A, B ve C) ötesinde bağlantılarının çeşitliliği, Robert’ın daha az artık bilgi sahibi olacağı anlamına
gelmektedir (Burt, 2000: 353).
Robert sosyal organizasyonda bir kavşakta konumlandığından her üç kümede de yer alan aktiviteler
hakkında en önce bilgi sahibi olan aktördür. Ayrıca kümelerde yeni fikir ve davranışların
yayılmasından sorumlu bireylerle (kanaat önderleri gibi) haberleşme imkânına da sahiptir.
Robert’ın bağlantı çeşitliliğinin fazla olması, kümelerdeki aktörlerin yeni fırsatlara dâhil olma
süreçlerinde tartışacakları ve fikir alacakları öncelikli kişi olmasını sağlayacaktır. Robert’ın bu
konumu, söz konusu fırsatların varlığından haberdar olan ve bu fırsatlarla ilgili en önce bilgi sahibi
kişi olmasını sağladığından, onu ağ yapıları içerisinde yer alan diğer aktörlere daha çekici kılacaktır
(Burt, 2000: 353-534).
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Robert konumu gereği bilgi akışı yanında bilgiyi kontrol etme avantajına da sahiptir. Çünkü kopuk
olan bağlantıları bir araya getirebilecek pozisyonda bulunmaktadır. Robert’ın bağlantıları
arasındaki yapısal boşluklar, onun her bir bağlantıda farklı inanç ve kimlik sergileyen, aracı
iletişimini gerçekleştirebileceğini göstermektedir (Burt, 2000: 354).

4. “TERTIUS GAUDENS”: BAŞARILI GİRİŞİMCİ
Simmel ve Merton, yapısal boşluklar kaynaklı kontrol faydası elde eden kişileri “tertius gaudens”
olarak tanımlamışlardır (Burt, 2000: 354). Şekil 1’deki Robert, Burt’ün deyimiyle (1992: 34)
“tertius gaudens yani akıllı bir girişimci”dir. Robert, “diğer aktörlerle olan aracılık bağlantıları
kaynaklı değer yaratan ve değer arttıran kişi, kelimesi kelimesine girişimci”dir (Burt, 2000: 354 ve
1992: 34).
Burt, yapısal boşlukların; rekabetin varlığında, sosyal yapı içerisinde kimin/kimlerin fırsatlardan
haberdar olduğunu, ne zaman haberdar olduğunu ve kimlerin fırsatları değerlendireceğini nasıl
belirlediğini açıklamak için tertius gaudens kavramını kullanmıştır. Burt’e göre (1992: 30) “rekabet
arenasının sosyal yapısı, fırsatları tanımlar, oyuncu fırsatları izlemeye karar verir ve bazen başarılı
olur.” Söz konusu başarılı oyuncu, bilgi ve kontrol yararına sahip yapısal boşlukları dolduran aracı
konumdaki kişidir.
Tertius gaudens “yarar sağlayan 3. kişi”dir (Simmel, 1923/1950: 154, 232’den aktaran Burt, 1992:
30). Bu deyim bir İtalyan atasözü (2 savaşçı arasında 3. yarar sağlar) ve neşeli bir Hollandaca
kelime (gülen ya da sırıtan 3. kişi) ile varlığını sürdürmüştür. Bu deyim, diğerlerinin bölünmesi
(parçalanması) kaynaklı yarar sağlayan 3. kişiyi tanımlar (Burt, 1992: 30). Merton ise üçüncü
kişi’yi yani tertius’u şöyle tanımlamıştır (Merton, 1957/1968: 430-431); “ağın merkezinde yer alan
oyuncu, anlaşmazlığın (çatışmanın) odağıdır, kendi rol kümesinin2 üyelerinin çelişen taleplerine
dikkat çeken ve bu çelişen talepleri çözmek için rol kümesinin üyelerine bu çelişen talepleri bir
problem haline getiren üçüncü kişidir.”
2 tertius stratejisi vardır (Burt, 1992: 31): benzer (aynı) ilişki sonrası 2 ya da daha fazla oyuncu
arasında 3. kişi olma ve çelişen talepleri içinde barındıran 2 ya da daha fazla ilişkiye sahip
oyuncular arasında 3. kişi olma. İlki ve basit olanında strateji alışıldık bir şekilde alıcı ve satıcı
arasındaki ekonomik pazarlıkta ortaya çıkar. 2 ya da daha fazla oyuncu bir şey satın almak
istediğinde, satıcı daha yüksek fiyattan satış yapmak için karşı tarafın (alıcıların) tekliflerini
birinden diğerine değerlendirir. Burada satıcı, alışveriş ilişkisinde fayda sağlayan üçüncü kişi yani
tertius gaudens’dir. Bu strateji genişletilebilir: bir kadına birden fazla kişinin talip olması ya da bir
profesör için rakip kurumların eşanlı teklif önerileri gibi.
Aynı ilişki sonrası oyuncular arasında tercihe sahip olmanın kontrol faydaları, farklı ilişkilere sahip
oyuncuların eşanlı talepleri arasında tercihte bulunma şeklinde genişletilebilir. Bu strateji tertius’un
ikinci stratejisidir ve iki ya da daha fazla üst’ün otoritesi altındaki astların tercihlerinde (hiyerarşik
statüler arasında) görülebilir. Örneğin, bir öğrencinin üst düzey fakülte danışmanlarının eş anlı
talepleri arasında tercihte bulunması verilebilir (Burt, 1992: 31).
Tertius stratejileri için yapısal boşluklar ortam sağlamakta ve bilgi de tertius stratejilerinin asıl
kaynağını oluşturmaktadır. Tertius, tam, belirsiz ya da çarpıtılmış bilginin bağlantılar arasında
stratejik bir biçimde hareketini sağlamaktadır. Tertius’un sahip olduğu bilgi ve kontrol yararları,
birbirlerini pekiştirir ve zamanla birikirler (Burt, 2000: 355).
Burt, yapısal boşlukları dolduran kişilerin özellikleri (tertiuslar ya da başarılı girişimciler) ve bu
kişilerin aracı rollerini şu şekilde özetlemiştir (Burt, 2000: 355):
“Yapısal boşlukları dolduran bağlantı ağları zengin bireyler, daha fazla kazanç sağlayacak fırsatları
bilen, bu kazançların sağlanmasında parmağı olan ve bu kazançlar için baskıda bulunan bireylerdir.
Fırsatları geliştiren davranışlar çok sayıda ve değişkendir. Fırsatın kendisi ise sosyal yapıdaki boşluk
tarafından tanımlanır. Bu bağlamda, yapısal boşluklar içerisinde girişimcilik fırsatları zengin olan
ağlar girişimci ağları olarak ve yapısal boşlukları dolduran kişiler arası köprüleri inşa etmede
yetenekli kişiler ise girişimciler olarak görülmektedirler. Bu girişimciler bilgileri bürokrasiden daha
2

Rol kümesi, bireylerin belirli bir sosyal statüyü işgal etmelerinden dolayı sahip oldukları rol ilişkileri dizisini gösterir (Merton,
1957/1968: 423). Merton, ayrıca “statü kümesi” ile “rol kümesi” arasında belirgin bir ayrımda bulunmuştur. Bu konuda ayrıntılı bilgi
için Merton (1957/1968) 423-424 bakınız.
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etkin bir şekilde denetlerler. Bu girişimciler, günümüz dünyasındaki işlemlerden daha hızlı bir
şekilde bilgi aktarımını gerçekleştirirler ve daha fazla kişiye bilgi ulaştırırlar.
Bu girişimciler, bürokrasiden daha fazla sorumluluğa sahiptirler: ağın zamanı ve enerjisini
bir çözümden başka bir çözüme kolayca kaydırabilirler. Çevrelerinin kontrolünde, aracı olan
bireyler belirli bireylere resmi bürokrasinin basmakalıp çözümleri yerine geçebilecek koordine
edilmiş çözümler yaratabilirler. Daha hızlı ve iyi çözümler sunma ve maliyet avantajı sağlama
şeklindeki yararlar için, girişimci işletmeciler bürokrasi alternatifi karşısında daha ucuz bir
koordinasyon önerebilirler. Yapısal boşluklar içerisinde zengin ağlara sahip bireyler, kurumsal
otoritenin gücü ve piyasaların becerisi arasında bir yerlerde iş görürler ve piyasaların bağlantısız
kısımları arasında köprüler inşa ederler.”

Özetle, yapısal boşlukları dolduran tertiuslar (Şekil 1’deki Robert gibi), daha fazla sermayeye hatta
daha fazla aracı (köprü kuran) sermayeye sahiptirler. Tertius’lara yapısal boşluk boyunca sahip
olduğu ağ; geniş kapsamlı, erken ulaşılabilir ve diğer girişimciler için baskı unsuru olabilecek bilgi
sağlamaktadır (Burt, 2000: 355).

5. YAPISAL BOŞLUKLAR VE ZAYIF BAĞLAR
Mark Granovetter’in zayıf bağlara ilişkin geliştirdiği kuram, yapısal boşlukların bilgi yararları
üzerinde aydınlatıcı bir arka plan sağlamıştır (Burt, 1992: 25). Burt’e göre (1992: 26); birey
içerisinde yaşadığı kümedeki diğer bireylerle güçlü ilişkilere sahiptir ve bu kümelerde bilginin
yüksek bir hızda dolaşımı gerçekleşmektedir. Her birey diğer bireylerin bilgisine sahiptir. Bu
nedenle yeni fikir ve fırsatlara ilişkin bilgilerin yayılması, farklı kümelerdeki bireyleri birbirlerine
bağlayacak zayıf bağlarla mümkün olacaktır. Zayıf bağlar, sosyal kümeleri geniş bir toplumla
bütünleştiren bilgi akışının sağlanmasında önemli bir role sahiptirler (Burt, 1992: 26).
Şekil 2’de farklı oyuncuların içerisinde yer aldığı üç küme bulunmaktadır. Güçlü bağlar kalın
çizgilerle gösterilmekte ve kümeler içerisinde yer alan oyuncuları birbirlerine bağlamaktadır. Zayıf
bağlar ise kesikli çizgilerle gösterilmekte ve farklı kümeler arasındaki oyuncuları birbirlerine
bağlamaktadır.
Şekil 2.Yapısal Boşluklar ve Zayıf Bağlar

Kaynak: Burt, 1992: 27.

Oyunculardan bir tanesi (YOU) kendi kümesinde bulunan aktörlerle olan iki güçlü bağ ve diğer iki
farklı kümedeki (Ave B) aktörlerle olan iki zayıf bağ olmak üzere dört bağa sahiptir. YOU adlı
oyuncunun ağında üç farklı yapısal boşluk bulunmaktadır. Bunlar; (1) bağlantı A’nın çevresindeki
küme ile YOU adlı oyuncunun kümesindeki tüm oyuncular arasındaki boşluklar (bağlantı A ile C
arasındaki boşluk gibi), (2)bağlantı B’nin çevresindeki küme ile YOU adlı oyuncunun kümesindeki
tüm oyuncular arasındaki boşluklar (bağlantı B ile C arasındaki boşluk gibi) ve (3) bağlantı A ile B
arasındaki boşluk (Burt, 1992: 27).
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Burt’e göre (1992: 27), yapısal boşluklar ve zayıf bağlar aynı olguları tanımlıyor görünmektedir.
Örneğin Şekil 2’de hem yapısal boşluklar hem de zayıf bağlar, aynı bilgi yararları sıralamasını
öngörmektedirler. Bilgi yararları için en iyi konumda olan YOU adlı oyuncudur, daha sonra ise A
ve B oyuncuları en iyi konuma sahiptirler. YOU adlı oyuncu, iki zayıf bağa, A ve B bağlantılarının
her biri, tek bir zayıf bağa ve diğer aktörler herhangi bir zayıf bağa sahip değildirler. YOU adlı
oyuncu, bağlantıları arasında en fazla yapısal boşluğa sahip olan oyuncu iken; bağlantı A ve
bağlantı B daha az yapısal boşluğa ve diğer oyuncular ise hiç ya da çok az yapısal boşluğa
sahiptirler.
Burt, zayıf bağ argümanını yapısal boşluk argümanı ile karmaşıklaştırmaya çalışmıştır ve bu
çabasının nedenlerini şöyle sıralamaktadır (Burt, 1992: 27-28);
1. Bağın zayıflığı bir nedenden ziyade bir sonuçtur.
2. Dikkatleri, bilgi yararlarından sorumlu olan yapısal boşluklardan bunu sağlayan bağların
gücüne kaydırmakla, zayıf bağ argümanı yapısal boşlukların kontrol yararlarını
gizlemektedir. Kontrol yararlarını arttırmak bazı durumlarda yapısal boşlukların bilgi
yararlarından daha önemli olmaktadır.
Zayıf bağ argümanı, ilişkilerin gücü ve belirli konumlar hakkındadır. Şekil 2’deki kesikli
çizgiler köprüleri oluşturmaktadır. Köprü, birbirine güçlü bir şekilde bağlı olan farklı kümelerdeki
oyuncuları birbirlerine bağlayan tek bağlantılardır. Köprü aynı anda iki şeyi ifade etmektedir; bir
yandan boşlukları doldurandır diğer yandan kendisi de bir boşluğu işaret etmektedir. Zayıf bağ
argümanı, iki sosyal küme arasındaki boşluğu dolduran ilişkilerin gücü hakkındadır. Yapısal boşluk
argümanı ise doldurulan boşluklar hakkındadır. Yapısal boşluk argümanı, bilgi yararlarını
oluşturmaktadır. Oyuncular arasındaki ilişki güçlü ya da zayıf olsun; yapısal boşluk üzerinde bir
köprü oluştuğunda bilgi yararları üretmektedir (Burt; 1992: 28).

6. MUĞLA YERELİNDE POTANSİYEL TERTIUS’LAR
Muğla yerelinde “tertius gaudens” olma potansiyeline sahip aktör örnekleri için Muğla yerelindeki
sermaye grup/fraksiyonları/ağları ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bu bağlamda İl/İlçe
Belediye Başkanları ve İl/İlçe Ticaret Odası Başkanları ile aynı anda birden fazla sermaye ağı
üyeliği bulunan kişilerin Simmel ve Merton tarafından tanımlanan “tertius gaudens” yani başarılı
girişimci özelliğine sahip fayda sağlayan üçüncü kişilerin birtakım özelliklerine sahip oldukları
görülmüştür. İl/İlçe Belediye Başkanları ve İl/İlçe Ticaret Odası Başkanları, sermaye ağları
arasında bilgi ve kontrol yararına sahip yapısal boşlukları dolduran aracı kişilerin başında
gelmektedirler. Bulundukları konum nedeniyle yörelerindeki sermaye ağı üyeleri ile sürekli ilişki
içerisinde olan ve hatta yöredeki sermaye ağlarından biri ya da bir kaçına üyeliği de bulunan bu
aktörler sermaye ağları arasındaki yapısal boşlukları doldurma potansiyeline sahiptirler.
İl/İlçe Belediye Başkanları ve İl/İlçe Ticaret Odası Başkanları, sermaye ağı içerisinde yer alan
aktörlerle olan aracılık bağlantıları kaynaklı değer yaratan ve değer arttıran kişi potansiyeline sahip
aktörlerdir. Bu yönleri ile Burt’ün deyimiyle akıllı girişimci olma özelliğini de taşımaktadırlar. Bu
aktörler diğer aktörlere göre daha fazla sermayeye sahiptirler.
Bu aktörlerin dışında “tertius gaudens” olarak görülebilecek aktörler arasında aynı anda birden
fazla sermaye ağı üyeliğine sahip aktörler ile il/ilçe genel meclis üyeliği gibi il yönetiminde önemli
pozisyonlarda bulunan aktörler de bulunmaktadır. Yapılan görüşmelerde özellikle birden fazla
sermaye ağı üyeliği bulunan aktörlerden bir kısmının daha fazla aracı (köprü kuran) sermayeye
sahip olduğu, yöredeki girişimci / işadamı / tüccarlar için onların faydalarına olabilecek bilgileri
elde etme olanaklarına sahip oldukları, bu bilginin kontrolü ve bu bilgiden kimlerin
faydalanabileceğini belirlemede etkin rol oynadıkları görülmüştür. Sahip olunan bilgi ve yapısal
boşluklarda yer alma kaynaklı kontrol faydasının, hem bu aktörlere hem de aidiyet duygularının
daha yüksek olduğu sermaye ağı üyelerine önemli faydalar ve girişimcilik fırsatları yarattığı
gözlemlenmiştir.
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SONUÇ
Yerelde belirli bir sermaye birikimine ulaşan sermaye sahipleri, görünen o ki ulusal ve uluslararası
sermayelerle rekabet etmekte ve bilinçli bir şekilde kendilerini büyük sermayelerle bir araya
getirecek “köprüler”i bulma arayışı içerisine girmektedirler. Dolayısıyla bu grupların üyesi olmak,
kendilerine belirli bir güç algısı ve politik gücü sağlayacak olan ulusal ve belirli uluslararası
bağlantılara ulaşmayı mümkün kılmaktadır.
Muğla’da sermaye birikimi belirli bir büyüklüğe ulaşmış olup birikim zorunluluğu, hem sermaye
sahiplerini farklı yatırım alanları arayışına hem de farklı güç odakları ile yakın ilişkiler kurmaya
itmiştir. Bu süreç boyunca, bazı sermaye sahipleri iktidara yakın sermaye grupları içerisinde yer
almış, bazıları yerel yönetimle iyi ilişkiler kurmuş ve özellikle üretici kısmı kendileri için
uluslararası bağlantı ve pazar olanağı sağlayan “cemaat”e yakın olan sermaye grupları içerisinde
yer almışlardır. Sermayenin saçılması sürecinde, Muğla’daki sermaye grubu üyeleri sosyal ağlarını
etkin bir şekilde kullanarak sermayelerini genişletmeye çaba göstermişlerdir. Bu bağlamda
Muğla’daki sermaye sahipleri, atalarından ve babalarından devraldıkları ilişkileri kullanmaya
çalışmakta ve yereldeki sermaye sahiplerini daha geniş sermaye birikim süreçlerine bağlama rolünü
yararlı bağlantılar kurma yoluyla sağlayan Burt’ün başarılı girişimci olarak gördüğü yereldeki
“tertius”larla iyi ilişkiler kurarak yereldeki sermaye grupları içerisinde yer almaya çalışmaktadırlar.
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INNOVASYONEL DAVRANIŞLARDA BİLGİNİN
YAYILMASININ ETKİSİ: BANDIRMA LİMANI
ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ
THE ROLE OF KNOWLEDGE DISSEMINATION ON INNOVATIVE
BEHAVIOR: AN ANALYSIS OF BANDIRMA PORT EMPLOYEES
Selva STAUB1

Senem NART2

Anahtar Kelimeler: Bilgi Aktarımı, Bilgi Paylaşımı, Bilginin Yayılması, İnovasyon, Yenilikçi
Projeler.
Keywords: Knowledge Transfer, Knowledge Exchange, Knowledge Dissemination, Innovation,
Innovative Projects.

1. INTRODUCTION
Innovative projects often involve technology, services, management and marketing processes.
Throughout training and transfer of knowledge, development of talent, and also the increased
possibility of competing with more concrete outputs and innovative processes such as increasing
organizational performance is ensured. Important point is that the people who receive knowledge
brings information into workplace and shares it with other employees. In this Context, this research
aims to examine the contribution of new talents and knowledge acquired for innovative projects
through knowledge dissemination in the Bandırma Port employees. Knowledge dissemination can
provide cooperation in teams, contributes individuals’ knowledge and skills, and give teams a
target and promotes team members to innovate (Teigland et al., 2000: 49). Therefore, our study is
based on these corner stones impact on four dimensions of process related innovative behavior
which are opportunity exploration, idea generation, championing and implementation dimensions.

2. LITERATURE
Knowledge transfer is a process and comprehension of information interactions within an
organization (van der Bij, at.all, 2003: 164). In a workplace, transfer of knowledge is really
important because businesses can only achieve competitive advantage with sustainable creation,
transfer, and spread of knowledge in operations (Teigland at.all, 2000: 50). According to Meyer
and Mizushima (1989: 142) one of the sources of knowledge is communication flows. Especially
in innovative actions employee interactions has seen as the beginning of novel activities (Meyer
and Mizushima, 1989: 143). At this point what is important in knowledge transfer is the
dissemination process which is the determinant of quality of Project development. Knowledge
dissemination is one leg of knowledge transition. The other leg is knowledge exchange.
Knowledge translation process as the synthesis, dissemination, exchange, and ethically sound
application of knowledge to improve systems (Pinch, et al., 2003; Gagnon, 2011). Knowledge
dissemination is considered planned or random spread of new ideas or information in groups
(Green et al., 2009: 152). With this sharing or spreading features it also provides more productive
results (Holsapple and Post, 2010: 167). Knowledge dissemination gives possibilities to carry any
1
2
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useful knowledge from any source into a formal working or study area (Meredith et al., 2011: 435).
Therefore, with the increasing developments in technology knowledge transfer is really important.
Businesses must be well conceived the importance of knowledge transfer to obtain profitable
projects (Ohta et al., 1999: 285). Therefore, when an employee receives new knowledge or skill,
the organization needs to be open to free interaction between the team members or between
employees to be able disseminate this new knowledge or skill within the organization. This is also
called pushing the knowledge or skill for goal setting and performance improvement for indirect or
direct or tactical plans for innovative behavior development.

3. METHODOLOGY
This research was conducted via survey and data were collected by means of questionnaires from
231 employees in 2 branches of in a port operator in Bandirma of Turkey. All variables were
assessed based on previously scales developed and knowledge dissemination related data was
collected “Learning orientation scale,” developed by Calantone vd. (2002). The inventory consists
of four dimensions (Commitment to learning, shared vision, open minded and information sharing).
In the scope of this research, only the "information sharing” dimension was used. A confirmatory
factor analysis was conducted to establish the validity of the scale. As a result of the analysis
KMO value is determined as 0,82. The Cronbach’s alpha reliability for this study was found 0,82.
To assess innovative behaviors, we utilized the “Innovative Work Behavior” scale developed De
Jong ve Den Hartog (2010). This scale measures four separate dimensions (Opportunity
exploration, idea generation, championing and implementation). According to the results of the
confirmatory factor analysis, the KMO value was determined as 0.96. The Cronbach’s alpha
reliability for this study was found as 0.95. Statistical information analysis was carried out by using
SPSS version 16.0. In the analysis, the pertinent data are presented and discussed.
The demographic break down of the sample of employees was 21 percent female and 79 percent
male. When the working periods of the participants are examined, 45 percent of the employees
work less than 5 years, 41.1 percent of the employees work between 6 to 10 years, 8.7 percent of
the employees work between 11 to 20 years, and 5.2 percent of the employees work more than 21
years. When the age status of the participants is examined, 10 percent of the employees age
between 18 to 25 years old, 27.3 percent of the employees age between 26 to 30 years old, 37.2
percent of the employees age between 31 to 40 years old, 16.9 percent of the employees age
between 41 to 50 years old and 8.7 percent of the employees age over 51 years old. 40 percent of
employees belong to the group who work in general directorate. 32.5 percent of employees belong
to the group who are fieldworker.

4. RESULTS
The demographic break down of the sample of employees was 21 percent female and 79 percent
male. When the working periods of the participants are examined, 45 percent of the employees
work less than 5 years, 41.1 percent of the employees work between 6 to 10 years, 8.7 percent of
the employees work between 11 to 20 years, and 5.2 percent of the employees work more than 21
years. 40 percent of employees belong to the group who work in general directorate. 32.5 percent
of employees belong to the group who are fieldworker.
Descriptive statistics (e.g. means and Standard deviations), alpha coefficients, correlations and
multiple regression analysis were used to analyses the data. Cronbach’s alpha coefficients (α) were
used to assess the internal consistency of the measuring instruments (Clark& Watson, 1995).
Pearson product–moment correlation coefficients were used to specify the relationships between
variables. The level of statistical significance was set at p < 0.01 and p < 0.05.
According to results of correlation analysis, there is a positive relationship between knowledge
dissemination and process related innovative behavior (r=79 ; p<0.01). It is also found that the
knowledge dissemination effects opportunity exploration (r=64 ; p<0.01) , idea generation (r=78 ;
p<0.01) , championing (r=75 ; p<0.01) and implementation (r=77 ; p<0.01). According to results
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of multiple regression analysis when the knowledge dissemination is increased by 1 unit, the
opportunity exploration, idea generation, championing and implementation increase as .664, .789,
751 and 773. units respectively. According to these results, knowledge dissemination has
significant effect on opportunity exploration (t=2.036; p<0.05), idea generation (t=5.750 ; p<0.01) ,
championing (t= 6.057 ; p<0.01) and implementation ( t=6.194; p<0.01) dimensions. Therefore,
knowledge dissemination has significant role on process related innovative behavior.

5. FINDINGS AND DISCUSSIONS
Our findings for port operations contribute to empirical research on the impact of knowledge
dissemination on the process related innovative behaviors. Based on a large-scale data set and
using a matching procedure to crystallize the pure knowledge dissemination effects on innovation
work behaviors, this empirical analysis provides strong evidence for the positive effect of
knowledge dissemination. These findings are similar to past studies. For example, Darroch et al.
(2005) confirm the positive role of knowledge dissemination on innovation success. Liao and
Chuang (2006) found that the vital role of knowledge processing on activity of innovation. Yang
(2006) supported that innovation improve new product performance via the moderating effects of
knowledge dissemination. Similarly, Chen and Huang (2009), confirm that knowledge
management capacity relates positively to innovation performance and Lin (2007) found that
employee willingness to donate knowledge positively inﬂuences ﬁrm innovation capability.
On the other hand, many studies in which knowledge dissemination is a forerunner of innovative
work behavior fail to explicitly examine the relationship between the two constructs (Darroch et al.,
2002). Our study is an attempt to provide research on that area. The literature which we have
reviewed is limited in terms of the extent to which it allows hypotheses to be constructed on the
different ways in which knowledge dissemination has an impact on innovative work behaviors.
We expect, however, that knowledge dissemination acts differently on radical innovation work
behavior, as well as process innovation success.
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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN ÖNLENEMEZ YAYILIŞINA
İNŞAAT SEKTÖRÜ VE GİRİŞİMCİ YÖNÜNDEN NEDENSEL
YAKLAŞIM
CAUSES OF CONSTRUCTION SECTOR AND
ENTREPRENEURSHIP FROM THE SHOPPING CENTERS
Sibel DEMİRARSLAN1

ABSTRACT
The concepts are faced with renewal, updating with the radical, rapid and vital changes such as
demographic increase, cultural changes and globalization of the world's scientific and technological
advances. The concepts of entrepreneurs and shopping centers that will be discussed in this study
are the concepts that have been spoken for our country in recent years. The transition to shopping
centers where grocery stores, mini markets, branded streets / lounges, under-the-flats / store
operations and then many stores, entertainment, food, sports and cinema activities took place was
very fast for Turkey. This change is accelerating, legal sanctions, practices, incentives. The
construction sector is a supply-demand sector. The work of the entrepreneur is to realize what he
can accept. In this context, changes to the national government, starting with the local government,
until the plans of the whole country, the zoning plan and the supplementary or revision
development plans, where necessary, are also directed and affecting the architectural designs.
Workplaces in the city are closed completely or they are moved to a complex commercial building
called public mall.
In this study, it will be attempted to determine how the shopping centers constructed to be
considered from the urban scale will promote the entrepreneurial incentives and the proportions of
the proportions / proportions in the scale, and how the exchange has come to date with the
industrial revolution.
Key words: Entrepreneur / Shopping / Town / Architecture / Consumption
Jel cods: R14, R28, R52, O2, O35

ÖZET
Kavramlar, dünyanın bilimsel, teknolojik ilerlemeleri demografik artışı, kültürel değişimler ve
globalleşme gibi köklü, hızlı ve yaşamsal değişimlerle birlikte yenilenme, güncellenme ile karşı
karşıya kalmaktadır. Bu çalışmada konu edilecek olan girişimci ve alışveriş merkezi kavramları da
ülkemiz için son yıllarda konuşulan kavramlardır. Bakkal, mini market, markalaşmış cadde/ler,
apartman altı dükkân / mağaza işletmeciliği ve sonra da pek çok mağaza, eğlence, yemek, spor,
sinema gibi aktivitenin içerisinde yer aldığı alışveriş merkezlerine geçiş Türkiye için çok hızlı
olmuştur. Bu değişikliği hızlandıran, yasal yaptırımlar, uygulamalar, teşviklerdir. İnşaat sektörü bir
arz-talep sektörüdür. Girişimcinin işi, kabul görebilecek olanı fark etmektir. Bu bağlamda tüm
ülkeye ait planlar, imar planı ve gerekli durumlarda ilave veya yenileme imar planlarına kadar yerel
yönetimden başlayarak ülke iktidar yönetimine kadar onay gösterilen değişiklikler mimari
tasarımları da yönlendirmekte ve etkilemektedirler. Şehir içindeki iş yerleri tamamen kapatılmakta
veya halk dilinde kısaca AVM denilen kompleks ticari binalara taşınmaktadırlar.
1

Yrd. Doç. Dr., Mimar, Kocaeli Üniversitesi, KMYO, sibeldemirarslan@gmail.com
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Bu çalışmada, kent ölçeğinden ele alınmak üzere inşa edilen alışveriş merkezlerinin girişimciyi
teşvik eden, özendiren yönleri ve oran/orantının ölçek içerisindeki önemi ele alınacak, alışverişin
endüstri devrimi ile birlikte nasıl ve hangi değişkenlere bağlı olarak bugüne geldiği belirlenmeye
çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Girişimci / Alışveriş / Kent / Mimarlık / Tüketim
Jel kodlar: R14, R28, R52, O2, O35

1. GİRİŞ
İlkel insandan günümüze tarih bilgileri güncellendiğinde tüm teknolojik, endüstriyel, kültürel,
küresel ve benzeri gelişme ve paylaşımlardan uzak olduğu dönemlerde dahi Maslow’un ihtiyaçlar
hiyerarşisi üçgeninde belirttiği tutum ve davranışları hissettiği ve yaşadığı görülür. Öncelikle temel
ihtiyacı olan karnını doyuracak olan insan, daha sonra dışarının iklim koşulları, vahşi hayvanlar
gibi her türlü olumsuz etkisinden korunmak üzere barınacak yerler aramıştır. Bilindiği ve
belirlendiği üzere, mağaralarda, ağaç kovuklarında yaşayan ilk insanlar sonra mekân ihtiyaçlarının
farkına varmışlar ve diğer yandan geliştirmeye başladıkları teknoloji ile mekân ihtiyaçlarını hem
fonksiyonel hem de tasarımsal detaylarlarla geliştirmeye başlamışlardır. Burada göz önünde
mutlaka bulundurulması gereken konu “ihtiyaç” ve “işlev”in her zaman farkında olunduğudur.
Geçen zaman dilimi içersinde dünya, demografik, siyasi, ekonomik, teknolojik, endüstriyel, eğitim,
kültürel, coğrafi, ekolojik, bilimsel açıdan tam da içerisinde bulunduğumuz durumdadır. Her zaman
dilimi adları geçen ve dahası da olan kriterler bağlamında ve kendi koşulları içerisinde ele alınmalı
ve incelenmelidir. Yapılan arkeolojik çalışmalarda farklı zaman dilimlerine ait dönemlerin kazıları
sırasında aynı dönemmiş gibi aynı düzlem içerisinde ortaya çıkabilmektedir. Aynı doğa parçaları
üzerinde özgün güncel, kültürel ihtiyaçları doğrultusunda tekrar tekrar kurulan kent yerleşimleri
için Palimsest terimi kullanılmakta ve üzerindeki yazılar silinip yeniden kullanılan parşömen
kâğıtlarına benzerlikleri ile atıfta bulunulmaktadır. Bu durum, günümüz arkeolojik çalışmalarında
farklı dönemleri aynı anda göstererek yanlışa götürme riskini de taşımaktadır. Bilimsel alt yapıya
sahip olmayan bireyleri… Bu ne demektir, her zaman dilimine ait medeniyetler, kendi
gelişmelerini göstermiş ve çeşitli nedenlerle biterek tarihsel derinlik içerisinde yaşanmışlıkları ile
yerlerini almışlardır.
Bu çalışmada alışveriş olgusu temel konudur. Toplayıcılık, avcılık döneminden, takas dönemine
ve günümüze kadar ki süreçte alışveriş ve alışveriş mekânları ile birlikte alışverişin insani boyutu
da değişmiş ve pek çok bilimsel çalışmaya konu edilmiştir. Endüstri devrimi aslında insan
hallerinin, sosyolojik, psikolojik dışa vurumu açısından pek çok meslek ve bilim dalları tarafından
da inceleme ve araştırmaya konu edilmektedir. İnsanlar ve insanların günlük yaşam dizgileri
değişmeye başlayan bu dönemde, göçlerin yaşandığı, köy, kasaba gibi küçük ölçekli yaşamlardan
kentlere doğru bir ölçek farklılığı yaşanmıştır. Bu gerçek bir toplumsal dalgalanma olarak
algılanmaktadır. Hızını alamayan bireyler yurtdışı göçlerle hayatlarını ekonomik durumlar nedeni
ile dönüştürmüşlerdir.
Kentlerin oluşumu, tesisat, kanalizasyon, ulaşım gibi teknik ve park, oyun alanları, ibadet alanları
gibi sosyal alt yapı, iş imkânları, barınma ihtiyacı, gibi fiziki ve komşuluk, mahremiyet, eş-dosthısım-akraba varlığı gibi kültürel unsurların yeniden biçimlen/diril/mesine ihtiyaç duyulmuştur.
Bu bağlamda, arasta gibi fiziki ahilik gibi kültürel unsurlar, bugün AVM lerde yer alan zincir
mağazalarının şubeleri durumuna dönüşmüştür. Çok çalışan ve mutluluğu kaybeden günümüz
insanı, çözümü antidepresan ilaçlarda, veya çılgınca kredi kartı borcu ile yapılan alışverişlerde,
eskiden eve kabul edilen eş-dost-akraba gibi misafirler artık AVM’ lerinin yeme-içme bölümünde
oturulan bir masanın etrafında çekilen selfielerde yaşatılmaya çalışılmaktadır. Hazcı müşterilerin,
mutluluk ihtiyacı, planlama, sirkülasyon, çalınan müzikler, yapay aydınlatmalar gibi mimari
tuzaklarla sömürülmekmektedir.
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2. GENEL KAVRAMLAR: TÜKETİM / ALIŞVERİŞ / GİRİŞİMCİ / MEKÂN
İnsanların üretimde ve tüketimde yer almaları, girişimcilik kavramının sahneye çıkmasını ve yanı
sıra mimari açıdan özelleştirilmiş mekânların, yeni işlevlerin piyasaya sunulmasını hazırlamıştır.
Ne var ki, geleneksel dokuda tamamen ihtiyaçtan oluşan her ölçekte mekân kavramı artık
istemeden verilmeye hatta dikte edilmeye başlanan ticari girişimler haline dönüşmüştür. Geleneksel
yapılaşmada, meydan’a ihtiyaç varsa meydanın oluştuğu, sokağın bir çıkışa bağlanmasına gerek
yoksa çıkmaz sokak olarak kullanılan mekânlar, günümüzde masa ve bilgisayar başında peynir
dilimleri gibi ada ve parselasyonların yapıldığı duygusuz, duyarsız ve aidiyetin yitirildiği bina ve
insan yığınlarının bir arada yaşamak zorunda bırakıldığı kitle yığınlarına dönüşmektedir.
Kent aslında, kendi kendine büyüyen bir kanser hücresine de dönüşebilmektedir. Böyle
durumlarda, orada yaşayan hemşerilerin aidiyet hissinin kaybolması, kültürel unsurların
yaşanamaması, ulaşımda harcanan zaman, yorgun bedenler, tükenmiş ruhlar ile birlikte çevre
kirliliği, vandalizm, sosyal problemler yaşanmakta, insanlar kimliklerini kaybetmektedirler.
Bugün ülkemiz adına gelinen noktada köyün büyüğü kentlerde insanlar ekmek peşinde koşmakta,
hayat iş-ev döngüsünde devam etmektedir. Bayramlarda veya izin sürelerinde “memleket”lerine
giden insanlar “işte huzur” demekte, emekli olacakları günün hayali ile sistem çarkları arasında
dolaşmaktadırlar. Tam da burada insanlara mutluluk verme çabasında olan tüm sektörler devreye
girmekte, kimi gezi, kimi vitamin, kimi uzun taksitli yeni bir konut, kimisi ayakkabı, kimisi giysi
pazarlayarak ruhları hoş etme yarışına “ticari kazanç” hevesi girmektedirler. Artık sanal ortamdan
da ceplere el atılmaktadır
2.1.

Ticaret / Tüketim

Ticari mekânların ihtiyaç ve tasarımlarının başlangıcı, tüketim kavramıdır. Üretim, imalat yapıları,
satış yapıları özünde tüketim amaçlıdır. Üretim yapılacak, ürün satılacak ve kar edilecektir.
Bir iktisat terimi olarak tüketim “İhtiyaçları ve arzulan karşılamak amacı ile iktisadî varlıkların
harcanmasıdır. “ Binalar ve sanat eserleri, sürekli tüketim mallarına örnek gösterilebilir. Sürekli
istihlâk eşyasının kullanılması da, muhakkak surette kıymet ve fayda tahrib ile sonuçlanmaz.
Tabloların, antikaların, nadir taşların, binaların ve özellik taşıyan mobilyanın zamanla kıymeti
artabilir.(http://www.iktisatsozlugu.com)
Ticaret ise, Türk Dil kurumu Büyük Sözlükte “Kâr elde etmek amacıyla yapılan alım satım
etkinliği” olarak tanımlanmaktadır. Bir kazanç elde edilmesi söz konusudur.
Mimarlık uygulamalarında, geçen yıllarla birlikte gelinen dünya durumu göz önünde bulunarak
bina tasarımlarında eklenen veya çıkarılan fonksiyonlar olmaktadır. Ancak, ticaret mekânları
neredeyse mimarlık tarihi kadar eskidir, denilebilir.
Resim 1. Fenikelilerde Ticarette, Kap-Kacak, Kumaş, Köle Ve Kültürel Unsurların El Değiştirdiği
Bilinmektedir.MÖ 1200-MÖ 539 (http://www.medeniyetufku.com )

Tarih boyunca, kentlerin çeşitli mekanları insanlar arasındaki sosyal iletişim ve etkileşimin geliştiği
ortamlar olmuşlardır. Bu ortamların sosyal strüktürleri ve mimari ifadelerini ise, yaşanı- lan çağın
sosyal, ekonomik ve siyasal durumu etkilemiştir. Kimi durumlarda bir siyasal ya da dini erk
etrafında birleşen toplulukların eylem alanı olan bu mekanlar, kimi zaman ise festivaller, panayırlar
gibi gündelik hayatın rutin aktivitelerine ev sahipliği yapmışlardır. 18. yüzyıla kadar genellikle
baskın bir siyasi otoritenin egemenliğinde olan kent yaşamı, bu dönem sonrasında gelişen
kapitalizmin etkileriyle çeşitli değişikliklere uğramıştır. 18. yüzyıldan itibaren sanayi
kapitalizminin gelişmesi, yalnızca üretim tüketim ilişkilerini düzenlemekle kalmamış; bunlara ek
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olarak kent yaşamındaki kamusal ilişki formlarını ve kamusal mekanları da etkilemiştir.(Yücel, A.,
Vural, T., 2006)
2.2.

Alışveriş

Satın alma ve satma işi, alım satım, muamele veya tecimsel olsun ya da olmasın bir nesneyi alıp
verme işlemi ifadeleri ile tanımlanan alışveriş kavramı (TDK Büyük Sözlük), artık bir mutluluk
kaynağı hormonu olan serotonin ve zevk kaynağı hormonu olan dopamin etkisi taşır hale
dönmüştür. Uzmanlar tarafından zaman zaman tedavi edilmesi gereken bir bağımlılık olarak
tanımlandığı yadsınamaz bir gerçektir.
Resim 2. Alışveriş Çılgınlığı (paratic.com)

Hazzın mutlak anlamda iyi olduğunu, insan eylemlerinin nihai anlamda haz sağlayacak bir biçimde
planlanması gerektiğini, sürekli haz verene yönelmenin en uygun davranış biçimi olduğunu
savunan felsefi görüş olarak tanımlanan hedonizm, son zamanlarda özellikle pazarlama alanında
üzerinde önemle durulan konulardan biri olmuştur. (Fettahoğlu, H.S., Yildiz, A., Birin, C., 2014)
Günümüzde gelinen nokta, insanların sonradan oluşmuş, her gün değişen, bir geçtiğiniz yeri bir
daha tanıyamadığınız kentlerde mutluluk arayışını alışverişte aramalarının farkındalığıdır. Bu
zaafları kullanılmaktadır. Kredi kartları ve nakit krediler aracılığı ile para da pazarlanmaktadır.
Mimari tasarım ile de doğru bir akış, uygun aydınlatma, doğru iklimlendirme ve benzeri mesleki
uygulamalar insanların gezip dolaşmaya gittikleri mekânlardan hiç de ihtiyaçları olmadığı pek çok
şeyi alarak çıkmalarını sağlamaktadır. Sonra da o ödemeleri yapabilmek için yine sınırsız bir
koşturmaca içerisinde bedenler tüketilmektedir.
Tüketicilerin sadece rasyonel bir beklenti içerisinde alışveriş yapmadığı, aynı zamanda duyguların
da alışverişi yönlendirdiği bir gerçektir. Tüketicileri alışverişe yönelten nedenler kişisel ve sosyal
nedenler olarak sınıflandırılabilir. Kişisel nedenler; rol oynama, oyalanma, kişisel zevk, yeni
eğilimleri öğrenme, fiziksel faaliyetler ve duyusal uyarımlar olarak; sosyal nedenler ise; sosyal
deneyimler, başkalarıyla iletişim kurma, arkadaş grubu faaliyetleri, statü ve otorite kazanma ve
pazarlık hazzı olarak sıralanabilir. (Fettahoğlu, H.S., Yildiz, A., Birin, C., 2014)
Kendisini kent merkezine bir alternatif olarak tanımlayan alışveriş merkezinin tümüyle
ticarileştirilmiş mekan organizasyonu, özünde “kent mekanı bileşenlerinin belirli bir amaç
doğrultusunda yapı içerisinde yeniden kurulması” ilkesine dayanır. Alışveriş merkezinde temel
amaç daha fazla tükettirmektir; yapı içerisindeki kent mekânı bileşenleri bu amaç için kullanılan
birer araca dönüşürler.(Birol, G., 2005)
Bu durumun ticari kaygı ile kullanılmasının etik bir yaklaşım olmadığı da ortadadır.
2.3.

Girişimci

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe sözlükte, girişimci “Emek, sermaye ve doğayı bir araya getirerek
üretim sürecini bir üretim faktörü olarak tasarlayan, örgütleyen ve onun tüm riskini üstlenen kişi”
ve “1. Üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis. 2. Ticaret, endüstri vb. alanlarda
sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis” olarak tanımlanmaktadır. Burada,
Girişimcilik bir finansal duruştur. Ama tanımdan da anlaşılacağı üzere farklı nitelikleri de
gerektirmektedir. Bunların en önemli ilk on’u, girişimciler.com web sayfasında şu şekilde
maddelenmektedir;
 Azim dolu olmak.
 Risk almaktan korkmamak.
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Yüksek seviyede kendine güven
Başarısızlığın oyunun bir parçası olduğunu anlamak.
İşi hakkında tutkulu olmak.
Şartlara fazlasıyla uyum göstermek.
Para yönetimini iyi anlamak.
İletişim ağı konusunda uzman olmak.
Satış ve tanıtım yapma yeteneği olarak sıralanmıştır.
Resim 3. Girişimcilik

Ancak, özel bir kimlik olan girişimciliğin çok daha fazla özelliğe sahip olması gereklidir.
 Profesyonel bakış açısı
 Öngörü sahibi olmak
 Başkalarının görmediklerini görebilme yeteneği
 İnovatif olma
 Analiz yeteneği
 Özgüven sahibi olmak
 İletişim becerisi
 İkna kabiliyeti
 Geniş bir sosyal çevre
 Parasal güç veya finansör desteği
 Sınırlarını belirleme yeteneği
 İnsan kaynaklarını kullanabilme özellikleri de diğer özeliklerdir.
Bütün bu özeliklere sahip olduğunu düşünen bireyler için, inşaat sektörü iştah kabartıcı
konumdadır. Büyük gelir elde edebime, ego tatmini, başarılı olma duygularının tatmin edilebilmesi
isteği AVM inşaat ve işletmecilerini veya heveslilerini piyasaya çekmiştir. Bu manada ciddi bir
kirlilik söz konusudur, bilimsel manada bir alt yapıya sahip olmadan inşaat sektörü girişimcisi
olmak depremin bir yaşanılası gerçek olduğu ülkemizde büyük bir sıkıntı kaynağıdır.
2.4.

Mekân

Türkiye’de sayıları son yıllarda hızla artan alışveriş merkezleri kentsel yaşamın önemli bir parçası
haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerin alışveriş
merkezleri ile tanışıklıkları elli yıldan uzun bir süreyi kapsıyor olsa da, Türkiye için alışveriş
merkezlerinin geçmişi ancak yirmi yıllık bir sürece dayanmaktadır.(Vural Arslan, T., 2009)
Ülkemizin yaklaşık olarak son iki yüz yıldır toplumsal, son yüz yıldır ise mekânsal olarak bir
değişim sürecinde olduğu açıktır. Osmanlıda batılılaşma adı altında başlayan bu değişim
Cumhuriyetle birlikte çağdaşlaşma olarak içerik değiştirmiştir. Bu süreç günümüze kadar kültürel
değişimle birlikte etkilerini sürdürerek gelmiş ve beraberinde kentlerimizi de mekânsal olarak
değişim sürecine sokmuştur.( Ulu, A., Karakoç, İ., 2004)
Bir yerleşim yerinin her fonksiyonda bina veya yapıya ihtiyacı olacaktır. Artan nüfus, kent imar
planlaması sürecinde iyi ele alınmalıdır. Ruhsuz kentler oluşturulmamalıdır. Cetvel ve gönye
izlerinin görüldüğü biçimsel olarak bir formun masa başında verildiği kentler ruhsuz, mutsuz ve
hastalıklı olmaya mahkûmdur.
“Alışveriş merkezleri farklı yapılanmaların bir araya geldiği komplekslerdir. Bu yapıları bir arada
tutan bir ruhun/düşüncenin olması dolayısıyla, bu yapıların tasarımında çevreyi de ele alan bir
planlama anlayışı gerekmektedir. (Yücel, A., Vural, T., 2006)
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2.5.

Mutluluk

Bütün bu teknik çalışmaların konusu insandır. Neredeyse tüm mesleklerin / iş ve hizmet dallarının
olduğu gibi mimarlığın da ana konusu insanın duygusal tatminidir. Mimarlıkta amaç, insanlara
sağlıkla, mutlulukla, huzurla yaşayacakları mekânlar sunabilmektir. Literatüre bakıldığında pek çok
mutluluk tanımı olduğu görülür. Yüzyıllardır düşünce adamları, felsefeciler mutluluğu konuşmuş
ve tartışmışlardır. Aslında bireyin doğal yapısı mutlu olmalıdır, mutsuz olmak için emek harcamak
gerekir. O halde neden insanlar mutsuzdur?
TDK Güncel Türkçe Sözlüğüne bakıldığında mutluluk kavramının tanımı ilginçtir ; “ Bütün
özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, mut (I), ongunluk, kut,
saadet, bahtiyarlık, saadetlilik” halidir.
Oysaki özlemler sınırsızdır, istek halidir. İhtiyaçlar daha sınırlıdır. Burada mutluluk kavramının
sınırlarının açık uçlu bırakıldığı görülmektedir. İnsanların yakalayamayacağı gökkuşağı durumuna
konulan mutluluk kavramını sağlamayı söz verenler ya da verecek olanların da çıtalarını
yükseltmeleri gerekir. Sürekli bir tatminsizlik hali insanları kıskaç arasında sıktıkça sıkmaktadır.
Bu durum mekân sunumlarına da yansımaktadır.

3.ALIŞVERİŞ MEKÂNLARI
Değiş tokuş ile başlayan süreçte, ilkel mekânsal yapılar insan ihtiyaçlarının isteklerle birlikte
önemli bir yere sahip olmaya başlamasına neden olmuştur. Değişim kaçınılmazdır ve yaşamın
vazgeçilmez bir gerçeğidir. Değişime direnmek, değişimle birlikte yaşamak sadece günümüz için
geçerli bir yaşam hareketliliği değildir. Bu yüzden ilkel toplumda insan ve toprak ilişkisinden
başlayan daha sonra üretimin farklılaşması ve insan sayısının artmasıyla birlikte değişim bir kez
daha zaman başlangıcına gerilere götürmektedir.(Mert, 2015)
Resim 4. Sagalassos Arasta - Burdur (turizmsayfalari.com)

İlerleyen yıllarda yerleşik düzene geçen insanlar, topluluk ve toplum halinde yaşamaya daha da
alışmışlar ve yaşamda ihtisaslaşma, iş ve hizmet sunumu özelleşmesi gündeme gelmeye
başlamıştır.
Eski Yunan’da Agora, Selçuklu’da bedesten, Osmanlı’da bedesten, hanlar, arastalar, son yüzyılda
bakkallar, biraz büyüğü mini marketler, terzi, kumaşçı, ayakkabıcı gibi ihtiyaç gideren, müşteriyi
yakından tanıyan hizmet verenlerden sonra sanayi devrimi kırdan kente göçü tetikledikçe her şey
değişim ve dönüşüm göstermeye başlamıştır.
Mütevazı bir yaşamdan kent veya büyük köy olan yerleşim yerlerinde alanlar büyüdükçe kent
planlamaları da başta kontrolsüz ve doğaçlama gelişmeye başlamıştır. Yeni yerleşim alanlarında
ihtiyaçlar oluşmaya başlamışlardır ve girişimciler ön gördükleri ve cevap verdikleri oranda
kazançlarının artacaklarını fark etmeye başlamışlardır.
Bu sırada kentler hızlı bir şekilde büyümekte, imar planları arkadan gelmektedir. Bu durumda
yıkıp-yapmalar, istimlâk uygulamaları da kentleri sürekli değişken hale getirmektedir. Nüfusa
yetebilmek için yatayda büyüyen kentlerin ihtiyaç duyduğu okul, ibadet alanları, alışveriş alanları,
iş alanları daha yakına ulaşılabilir yerlerde oluşturulmaya çalışılmış, böylece üzeri apartman altı
alışveriş alanları olan bina tasarımları çoktan yerini almaya başlamıştır.
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Resim 5. İzmit – Kocaeli Yürüyüş Yolunda Alt Dükkan / Mağaza Üzeri Konut Bina Tipleri
(kocaeliveizmit - Blogcu)

Ve ilerleyen zamanlarda, İstanbul’da Bağdat caddesi, İstiklal caddesi, Osmanbey caddesi gibi
marka caddeler artık her kentte oluşmaya başlayacaktır.
Resim 6. Bağdat Caddesi İstanbul (https://paratic.com)

Dünya ve Türkiye’deki inşa, uygulama ve hayata geçirilmesinde zamanlama farklılığı olmasına
karşılık Alışveriş merkezi mekânları, Ülkemizde de bir kanser virüsü gibi gerekli gereksiz her
yerde yayılmaya başlamıştır. Uzun yol güzergâhlarında benzin mola yererinde dahi yapılması
gerçekten ironiktir. Mola ihtiyacı ile AVM arzı birbiri ile örtüşen uygulamalar değildir. Türkiye’de
AVM’lerinin hız kazanması moda, rant ve yasal yaptırımların dolaylı destekleridir.
Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen yasal yaptırımın aslında adı “Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” dir, Bu isim teknik olarak
bambaşka uygulamaları işaret etmektedir. Madde 1 de amaç ve kapsam şu cümlelerle
açıklanmaktadır, “Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı
alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi
tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve
yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer
uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir”( mevzuat.gov.tr)
Aynı yönetmelik madde 3’de, “Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can
ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, bakanlık veya idare tarafından Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca kararlaştırılan alanı” , “Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik
ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere
dayanılarak tespit edilen yapıyı veya yapıları” ifade etmektedir. Burada bahsedilen risk kavramı ile
kentlerin altlarının üstlerine getirilecek şekilde yıkılıp yapılması kentleri tanınmaz hale getirmiştir.
İnsanlar çevrelerine yabancılaşmış, tanıyamaz hale gelmişlerdir, aidiyet yani oralı olma duygusu
yitirilmiş yerini güvensiz çevreler almıştır. İnsanlar çevrelerini kısarak ve küçülterek en sonunda
kendi kabuklarına çekilir hale gelmişlerdir. Burada sanal sosyal medya devreye girmiştir, buradan
gelebilecek olası zararların farkına varmaya halk mutluluğu, aidiyeti burada kurulan dünyalarda
oluşturmaya heves sarmıştır. Yine bu noktada bir başka sanal gerçeklik, aslında ait olmadığı ama
kendisini bir prens, bir prenses, bir kral, bir kraliçe gibi hissettirecek, gidildiğinde sosyal statünün
artacağına inandırılan, değişen kentsel dokuda bir kentsel ikon / landmark olan Alışveriş
merkezleri, fiyakalı isimleri ile hayata girivermiştir. Artık spor yapmaya, yemek yemeye,
arkadaşlarla buluşmaya, insanları izlemeye, toplumsal bir varlık olduğunu hissetmeye gidilen
mekânlar hıza yayılmaya başlamışlardır. Adım başı konuşlanan, imar planlarında özel yer açılan
AVM ler, mahalle bakkalının, küçük esnafın katili olmaya başlamışlardır. Zincir mağazalar, en son
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açılan AVM ye taşınma gayretine girmişler, önceki AVM lerde can çekişmeye başlamışlardır.
Promosyonlar, animasyonlar, indirimlerle hayatta kalmaya çalışmaktadırlar.
Resim 7. AVM lerin Durumu İzmit - Kocaeli (bizimyaka.com)

SONUÇLAR
İnsanlar, ilk çağlardan günümüze kadar sosyal ve ticari yapıda bir büyüme süreci içerisindedirler.
Özellikle XIX. ve XX. yüzyılda sanayileşmedeki hızlı gelişmeler yani seri üretim ve toplu
dağıtımdaki gelişmeler, motorlu taşıt kullanımı, insanların farklı meslek dallarına yönelmeleri,
kadının iş hayatına girişi gibi değişimlere neden olmuştur. Endüstri devrimi ve sonrası diye
tanımlanan tarım ekonomisinden kent ekonomisine geçiş, bireye gerek yaşam alışkanlıkları
açısından gerekse o çağa kadar kurduğu ve içinde yaşadığı fiziksel çevresi açısından değişimler
getirmiştir (Yazıcı, 1989; akt. Verdil, A., 2007)
Günümüzde ki yaşamın tamamen geçmişe öykünmesi beklenemez. Yıllar değişiklikleri kaçınılmaz
olarak hayatımıza katmaktadır. Ama amaç, insan huzuru, mutluluğu, sağlığı yaşamına anlam
katabileceği yeni mal, ürün, mekân vb. arzıdır.
Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından yayınlanan bir deklerasyona göre, sağlık şöyle
tanımlanmıştır; “herhangi bir hastalık ve güçsüzlük halinin olmaması ve bedenen, ruhen ve sosyal
bakımdan
tam
bir
iyi
olma
durumudur.”(hastaneciyiz.blogspot.com.tr)
Bu tanımda sadece hasta olmamaktan değil, psikolojik ve sosyal iyilikten de bahsedilmektedir. Bu
konuda arz-talep dengesi sağlanmıyorsa, insanlar yeni arayışlara girmekte, deneye yanıla kendi
doğrularının peşinden gitmeye çalışmaktadırlar. Bunu fırsat bilen girişimciler, duygu tacirleri,
spiritüel hizmetliler, şifacılar gibi sadece somut değil soyut konularda da çeşitli hizmet ve ürünlerle
tüketim sektörü pazarında insanların karşılarına çıkmaktadırlar.
İnsanlardan başka herhangi bir canlının şehri oluşturma yeteneği yoktur. Bu zamana kadar böyle
bir şey görülmedi. O halde şehir insana ait bir olgudur.(Ökten, S., 2015)
Çalışma metninde sözü geçtiği üzere, kentlerin kontrolsüz, agresif bir kanser hücresi gibi
büyüdüğünü tekraren söylemek önemlidir. İmar parselleri ve adaları, yeşil, sosyal alt yapı gibi
kamusal ve belirleyici alanlar göz önünde bulundurulmaksızın oluşturulmaktadır.
Resim 8. Kanser Hücresi (habertürk.com) Resim 9. Kent Dokusu (Burhaniye Haber)
Resim 10. Kent (selimseval.com)

Kapitalist toplumlarda mekânın şekillenmesi nasıl mümkün olmaktadır? Öncelikle mekânın
şekillenmesi, Duncan ve Goodwin (1987)’in geliştirdiği kurama göre, mekânsal farklılıklar
kapitalizmin eşitsiz gelişme yasasına uymaktadır. Buna göre kapitalizm ülkeden ülkeye ve kentten
kente farklılık gösterecek, kapitalizmin yarattığı farklı gelişmeler mekânsal eşitsizliklere ve
farklılıklara da yansıyacaktır.(Verdil, A., 2007)
Kentler artık hasta binalardan ve hasta çevrelerden oluşan hasta kentler halindedir. Günümüzde
üretimin yerini tüketim almıştır. Şehirlerde yaşamaya mahkûm olan büyük çoğunluk, ise çaresiz
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sunulanla yaşamaktadırlar. İşyerlerine, eğitim kurumlarına gitmek için saatlerce zaman
harcamaktadırlar. İnsani olmaktan çıkan yaşam koşullarında, aşırı, ölçüsüz ve kontrolsüz büyüyen
kentlerde psikolojik rahatsızlıkların da arttığı bilinmektedir. Gazete ve haber bültenlerinde bu
konunun altını çizen pek çok haber her gün içimizi acıtmaktadır. Günümüzde İnsanlar bankalardan
bir nevi borç aldıkları kredi kartları ile birlikte “mış” gibi yaşamlar kurgulamaktadırlar. Bunun bir
parçası da AVM denilen kompleks binalardır.. Giyimi, teknoloji, market, yeme-içme, spor merkezi,
sinema gibi pek çok farklı fonksiyona sahip işyerleri yer almaktadırlar. Mimarlar tarafından açık
koridorlu, kapalı gibi farklı tasarlanarak rakiplerin önüne geçmeye çalışan alışveriş merkezleri,
aslında dışarıda ki güneşi, yağmuru hissettirmeyen kurgusal dünyalardır. Ama teknik doğrularının
sorgulanması gereken, pek çok yanlışlığın göze battığı moda yapılar olarak mantar gibi
çoğalmaktadırlar.
1980’lı yıllarla başlayan, 1990’lı yıllarla birlikte Türkiye’deki gündelik yaşamı düzenleyen tüketim
odaklı bir yaşantı biçimi ve tüketim çılgınlığının bir yansıması olan alışveriş merkezlerinin
sayısındaki çoğalma, yakın bir gelecekte beraberinde bu merkezlerin bir kısmı için köhneleşme ve
atıl hale gelmeyi de getirecektir. Türkiye’deki ekonomik ve sosyal ortam tam olarak
değerlendirilmeden, dünyadaki popüler alışveriş merkezleri örneklerine benzer (hatta kimi zaman
neredeyse tamamen aynı şekilde) tasarımlar yapılması, bir süre sonra Türkiye’deki kullanıcı
beklentilerine cevap veremeyecektir. Dolayısıyla, bundan sonraki süreçlerde alışveriş
merkezlerinin sosyal, ekonomik, mekânsal ve yönetimsel özellikleri ile ilgili çalışmalar yapacak
olan araştırmacılar, Türkiye’deki ekonomik ve sosyal ortamın, alışveriş merkezlerinin mekânsal
özelliklerine nasıl yansıyacağı ile ilgili olarak eleştirel bir tutum geliştirmelidirler.(Vural Arslan,
T., 2009)
Yakın zamana kadar, Ülkemizde, sinemanın sinema, tiyatronun tiyatro, hastanenin hastane olmak
için tasarlandığı binalardan günümüzde ki kompakt bina tasarımlarına nasıl gelindiği meslek
felsefesi açısından da tartışılmalıdır.
Yakın zaman kadar, sinema ve tiyatroya özel ve şık
giyinilerek gidilirken, şimdi bir filme girip seyretmek , alışverişin bir başka şekli olmuştur. Bu
sırada tiyatro binalarının fuayelerinde ki sosyalleşmenin lezzetinin kaybedildiği bir gerçektir. Fast
food lezzetlerle tüketilen yaşamlar, aynı mağazaları gittiğin her yerde bulmak tuzağına düşmek
insan olma durumunu, etik tartışmaları gündeme getirmelidir. Birbirleri ile saygı ile geçinen
mahalle esnafından, “ben siftah yaptım, komşum yapmadı”, diyerek müşteriyi komşu esnafa
gönderen insanlıktan, şarkıcı, animatör gösterileri, hediye çekilişi ile müşteri çekmeye çalışan
AVM’lerinden hangisi daha dostane, görünmektedir.
Gözlükten, kitaba, giyimden sebzeye bir arada bulunan alışveriş kavramı, eğlence, hobi,
sosyalleşme, yeme-içme, spor gibi işlevleri bir arada yapmanın herkesin haz ve mutluluk
beklentilerine cevap vermeyeceği açıktır.
Gruen’in çağdaş kent yaşamı için ticari bir merkez olmanın ötesinde sosyal ve kültürel bir merkez
olarak hizmet etmesini öngördüğü alışveriş merkezleri günümüzde yalnızca tüketim ürünlerinin
değil, yukarıda sözü geçen sosyal ve kültü- rel aktivitelerin de tüketildiği birer “tüketim
katedralleri” haline gelmişlerdir. Aşırı akılcılaşmış üretim sisteminin devir hızının yükseltilebilmesi
ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için tüketimin devir hızının moda, gelip geçicilik gibi kavramların
ardında yükseltildiği ve tüketimin sürekli kılındığı merkezlerdir. Bu merkezler gündelik hayatının
her anı planlanmış olan, kent yaşamını keşfetmeye ne zamanı, ne de isteği olan kentlilerin kamusal
mekânıdır.(Yücel, A., Vural, T., 2006)
Sadece meslek dallarına, eğitim kurumlarına, yasa koyuculara değil, tüm insanlara farkındalıklı
davranmak yakışacaktır. Özellikle girişimciler popüler kültürün değil, gerçek kültürel unsurların
ortaya konulacağı projelere imza atmalıdırlar. Kültür denilen o güzel ata ve toprak miraslarını yeni
nesillere aktarmak için, sunulanı değil, istediğini talep etmenin insan olma hakkı olduğunun farkına
varması gerekmektedir. Her zaman yenilikçi değil bazen eskiyi yaşatmak etik zorunluluktur.
AVM’lerin cadde mağazaları ile rekabetinin dışında kendi aralarında da önemli bir rekabetin
olduğu bir gerçektir.(Köksal, Y., Aydın, E.,E., 2015)
Hangi bilim dalı penceresinden bakılırsa bakılsın, konunun “insan” olduğu görülür. Her bilim veya
meslek dalı insanı ön planda tutmalıdır. İnsan, grift bir canlıdır. Birikimleri ile, genetik aktarımları
ile, aldığı eğitim, yaşadığı çevre ile birlikte kültür denilen o asırlar boyu aktarılan bilgi, görgü,
alışkanlık birikimleri ile insandır. Dil, din, örf-adet-gelenek-görenek, aile yapısı, atalarının yaşadığı
ve kendi bulunduğu coğrafyanın iklim, doğa yapısı gibi verileri, yemek kültürü, folkloru, sosyal
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ilişki anlayışları, eğitim düzeyleri, yaşam standartları, ekonomik durum, hayaller ve beklentiler gibi
açık uçlu pek çok konu insanı, birey yapmaktadır. Dünya nüfusu artmakta, yerleşim alanları
demografik olarak büyümekte, yaşam bazıları için kolay bazıları için ise zor geçmektedir. Bütün bu
veriler göz önünde bulundurularak yapılacak mekânlar amacına ulaşacaktır. Ortalama bir insan
oluşturup, onun olası beklentilerine cevap vermek sektörleri hayal kırıklığına uğratmakta, insanları
da mutsuz etmektedir.
İnsanlar ortalama bir insan figürü olarak ele alınmamalıdır. Sosyal, kültürel, milli gibi farklı
aidiyetleri olan insan topluluklarının beklentileri yaşam tarzları doğrultusunda farklı olacaktır. Bu
bina tasarımına da yansımalı, her ülkede, her bölgede ve her yörede aynı plan tiplerinin tasarımda
uygulanmasından vazgeçilmelidir. Yöresel her türlü özellik planlamada değerlendirmeye tabi
tutulmalıdır. Oralı olan insanların ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Bilinmelidir ki,
yapılacak binalar uzun ömürlüdür, girişimci ve/veya finansörün kısa süreli finansal geri dönüşümü
değil, uzun süreli kazanımı söz konusudur. Bu da ancak oralı olan, çevreye ait olan binaların
tasarımı ile sağlanabilir.

KAYNAKLAR
BIROL, G., (2005), “Çağdaş Alışveriş Merkezlerinde Kent Dokusunun Yeniden
Yorumlanması” , Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der.
J. Fac. Eng. Arch. Gazi
Universitesi, Cilt 20, No 4, 421-427, 2005
FETTAHOĞLU, H.S., Yildiz, A., Birin, C., (2014) “Hedonik Tüketim Davranışları:
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ve Adiyaman Üniversitesi Öğrencilerinin
Hedonik Alişveriş Davranişlarinda Demografik Faktörlerin Etkisinin Karşilaştirmali
Olarak
Analizi”
,
International
Journal
of
Social
Science
Doi
number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2461 Number: 27 , p. 307-331, Autumn I 2014
KÖKSAL, Y., AYDIN, E.,E., (2015), “Tüketicilerin Alışveriş Merkezleri Algısı Üzerine
Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Göller Bölgesi Örneği”, Uluslararası Yönetim İktisat ve
İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015 Int. Journal of Management Economics and Business,
Vol. 11, No. 24, 2015
MERT, K., (2015), “Tüketici Bakış Açısıyla Alışveriş Merkezleri Ve Yaşam Tarzlarındaki
Yansımaları”, T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Sayfa : 1
ÖKTEN, S., (2015), “İçimde AVM Var”, Tuti Kitap, İstanbul
ULU, A., KARAKOÇ, İ., (2004), “Kentsel Değişimin Kent Kimliğine Etkisi”, PLANLAMA
2004/3, sayfa : 59- 66
VERDİL, A., (2007), “Mekan-Davraniş İlişkisinin Dönüşümü: Alişveriş Merkezlerinin
Mekansal Dizim Yöntemiyle İncelenmesi” , İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü
VURAL ARSLAN, T., (2009), “Türkiye’deki Alışveriş Merkezleri İncelemelerine Eleştirel Bir
Bakış: Yorumlar, Eleştiriler, Tartışmalar”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1,s.147-159
YAZICI, S., 1989. “Alışveriş Yapıları ve Kapalı Alışveriş Merkezlerinde Planlama
Kriterleri”, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul (akt. Verdil, A.,
2007)
YÜCEL, A., VURAL, T.,(2006), “Çağımızın yeni kamusal mekanları olan alışveriş
merkezlerine eleştirel bir bakış”, itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım Cilt:5, Sayı:2,
Kısım:1, 97-106, Eylül 2006
Internet Alıntıları;
http://www.burhaniyehaber.com/burhaniye-dokusuna-yakisir-yeni-bir-kent/42/
http://www.bizimyaka.com – 26 Ocak 2017 haberi
TDK Büyük Türkçe Sözlük, http://www.tdk.org.tr/ (Erişim Tarihi: 15.08.2017)
habertürk.com
http://hastaneciyiz.blogspot.com.tr/2011/04/dunya-saglik-orgutu-sagligin-tanimi.html
http://www.iktisatsozlugu.com/nedir-1965-T%C3%9CKET%C4%B0M#.WZWQ4lVJbcc (Erişim
tarihi: 16.08.2017)
https://insanveevren.wordpress.com/2011/10/28/fenikeliler-ve-fenike-uygarligi/
961

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

TDK Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/
http://kocaeliveizmit.blogcu.com
http://www.mevzuat.gov.tr
https://paratic.com
http://www.selimseval.com/sehir-dokusu?g=1
http://www.turizmsayfalari.com(Erişim Tarihi: 09.08.2017)

962

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

TÜRKİYE İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNUN YENİDEN
YAPILANMA SÜRECİ1
RECONSTRUCTION PROJECT OF LABOR-EMPLOYMENT
EXCHANGE
Bayram COŞKUN2

ABSTRACT
Although 1936 Labour Act anticipates the establishment of an employment agency in Turkey and it
defines its functions, a public organization to succeed employment services was established in 1946
under the name of the “Labor-employment Exchange (İş ve İşçi Bulma Kurumu -İİBK). After
carrying out the organization of İİBK, besides fulfilling the duties stipulated by the legislation, it
also operated extensively with the transporting of workers abroad in the 1960s and 70s. In the
1980s and 1990s, the economic system in Turkey and the changing market conditions have started
to make the services of İİBK on the employment market inadequate. Therefore, studies have been
initiated both inside and outside the institution to restructure the İİBK. These studies have resulted
in the transformation of the İİBK to the Turkish Employment Agency in 2000. Thus, İİBK has
become a public organization that can produce employment services suitable for today's needs. It
can be said that "Reconstruction Project of İİBK", which is carried out with the German
Employment Agency (Bundesanstalt Für Arbeit / Bundesagentur für Arbeit), and "Employment
and Education Project" carried out with the financial support of the World Bank have made a
significant contribution to the restructuring of the İİBK.
Key Words: Employment, İş ve İşçi Bulma Kurumu, İŞKUR, Reconstruction

ÖZET
1936 tarihli İş Kanunu Türkiye’de bir istihdam kurumunun kurulmasını öngörüp, bunun görevlerini
tanımlamasına rağmen, istihdam hizmetlerini yürütecek bir kamu teşkilatı ancak İş ve İşçi Bulma
Kurumu (İİBK) adı altında 1946 yılında kurulabilmiştir. İİBK örgütlenmesini tamamladıktan sonra
mevzuatın öngördüğü görevlerini yerine getirme yanında, 1960’lı ve 70’li yıllarda yurtdışına işçi
gönderme işlemi ile de yoğun bir biçimde uğraşmıştır. 1980’li ve 90’lı yıllarda Türkiye’de
ekonomik sistem ile piyasa şartlarının değişmesinin de etkisiyle İİBK’nun istihdam piyasasına
ilişkin hizmetleri yetersiz hale gelmeye başlamıştır. Bu nedenle İİBK’nun yeniden yapılandırılması
yönünde Kurum içinden ve dışından çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmalar İİBK’nun 2000 yılında
Türkiye İş Kurumuna dönüşmesi ile sonuçlanmıştır. Böylece İİBK günümüz ihtiyaçlarına uygun
istihdam hizmetleri üretebilen bir kamu teşkilatına dönüşmüştür. İİBK’nın yeniden
yapılandırılmasına Alman istihdam Kurumu (Bundesanstalt Für Arbeit/ Bundesagentur für Arbeit)
ile yürütülen “İİBK’nun Reorganizasyonu Projesi” ile Dünya Bankası’nın finansal desteği ile
yürütülen “İstihdam ve Eğitim Projesi”nin önemli katkı yaptığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: İstihdam, İş ve İşçi Bulma Kurumu, İŞKUR, yeniden yapılanma

1

Bu bildiri önemli oranda, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: 1990’lı Yıllardaki Gelişmeler ve İŞKUR Örneğinin İncelenmesi, adlı
doktora tezimden faydalanırak hazırlanmıştır.
2
Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü, bcoskun@mu.edu.tr
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1. GİRİŞ
Klasik anlamda istihdam hizmetleriyle amaçlanan; iş ve personel arayanları bir istihdam ilişkisi
kurarak işgücü piyasasında3 bir araya getirmektir. Emek faktörünün arz ve talebinin buluştuğu
işgücü piyasası kendine özgü özelliklere sahiptir. Öncelikle emeğin istismarını önlemek çok uzun
bir dönem için kamu yöneticilerinin temel sorunlarının başında gelmiş ve istihdam hizmetlerinin
devlet tarafından yürütülmesini zorunlu kılmıştır. Zaman içinde istihdam hizmetleri klasik aracılık
hizmetleri yanında, aktif işgücü politikaları gibi yeni araçlarla daha da zenginleşmiştir (Yöney,
2001).
Türkiye’nin İstihdam Kurumu olarak, İş ve İşçi Bulma Kurumu 1946 yılında kurulmuş, 2000’li
yılların başında hizmet etkinliğini arttırmak ve değişen yeni sosyal ve ekonomik şartlara uyumunu
sağlamak için yeniden yapılandırılmış, ismi Türkiye İş Kurumu olarak değiştirilmiştir. Bu değişim
ile birlikte Kurumun fonksiyon alanı genişlemiş ve istihdam piyasasındaki tekeli sona ermiştir. İş
ve işçi Bulma Kurumunun değişim öyküsü, özellikle çevresel şartlar ile piyasanın yapısındaki
değişimin, kamu örgütleri üzerindeki etkisi açısından ilginç bir örnek olarak değerlendirilebilir.
Bu çalışmada İş ve İşçi Bulma Kurumu (İİBK)’ndan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’na dönüşüm
süreci ana hatlarıyla ortaya konacaktır. Bu kapsamda önce İİBK’nun kurulması ve örgütlenmesi
üzerinde durulacak, bunun devamında kuruluş sonrası gerçekleşen değişimler ve mevzuat
düzenlemeleri üzerinde durulacaktır.
İİBK’ndaki yeniden yapılanmada, ekonomik sistem ve piyasa şartlarında meydana gelen
değişimlerin etkisi yanında, içsel faktörlerin de etkisi vardır. Bu kapsamda Kurumun uluslararası
destekle yürüttüğü iki önemli projenin, Kuruma değişim gücü kazandırdığı söylenebilir. Çalışmada
bu projeler üzerinde de durulacak ve genel tanıtımı yapılacaktır.
İnceleme yöntemi olarak, yazılı kaynaklardan yararlanma, gereksinim duyulan alanlarda yüz yüze
görüşme ve gözlem tekniği kullanılmıştır.

2. İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNUN KURULMASI
Cumhuriyetin ilk yıllarında bazı özel alanlara yönelik istihdam yapısını düzenleyen yasalar
çıkarılmakla birlikte4, iş piyasasını düzenleyici nitelikte bir genel yasa ancak 1936 yılında
çıkarılabilmiştir. Bu yasadan önce ilk olarak 1920 yılından beri üzerinde çalışılan bir “Umumi İş
Kanunu” tasarısı 1924 yılında tamamlanarak TBMM’ne sunulmuştur. Tasarı ilgili komisyonda
görüşülüp bazı düzeltmeler yapıldıktan sonra Genel Kurul gündemine gelmiş, ancak ne hükümetin
ne de Meclisin böyle bir yasanın gerekliliğine henüz tamamıyla kanaat getirmemiş oldukları
anlaşıldığından, tasarı hükümetçe 1926 yılında geri çekilmiştir (İstihdamda 25 Yıl, 1971: 27).
Daha sonra, 1929 yılında dönemin İktisat Vekaletince ikinci defa olarak 36 maddeden oluşan kısa
bir İş Kanunu tasarısı hazırlanmış ve Danıştay’a incelenmek amacıyla gönderildikten sonra geri
çekilmiştir. Yine 1932 yılında yeni bir tasarı daha hazırlanmış ve TBMM’ne sunulmuştur. Fakat
daha sonra tasarının da yasalaşması mümkün olmamıştır.5
Ancak buna karşın, istihdam hizmetleri ve istihdam yapısı ile ilgili dolaylı da olsa bazı
düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Bu kapsamda, yetişkin işçilerin yanı sıra, ilk kez kadın,
genç ve çocuk işçileri, çalışma yaşı, süreleri, işin nitelik ve koşulları yönünden koruyan “Umumi
Hıfzısıhha Kanunu” 1930 yılında çıkarılmış, aynı yıl kabul edilen 1580 sayılı Belediye Kanunu’nda
da belediyelere istihdam hizmetlerine yönelik bazı görevler verilmiştir.6
3

4
5

6

İşgücü piyasası kavramı; “işgücü sahipleri ile sermaye sahipleri arasında çalışma (istihdam) ilişkisinin kurulmasına ve sürdürülmesine
ilişkin tarafların farklı güç ve seçeneklere sahip oldukları, ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuksal etmenlerin belirlendiği bir alan
olarak tanımlanabilir.” Bu bağlamda kavramdaki “piyasa” deyimi, yeni liberal anlayışın ortaya koyduğu piyasa kavramından
farklılaşmakta, alışıldık mübadele ilişkilerinin gerçekleştiği analitik bir kurgu olmaktan çıkıp, sosyal yapı ile sosyal ilişkileri de
kapsayan bir kurumsal dönüşüm olarak görülmektedir. (Kapar, 2003: 27)
Örneğin 1921 yılında yürürlüğe konulan “Ereğli Havza-i Fahmiye Amelesinin Hukukuna Mütealik Kanun” gibi.
Bu tasarılar dışında 1936 yılından önce iki tasarı daha hazırlanmıştır. Ayrıca bu konuda bkz. Mesut Gülmez, “Amele Teali
Cemiyetinin 1927 İş Yasası Tasarısına Karşı Hazırladığı ‘İşçi Layihası’”, Amme İdaresi Dergisi, C: 16, S: 2, Haziran 1983; Mesut
Gülmez, “1932 İş Yasası Tasarısı ve İzmir İşçilerinin Görüş ve Dilekleri”, Amme İdaresi Dergisi, C: 18, S: 1, Mart 1985
Belediye Kanunu’nda sayma yolu ile 15. madde de belirtilen belediyelerin görevleri arasında 48. sırada “yersiz, yurtsuz olanlara iş
bulmak, bunlardan garip olup çalışamayacakları memleketine göndermek, kimsesiz kadın ve çocukları korumak” görevi yer almıştır.
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Türkiye 9 Temmuz 1932 tarihinde 726 sayılı Genel Kurul Kararıyla Milletler Cemiyeti’ne kabul
edilmiş, aynı zamanda, o dönemde bu kuruluşa bağlı olan Uluslararası Çalışma Örgütü’ne
kendiliğinden üye olmuştur. Türkiye ilk olarak, ILO’nun “Kadının Maden Ocaklarında ve Yer
Altında Çalıştırılmaması”na ilişkin 45 No.lu Sözleşmesini onaylayarak ulusal mevzuatına katmıştır
(Altan, 1997).
Aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923 yılından kuruluşundan önce ve sonra bir kamu istihdam
kurumunun kurulması düşüncesi destek görmekte ve benimsenmekteydi. Ancak bu düşünce, ilk
defa 1930’larda devlet öncülüğünde sanayileşme programlarının uygulanmasıyla ele alınabilmiştir.
Bu düşüncenin bir yansıması olarak gerek kamu sektörünün gerekse özel sektörün işgücü ihtiyacı
dikkate alınarak 1936 yılında kabul edilen İş Kanunu’nda bir kamu istihdam kurumunun
oluşturulması yer almıştır (Sayın, 2002: 203).
Bir iş ve işçi bulma servisinin kurulmasını öngören 3008 sayılı İş Kanunu’ndan7 önce hazırlanan
farklı tarihlerdeki iş yasası tasarılarına bir istihdam servisi kurulması düzenlemesi hep yer almıştır.
Bu tasarılarda istihdam hizmetleri için kâr amacı güdülmemesi ilkesinin benimsendiği
görülmektedir (Gülmez, 1991: 222).
II. Dünya savaşı sonrasında ise, ülkemizde ilk defa olarak çalışma sorunları bir bakanlık düzeyinde
ele alınmaya değer bulunmuş ve Çalışma Bakanlığı Kurulmuştur (1946). Aynı dönemde “İşçi
Sigortaları Kurumu” (1946) ve “İş Mahkemeleri” oluşturulmuştur. Nitekim İş ve İşçi Bulma
Kurumunun kuruluşu da aynı döneme rastlamaktadır (Ekin, 1989: 236).
Cumhuriyet tarihi boyunca kabul edilen iş yasaları ve bunlara dayalı olarak çıkarılan diğer mevzuat
İş ve İşçi Bulma Kurumu açısından temel düzenlemeler niteliğinde olduğundan İş ve İşçi Bulma
Kurumu’nun kuruluş yasasından önce 3008 sayılı Kanun’un ilgili düzenlemelerine değinmek, daha
sonra İİBK’nun kuruluş yasası ile iş mevzuatındaki temel değişiklikleri kronolojik bir sırada ele
almak, konunun anlaşılırlığını sağlamak bakımından yararlı olacaktır.
2.1. 3008 Sayılı İş Kanunu’nda Yer Alan İİBK’na İlişkin Düzenlemeler
İstihdam hizmetlerine yönelik ilk sistematik yaklaşım 3008 sayılı İş Kanunu’nda yer almıştır
(Tezmen ve Atakan, 1965). Kanunun “Dördüncü Faslı” “İş ve İşçi Bulma” başlığını taşımış ve 6371. maddelerde iş ve işçi bulma ile ilgili konular düzenlenmiştir. Kanunun 63. maddesinde, iş
aracılığı hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu ve bunun Devlet tarafından yapılacağı hüküm altına
alınmıştır. Yine aynı maddede, bu hizmetin nasıl örgütleneceği de düzenlemiştir. Maddede, iş ve
işçi bulma hizmetinin yürütülmesi için İktisat Bakanlığı’na bağlı olarak, iş ve işçi bulma merkez
teşkilatı ve ihtiyaca göre, çeşitli şehir ve kasabalarda şubelerin kurulması öngörülmüştür. Yine 63.
maddeye göre, bir şubenin kuruluş ve faaliyetlerinin finansmanı için Genel Bütçeden ayrılan
payların yanında, mümkün olduğu ölçüde il ve belediye bütçelerinden katkı sağlanacaktır.
Kanunun 64. maddesinde ise, iş ve işçi bulma teşkilatının görevleri sayılmıştır. Genel olarak iki
kategoride ifade edilen görevlerin birinci kategorisinde, işçilerin elverişli oldukları işlere
yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık etmek biçimindeki klasik
hizmetler yer almıştır.
İkinci kategoride yer alan görevler ise, işçilere mesleki eğitim verilmesi, istatistiki bilgi toplanması
ve analizi, iş piyasasının düzenlenmesi gibi, klasik aracılık faaliyeti dışında yer alan görevlerdir.
Burada dikkat çeken bir nokta, Yasada istihdam örgütüne verilen istatistiki bilgi toplama görevinin,
iş arayan işçi sayısını, bunların hangi işlerde görevlendirileceklerini, işçi arayan işverenlerin kimler
olduğu ve ne tür işleri gördürmek için işçi aradıklarını saptamaya yönelik istatistikler olmanın
ötesinde, işçi ücretlerindeki iniş çıkışların gözlenmesini de kapsıyor olmasıdır (Başterzi ve Şuğle,
1999: 63).
65. maddede ise, kazanç gayesi güden iş ve işçi bulma bürolarının açılması yasaklanmış,
işletilmekte olanların da, üç yıl sonra Bakanlar Kurulunun vereceği kararla kapatılması
öngörülmüştür. Buna karşılık Kanunun 68. maddesinde, işçi ve işveren kuruluşlarının, kamuya
yararlı dernekler ve hayır derneklerinin iş ve işçi bulma konusunda faaliyet göstermelerine; bu

7

Yine 15/8’e göre, mürebbiye, hizmetçi, çamaşırcı, hamal, berber, gibi kişilerin sağlık kontrolünü yapmak ve bunları kayıt altında
tutmak belediyelerin görevleri arasında sayılmıştır.
15.06.1936 tarih ve 3330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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hizmetin ücretsiz olması, idari makamlardan izin alınması ve ilgili makamın denetimine tabi
olunması koşuluyla izin verilmiştir.
3008 sayılı Kanunda yer alan bu düzenlemelerle o dönemde Türkiye’de ılımlı tekel modeli
benimsendiği söylenebilir. 1933 tarih ve 34 No.lu ILO sözleşmesinde kazanç amaçlı ücretli iş
bulma bürolarının kapatılmasının öngörüldüğü ve bunun için üç yıllık bir sürenin tanındığı güz
önünde bulundurulacak olursa, o tarihte Türkiye henüz 34 No.lu Sözleşmeyi onaylamamış olmakla
birlikte, dönemin uluslararası standartlarına uygun bir düzenleme getirilmiş olmaktadır (Başterzi ve
Şuğle, 1999: 62).
Burada vurgulanması gereken önemli bir nokta da 3008 sayılı Kanunun 69. maddesinde öngörülen
düzenlemedir. Anılan maddeye göre, işverenlerin işçi ihtiyaçlarını her halde resmi iş ve işçi bulma
örgütüne bildirmeleri gerekmektedir. İşçiler için ise, herhangi bir işe girmeden önce, kendilerini
resmi iş ve işçi bulma örgütüne kaydettirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir.
Görüldüğü gibi, 3008 sayılı Yasa, bir iş ve işçi bulma örgütü kurulmadan, iş ve işçi bulma
hizmetleri ile ilgili temel ilkeleri ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu yasadan sonra çıkarılan 4837
sayılı Yasa ile İş ve İşçi Bulma Kurumunu bu ilkeler doğrultusunda oluşturulmuştur.
2.2. 4837 Sayılı Kanunun Kabulü
3008 sayılı Kanun, 146. maddesi ile iş ve işçi bulma örgütünün kurulmasını öngören 63. ve 64.
maddelerinin üç yıl sonra yürürlüğe gireceği düzenlemesini getirmiştir. Bu düzenleme ile dolaylı
olarak, üç yıl içinde iş ve içi bulma örgütünün kurulması için hükümete süre tanınmıştır.
Daha sonra, bu amaçla bir tasarı hazırlanmış, ancak hazırlanan tasarı yeterli görülmeyerek 1940
yılında geri çekilmiştir. II. Dünya savaşının etkisiyle İş Kanunu’nun öngördüğü sürede gecikme
yaşanmış, ancak 26. 11. 1945 yılında dönemin hükümetince yeni bir tasarı TBMM’ye sunulabilmiş
ve 21. 1. 1946 tarihinde 4837 sayılı “İş ve İşçi Bulma Kurumunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun” kabul edilmiştir (Umutlu, 1996: 33). 15.3.1946 tarihinde faaliyete geçen İş ve İşçi Bulma
Kurumu (İİBK) dönemin ulusal olduğu kadar, uluslararası koşulları da göz önünde tutularak işe
aracılıkta kamu tekeli ilkesi çerçevesinde kamu hizmeti görmek üzere kurulmuştur (Erdut, 2000).
4837 Sayılı Kanun, yürürlülük maddesi dahil toplam 18 maddeden oluşmaktadır. Kanun genel
olarak, istihdam hizmetlerine yönelik oluşturulan Kurumun temel yapısı ve bu kurumun görev ve
gelirlerini düzenlemiştir. Ancak daha sonra 4837 Sayılı Kanun, 1950 yılında kabul edilen 5562
sayılı Kanun’la bazı önemli değişikliklere uğramıştır. 4837 sayılı Kanun’a göre (md. 1), İİBK
Çalışma Bakanlığına bağlı, tüzel kişilik sahibi, idari ve mali yönden özerk bir devlet kurumudur.
Kanun, idari iş gören memur ve hizmetlileri kapsam dışında tutmuş, dolayısıyla İş Kanunu’na bağlı
olarak çalışanların bu kurumun hizmetlerinden yararlanacağı kabul edilmiştir.
3008 sayılı Yasa iş ve işçi bulma örgütünün İktisat Bakanlığına bağlı olarak örgütleneceğini ifade
etmekle birlikte, 28. 1. 1946 tarihinde kabul edilen 4841 sayılı “Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun”la Çalışma Bakanlığı kurulmuştur. 4841 sayılı Kanunun 10. maddesi
“iş ve işçi bulma”ya ilişkin işleri Çalışma Bakanlığının merkez teşkilatı içinde yer alan “İşçi
Sağlığı Genel Müdürlüğü”nün görevleri arasında saymıştır. Aynı zamanda Kanunun 1. maddesi
çalışma yaşamı ile ilgili konularda Bakanlığı genel görevli saymış ve yine Kanunun geçici 1.
maddesi de yürürlükte bulunan yasalardaki çalışma yaşamı ile ilgili yetkilerin Çalışma Bakanlığına
geçtiğini ifade etmiştir. Dolayısıyla İş ve İşçi Bulma Kurumu da doğal olarak Çalışma Bakanlığına
bağlı hale getirilmiştir.
4837 sayılı Kanunda İİBK’nun Genel Müdürlük biçiminde örgütleneceği, merkez ve taşra
birimlerinden oluşacağı, “Kurum şubelerinin nerelerde kurulacağı ve her bir şubenin hangi il ve
belediyelerin sınırları içinde faaliyette bulunacağı Genel Müdürlüğün teklifi ve Çalışma
Bakanlığı’nın kararı ile” olacağı hüküm altına alınmıştır (md. 6). Bu düzenleme ile başlangıçta
büyük merkezlerde bir iki şube açmak, daha sonra buralarda elde edilecek deneyimler ve
karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi yoluyla daha sağlıklı bir biçimde örgütsel genişlemeye
gitmek yolu tercih edilmiştir (İstihdamda 25. Yıl, 1971: 35). Kurumun ilk şubesi 6.3.1946 yılında
İstanbul’da açılmış ve bunu sırasıyla 18.3.1946’da İzmir, 22. 3. 1946’da Seyhan, 9. 4. 1946’da
Konya ve 19. 9. 1946’da Eskişehir şubelerinin kurulması takip etmiştir (İstihdamda 25. Yıl, 1971:
35). Kurumun Merkez teşkilatı fiilen 15. 3. 1946 tarihinde çalışmaya başlamıştır (İstihdamda 25.
Yıl, 1971: 31). Merkez teşkilatının faaliyete geçmesinden önce İstanbul şubesinin kurulması ve
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İzmir’den sonra 3. sırada Seyhan şubesinin kurulması olgusu dikkat çekicidir. Böylelikle ilk
şubelerin sanayinin ve tarımsal işgücünün yoğunlaştığı yerlerde kurulduğu görülmektedir.
Yasanın 6. maddesinde “Genel Müdürlük kuruluşu Genel Müdür ile iki yardımcısından8 ve Genel
Merkez kuruluşu ile şubelerden meydana gelir” denmiş, örgütlenme ile ilgili daha ayrıntılı bir bilgi
Yasada yer almamıştır. Dolayısıyla Kurum kendi iç örgütlenmesini düzenleme yönünde bir
serbestlik alanına sahip olmuştur. 1978 yılından önceye ait Kurumun merkez teşkilatına
bakıldığında müdürlükler biçiminde bir örgütlenmenin var olduğu görülmektedir. İlgili
kaynaklardan saptanabildiği kadarıyla İİBK’nun 1978 yılına kadar olan merkez teşkilatı birimleri
şunlardır: İki Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Müşavirleri, Genel Sekreter, Savunma
Sekreteri, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Heyeti Müdürlüğü, Personel Müdürlüğü, Plasman Müdürlüğü,
Muhasebe Müdürlüğü, İş Piyasası ve İstatistik Müdürlüğü, Etüd ve Meslekler Müdürlüğü, Eğitim
Müdürlüğü, Dış Münasebetler Müdürlüğü, Evrak ve Arşiv Müdürlüğü, Levazım Müdürlüğü, Daire
Müdürlüğü. 9
1950 yılında 4837 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikle İİBK’nun çalışma alanıyla ilgili olarak
“Danışma Kurulu” ve “Mahalli Danışma Komisyonları” oluşturulmuştur. Danışma Kurulu
merkezde, Mahalli Danışma Komisyonları ise, yerelde (taşrada) görev yapan danışma birimi
niteliğindedir.
Yasanın 10. maddesine göre Danışma kurulu:
- İşçi çalıştırılan müesseselerin bağlı bulunduğu Bakanlıklar ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,
il genel meclisleri ile belediyelerin değişim yöntemiyle davet edilecek birer temsilcilerinden;
- Çalışma Bakanlığınca uygun görülecek sırayla davet edilecek ticaret ve sanayi odalarıyla işçi
sendikaları ve benzeri kurumları temsilcilerinden, oluşur.
İşçi ve işverenlerin temsilci üyelerinin görev süreleri üç yıl olarak belirlenmiş, Kurulun Başkanının
Çalışma Bakanı veya görevlendireceği kimsenin olacağı ve Kurulun, Çalışma Bakanlığının çağrısı
üzerine yılda bir defa olağan ve gerekli görüldükçe her zaman olağanüstü toplanacağı hüküm altına
alınmıştır.
Danışma Kurulunun görevi, Kurulun faaliyet konusu ile ilgili meseleleri inceleyerek bu hususta
Bakanlığa tekliflerde bulunmak ve Bakanlıkça verilecek konular hakkında görüşünü bildirmek
olarak ifade edilmiştir. (Md.11).
Mahalli Danışma Komisyonları ise; yasaya göre, gerek görülecek yerlerde Genel Müdürlüğün
teklifi ve Çalışma Bakanlığının onayıyla oluşturulur. Bunların görev, oluşum ve faaliyet tarzlarıyla
üyelerine ödenecek yol giderleri ve günlük ödeneklerinin belirlenmesi çıkarılacak tüzüğe
bırakılmıştır. Yasada ifade edilen bu tüzük ancak 17 yıl sonra, 29. 8. 1967 tarihinde “İş ve İşçi
Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonları Hakkında Tüzük” adıyla çıkarılabilmiştir.
4837 Sayılı Kanun İİBK’nun gelir kaynaklarını da düzenlemiş, genel bütçeden ayrılan pay dışında,
Kuruma özgü bazı gelir kaynakları oluşturmuştur. Yasanın ilk biçiminde, İİBK’nun gelirleri;
- Her yıl Çalışma Bakanlığı bütçesine İİBK’na yardım adıyla açılacak özel bölüme konulacak
ödenek,
- Kurumun şubesinin açılmasına karar verilen yerlerdeki il ve belediyelerin bütçe gelirlerinin %
1’nden çok olmamak üzere konulacak ödenekler,
- Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışlar ve vasiyetler,
- Diğer gelirler, biçiminde belirtilmiş, daha sonra 1950 yılında 5562 sayılı Yasa ile “İşçi
Sigortaları Kurumu gelirlerinin % 1’nden çok olamamak üzere ödenek konulması” biçimindeki
bir düzenleme ile, İİBK’nun gelir kalemleri arttırılmıştır (Fişek vd., 1998: 153).
İşsizliği gidermek, istihdamı düzenlemek ve belde halkının refahını geliştirmek genel olarak yerel
yönetimlerin ilgi alanları arasında da yer alan konulardır. İİBK’nda taşrada kurulduğu yerde bu
işlerle uğraşacağından, belediye ve il bütçelerinden İİBK’na pay transfer edilmesi doğru bir
düzenleme olarak değerlendirilmiştir. Yine işçi sigortalarının kurulması, İİBK servis ve
hizmetlerinin önemini arttırmıştır. Bundan dolayı işçi sigortalarının bir kısım gelirlerinin,
işlevlerine katkıda bulunan İİBK’na aktarılması uygun görülmüştür (Fişek vd., 1998: 154).
Ancak gerçekçi ve adil nedenlere dayanan bu düzenleme uygulamada zorluklarla karşılaşmış, hem
yerel yönetimler hem de İşçi Sigortaları Genel Kurulunda söz alan bazı delegeler bu kaynak
8

9

Genel Müdür Yardımcısı kadrosu 21. 11. 1997 tarih ve 97/48354 sayılı Kararname ile iki'den üç'e çıkarılmıştır ( R.G.: 23/11/1997 23179)
İstihdamda 25 Yıl, a. g. k., s. 11-15’ten yararlanılarak bu birimler tespit edilmiştir.
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aktarımından hoşnut olmadıklarını ve kesilmesi gerektiğini çok kez dile getirmişlerdir. Bu
baskıların sonucunda önce 1965 yılında yerel yönetimlerce ödenen paylar kesilmiş, ardından 1976
yılında da SSK’dan İİBK’na kaynak aktarımına son verilmiştir (Fişek vd., 1998: 154).
3008 sayılı Kanunun 69. maddesinde işveren ve işçilerin kuruma müracaatları zorunlu bir işlem
olarak ifade edilmesine karşın, 4837 sayılı Kanunda böyle bir zorunluluk yer almamıştır. Kanunun
2. maddesinde genel olarak “memur ve hizmetlilerin” kanunun kapsamı dışında olduğu ifade
edilmiştir.
Ancak daha sonra, 19. 2. 1962 tarih ve 6/221 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, “Devlet, İktisadi
Devlet Teşekkülleri, özel idareler, belediyeler ve kanunla kurulan kurumlarla, sermayesinin
yarısından çoğu resmi sektöre ait ortaklıkların işçi ihtiyaçlarını; teknisyen, ustabaşı, usta gibi vasıflı
işçiler dahil, meslek, yaş, cinsiyet, ücret ve işe dair hususiyetlerini belirtmek suretiyle, İş ve İşçi
Bulma Kurumu mahalli teşkilatına bildirmeleri ve bu ihtiyaçlarını teşkilatı bulunmayan yerlerde ve
münhallerin, kurumca verilen süre içinde karşılanmaması halinde, şimdiye kadar uygulanan
usullerle işe almaya devam etmeleri...” biçiminde bir düzenleme yapılmış, böylece sadece kamu
kurumları için işçi alımının Kurum aracılığıyla gerçekleştirmeleri zorunlu hale getirilmiştir. Bu
düzenlemeyi takiben, İş ve İşçi Bulma Kurumu 1963 tarihinde “Kamu İşyerlerine İşçi Yerleştirme
Talimatı” hazırlamış ve yürürlüğe sokmuştur (Zaim, 1997: 81).
İİBK, 1946 yılında faaliyete 86 personel, 6 şube ve 2 büro ile başlamıştır. Kurum ancak 20 yıl
içerisinde bütün illerde örgütlenebilmiş, 1966 yılında, her ilde bir şube ve iş ve işgücü yönünden
önem taşıyan bazı ilçelerde de birer büro açmıştır. İİBK başlangıçta çok az olan personel sayısını
yıllar itibariyle arttırmış, bütün illerde şube açtığı yıl olan 1966 yılında personel sayısı 962 kişiye
çıkmıştır. 1976 yılında bu rakam 2194 kişiye çıkmıştır. 1981 yılında ise Kurumun kadro sayısı
2682 kişiye, istihdam edilen personel sayısı 2393’e ulaşmıştır (İş ve İşçi Bulma Hizmetleri, 1982:
10-12).
Kurum, 1978 yılında bir yapısal değişikliğe gitmiş, Genel Müdürlük daire başkanlıkları biçiminde
örgütlenme yolunu tercih etmiştir. Bu doğrultuda mevcut danışma ve denetim birimlerine ek
olarak; İşgücü Eğitimi ve Mesleki Rehabilitasyon Dairesi Başkanlığı, İstihdam Dairesi Başkanlığı,
APK Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Mali İşler ve Destek Hizmetler Dairesi
Başkanlığı adları altında 5 daire başkanlığı ile bunlara bağlı 23 şube müdürlüğü oluşturulmuştur.
Ayrıca hizmetlerin daha etkin bir biçimde yürütülmesi amacıyla 12 il merkezinde (Adana, Ankara,
Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Sakarya, Samsun ve Trabzon) Bölge
Müdürlükleri kurulmuştur (İş ve İşçi Bulma Hizmetleri, 1982: 10-12). Görüldüğü gibi, İİBK
kuruluşundan sonra en büyük değişimi 1978 yılında yaşamıştır. Bu yılda hem merkez örgütü
genişlemiş hem de il ve ilçe örgütleri ile merkez örgütü arasında ara bir kademe olarak bölge
teşkilatları kurulmuştur.
Kurum, 1961 yılından itibaren yurt dışından yapılan işçi istekleri ve yurt dışına gidecek işçiler için
yapılan işlemlerle de uğraşmış, böylece faaliyet alanı yurtiçi işe yerleştirme ve yut dışı işe
yerleştirme olarak iki temel alana ayrılmıştır. 1973 yılı sonuna kadar yurt dışı işe yerleştirme ile
ilgili hizmetler Kurumu daha fazla meşgul etmiş, bu tarihten sonra yurt dışı plasmanların (işe
yerleştirmelerin) azalmasıyla birlikte yeniden yurt içi hizmetlere bir yönelme olmuştur.
2.3. 1475 Sayılı İş Kanunu Düzenlemeleri
1961 Anayasa’sında sosyal devlet ilkesinin ilk kez yer alması, Anayasa’nın grev hakkı ile
donatılmış sendikal ve toplu pazarlık haklarını tanıması, sendikal hakları düzenleyen yeni yasalar
yanında; değişen siyasal, toplumsal ve ekonomik koşulların etkisiyle yetersiz kalan 3008 sayılı İş
Kanunu’nun yerini alacak yeni bir yasa gerektirmiştir (4857 Sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi, 2003:
90).
Bu gerekliliğin bir sonucu olarak, dönemin Bakanlar Kurulunca 21. 4. 1964 yılında TBMM’ne yeni
iş kanunu tasarısı sunulmuştur. Uzun süren Meclis ve Senato çalışmalarından sonra, İş Kanunu
Tasarısı, 931 sayılı İş Kanunu olarak 1967 yılında yürürlüğe girmiştir. 931 sayılı İş Kanunu
yaklaşık üç yıllık bir uygulamadan sonra, Türkiye İşçi Partisinin yasanın tümünün iptali isteğiyle
Anayasa Mahkemesinde açtığı dava 14 Mayıs 1970 tarihinde sonuçlanmış, Anayasa Mahkemesi
Kanunun şekil yönünden iptaline karar vermiştir. Bu iptal üzerine, bu yasanın birkaç hükmünün
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değiştirilmesi suretiyle hazırlanan 1475 sayılı İş Kanunu 1971 yılında çıkarılmıştır (Çelik, 1996:
11-12).
25.8.1971 tarihinde kabul edilen 1475 sayılı İş Kanunu’nda10 istihdam servisi ve hizmetleri konusu
“İş ve İşçi Bulma” başlığını taşıyan “Altıncı Bölüm”de düzenlenmiştir. Bu başlık altında yer alan
83-87. maddeler iş ve işçi bulma hizmetleri ile, İş ve İşçi Bulma Kurumunun görevlerinin
tanımlanmasını düzenlemiştir. Bu Kanunun 83. maddesine göre “İşçilerin elverişli oldukları işlere
yerleşmelerine ve çeşitli işler için elverişli işçiler bulunmasına, aracılık etme hususlarının
düzenlenmesi; kamu görevi olarak Devletçe yapılır.” Görüldüğü gibi, 3008 sayılı Yasa gibi, 1475
sayılı Yasa da aracılık hizmetlerini bir kamu hizmeti olarak tanımlamaktadır. Yine aynı maddede
yer alan düzenlemeye göre, devlete ait olan bu görev, İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından yerine
getirilir.
1475 sayılı Kanun 84. madde İş ve İşçi Bulma Kurumunun görevlerini:
- Her çeşit ekonomik işletmelerle serbest sanat niteliğinde olan öbür işler için bilgi toplamak,
- İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanması yolunda gerekli çalışmaları yapmak,
- İşçi ücretlerinin iniş çıkışlarını izleyip, geçim şartlarındaki yükseklikle karşılaştırılarak sosyal
sıkıntıların önüne geçmek için bütün yurtta yahut bir bölgede veya belediye çevresinde alınması
gereken tedbirleri tespit ve bunların uygulanmasına yardım etmek,
- Çeşitli iş kollarındaki işverenlerle işçileri gösteren cetvelleri yayınlamak,
- Mesleğe yöneltmek,
- İşçilerin mesleki eğitimlerinin yükselmesi ve usta (kalifiye) işçi yetiştirilmesi için gerekli olan
tedbirler üzerinde çalışmak,
- Hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, biçiminde belirtmiştir.
Kurum bu ödevlerini bir ücret karşılığı olmaksızın yerine getirecektir. Ancak Yasada 1985 yılında
3199 sayılı Yasayla yapılan bir değişiklikle, Kuruma, işverenlerden, verdiği hizmetlerle ilgili
masrafları isteyebilme hakkı tanınmıştır.
85. maddede kazanç amaçlı veya kazanç amacı gütmeyen aracılık hizmetleri ve özel bürolar
yasaklanmış11, bir istisna olarak, “tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığına” İş ve İşçi
Bulma Kurumu iznine bağlı olarak müsaade edilmiştir. Yine aynı maddede İş ve İşçi Bulma
Kurumunun izin ve denetimine tabi olmak ve kazanç sağlanmaması koşuluyla, bir işverenin yurt
dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri temin etmesine izin verilmiştir.
Yasanın 86. maddesinde ise, İş ve İşçi Bulma Kurumunun görevlerinin yerine getirilmesine ilişkin
tüzük çıkarılacağı hüküm altına alınmıştır. Kanunun 25. maddesinde 1983 yılında yapılan bir
değişiklikle, belli sayıda (50 kişi ve daha yukarısı) işçi çalıştıran işyerleri için “sakat” ve “eski
hükümlü” işçi çalıştırma zorunluluğu getirilmiş, bu işlemin takibi de İş ve İşçi Bulma Kurumuna
görev olarak verilmiştir.
1475 sayılı Kanun, iş ve işçi bulma hizmetleri açısından, 3008 sayılı Kanunun düzenlemelerine
benzer bir yapı getirmiştir. İş ve işçi bulma örgütü için belirlenen görevler neredeyse aynıdır. 1475
sayılı Yasa’da farklı ve yeni bir olgu olarak, görev olarak “mesleğe yöneltme” İİBK’nun görevleri
arasında sayılmıştır. Buda her iki yasa arasında yer alan yaklaşık 35 yıllık bir zaman diliminde iş ve
işçi bulma hizmetleri alanında pek bir anlayış değişikliğinin olmadığını göstermektedir.
2.4. İşverenlerin İşçi İsteklerini İİBK’na Bildirmeleri Hakkında Tüzük
1475 sayılı İş Kanunu’na dayanılarak 29. 6. 1973 Tarihinde 7/6787 sayılı Bakanlar Kurulu
kararıyla çıkarılan bu Tüzük,12 kamu kesiminin her türlü işçi isteklerini Kuruma bildirme ve bazı
istisnalar hariç olmak üzere, işçi alımının Kurum aracılığıyla alınması zorunluluğu getirmiştir. Özel
sektör için ise, bildim zorunluluğu konmuş ancak, eleman alımında serbestlik tanınmıştır.
Tüzüğün 2. ve 3. maddelerine göre, “Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler,
köy idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye
dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarla bunlara bağlı olan işyerlerinin işverenleri; vasıflı,
vasıfsız bütün işçi isteklerini iş kolu, meslek, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal
10

1. 9. 1971 tarih ve 13943 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
1983 yılında yapılan değişiklikten önceki düzenlemede 3008 sayılı Yasada olduğu gibi, iş ve içi teşekküllerinin, kamu yararına ya da
sadece hayır amacıyla çalışan derneklerin ücretsiz olması koşuluyla aracılık hizmetleri yürütmesine izin veriliyordu.
12
Tüzük 6. 8. 1973 tarih ve 14617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
11
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yardımlar, yaş, cinsiyet ve ihtiyacın karşılanma süresi gibi ayrıntılarla bölgelerindeki İş ve İşçi
Bulma Kurumu örgütüne bildirmek zorundadırlar.” Aynı zamanda, yukarıda sayılan kamu kesimi
işyerlerinin işverenleri, işçi ihtiyaçlarını Kurum aracılığı ile karşılamak durumundadırlar. Ancak; o
yerde Kurum teşkilatının bulunmaması veya örgütü olupta işverenin Kurumla haberleşme
güçlükleri, işçilerin işyerlerine gönderilmek ve gitme zorlukları gibi nedenlerle ihtiyacın
karşılanmasında Kurumun etkili olamaması veya işverence verilen süre içinde Kurumca ihtiyacın
karşılanamaması hallerinde, işverenlere işçi ihtiyaçlarını kendilerince doğrudan doğruya karşılama
olanağı tanınmıştır.
Tüzüğün 4. ve 5. maddelerinde ise, özel kesim işyerlerinin işverenleri; vasıflı, vasıfsız bütün işçi
isteklerini; iş kolu, meslek, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar, yaş ve
cinsiyet gibi ayrıntılarla bölgelerindeki İş ve İşçi Bulma Kurumu örgütüne bildirmek
zorunda tutulmuşlar, Ancak, özel kesim işyerlerinin işverenleri, işçi ihtiyaçlarını, Kurum
aracılığıyla veya kendileri doğrudan doğruya karşılayabilecekleri hüküm altına alınmıştır.
Yine tüzüğün 7. maddesiyle, Kurum, kamu ve özel kesim işyerlerinin işverenlerinden, iş ve işgücü
konularında etüt amacı ile ayrıntılı bilgi istediğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi
zorunluluğu getirilmiştir.
Bu tüzükte dikkat çekici olan konu, özel kesim işverenlerine, vasıflı ve vasıfsız tüm işgücü
isteklerinin kuruma bildirilmesi zorunluluğunun getirilmesi olmuştur. Ancak uygulamada bu
düzenlemeye uyulduğu söylenemez. Tüzükte bu düzenlemeye aykırı davrananlara yönelik bir
denetim ve yaptırım öngörülmemesi, işin takibinde olumsuz bir durum doğurmuştur. Dolayısıyla
işgücü verilerinin toplanması görevini, Kurum ancak kendisine bildirilen bilgilere dayayalı olarak
yapmak durumunda kalmış, bu da bu alanda eksik verilerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
2.5. İş ve İşçi Bulma Kurumunun Ödevlerinin Yapılış Şekilleri Hakkında Tüzük
1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra, 86. madde gereği çıkarılması gereken
tüzük, 20. 7. 1973 tarih ve 7/6825 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla13 “İş ve İşçi Bulma Kurumunun
Ödevlerinin Yapılış Şekilleri Hakkında Tüzük” adıyla çıkarılmıştır. Genel olarak
değerlendirildiğinde, Tüzükte, İş ve İşçi Bulma Kurumunun ayrıntılı bir görev tanımlaması
yapıldığı ve Kurumun iş sürecinin nasıl olması gerektiğinin ortaya konduğu görülmektedir.
Tüzüğün 3. ve 4. maddelerinde, İİBK’ya, işyerleri ve işçiler hakkında istihdam hizmetleri
kapsamındaki her türlü bilgiyi toplama görevi verilmekte ve bu bilginin sistematik bir biçimde
kullanıma hazır tutulmasından Kurum yükümlü tutulmaktadır. Tüzüğün 7. maddesine göre Kurum,
“edineceği temel verilere dayanarak, orta ve uzun vadedeki istihdam seyirlerini tasarlar”. Yine 8.
maddeye göre Kurum, açık işlerin elverişli işçilerle kısa sürede kapatılmasında, işsizliğin
azaltılmasında, dolayısıyla ekonomik ve sosyal gelişmenin hızlandırılmasında, işgücünün,
meslekler ve bölgeler arası hareketliliğinin etkili bir şekilde sağlanmasında uygun ve kolaylaştırıcı
çalışmalar yapar.”
Tüzüğün 11. maddesine göre Kurum, çalışmalarında verimlilik, etkinlik ve değişen koşullara
uyumu sağlamak için kendi işlerine yönelik “iş ve yöntem” çalışmaları yapar. Bunun yanında 28.
madde ile “kamu ile özel kesime ait her türlü işyerlerinde görevleri ile ilgili iş analizleri yapma”
görevi de Kuruma verilmiştir. Tüzüğün 31. maddesinde, yurt dışında çalışmak isteyenlerin iş
istemlerine Kurumun aracılık edeceği belirtilmiştir.
İİBK’nun mesleğe yöneltme hizmetlerini nasıl yerine getireceği Tüzüğün 38. maddesinde şöyle
düzenlemektedir: “Kurumun mesleğe yöneltme hizmetleri, iş isteminde bulunan gençlerin ve
yetişkinlerin, bilgi, yetenek ve becerilerini saptamak suretiyle mesleğe uyum koşullarının
belirlenebilmesine, meslek seçimlerine, meslek değiştirme yeteneklerinin anlaşılabilmesine, iş
eğitimlerine ve kişisel gelişmelerine ilişkin sorunların cevaplandırılmasına yardım edilmesidir.” İş
gücünün mesleki eğitimi konusunu ise Tüzüğün 41. maddesinde düzenlenmiştir.
Görüldüğü gibi, 1973 yılında çıkarılan bu tüzük, İİBK görev ve hizmetlerini ayrıntılandırarak,
istihdam piyasası ve aynı zamanda ekonominin bütünü için son derece önemli olan iş ve hizmetleri,
Kurumun görevleri arasında saymaktadır. Ancak, Kurum bütün bu görevleri gereğince yapacak
13

11. 8. 1973 tarih ve 14622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
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yeterli nitelikli personel, güçlü bir örgüt ve mali kaynaklara sahip olamadığından, Tüzükle ifade
edilen görevlerin ancak sınırlı bir kısmını yerine getirebilmiştir.
2.6. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Düzenlemeleri
Teknolojik gelişmenin kazandığı boyut ve yoğunluk, yeni çalışma biçim ve koşularını beraberinde
getirmiştir. Bu yeni çalışma biçim ve koşullarının çeşitli ülkelerde yasalara yansıması
gecikmemiştir. Öte yandan otuz yıldan fazla bir süreden beri yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunu,
zaman zaman yapılan değişikliklere karşın çağdaş gelişmeleri yeterince yansıtamadığı gibi, içerdiği
bazı hükümler uygulamada önemini tümüyle yitirmiştir (4857 sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi, 2003:
94).
İş yaşamında teknolojiye dayalı olarak ortaya çıkan yeni durumun değişimi dayatması yanında,
Ülkemizde yeni bir iş yasasına olan gereksinimi zorunlu kılan bir başka gelişme de Türkiye’nin
Avrupa Birliği'ne aday ülkeler arasına alınmasıdır. Böylece bir taraftan; Türkiye’nin onayladığı
uluslararası çalışma sözleşmelerinin gereklerini yerine getirme gerekliliği, diğer taraftan da Avrupa
sosyal normlarına uyum sağlaması gereği ortaya çıkmıştır (4857 sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi,
2003: 94). Bu gelişme ve yeni koşullar altında yeni bir iş yasasına gereksinim duyulmuş ve bu
gereksinimin bir sonucu olarak, 4857 sayılı İş Kanunu çıkarılmıştır.
22. 5. 2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun14 altıncı bölümü “İş ve İşçi Bulma” başlığını
taşımaktadır. Ancak bu başlığın altında yer alan 90. maddede diğer iş yasalarında olduğu gibi, iş ve
işçi bulma hizmetleri için belli bir düzenleme yapılmamakta, “iş arayanların elverişli oldukları
işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık görevi, Türkiye İş
Kurumu ve bu hususta izin verilen özel istihdam bürolarınca yerine getirilir” biçiminde genel bir
hüküm yer almaktadır. Dolaylı olarak, iş ve işçi bulma hizmetleri hakkında İŞKUR’un kuruluş
yasası temel düzenleyici yasa haline gelmiştir. Aynı zamanda özel istihdam bürolarının izine bağlı
olarak kabulü, bu yasayla birlikte ilk defa bir iş yasasında yer almıştır.
Ancak Yasada istihdam hizmetleri arasında sadece aracılık görevinden bahsedilmesi, gerekçesinde
ifade edilen ve yukarıya alınan çağdaş yaklaşımı getirme iddiasıyla uyuşmadığını söylemek
mümkündür. 4857 sayılı Yasada aracılık hizmetleri yanında özellikle aktif iş gücü politikalarına
güçlü bir vurgu yapılması, istihdam piyasasının ve teknolojinin getirdiği değişime uyum amacı
açısından daha anlamlı olurdu.15

3. İİBK’NUN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KATKI YAPAN PROJELER
İş ve İşçi Bulma Kurumu kurulduktan sonra, belli bir dönem teşkilatını yaygınlaştırma gayreti
içinde olmuştur. 1960’lı yıllarda ise, artan yurt dışı işçi talebi sonucunda faaliyetlerini bu alanda
yoğunlaştırmış, 1974 yılından itibaren bu talebin azalması ile birlikte kurum gerileme dönemine
girmiştir. Özel sektörün ihtiyacı olan işgücünü Kurum aracılılığı olmadan, kurum dışı kaynakların
yardımıyla (ilan, eş-dost aracılığı, doğrudan müracaat, vb.) bulabilmesi, Kurumun faaliyetlerini
sınırlamış ve Kurumun gerekliliği tartışılır olmuştur (Yeniden Yapılanma ve Yeni Atılımlar, 2001:
459).
Aslında ilgili iş yasalarının istihdam hizmetlerinin yapısına yönelik belirttiği temel kurallar
yanında, 1973 yılında kabul edilen İİBK’nun görevlerine ilişkin Tüzük, çağdaş bir istihdam
kurumunun yapması gereken iş ve görevleri tanımlamıştır. Ancak Kurumun istihdam ve ekonomi
için son derece önemli olan görevleri içinde iş ve işçi bulmaya aracılık görevinde yoğunlaşması,
buna karşın özel sektörün de Kurumun aracılık hizmetlerine farklı nedenlere dayalı olarak fazla ilgi
göstermemesi, Kurumun işlevlerini aracılıktan ibaret sayan çevrelerde, Kurumun varlığını
sorgulama gibi bir sonuç doğurmuştur.16
14

10. 06. 2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
4857 sayılı Yasanın genel bir değerlendirmesi için bkz. Tankut Centel, “Yeni İş Kanunu’nun Muhtemel Etkileri ve Diğer
Düzenlemeler” İşveren Dergisi, Haziran 2003.
16
Bu olumsuz imajın etkisinden dolayı, İŞKUR için de benzeri düşünceler ortaya konmuştur. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
İŞKUR Yasa Tasarısı'nın görüşülmesi sırasında Komisyon üyesi olan bir milletvekili "Böyle bir kuruma gerek yoktur. İŞKUR gibi bir
kurumun ülkeye hiçbir yararı olmaz. Bu kurum hiçbir fonksiyonu ifa etmez. Böyle bir kurum oluşturmak ülke kaynaklarını israf
etmektir" biçiminde bir görüş ifade etmiş, düğer bir milletvekili de 30 yıl özel sektörde görev yaptığını ve bir kez bile personel almak
15
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Günümüzde gelişmiş ülkelerde kamu istihdam kurumlarının dört temel fonksiyon yüklendiği
görülmektedir. Bunlardan ilki, klasik fonksiyon olan iş ve işçi bulma aracılığı faaliyetleridir.
İkincisi, işsizlik sigortası işlemlerini yürütmektir. Üçüncü fonksiyon işgücü piyasası bilgi
sisteminin oluşturulması, dördüncüsü ise, aktif işgücü politikalarının yürütülmedir. Ayrıca bu
ülkelerde, işgücü piyasası ve istihdamla ilgili sosyal taraflar kamu istihdam kurumlarının
yönetiminde etkin bir şekilde katılmaktadırlar (Yeniden Yapılanma ve Yeni Atılımlar, 2001: 459).
Bu doğrultuda, 1980’li yıllardan sonra hızlanan küreselleşme, ekonomik ve teknolojik gelişmeler,
kamu istihdam kurumlarının önemini arttırmış, fonksiyonlarını genişletmiştir. Bu durum İİBK’nun
kendi içinde ve İİBK gibi bir kamu istihdam kurumunun önemini gören ve gerekliliğine inanan
kesimlerde, İİBK’nun değişen yeni koşullara uydurulması çalışmalarına girişilmesine yol açmıştır.
Bu kapsamda yürütülen iki önemli projeyi ele almakta yarar vardır.
3.1. Alman İş Kurumu (Bundesanstalt Für Arbeit)17 İle Birlikte Yürütülen “İİBK’nun
Reorganizasyonu Projesi”
Bu proje, İİBK ve Alman İş Kurumu ile birlikte hazırlanan 1.8 milyon DM’lik Alman teknik
yardım projesidir (Umutlu, 1996: 120). Projeyle, Alman İş Kurumunun finansman ve teknik
yardımıyla İİBK’nun reorganizasyonu amaçlanmıştır. Proje uygulamaları 1990-1993 yılları
arasında gerçekleştirilmiştir. Projenin içerdiği bölümler şunlardır:18
1- Yöneticilerin eğitimi,
2- Meslek Danışma Merkezi’nin kurulması,
3- İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanması,
4- Plasman hizmetleri ve yöntemlerinin geliştirilmesi,
5- Adana, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir şube müdürlüklerinde model (pilot) çalışmaların
yapılması.
Bu bölümler kapsamında yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir:
1- Yöneticilerin Eğitimi
Bu eğitime İİBK merkez örgütü yöneticileri ile Bölge Müdürleri ve seçilen şube müdürlerinden
toplam 24 personelin Almanya’da düzenlenecek eğitime katılması planlanmıştır. Bu eğitimle
amaçlanan Alman İş Kurumu model alınarak, modern bir iş yönetiminin Kurumda oluşturulup
bunun sürekliliğinin sağlanmasıdır.
Bu kapsamda, İİBK Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 30 yönetici 1990 yılının Haziran
ayında, 2 Alman İş Kurumu uzmanının sorumluluğunda Ankara’da 21 günlük eğitime tabi
tutulmuştur. Eğitime katılanların düzenledikleri raporların incelenmesi sonucunda 24 yöneticinin
Almanya’daki eğitime katılmasına karar verilmiş, seçilen bu kişiler, 1990 yılının Eylül-Ekim
aylarında iki grup olarak Almanya’da Alman İş Kurumunun Eğitim Tesislerinde 21 gün eğitim
almışlardır. İİBK’nun o günkü teşkilat yapısına bakıldığında üst düzey yönetici sayısının 100 kişi
dolayında olduğu görülmektedir. Dolayısıyla var olan yöneticilerin ancak ¼’ü bu eğitimden
yararlanabilmiştir.
2- Meslek Danışma Merkezinin Kurulması
Proje kapsamında Ankara’da bir Meslek Danışma Merkezi (MDM)’nin kurulması amacıyla İİBK
Genel Müdürlüğünden iki uzman personel 8-12 Ekim 1990 tarihinde Alman İş Kurumunda
incelemelerde bulunmuş, bu incelemede elde edilen bilgiler doğrultusunda, Ankara’da Merkezin alt
yapısı oluşturulmuş, bina ve malzeme açısından hazır hale getirilmiştir. Daha sonra MDM’de
çalışacak personelin eğitimi için iki aşamalı bir eğitim programı hazırlanmıştır. Programın birinci
aşamasında ilgili 4 personel 7-14 Kasım 1993 tarihinde Alman İş Kurumunca düzenlenen
Almanya’daki eğitime katılmışlardır. İkinci aşamada ise, 6-10 Aralık tarihinde Alman İş
Kurumu’nda gelen bir uzman söz konusu personele Ankara’da konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler
vermiştir.
için Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu'na başvurmadıklarını dolayısıyla İŞKUR'a ihtiyaç olmadığı görüşünü savunmuştur. (Hürriyet,
7. 5. 2003)
17
Kurum bugün “Bundesagentur für Arbeit” adı ile faaliyet yürütmektedir.
18
Bu proje ile ilgili bilgiler İŞKUR Genel Müdürlüğünden alınmıştır.
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Bu çalışmalar sonucunda, Alman İş Kurumu’nun Berufsinformationszentrum (BIZ)’ları19 model
alınarak Türkiye’de de ilk kez Meslek Danışma Merkezi (MDM) oluşturulmuştur. Ankara’da
oluşturulan bu merkezin teknik altyapısının oluşturulmasında da Alman İş Kurumu önemli
destekler vermiştir. Ancak meslekler ve bunların tanıtımı konusunda Ülkemizde yeterli çalışma
yapılmadığı için BIZ’lere oranla Ankara’da kurulan MDM, mesleklerin tanıtım bilgilerini içeren
klasörler, video filmleri ve dia serileri ile kısıtlı araçlarla hizmet sunmaya başlamıştır.
3- İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Oluşturulması
İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinin İİBK bünyesinde oluşturulması amacıyla Kurum
çalışanları arasından sınavla seçilen 20 personel 20.9.1990–21. 2. 1990 tarihleri arasında
Türkiye’de, 1991 yılının Şubat-Nisan aylarında ise Almanya’da eğitime tabi tutulmuşlardır.
Eğitimlerin bitmesini takiben söz konusu personel proje gereği üç yıllık zorunlu hizmetlerini yerine
getirmek amacıyla uygulama için pilot bölge seçilen Adana, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir Şube
Müdürlüklerinde 20.5.1991 tarihinde göreve başlamışlardır.20
İş ve Meslek Danışmanlığı Servislerinin açıldığı tarihten itibaren yapılan çalışmaları
değerlendirmek amacıyla 28. 9. 1991 tarihinde Alman İş Kurumu’nun 10 uzman personeli
Türkiye’ye gelmiş ve pilot uygulamaların yapıldığı 5 ilde bir ay süreyle gözlemlerde
bulunmuşlardır.
İş ve Meslek Danışmanı olarak eğitilen ve pilot illerde çalışan personele Kurum tarafından belli
aralıklarla kısa süreli hizmet içi eğitim programları da uygulanmıştır. Ayrıca, çalışmaların daha
verimli hale getirilmesi, iş akımının yeniden düzenlenmesi vb. konular için anılan personelin
katıldığı çeşitli toplantılar düzenlenmiştir. Bütün bu çalışmalar doğrultusunda, Kurum tarafından iş
ve meslek danışmanlığı hizmetlerini düzenlemek amacıyla 1991/27 ve 1992/30 nolu genelgeler
yayımlanmış, ilgili iş ve işlemler bu genelgeler doğrultusunda yürütülmüştür.
4- Plasman (İşe Yerleştirme) Hizmetlerinin ve Yöntemlerinin Geliştirilmesi
Alman İş Kurumu’nda yürütülen plasman hizmetlerinin öğrenilmesi ve bunların İİBK bünyesine
uyarlanması amacıyla iki aşamalı bir çalışma yürütülmüştür. İlk aşamada 15 yönetici 3.6.1991 ile
13. 7. 1991 tarihleri arasında Almanya’da Alman İş Kurumu’nun eğitim tesislerinde yürütülen
eğitime katılmışlardır. İkinci aşamada, proje doğrultusunda pilot il olarak seçilen beş ilde plasman
hizmetlerinde çalıştırılmak üzere sınavla 24 personel seçilmiş, bu kişiler 9 Eylül – 18 Ekim 1991
tarihleri arasında Almanya’da altı haftalık bir eğitim görmüşlerdir. Bu altı haftalık eğitimin
yaklaşık dört haftası teorik eğitimle, iki haftası da çeşitli yerlerde bulunan Arbeitsamt’larda
inceleme ve uygulamaları yerinde görme biçiminde geçmiştir.
Almanya’daki eğitimini tamamlayan personel anılan beş pilot ilde göreve başlamışlardır. Ancak
Alman İş Kurumu modeline uygun Plasman Hizmetleri Servisi sadece Ankara Şube Müdürlüğü
bünyesinde oluşturabilmiştir. Ankara dışında yeni anlayışa uygun bir yapı oluşturulamadığı için,
eğitilen personelin etkin kullanımı pek mümkün olmamıştır.
3.2. Alman İş Kurumu İle Birlikte Yürütülen Projenin Değerlendirilmesi
Projenin adında da yer aldığı gibi, bu projeyle doğrudan İİBK’nun reorganizasyonu hedeflenmiştir.
Bu amaçla Alman İş Kurumu, İİBK’na önemli miktarda finansman desteğinde ve MDM ile İş ve
Meslek Danışmanlığı hizmetlerinde kullanılmak amacıyla teknik malzeme yardımında
bulunmuştur. Alman İş Kurumu’nun sağladığı mali destek doğrudan kaynak aktarımı yerine,
özellikle eğitim faaliyetlerinin organizasyonunu ve ilgili masrafları karşılamak ile bazı teknik
cihazları sağlamak biçiminde olmuştur. Bu kapsamda, Almanya’da eğitim gören personelin ulaşım
dahil tüm masrafları Alman İş Kurumu’nca karşılanmıştır.
Proje, daha çok Kurum çalışanlarının bir kesimine yönelik eğitim ve bu eğitimin uygulamaya
aktarılması temelli olmuştur. Bu eğitimlere bir taraftan Kurumun yönetim kapasitesinin
geliştirilmesi amaçlanırken diğer taraftan, Kurumun plasman hizmetleri geliştirilmeye çalışılmıştır.
19
20

BIZ’ler için bkz. https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsinformationszentrum-biz
İş ve Meslek Danışmanlığı Uzmanı olarak eğitilen kişiler, 657 Sayılı DMK’da böyle bir uzmanlık olmadığı için çoğunlukla GİH
sınıfında memur olarak çalışmaktaydılar. Düşük ücretten dolayı ortaya çıkan açığı kapatmak amacıyla bu 20 kişiye projenin bitim
tarihine kadar Alman İstihdam Kurumu tarafından her ay 500 DM civarında bir ödemede bulunulmuştur.
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Aynı zamanda İİBK yapısı içerisinde yer alamayan bazı hizmetlerin sunulmaya başlanması da
(MDM’nin oluşturulması, İş ve Meslek Danışmanlığı gibi) bu projeyle hedeflenmiştir.
Proje uygulamalarının tam arzulanan ölçüde olmasa da, genelde başarılı geçtiğini ve bu projeyle
İİBK’nın yeniden yapılanmasının belli bir ivme kazandığını söylemek mümkündür. Bu proje ile,
İİBK personeli içinde bazı yöneticilerde ve proje kapsamında eğitim almış kesimde istihdam
hizmetlerinin nasıl daha iyi verilebileceğine dair önemli bir bilgi birikimi sağlanmıştır. Bu bilgi
birikiminin gerek Dünya Bankası ile daha sonra yürütülen “İstihdam ve Eğitim Projesi” gerekse de
öteden beri arzulanan yeniden yapılanma için bir özgüven oluşturduğu söylenebilir.
3.3. Dünya Bankasının Finansal Desteği İle Yürütülen Yeniden Yapılanma
Çalışmaları “İstihdam ve Eğitim Projesi”
Türkiye’de insan gücü kaynakları ve istihdamın planlanması ve geliştirilmesi ile ilgili olarak DPT
tarafından 1990 yılı başlarında yapılan bir dizi araştırmanın sonuçları 1990 yılı Mayıs ayında konu
ile ilgili kuruluşların katılımıyla düzenlenen seminerde tartışılmış ve bu araştırmalar “Beşeri
Kaynakları ve İstihdamı Geliştirme Sistemleri Politika Dokümanı-Strateji Analizi ve Aksiyon
Planı” adlı bir rapor haline getirilmiştir. Kısaca BE-KA (Beşeri Kaynaklar) olarak adlandırılan
raporda; ücretler, çalışma mevzuatı, iş güvencesi, işgücü seyyaliyeti, işgücü piyasası enformasyon
sistemi, özel eğitim kurumları, hizmet içi eğitim, meslek ve istihdam danışmanlığı, meslek
standartları ve sertifikasyon sistemi ve istihdamın teşviki konularında mevcut durum incelenmiş,
ayrıca strateji geliştirme alanları ve muhtemel eylem konuları belirlenmiştir.
1990 yılında İİBK Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde,
BE-KA çalışması sonuçlarının Kurumu ilgilendiren bölümü olan;
- Kurumun işverenler ve iş arayanlar arasındaki aracılık fonksiyonunun geliştirilmesi,
- İşgücü piyasasının daha verimli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasına katkıda bulunması
için Kurumun işgücü piyasasındaki etkinliğinin arttırılması ve dolayısıyla alt yapı
eksikliklerinin giderilmesi,
- Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi konularının uygulamaya dönük
bir proje ile hayata geçirilmesi, düşüncesi benimsenmiştir (İstihdam ve Eğitim Projesi, 1994:
19).
Bunun sonucunda, başlangıçta kısa adı BE-KA olan proje, 1991 yılı başında “İstihdam ve Eğitim
Projesi” olarak Kurum tarafından hazırlanarak Dünya Bankasına iletilmiştir. Daha sonra yapılan
çalışmalar ve görüşmeler sorucunda nihai halini alan proje, 1 Şubat 1993 tarihinde Dünya
Bankasınca kabul edilerek, kredilendirilmiş ve İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Proje 4 Mayıs 1993
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Projenin toplam maliyeti 107.4 milyon
dolar olup, bu maliyetin % 62’si olan 67 milyon dolar Dünya Bankasınca, % 38’i olan 40.4 milyon
Doları Türk Hükümetince karşılanmıştır.21
1- Projenin Hedefleri
Projede dört ana hedef belirlenmiştir. Bunlar (İstihdam ve Eğitim Projesi, 1994: 19-20):
- İstihdam hizmetlerinin çeşitlendirilerek etkinliğinin arttırılması,
- İşsiz ve niteliksiz işgücünün üretken işlerde istihdam edilmelerinin sağlanması, bu hedefe bağlı
olarak;
a) İİBK tarafından geliştirilen işe yerleştirme eğitimine yönelik pilot programın
genelleştirilmesi,
b) İş arayanlar için istihdam danışmanlığı hizmeti ile, iş arayanların taranması hizmetlerinin
uygulamaya konulması, işe yerleştirme uygulamalarının modernizasyonu
- İşgücü piyasasına yönelik olarak yapılacak istatistiki çalışmalarda verilerin kapsamını
genişleterek, bu verilerin analizini desteklemek ve daha geniş bir biçimde dağıtımını sağlayarak,
işgücü piyasası kararlarının etkinliğini arttırmak,
- Kadınların üretken işlerde istihdamını geliştirmek. Bu kapsamda, kadınların istihdam
ihtiyaçlarını karşılayacak planlı uygulamaların gerçekleştirilmesi ve kadınların istihdamı
21

Proje anlaşmasının tam metni için bkz. 4 Mayıs 1993 tarih ve 21571 sayılı Resmi Gazete
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üzerindeki kısıtlamaların niteliğini belirlemek için, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel
Müdürlüğü yönetiminde bir araştırma programının başlatılması öngörülmüştür.
2- Projenin Bölümleri
Yukarıda belirtilen hedeflere yönelik olarak projenin sekiz bölümden oluşması planlanmıştır.
a) İşe Yerleştirme Eğitimi: Bu bölümde İİBK tarafından sürdürülmekte olan “İşgücü Yetiştirme
Kursları”nın desteklenmesi amaçlanmakta ve aynı zamanda, kendi işini kurmaya yönelik
alanlardaki kısa kursları de içermektedir. Bu amaçla, bir “İşe Yerleştirme Eğitimi Fonu”
oluşturulması ve Fonun kaynağının yaklaşık 1/3’nün İİBK bütçesinden, geri kalanın da Dünya
Bankası kredisinden karşılanması kararlaştırılmıştır. İşe yerleştirme amaçları çerçevesinde 5 yıllık
proje döneminde 73. 200 işsize nitelik kazandırılması ve bunların işe yerleştirilmesi planlanmıştır.
Bu rakam, projenin 1. yılında 12.000 kişinin yetiştirileceği daha sonraki yıllarda da her yıl % 10
artışla, eğitimin gerçekleştirileceği varsayımına dayanmıştır. Bu amaçla düzenlenecek kursların
ortalama 5 ay süreli olması ve 30’ar kişilik gruplardan oluşması, kursiyerlerin öncelikle İİBK’na
kayıtlı ilk okul ve daha az eğitim almış olanlar arasından seçilmesi ve kursu başarı ile bitirenlerin
işe yerleştirilmesi planlanmıştır.
b) İstihdam Hizmetlerinin Çeşitlendirilmesi: Bu bölüm İİBK’nun Türkiye’de özel iş bulma ve
danışmanlık hizmetlerinin kademeli olarak serbest bırakılmasına ilişkin çalışmayı tamamlaması ve
bu amaçla plan hazırlanmasını kapsamıştır.
c) İstihdam ve İş Danışmanlığı Hizmetleri: Projenin bu bölümünde, İİBK’nun temel işe
yerleştirme hizmetlerinin geliştirilmesi ve istihdam danışmanlığı hizmetlerinin bu hizmetin
tamamlayıcı bir parçası haline getirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, ortaöğretim düzeyindeki
öğrenciler için meslek danışmanlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması planlanmıştır. İstihdam ve İş
Danışmanlığı hizmetleri İİBK tarafından uygulanacak 3 alt bölümden oluşmuştur. Bunlar;
- İstihdam hizmetlerinin geliştirilmesi,
- Danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve,
- Gelişmiş istihdam ve danışmanlık hizmetlerinin uygulanması olarak belirlenmiştir.
d) İstihdam Hizmetlerinin Otomasyonu: Bu bölümde gerçekleştirilecek çalışmalar için, İİBK’nun
otomasyon planının yeterli olup olamadığının incelenmesi, gerekli donanım ve yazılım
ihtiyaçlarının tespit edilmesi, personelin eğitilmesi ve bu işlemler sonucunda tam otomasyona
geçilmesi planlanmıştır.
e) Proje Koordinasyon Birimi: Projenin gerçekleştirilmesi, proje faaliyetlerinin zamanında
uygulanmasını temin etmek ve proje içinde yer alan kamu ve özel kesim kuruluşlarının
koordinasyonu için bir “Proje Koordinasyon Birimi” oluşturulmuştur. Proje Koordinasyon Birimi
için de teknik yardım öngörülmüş, bu amaçla projeden 1.728.889. Dolar para ayrılmıştır.
f) İşgücü Piyasası Enformasyon Sisteminin Geliştirilmesi: Projenin bu kısmıyla, işgücü piyasası
verilerinin kapsamını genişletme, bu verilerin analizini destekleme ve dağılımı daha iyi duruma
getrime hedeflenmiştir. Bu kapsamdaki işlerin Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (DİE)
tarafından yerine getirilmesi planlamıştır. İşgücü Piyasası Enformasyon Sistemi, üç alt bölümü
kapsamaktadır. Bunlar:
- DİE istihdam istatistiklerinin geliştirilmesi,
- İşgücü piyasası enformasyon sistemi veri tabanı oluşturulması,
- İşgücü piyasası araştırması ve bunların yayımlanması.
g) Meslek Standartları ve Sertifikasyon Sistemi: Projede bu alt başlık altında, meslek
standartlarının oluşturulması ve işveren ihtiyaçlarına uygun belgeleme sistemi üretilmesi
amaçlanmıştır. Aynı zamanda, işgücü hareketliliği ile uyumlu istihdam ve eğitim programlarının
geliştirilmesi ve işveren gereksinimlerine uygun mesleki beceri belgelerine sahip işçilerin oranının
arttırılması hedeflenmiştir. Bu başlık altındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi, Mesleki Eğitim ve
Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA) tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır.
h) Kadının İstihdamının Arttırılması: Projenin bu bölümüyle amaçlanan, geleneksel olarak
erkeklerin hakim olduğu meslekler dahil, kadınlara daha iyi iş ve meslek olanakları elde etme
fırsatı sağlayan işlere girebilmelerinin yolunu açmaktır. Bu kapsamda, İİBK’nun işe yerleştirme
hizmetleri açık kadro listelerinde cinsiyet ayrımının kaldırılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları
Genel Müdürlüğü’nün (KSSGM) yürütücülüğünde bir “Politika ve Eylem Araştırma Fonu’nun
oluşturulması amaçlanmıştır.
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Görüldüğü gibi, İstihdam ve Eğitim Projesi, Önemli bir bütçeye sahip olarak yürütülen ve istihdam
hizmetleri açısından önemli hedefleri olan bir projedir. Bu projeyle hedeflenen çıktıları özet olarak
şöyle belirtilebilir (İstihdam ve Eğitim Projesi, 1994: 1):
- 73.200 işsizi meslek kazandırılması suretiyle işe yerleştirmek.
- 2000 Kurum personelini eğitimden geçirmek.
- Meslek Enformasyon Merkezlerini kurmak.
- 250 meslek standardının saptanması ve sertifikasyon sistemini oluşturmak.
- İşgücü Piyasasına ilişkin bilgi sistemini geliştirilmek.
- Kadınların istihdamını arttırmak.
- Kurum merkez ve taşra teşkilatını tam otomasyona geçirmek
- Projenin toplam maliyeti 107.4 milyon Dolar olup, bunun 67 milyon
Doları Dünya Bankası katkısıdır.
- Projenin tamamlanması için 5 yıllık bir süre öngörülmüştür.
3.4. İstihdam ve Eğitim Projesi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
İstihdam ve Eğitim projesi için öngörülen uygulama süresi 5 yıl olmasına karşın, proje ancak 2000
yılında (yedi yılda) tamamlanabilmiştir. Proje, İİBK’nun koordinasyonunda yürütülmüştür.
Projenin gerçekleştirilmesinde İİBK, Devlet İstatistik Enstitüsü, Kadının Statüsü ve Sorunları
Genel Müdürlüğü ile Meslek Standartları Komisyonu uygulayıcı birimler olarak görev almıştır.
Proje kapsamında gerçekleştirilen başlıca faaliyetler şunlardır (Akpınar ve Ercan, 2002: 172-173).
- Proje süresince yaklaşık 85.000 kişiye yönelik 4.574 işe yerleştirme eğitimi kursu açılmıştır.
- Deprem felâketi sonrasında deprem bölgesinde toplam 4.605 kişiye yönelik 140 toplum yararına
çalışma programı uygulanmıştır.
- Özel istihdam kuruluşlarının kurulması ve faaliyet göstermesine izin verecek maddeler Türkiye
İş Kurumu Kanun Tasarısı’na eklenmiştir.
- İşsizlik Sigortası Kanunu hazırlanmış ve 25 Ağustos 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
- Türkiye İş Kurumu İşlemler ve Mevzuat El Kitapları hazırlanmıştır.
- Toplam 39 ilde 40 “Meslek Danışma Merkezi” kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.
- Hazırlanmış olan 404 meslek bilgi dosyası, proje kapsamında oluşturulmuş olan Meslek
Danışma Kurulu tarafından onaylanmış ve kullanıma sunulmuştur.
- Yedi değişik kategoride ve 18 meslekte Genel Yetenek Test Bataryaları hazırlanmıştır.
- Tüm İİBK personeli oryantasyon eğitiminden geçirilmiş, 962 personele temel eğitim verilmiştir.
Ayrıca, 360 İİBK personeline 8 aylık süreli uzun dönemli eğitim verilmiştir.
- Proje kapsamında tüm İİBK hizmetleri otomasyona geçirilmiştir.
- İstihdam ve Kazanç Anketleri, üç aylık veri toplanması ve yıllık dağıtımı dahil olmak üzere
kurumsal hâle getirilmiştir.
- Hane Halkı İş Gücü Anketi genişletilmiş ve altı aylık dönemler hâlinde uygulanmaya
başlanmıştır. Söz konusu ankete eğitim ve öğretim ile ilgili ek bir modül eklenmiştir.
- Ücretli çalışanların kişisel ve meslekî özelliklerine ilişkin İstihdam ve Ücret Yapısı Anketi
uygulaması yapılmış ve sonuçları yayınlanmıştır.
- Proje kapsamında 250 meslek standardı hazırlanmış ve ilgililerin kullanımına sunulmuştur.
- Standardı hazırlanmış olan 250 meslek için soru bankası oluşturulmuş ve ilgililerin kullanımına
sunulmuştur.
- Ulusal Meslek Standartları Kurumunun kurulması için taslak kanun tasarısı hazırlanmış ve
TBMM’ye iletilmek üzere Başbakanlığa sunulmuştur.
- Kadınların istihdamı ile ilgili konularda politikaların oluşturulmasına yardımcı olacak araştırma
çalışmaları yapılmıştır.22
- Toplumsal Cinsiyet Eğitim Materyali hazırlanmıştır.
İstihdam ve Eğitim projesi, çok taraflı (İİBK, DİE, KSSGM ve Meslek Standartları Komisyonu) bir
proje olarak yürütülmüş, proje kapsamında tarafların her biri kendi alanındaki işlemlerle
uğraşmıştır. Projede İİBK’nun görev alanına giren bölümler; işe yerleştirme eğitimi, istihdam
22

Bu konuda geniş bilgi için bkz. http://www.kssgm.gov.tr/pr4.html

976

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

hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, istihdam ve danışmanlık hizmetleri ve istihdam hizmetlerinin
otomasyonudur.
7 yıllık uygulama süresi içinde gerçekleştirilen uygulamalarla büyük oranda proje hedeflerine
ulaşıldığını söylemek mümkündür. Diğer Proje ortakları da proje kapsamında önemli ve kalıcı
çalışmalar yapmışlardır. Alman İş Kurumuyla birlikte yürütülen İİBK’nun Reorganizasyonu
Projesi gibi, İstihdam ve Eğitim Projesinin de, Kurumun yeniden yapılandırılmasında önemli
oranda etkide bulunduğu görülmektedir. Bu anlamda İstihdam ve Eğitim Projesi, ilk projenin
devamı niteliğinde olmuş, her iki projenin sonuçları kalıcı etkilerde bulunmuştur. Eğer bu iki proje
ve bunlara bağlı olarak, dış teknik ve finansman desteği olmasaydı, Kurumun yeniden yapılanma
macerasının anlamlı bir sonuca ulaşması zor olurdu gibi görünmektedir.

4. TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR)’NUN KURULMASI
Gerek Kurum içinden ve gerekse kurum dışından oluşan yeniden yapılanma istek ve çabaları 2000
yılında bir sonuca ulaşmış, uygulanan istikrar programı ve 4447 sayılı yasa ile işsizlik sigortasının
kabul edilişinin de etkisiyle 57. hükümetçe hazırlanan yasa tasarısı TBMM’ne 16.5.2000 tarihinde
sevk edilmiştir.23 Ancak söz konusu tasarı Genel Kurulda görüşülemediği için, daha sonra,
Meclisten alınan bir yetki yasasıyla, tasarı, “Türkiye İş Kurumunun Kurulması İle Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”
adı ve 617 numarayla KHK olarak Bakanlar Kurulunca kabul edilmiştir.24
Ancak, dönemin Ana Muhalefet (Fazilet) Partisinin 4588 sayılı Yetki Yasası için Anayasa’ya
aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine dava açmıştır. Anayasa Mahkemesi, açılan iptal davası
sonucunda; 26 sayılı ve 31.10.2000 tarihli kararı ile 617 ve bunun yanında aynı yetki yasasına
dayalı olarak çıkarılan 616, 617, 618, 619 sayılı KHK'leri, bu düzenlemelere esas olan 4588 sayılı
Yetki Kanununun iptaline bağlı olarak, iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi, 617 sayılı KHK’nin
yerine yeni bir düzenlemenin yapılabilmesi için 9 aylık bir süre tanımıştır (Alper, 2000).
Anayasa Mahkemesince tanınan bu süre bitmesine karşın, yeni bir düzenlemenin yapılmaması,
İŞKUR’un hukuksal statüsüne yönelik bir tartışma başlatmıştır.25 Gerekli yasal düzenlemenin
zamanında gerçekleştirilememesi, Kurumun faaliyetlerini de aksatmış, Kurum, rutin işler dışında
pek bir iş yapamaz hale gelmiştir. Ortaya çıkan bu olumsuz durumu düzeltmek ancak 25. 6. 2003
tarihinde TBMM’ce kabul edilen 4904 sayılı “Türkiye İş Kurumu Kanunu” ile mümkün
olabilmiştir.26 Bu yasayla “Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yeniden hukuksal bir statü elde etmiştir.
4.1. İŞKUR’un Niteliği
4904 sayılı Yasanın 1. maddesine göre Türkiye İş Kurumu; istihdamın korunması, geliştirilmesi,
yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası
hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. 4904 sayılı Kanun’da 2006 yılında 5502 sayılı Kanun ile
yapılan değişiklikle Kurumun statüsü; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu
olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu
kuruluşudur.” biçiminde yeniden düzenlenmiştir.27
Kurum, vize ve tescile ilişkin hükümler hariç 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-i
Umumiye Kanunu ve 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tâbi kılınmış 28 ve
23

Aslında bundan önce de çeşitli yasa taslakları hazırlanmış, ancak bunların TBMM gündemine gelmesi mümkün olmamıştır.
29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 24/8/2000 tarihinde kararlaştırılmış ve 4
Ekim 2000 Tarih ve 24190 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
25
Bu konuda bkz. Ali Rıza Okur,” İŞKUR’un Hukuki Durumu”, İşveren Dergisi, Şubat-2002; A. Can Tuncay, “Anayasa Mahkemesinin
İptal Kararından Sonra Türkiye İş Kurumunun Hukuki Durumu”, Çimento İşveren, Sayı: 2 Cilt: 16, Mart 2002
26
Kanun, 5. 7. 2003 tarih ve 25158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
27
4904 sayılı Kanunun ilk halinde, Kurumun statüsü Çalışma Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak belirlenmişti. Ancak, 16. 7. 2003
tarihinde kabul edilen 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanununun (24.7.2003 tarih ve 25178 sayılı R. G.) 3.
maddesinde İŞKUR SGK‘nun ilgili kuruluşu olarak belirtilmiş ve 41. madde ile, 4904 sayılı Kanunun 1. maddesi değiştirilerek Kurum
Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşu haline getirilmiştir. İşleyiş açısından doğru görülmeyen bu düzenleme; 2006 yılında
değiştirilmiş ve İŞKUR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu haline getirilmiştir.
28
617 Sayılı KHK ise, Kurumun, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve Sayıştay’ın vize,
tescil ve denetimine tabi olmayıp, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetleneceği öngörülmüştü.
24
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Kurumun kısa adı "İŞKUR" olarak belirlenmiştir. Kamu Kurumlarında işçi statüsünde çalışmayan
memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve diğer kamu görevlileri yasanın kapsam alanı
dışında tutulmuştur.
4.2. İŞKUR’un Görevleri
Yasanın 3. maddesine göre Kurumun görevleri şunlardır:
a) Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve
işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak, işsizlik sigortası işlemlerini yürütmek.
b) İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve
yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını
koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini
yapmak, yaptırmak.
c) İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek,
verdirmek, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki
eğitim ve işgücü uyum programları geliştirmek ve uygulamak, istihdamdaki işgücüne eğitim
seminerleri düzenlemek.
d) İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, işgücünün yurt
içinde ve yurt dışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işgücü
bulunmasına ve yurt dışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, istihdamında güçlük
çekilen işgücü ile işyerlerinin yasal olarak çalıştırmak zorunda oldukları işgücünün
istihdamlarına katkıda bulunmak, özel istihdam bürolarına ilişkin Kuruma verilen görevleri
yerine getirmek, işverenlerin yurt dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri temin
etmesi ile tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığına izin verilmesi ve kaldırılmasına
ilişkin işlemleri yapmak.
e) Gerektiğinde Kurum faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle, yurt içinde veya
uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.
f) Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların işgücü, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin olarak
aldıkları kararları izlemek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin taraf olduğu Kurumun görev
alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve tavsiye kararlarını uygulamak. 29 30
Görüldüğü gibi, 4904 sayılı yasa ile, İŞKUR için oldukça geniş bir görev alanı tanımlanmıştır.
“Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve
işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak”, biçimindeki göreviyle Kurum ulusal ekonomi
için oldukça önemli bir işleve sahip olmuştur. Faaliyet alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde
eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek şeklindeki göreviyle de, Kurum bu alanda pasif konumdan,
aktif konuma geçme olanağını elde etmiştir. İİBK döneminde Kurum dışardan eğitim ve
danışmanlık hizmetleri satın alırken, İŞKUR talep edenlere bu hizmetleri sunabilecektir.
Ayrıca 1. madde de İŞKUR’un yürüteceği aracılık hizmetlerine değinilmemesi ve İş Yasasına bir
atıfta bulunulmaması ilginçtir. İİBK döneminde 4837 sayılı Yasada 1. maddede aracılık hizmetleri
ön plana çıkmaktaydı. 4904 sayılı Yasada ise, istihdamın geliştirilmesi, işsizliğin önlenmesi ve
işsizlik sigortası ile ilgili işlemleri yürütmek ön plana çıkmaktadır. Geçmiş dönemde İİBK
faaliyetlerinde ön plana çıkan ve Kurumun faaliyetlerinde baskın konumda olan aracılık hizmetleri,
4904 sayılı Yasanın görev formülasyonuna göre, 6 görevden birisi konumunda olmaktadır.

29

Görevler yönünden de 617 sayılık KHK ile, 4904 sayılı Yasa arasında fark vardır. Örneğin “Özürlülerin, eski hükümlülerin, terörden
etkilenenlerin ve korunmaya muhtaç olanların istihdamlarına yardımcı olmak, özel istihdam projeleri uygulamak, özürlüler mesleki
rehabilitasyon merkezleri kurmak, mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek, verdirmek,” biçimindeki görev 4904
sayılı Yasa’da yer almamıştır.
30
2011 yılında 4904 sayılı Kanunun 3. maddesine 665 sayılı KHK ile eklenen (g) fıkrası ile “Bakanlığın mevzuattan kaynaklanan ve
taşrada yürütülmesi gereken görevlerini yapmak” ta İŞKUR’un görevleri arasına dahil edilmiştir. Bu durum idare yapımız içinde
pek rastlanmayan bir uygulama ortaya çıkarmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “ilgili” kuruluşuna, Bakanlığı taşrada
temsil etmek ve bakanlığa ait görevleri yürütmek yetkisi verilmiştir.

978

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

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
İncelenen İş ve İşçi Bulma Kurumu için, yeterli istihdam hizmeti üretemediği ve değişen koşullara
uyum sağlayamadığı gerekçeleriyle uzun yıllar yeniden yapılanma talep, arayış ve çalışmaları
gündemde olmuştur. Bu talep ve çalışmaların etkisiyle 2000 yılında İİBK yeniden yapılandırılmış,
ismi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) olarak değiştirilmiş, Kurumun, fonksiyon alanı genişlemiş ve
istihdam piyasasındaki tekeli sona ermiştir.
İİBK 1946 yılında faaliyete 86 personel, 6 şube ve 2 büro ile başlamıştır. Kurum ancak 20 yıl
içerisinde bütün illerde örgütlenebilmiş, 1966 yılında, her ilde bir şube ve iş ve işgücü yönünden
önem taşıyan bazı ilçelerde de birer büro açmıştır. İİBK başlangıçta çok az olan personel sayısını
yıllar itibariyle arttırmış, kurumda çalışan personel sayısı en fazla 2400 kişi civarında olmuştur.
1978 yılına kadar, müdürlükler biçiminde örgütlenen Kurumun merkez örgütü, 1978 yılında
yeniden düzenlenerek, daireler biçiminde örgütlenmeye dönüştürülmüştür. Aynı zamanda
Kurumun taşra örgütlenmesi de değişmiş, taşrada şube müdürlükleri ile merkez örgütü arasında bir
ara kademe olarak 12 ilde bölge müdürlükleri kurulmuştur.
Kurumun 1960’lı yılların başından 1970’li yılların ortalarına kadar yürüttüğü önemli bir faaliyet de
yurt dışına işçi göndermedir. 1961-1973 yılları arasında, yurt dışına gitmek amacıyla toplam
2.633.455 başvuru olmuş, bunların 790.287’si yurt dışına gönderilmiştir. Kurumun yurtdışına işçi
gönderdiği dönemlerde elde ettiği prestij, göndermeler azaldıkça kaybolmaya doğru yüz tutmuştur.
Bu arada, 3008 sayılı Yasanın yerine 931 ve 1475 sayılı İş Yasaları kabul edilmiş, ancak, bu
yasalarda Kurum için yer alan görev tanımlanması 3008 sayılı Yasa ile benzer biçimde olmuştur.
1475 sayılı Yasa İİBK hizmetleri için Tüzük çıkarılacağını öngörmüş, bu doğrultuda 1973 yılında,
“İşverenlerin İşçi İsteklerini İİBK’na Bildirmeleri Hakkında Tüzük” ile, kamu kesiminin her türlü
işçi isteklerini Kuruma bildirme ve bazı istisnalar hariç olmak üzere, işçi alımının Kurum
aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Özel sektör için ise, bildirim zorunluluğu konmuş
ancak, eleman alımında serbestlik tanınmıştır. Yine aynı yıl “İİBK’nun Ödevlerinin Yapılış
Şekilleri Hakkında Tüzük” çıkarılmış, bu tüzükle Kurum görevlerinin aktif ve pasif istihdam
politikaları bağlamında ayrıntılı bir tanımlaması yapılmıştır. Bu tüzüklerle birlikte, Kurumun
görevleri hakkında temel düzenleyici işlem oluşturma süreci de sona ermiştir.
Buna karşılık, 1980’li yıllardan sonra hızlanan küreselleşme, değişen piyasa şartları, yaşanan
ekonomik ve teknolojik gelişmeler, kamu istihdam kurumlarının önemini arttırmış, fonksiyonlarını
genişletmiştir. Bu gelişmelerin etkisiyle İİBK kendini yenileme çabaları içine girmiş, bu amaçla
bazı çalışmalar ve projeler yürütmüştür. Bu projelerden birisi Alman İş Kurumu (Bundesanstalt Für
Arbeit) ile birlikte yürütülen “İİBK’nun Reorganizasyonu Projesi” olup, proje uygulamaları 19901993 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.
Proje uygulamalarının tam arzulanan ölçüde olmasa da, genelde başarılı geçtiğini ve bu projeyle
İİBK’nın yeniden yapılanmasının belli bir ivme kazandığını söylemek mümkündür. Bu proje
kapsamında bir kesim İİBK yönetici ve personeli yurt iç ve yurt dışında aldıkları eğitimlerle
istihdam hizmetlerinin nasıl daha iyi verilebileceğine dair önemli bir bilgi birikimine sahip
olmuşlardır.
İİBK’nun reorganizasyonuna etki eden diğer bir proje de, Dünya Bankası’nın finansal desteği ile
yürütülen “İstihdam ve Eğitim Projesi” dir. Proje, 1993 yılında başlamış, 2000 yılında sona
ermiştir. Projenin toplam maliyeti 107.4 milyon dolar olup, bunun %62’si (67 milyon dolar) Dünya
Bankasınca, % 38’i (40.4 milyon dolar) Türk Hükümetince karşılanmıştır. Proje, Türkiye İş
Kurumunun koordinasyonunda yürütülmüştür. Projenin gerçekleştirilmesinde Türkiye İş Kurumu,
Devlet İstatistik Enstitüsü, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ile Meslek Standartları
Komisyonu uygulayıcı birimler olarak görev almıştır.
Yedi yıllık uygulama süresi içinde gerçekleştirilen uygulamalarla büyük oranda proje hedeflerine
ulaşıldığını söylemek mümkündür. İİBK dışında projede yer alan diğer taraflar da proje
kapsamında önemli ve kalıcı çalışmalar yapmışlardır. Alman İş Kurumu’yla birlikte yürütülen
İİBK’nun Reorganizasyonu Projesi gibi, İstihdam ve Eğitim Projesinin de, Kurumun yeniden
yapılandırılmasında önemli oranda etkide bulunduğu görülmektedir. Bir anlamda İstihdam ve
Eğitim Projesi, ilk projenin devamı niteliğinde olmuş, her iki projenin sonuçları kalıcı etkilerde
bulunmuştur. Eğer bu iki proje ve bunlara ilişkin, dış teknik ve finansman desteği olmasaydı,
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Kurumun yeniden yapılanma macerasının anlamlı bir sonuca ulaşmasının oldukça zor olacağını
söylemek mümkündür.
1999 yılında 4447 sayılı Yasa ile işsizlik sigortasının kabulü, İİBK’nun yeniden
yapılandırılmasının hızlandırılmasına ve sonuçlanmasına etki eden diğer bir faktördür. Çünkü
İİBK’nun işsizlik sigortası hizmetlerini mevcut yapısı ile gereğince gerçekleştiremeyeceği görüşü
egemen olmuş, bu da Kurumun yeniden yapılandırılması çalışmalarının bir sonuca ulaşmasına yol
açmıştır.
Böylece Gerek Kurum içinden ve gerekse kurum dışından oluşan yeniden yapılanma istek ve
çabaları, 2000 yılında bir sonuca ulaşmış, uygulanan istikrar programı ve 4447 sayılı Yasa ile
işsizlik sigortasının kabul edilişinin de etkisiyle 57. Hükümet tarafından 617 sayılı “Türkiye İş
Kurumunun Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” çıkarılmıştır.
Ancak Anayasa Mahkemesi, 4588 sayılı yetki Yasası için açılan iptal davası sonucunda, 26 sayılı
ve 31.10.2000 tarihli kararı ile 617 sayılı KHK'yi, bu düzenlemelere esas olan Kanununun iptaline
bağlı olarak, iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi, 617 sayılı KHK’nin yerine yeni bir düzenlemenin
yapılabilmesi için 9 aylık bir süre tanımıştır. Ancak ilgili yasal düzenlemenin yapılması ancak 25.
6. 2003 tarihinde TBMM’nce kabul edilen 4904 sayılı “Türkiye İş Kurumu Kanunu” ile mümkün
olabilmiştir.
4904 sayılı Yasaya göre, Türkiye İş Kurumu; istihdamın korunması, geliştirilmesi,
yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası
hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. 4904 sayılı yasa, İŞKUR için aktif ve pasif istihdam
hizmetlerini içerecek tarzda bir görev tanımlaması yapmıştır. İİBK döneminde 4837 sayılı Yasanın
1. maddesinde aracılık hizmetleri ön plana çıkmaktaydı. 4904 sayılı Yasada ise, istihdamın
geliştirilmesi, işsizliğin önlenmesi ve işsizlik sigortası ile ilgili işlemleri yürütmek ön plana
çıkmaktadır. Geçmiş dönemde İİBK faaliyetlerinde ön plana çıkan ve Kurumun faaliyetlerinde
baskın konumda olan aracılık hizmetleri, 4904 sayılı Yasanın görev formülasyonuna göre, 6
görevden birisi konumunda olmaktadır. Böylece İİBK’nun yeniden yapılanma süreci
tamamlanmıştır. Bu gün için üzerinde çalışılması gereken konu, Türkiye İş Kurumunu daha etkin
hale getirmek amaçlı tedbir ve uygulamalardır.
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ZAMAN TÜNELİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI ALGISI:
2010 – 2017 DENİZLİ İLİNDE KIYASLAMALI BİR ÇALIŞMA
UNEMPLOYMENT INSURANCE PERCEPTION IN THE TIMELINE: A
COMPARATIVE STUDY IN DENIZLI IN PERIOD 2010 - 2017
Handan Kumaş1

Kamil Orhan 2

Oğuz Karadeniz3

Anahtar Kelimeler: İşsizlik Sigortası.
Key words: Unemploment Insurance

GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
İşsizlik sigortası işsiz bireyin gelir kaybını karşılamaya ve işgücü piyasası ile bağlantısını
koparmamaya yönelik, prim-edim ilişkisine dayalı bir sigorta türüdür. Ancak, işsizlik sigortasından
yararlanma koşulları ve ödeme miktarı ülkeden ülkeye çeşitlilik göstermektedir. Bu durum bireyin
işsizlik sigortasına bakış açısını değiştirebilmektedir. AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’de
işsizlik sigortasının yararlanma koşulları daha ağır, kapsamı daha dar, ödeme miktarı daha düşük
ve ödeme süresi daha kısa gözükmektedir (Kumaş ve Karadeniz, 2017:195-220). Bu bağlamda
çalışmanın amacı, Denizli Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü’ne işsizlik sigortası için başvuran
işsizlerle yapılan alan çalışması ile işsizlik sigortasına bakış açısını ortaya çıkarabilmektir.
Çalışmada, söz konusu bakış açısı, 2010 yılı için 290 kişi, 2017 yılı için 315 kişi ile görüşülerek
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

LİTERATÜR TARAMASI
ILO’ya göre işsizlik sigortası, işçilere gelir güvencesi sağlayan, geçici işsizlik durumunda işsizleri
ve ailelerini destekleyen, yoksulluğun önlenmesine katkıda bulunan, ekonomideki yapısal değişim
karşısında koruma sağlayan, kayıt dışı çalışmayı önleyen ve ekonomik krizlerde toplam talebin
istikrara kavuşturulmasında kilit rol oynayan işsizlikle ilgili ödemeler, işsizlik parası
düzenlemeleridir (2014: XXII). İşsizlik sigortası kıdem tazminatı uygulamasının gölgesinde 1959
yılından, 1999 yılında 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Yasasının çıkarılmasına kadar tartışılan bir
konudur. Ancak işsizlik sigortası, ilgili yasadaki düzenlemeler ile tüm yararlanıcılara
ulaşılamaması, işgücü piyasasının güncel sorunlarına yanıt vermede yetersizliklerin yaşanması gibi
nedenlerle günümüzde de tartışılmaya devam etmektedir (Kumaş ve Karadeniz, 2017; Dilik, 2000;
Erol vd., 2010; Gençler, 2002).

TASARIM VE YÖNTEM
Kuramsal ve uygulama bölümünden oluşan çalışma, alan araştırmasının sonuçları üzerine
yoğunlaşmıştır. Kuramsal bölüm yazın taraması yöntemi ile oluşturulan kavramsal boyutu ve yasal
1

Doç.Dr.T.C. Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F., Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, hkumas@pau.edu.tr.
Doç.Dr.T.C. Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F., Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, korhan@pau.edu.tr.
3
Prof.Dr. Oğuz Karadeniz, T.C. Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F., Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, oguzk@pau.edu.tr.
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düzenlemeleri içermektedir. Alan Araştırmasında 2010 ve 2017 yıllarında elde edilen verilere
ANOVA testi ve T test analizleri uygulanmıştır. Alan araştırması 2010 ve 2017 yıllarında farklı
işsiz bireylerle yapılmış ve boylamsal çalışmaya yakın veri elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada
kolay ulaşılabilirlik esas alınmıştır. 2010 yılında yapılan araştırmada kullanılan görüşme formu,
2017 yılı için güncellenerek Denizli İŞKUR İl Müdürlüğü’ne başvuran işsizler ile yüz yüze
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Örneklemin %41,6’sı kadın; %65,4’ü evli; yaklaşık yarısı meslek
lisesi ve normal lise mezunu; %50’si ülkenin medyan yaşı olan 31 yaş civarındadır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
2010 yılı ile 2017 yılı karşılaştırıldığında katılımcıların işsizlik sigortasını tamamen yetersiz bulma
oranın azaldığı görülmüştür. Analiz sonuçlarına göre:
- Katılımcılar her iki yılda da işsizlik ödeneği miktarının asgari ücret düzeyinde olmasını
beklemektedir,
- Katılımcılar işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini genel olarak yeterli bulmaktadır (% 67).
- İşsizlik ödeneğinin süresini yetersiz bulan katılımcıların % 66,7’si 1 yıllık süre boyunca
ödeme yapılmasını istemektedir. Toplam 1-2 yıl arası ödeme yapılmasını isteyenlerin oranı %
98’dir.
- Toplumsal cinsiyet rollerinin de etkisi ile erkekler (=2,14) kadınlara (=2,51) göre; işsizlik
sigortasını miktar (t(281,73)=-2,59, p =,010) ve süre [erkekler (=2,77) kadınlara (=3,13)]
olarak daha fazla yetersiz bulmaktadır (t(304)=-2,52, p =,012).
- WHO’nun 45 yaş sınırı baz alınarak gruplandırma yapıldığında, ödenek miktarını yeterli
bulma açısından, orta yaş kuşağındaki katılımcılar (=1,72) gençlere (=2,36) göre daha fazla
oranda işsizlik sigortasını ödeneğini yetersiz bulmaktadır (t(29,25)=2,70; p =.000).
- Meslek lisesi mezunları (=2,03) ortaokul mezunlarına (=2,75) göre işsizlik sigortası
ödeneğini daha az yeterli bulmaktadır (F(3, 307)=4,78 p=.003).
- ‘Bakmakla yükümlü olduğu kişi olmayan grup’ (=2,13), ‘1-2 kişiye bakmakla yükümlü’
gruba göre (=2,61); ‘1-2 kişiye bakmakla yükümlü grup’, ‘3-4 kişiye bakmakla yükümlü’
gruba göre (=2,14) işsizlik sigortasını ödeneğini daha fazla yetersiz bulmaktadır (F(3,
311)=3,94; p=,009). Süre açısından değerlendirildiğinde, ‘5 kişiden fazla kişiye bakmakla
yükümlü’ grup (=3,80), ‘hem hiç kimseye bakmakla yükümlü olmayan’ (=2,78) hem de ‘34 kişiye bakmakla yükümlü’ gruptan (=2,87) anlamlı şekilde farklılaşmakta ve süreyi yeterli
bulmaktadır (F(3, 305)=3,06; p=,028).
- Kayıtdışı çalışma deneyiminin işsizlik sigortası algısına etkisi değerlendirildiğinde, kayıtdışı
çalışma deneyimi olanların (=1,98) olmayanlara (=2,39) göre ödeneği daha yetersiz
bulduğu görülmüştür (t(29,25)=-2,58; p =.011).
Verilerden görüleceği üzere, erkek olmak, ailesine bakmakla yükümlü olmak, meslek lisesi mezunu
olmak, kayıt dışı çalışmak işsizlik sigortasına bakış açısını diğer gruplara göre olumsuz anlamda
değiştirmektedir.

SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Analiz sonuçlarına göre katılımcılar her iki dönemde de asgari ücret düzeyinde bir ödemenin
yeterli olduğunu düşünmektedir. Örneklemin tamamı her iki dönemde 1-2 yıllık ödeme süresinin
beklentilerini karşılayacağını ifade etmiştir. Bu yaklaşım katılımcıların işsizlik süresinin
belirsizliğine karşı, kendilerini güvence altına almaları ile açıklanabilir.
Katılımcıların bakmakla yükümlü oldukları çocuk sayısı artmasına rağmen, işsizlik ödeneği ve
ödenek süresinin artması beklentileri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Bu durum,
sosyal psikolojik bir olgu olarak bilişsel çelişki kavramı ile açıklanabilir: Kavrama göre, bireylerin
muhtaçlığı arttıkça, daha fazla tüketim yapamayacaktır. Dolayısıyla birey, bilişsel çelişki
yaşamamak için elindekilerden duyduğu mutluluğu arttırıyor gibi görünecektir.
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Analiz sonuçlarına göre, erkeklerin kadınlara göre işsizlik sigortasını hem ödenek hem de süre
açısından yetersiz bulması, toplumsal cinsiyet rolleri (evi geçindirme gibi) ile açıklanabilir.
Çalışmanın sadece Denizli ilinde yapılmış olması sonuçların genellenmesi açısından bir kısıt teşkil
etmektedir. Gelecekteki çalışmaların, farklı illerde ve zaman serisi analizlerini içerecek biçimde
yapılması, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak politikaların oluşturulmasına, işsizlik
sigortasının kapsamının genişlemesine ve bireylerin ödenek ve süre ile ilgili
memnuniyetsizliklerinin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayabilir.
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EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE EKONOMİK BÜYÜME
İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ UYGULAMASI
THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC FREEDOM AND
ECONOMIC GROWTH: OECD COUNTRIES APPLICATION
Ergin UZGÖREN1

Rabia İnci ÖZBEK2

İsmail ÇİFÇİ3

ABSTRACT
The purpose of this study is to reveal the relationship between economic freedoms and economic
growth in 35 OECD countries using 1996-2015 annual data by panel data analysis. For this
purpose, the economic freedoms index prepared by the Heritage Foundation was used. A three-step
method was followed in the study. In the first stage, the stationarities of the variables were
researched and the variables were found to be stationary at the first order. In the second stage, longterm relationships were found between the variables. In the third stage, the long-term relationships
between the variables are estimated by FMOLS (Full Adjusted Least Squares) and DOLS
(Dynamic Least Squares) methods. According to the findings, it was found that a one point shot in
the index of economic freedoms in the whole panel caused an increase of approximately 860
dollars in real income, while a one point shot in the index of economic freedoms of Turkey caused
an increase of approximately 287 dollars in real income.
Key word: Economic Freedom, Economic Growth, FMOLS, DOLS.
Jel Codes: F43, F41, C40.

ÖZET
Bu çalışmanın amacı 1996-2015 yıllık verileri kullanarak 35 OECD ülkesinde ekonomik
özgürlükler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri panel veri analiziyle ortaya koymaktır. Bu
amaç doğrultusunda Heritage Vakfı tarafından hazırlanan ekonomik özgürlükler endeksi
kullanılmıştır. Çalışmada üç aşamalı bir yöntem izlenmiştir. Birinci aşamada değişkenlerin
durağanlıkları araştırılmış ve değişkenlerin birinci dereceden durağan oldukları tespit edilmiştir.
İkinci aşamada değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Üçüncü aşamada
değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiler FMOLS (Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler) ve
DOLS (Dinamik En Küçük Kareler) yöntemleriyle tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre
panel genelinde ekonomik özgürlükler endeksindeki bir puanlık bir atışın reel gelirde ortalama 860
dolarlık bir artışa neden olduğu, Türkiye’nin ekonomik özgürlükler endeksindeki bir puanlık bir
atışın ise reel gelirde ortama 287 dolarlık bir artışı beraberinde getirdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Özgürlük, Ekonomik Büyüme, FMOLS, DOLS.
Jel Kodları: F43, F41, C40.
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1. GİRİŞ
Kültürel normlar ve kurumlar, bazı ülkelerin zenginleşirken diğerlerinin ise neden yoksul kaldığını
açıklanmasında önemli bir göstergedir. Ekonomik aktörlerin karşı karşıya kaldıkları teşvikler
büyük oranda verimli veya verimsiz olabilecek kurumlar tarafından belirlenmektedir. Bu konuda
ekonomik özgürlüğün rolü önemlidir. Ekonomik özgürlüğün, siyasi özgürlük ve sivil özgürlüklerle
birlikte bir ülkenin kurumsal yapısının temel bileşenlerinden biridir ve ekonomik özgürlüğü garanti
eden kurumlar ekonomik büyümeye de katkı sağlamaktadır (Haan ve Sturm, 2000: 216; Berggren,
2003: 194; Doucouliagos ve Ulubasoglu, 2006: 61).
Ekonomik özgürlük kavramı, bireylerin mülkiyet haklarının temin edildiği, ekonomik faaliyetlerini
baskı ve sınırlamalara maruz kalmadan kendi iradeleriyle gerçekleştirebildikleri ve hak ve
özgürlükler olarak ifade edilmektedir. Bireylerin ekonomik özgürlükleri ancak şu koşulların
gerçekleşmesi halinde vardır; a) Bireylerin edindikleri mülkiyetlerin dolandırıcılık, saldırı, hırsızlık
veya zor kullanma suretiyle başkaları tarafından alınamaması, b) Bireylerin eylemlerinin
başkalarının haklarını ihlal etmediği sürece, mülklerini bir başkasına vermekte, kiralamakta veya
bunları değiştirmekte serbest olması.
Dolayısıyla, ekonomik özgürlük endeksi, haklı olarak edinilen mülklerin korunma derecesini ve
bireylerin kendi iradesiyle işlem yapma serbestliğini ölçmelidir. Ekonomik açıdan özgür bir
toplumda, devletin temel görevi, özel mülkiyetin korunması ve sözleşmelerin yerine getirilmesi
için gerekli önlemlerin alınmasıdır. Eğer bir hükümet özel mülkleri korumakta başarısız olursa yani
bireylerin kendi iradeleriyle mübadelelerini kısıtlayan sınırlamalar getirirse veya bireylerin
mülklerini bireylerin razı olmadığı bir karşılık ödemeden alırsa, hükümet vatandaşlarının ekonomik
özgürlüğünü ihlal etmiş olur (Gwartney vd., 1996: 12; Beşkaya ve Manan, 2009: 48).
Bir ekonominin kurumsal yapısı ekonomik özgürlüğü garanti ediyorsa, insanların birbirleri ile
işbirliği yapmaları, karşılaştırmalı üstün olduğu alanlarda uzmanlaşmaları, ticaret ve girişimcilikten
kazanımlar elde etmeleri daha kolay olacaktır. Fakat ticareti sınırlayan, işlem maliyetlerini artıran,
mülkiyet haklarını zayıflatan ve belirsizlik yaratan kurumsal düzenlemeler, ticaretten kazanımların
gerçekleşmesini ve aynı zamanda bireylerin üretken faaliyetlerde bulunmalarını teşvik etmeyi
azaltacaktır.
Adam Smith’ten beri iktisatçılar, ekonomik özgürlüğün, kaynakları seçme, tedarik etme, ticarette
rekabet, başkalarıyla ticaret yapabilme ve mülkiyet haklarının korunması özgürlüklerinin ekonomik
ilerleme için gerekli olduğunu savunmuşlardır (Johnson ve Lenartowicz, 1998: 337; De Haan ve
Siermann, 1998: 364).
Verimlilik ve gelir artışının sağlanabilmesi için 4 temel faktör vardır: a) işçi yeteneklerinin
geliştirilmesi, b) yatırım ve sermaye oluşumu, c) teknolojik ilerleme, d) iyi bir ekonomik
organizasyon. Söz konusu dört faktör birbirleriyle ilişkili ve farklı derecelerde ekonomik
özgürlükten etkilenmektedir. İnsanların kazandıkları ve ürettiklerini ellerinde tutmalarına izin
verilen, ekonomik özgürlüğün var olduğu bir ortamda, insanların becerilerini geliştirmek,
teknolojik ilerlemeyi sağlamak ve üretkenliği arttıracak yatırımlar yapmak için gerekli teşviklerin
olduğu bir ekonomide meydana gelen ekonomik büyüme, ekonomik özgürlüğe sahip olmayan bir
ekonomideki büyümeden çok daha fazla olacaktır (Gwartney vd., 1996: 89-90).
Ekonomik özgürlüğün, sivil ve siyasi özgürlük ile eşanlamlı olmadığını unutulmamalıdır. Siyasi
özgürlük, bir ulusun hükümetlerini ve diğer temsilcilerini seçme biçimiyle ilgilidir. Siyasi
özgürlüğün olduğu toplumlarda vatandaşlar siyasi sürece katılmakta özgürdür, seçimler adil ve
rekabetçidir. Sivil özgürlük ise basın özgürlüğü, din özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, adil yargılama,
eşit muamele gibi hakları kapsamaktadır. Bir ülke siyasi ve sivil özgürlükleri koruyarak büyük
oranda sivil-siyasi özgür olabilir, ancak özel teşebbüsü kısıtlayan büyük oranda devletçilik, yüksek
vergilendirme, dış ticareti kısıtlayan politikalar ekonomik özgürlükler ile çatışabilir. Türkiye’nin ve
Türkiye gibi birçok demokratik ülkenin 1980 yılına kadar benimsediği devletçilik politikaları bu
kapsamda düşünülebilir. Benzer şekilde bir ülke siyasi ve sivil özgürlükleri baskılarken liberal
politikalar benimseyerek ekonomik özgürlükleri arttırabilir. Bu kapsamda da 1960 sonrası Kuzey
Kore, Tayvan ve günümüz de Çin düşünülebilir (Johnson ve Lenartowicz, 1998: 337; De Haan ve
Siermann, 1998: 365).
Bu çalışmanın amacı ekonomik özgürlüklerle ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri araştırmaktır.
Ekonomik özgürlükler hem sektörler içinde hem de sektörler arasında rekabet, inovasyon,
uzmanlık ve işbirliğini geliştirerek, birey ve firmaların daha çok üretme ve daha çok kazanma-kar
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etme olanağı tanıyarak girişimcilik ve ticareti arttırma konusunda teşvikler sağlar (Johnson ve
Lenartowicz, 1998: 340).
Heritage Vakfı’nın ekonomik özgürlükler raporunda4, ekonomik olarak özgür ülkelerin kişi başına
düşen gelirlerinin, ekonomik özgürlüklere sahip olmayan ülkelere kıyasla ortalama beş kat yüksek
olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca raporda ekonomik özgürlüğün sadece kişi başına düşen gelirle
pozitif ilişki olmadığı aynı zamanda eğitim, sağlık, çevre, yenilik, sosyal gelişme gibi faktörleri
dikkate alan kalkınmayla da ilişkili olduğu belirtilmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine
bakılmaksızın, vergileri düşürmek, kamu ekonomisinde planlamayı rasyonelleştirmek, yolsuzlukla
mücadele etmek ve ekonomiyi rekabete açmak gibi ekonomik özgürlüğü arttıran politikalarla
ekonomik büyümede derhal artış sağlayabilirler. Uygulamada her ülkenin kendi büyüme ve
kalkınma yolunun kendi koşullarına uyarlanması gerekmektedir. Ancak daha yüksek ekonomik
özgürlük derecesine sahip ülkelerdeki piyasa sistemi sadece ekonomik büyüme üretmekle kalmayıp
aynı zamanda verimli kaynak tahsisi, değer yaratma ve yenilik yoluyla dinamik büyümeyi
desteklemektedir (http://www.heritage.org).
İktisatçıların mülkiyet hakları, ekonomik özgürlük ve serbest piyasalar gibi konularla uzun
zamandan beri ilgilenmesine rağmen, ekonomik özgürlük ve ekonomik büyüme üzerine ampirik
literatürde 1990'lı yılların sonuna kadar yalnızca birkaç çalışma yapılmıştır. Bunun en önemli
nedeni, ekonomik özgürlüklerin ölçülmesinde yaşanan sorunlardır. Ekonomik özgürlüğün ölçümü
için gözlemlenen tek bir değişken mevcut olmadığı için ekonomik özgürlük kavramını birçok kısmi
gösterge yardımıyla ölçme girişimlerinde bulunulmuştur. Ekonomik özgürlüğün ölçülebilir hale
gelmesiyle bu konudaki çalışmalar da artmıştır. Ekonomik özgürlüğün ölçümü için Fraser İnstitute
tarafından geliştirilen Dünya Ekonomik Özgürlüğü (Economic Freedom of the World, EFW) ve
Heritage Vakfı’nın Wall Street Journal ile birlikte hazırladığı Ekonomik Özgürlük Endeksi (Index
of Economic Freedom, IEF) olmak üzere iki önemli endeks bulunmaktadır (Doucouliagos ve
Ulubasoglu, 2006: 61; Rode ve Coll, 2012:96; Acar, 2010: 11).
Bu çalışmada Heritage Vakfı’nın hazırladığı Ekonomik Özgürlük Endeksi (IEF) kullanılarak
ekonomik özgürlüklerle ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler üç aşamalı bir ekonometrik
yöntemle araştırılacaktır. İzleyen bölümlerde ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme
çalışmalarına ilişkin literatür gözden geçirildikten sonra veri seti ve model tanıtılarak çalışmada
hangi ekonometrik metotların uygulanacağı açıklanacaktır. Ardından uygulama sonuçlarına yer
verilecek ve sonuç bölümünde elde edilen bulgular değerlendirilip politika önerileri yapılacaktır.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Literatürde teorik olarak ekonomik özgürlük ile ekonomik büyümeyi birbiriyle ilişkilendiren çok
sayıda çalışmanın olmasına rağmen Gwartney vd. (1996)’nin ekonomik özgürlük veri setini
yayınladıktan sonra ampirik literatür de genişlemeye başlamıştır. Aşağıda bu konuda yapılan belirli
bazı çalışmalar sunulmuştur5.
Scully ve Slottje (1991), çalışmalarında ekonomik özgürlüklerin ölçümü için bir takım
toplulaştırılmış endeksler oluşturarak, ülkeler arasındaki özgürlükler sıralamasını belirlemeyi, bu
sıralamanın veya ekonomik özgürlüklerin nasıl değiştiğini ortaya çıkarmayı ve ekonomik
özgürlüklerle ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlamışlardır. Scully ve
Slottje (1991), ekonomik özgürlüğün ölçümü için on beş göstergeden oluşan bir endeks oluşturmuş
ve 1950-1980 dönemleri 144 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke için bu endeks ile kişi başına düşen
reel gayri safi yurtiçi harcama arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Yaptıkları korelasyon analizi
sonucunda ekonomik özgürlüklerle ekonomik büyüme arasında pozitif bir korelasyonun olduğunu
tespit etmişlerdir.
Ayal ve Karras (1998), 1975-1990 döneminde 58 ülke için ekonomik özgürlüklerle toplam faktör
verimliliği, sermaye birikimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi korelasyon yöntemiyle
araştırmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre ekonomik özgürlüğün hem toplam faktör verimliliğini hem de
sermaye birikimini arttırarak ekonomik büyümeyi desteklediğini göstermişlerdir. Ayal ve Karras
(1998), toplam faktör verimliliğini, sermaye birikimini arttırarak ve dolayısıyla ekonomik
4
5

http://www.heritage.org/index/book/executive-highlights (Erişim Tarihi: 31.07.2017)
Ayrıntılı bir literatür için Doucouliagos ve Ulubasoglu (2006) ile Hall ve Lawson (2014)’nun çalışmalarına başvurulabilir.
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büyümeyi destekleyen ekonomik özgürlükleri altı faktöre bağlamaktadır. Bunlar; a) Düşük parasal
büyüme oranı, b) Kamunun ekonomideki küçük rölü, c) Nadiren negatif reel faiz oranları, d) Resmi
ve karaborsa kuru arasındaki küçük farklar, e) Ticaret sektörünün büyük boyutu, f) Vatandaşların
yabancılarla sermaye işlemlerinde bulunma özgürlüğüdür.
De Hann ve Siermann (1998), Scully ve Slottje (1991)’in oluşturduğu ekonomik özgürlükler
endeksini kullanarak 1980-1992 döneminde biri 114 ülkeyi diğeri 78 ülkeyi kapsayan iki ülke
grubu için için ekonomik özgürlüklerle ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri yatay kesit analizi
yöntemiyle araştırmışlardır. Ulaşılan bulgulara göre ekonomik özgürlüklerle ekonomik büyüme
arasındaki ilişkinin varlığı kullanılan ekonomik özgürlükler endeksinin ölçümüne bağlıdır, bazı
ölçümler ekonomik özgürlükler ile ekonomik büyüme arasında güçlü pozitif ilişkiyi gösterirken
bazıları göstermemektedir. Ayrıca çalışmada yatırımların ekonomik özgürlüklerle ilişkisinin
olmadığı tespit edilmiştir.
Gwartney vd. (1999), 1975-1995 dönemi 82 ülke için yatay kesit analizi yöntemini kullanarak
ekonomik özgürlükler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri dört farklı ekonomik özgürlükler
endeksi kullanarak araştırmıştır. Ampirik sonuçlar beşeri sermaye, fiziki sermaye ve demografik
değişkenlerin dikkate alınmasında bile ekonomik özgürlüklerin ekonomik büyümenin önemli
belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Gwartney vd. (1999), ekonomik özgürlüklerin
ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin-gücünün politik ve sivil özgürlüklerden daha fazla
olduğunu göstermiştir.
Powell (2002), 1950-2000 dönemleri arasında İrlanda hükümetleri tarafından izlenen politikaları
ekonomik özgürlüklerle ilişkilendirerek, ekonomik özgürlüklerle ekonomik büyüme arasındaki
bağlantıyı araştırmıştır. Powell (2002), İrlanda’nın 1980’lerin ortalarında yaşadığı mali krizden
sonra yapılan reformların devletin ekonomideki rolünü düşürdüğünü, girişimcilerin faaliyet
gösterdiği kurumsal çevreyi değiştirdiğini bununda ekonomik özgürlükleri arttırarak 1990’lı
yıllardan sonra hızlı bir ekonomik büyümeyi beraberinde getirdiğini ifade etmektedir.
Carlsson ve Lundström (2002), 1975-1995 dönemi için 75 ülke için ekonomik özgürlükler endeksi
ve alt bileşenlerinin, ekonomik büyüme ile olan ilişkisini yatay-kesit analiziyle araştırmıştır.
Ulaşılan sonuçlara göre genel ekonomik özgürlükler endeksinin ekonomik büyümeyi teşvik ettiği
ancak bazı ekonomik özgürlükler alt bileşenleriyle ekonomik büyüme arasında negatif ilişki tespit
edilmiştir.
Dawson (2003), 1970-2000 dönemi verileri mevcut olan tüm ülkeler için ekonomik özgürlük ve
ekonomik özgürlüğün yedi alt bileşeninin, ekonomik büyüme ile olan nedensellik ilişkisini Granger
nedensellik testiyle araştırmıştır. Ulaşılan sonuçlar ekonomik özgürlüğün ekonomik büyümenin
nedeni olduğunu göstermektedir. Ayrıca Ekonomik özgürlüklerle yatırımlar arasındaki nedensellik
sonuçları da ekonomik özgürlüğün yatırımlara neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Chheng (2005), 1981-2000 dönemi, 50 ülke için ekonomik özgürlüklerin ve sermaye yatırımlarının
ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini panel veri analiziyle incelemiştir. Chheng (2005), söz
konusu dönemlerde 50 ülke için ekonomik özgürlüğü iyileştiren ülkelerin sermaye yatırımını
güçlendirerek daha hızlı büyüdüğünü tespit etmiştir. Ayrıca kamu harcamalarının ya da kamunun
ekonomideki büyüklüğünün ekonomik büyümeyi negatif etkilediğini göstermiştir. Bunun nedeni
olarak da kamu harcamalarının verimsiz sektörlerde kullanıldığını belirtmektedir.
Doucouliagos ve Ulubasoglu (2006), 1970-1999 dönemlerinde 82 ülke için meta-analitik tekniğini
kullanarak ekonomik özgürlüklerle ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır.
Doucouliagos ve Ulubasoglu (2005) çalışmalarında ekonomik özgürlük ve ekonomik büyüme
arasında doğrudan doğruya pozitif güçlü bir ilişki bulmuş, ayrıca ekonomik özgürlüklerin
ekonomik büyüme üzerindeki dolaylı olumlu etkisinin de fiziksel sermayenin uyarılması yoluyla
olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca panel veri analizlerinde ekonomik özgürlüklerin katsayısının
daha küçük olduğu belirtilmiştir.
Beşkaya ve Manan (2009), 1970-2005 verilerini kullanarak Türkiye’de ekonomik özgürlükler,
demokrasi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri zaman serisi yaklaşımıyla Engle-Granger
eşbütünleşme testi ve hata düzeltme metodu yardımıyla araştırmışlardır. Beşkaya ve Manan (2009),
ekonomik özgürlüklerle ekonomik performans arasında pozitif bir ilişki bulurken, demokrasinin
ekonomik performansa etkisinin belirsiz olduğunu ifade tespit etmişlerdir.
Tunçsiper ve Biçen (2014), 2000-2012 yılları arasında Türkiye ve sekiz yükselen piyasa
ekonomisinde, ekonomik özgürlüklerle ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi panel sabit etkiler ve
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rassal etkiler yöntemiyle araştırmıştır. Tunçsiper ve Biçen (2014), mülkiyet hakları endeksi ve
yatırım yapma özgürlüğü̈ endeksi ile ekonomik büyüme arasında negatif bir ilişki bulunduğunu,
çalışma özgürlüğü̈ endeksi ve ticaret özgürlüğü̈ endeksi ile ekonomik büyüme arasında ise pozitif
bir ilişki bulunduğunu tespit etmiştir. Genel ekonomik özgürlük endeksi ile ekonomik büyüme
arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Işık (2014), 1995-2014 yılları verileriyle yüksek gelirli 32 OECD ülkesi için, ekonomik özgürlük
endeksini temsil eden beş alt endeksin ekonomik büyüme performansı üzerindeki etkisini
genelleştirilmiş momentler metoduyla 1995-2014 yılları itibariyle incelenmiştir. Kamu harcamaları
ve ticari özgürlükler alt endeksleriyle ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki tespit edilirken,
yatırım özgürlükleri alt endeksiyle ekonomik büyüme arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir.
Panahi vd. (2014), 2000-2009 dönemi seçilmiş 13 Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri (MENA)
için ekonomik büyüme ve ekonomik özgürlük arasındaki ilişkiyi panel veri analiziyle araştırmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre ekonomik özgürlüğün ekonomik büyümeyi sağladığı tespit edilmiştir.
Akın vd. (2014), beş farklı gelir gruplarına sahip 94 ülke için 2000-2010 verilerini kullanarak
ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi panel veri analiziyle incelemiştir.
Elde edilen sonuçlara göre beş farklı gelir grubuna sahip ülkeler için ekonomik özgürlüklerle
ekonomik büyüme arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca
ekonomik özgürlükler alt endeksinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin gelir gruplarına göre
farklılık göstereceği tespit edilmiştir.
Akıncı vd. (2014), 50 gelişmiş, 71 gelişmekte olan ve 23 azgelişmiş olmak üzere toplam 144 ülke
için 1995-2012 dönemi için ekonomik özgürlüklerin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri panel
veri analizleri yardımıyla incelenmiştir. Çalışmada Pedroni ve Kao eşbütünleşme test sonuçlarına
göre değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiş, sabit ve rassal etki sonuçları bir
bütün olarak değerlendirildiğinde, yüksek oranlı iktisadi özgürlük düzeyinin, iç ve dış ticarette
yüksek oranlı liberalizasyonun, piyasa mekanizmasının etkin işlerliğini sağlayan düşük vergi
oranlarının, güçlü̈ paraya ulaşabilme ve bununla ihtiyaçları karşılayabilme yeteneğinin ve yerli ve
yabancı yatırımcılara sağlanan yatırım yapabilme özgürlüklerinin iktisadi büyümeyi pozitif
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Kacprzyk (2016), 28 Avrupa Birliği ülkesi için 1985-2009 dönemini kapsayan yıllık veri setini
kullanarak beş farklı ekonomik özgürlükler alt bileşeniyle ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri
panel sistem genelleştirilmiş momentler yöntemi ve kukla değişkenli en küçük kareler yöntemiyle
araştırmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, ekonomik özgürlüklerle ekonomik büyüme
arasındaki ilişkinin uygulanan metoda duyarlı olduğunu ve ekonomik özgürlükler endeksi beş alt
bileşeninden dördü (mülkiyet hakları, sağlam paraya erişim, ticaret özgürlüğü, düzenleyici
politikalar) ile ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki bulunmuştur.
Çetenak ve Işık (2016), 1995-2014 dönemi, yüksek gelirli 32 OECD ülkesi için ekonomik
özgürlüklerle ekonomik büyüme arasındaki iki yönlü ilişkileri panel VAR yöntemini kullanarak
araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre tüm ekonomik özgürlükler endeksi bileşenlerinin
ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğunu tespit etmiş, diğer taraftan ekonomik büyümenin
sadece mali özgürlükler, parasal özgürlükler, ve ticari özgürlüklerin Granger nedeni olduğunu
tespit etmişler.
Sucu (2017), 2000-2013 dönemi için dokuz yükselen ekonomide ekonomik özgürlüklerin
ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki etkilerini panel veri analiziyle incelemiştir. Elde edilen
bulgular kamu hacminin küçütülmesinin, hukuki yapının ve mülkiyet haklarının güçlendirilmesinin
ve istikrarlı bir para politikasının (güçlü̈ paraya erişimin arttırılmasının) ekonomik büyümeyi
pozitif etkilediği sonucuna varılmıştır.
Hall ve Lawson (2014), çalışmalarında Gwartney vd. (1996)’nin ekonomik özgürlük veri setini
yayınladıktan 2014 yılına kadar yüzlerce akademik çalışmaya konu olduğunu belirtmiş ve
ekonomik özgürlük ile ekonomik büyümeyi ilişkilendiren 402 çalışmayı incelemiştir. Hall ve
Lawson (2014)’un incelediği 402 çalışmadan %68’inin ekonomik özgürlük ile ekonomik büyüme
arasında pozitif ilişki olduğunu, %28’inin karışık sonuçlar verdiğini (pozitif ve negatif ilişkili
olduğunu) ve sadece %4’ünün ekonomik özgürlük ile ekonomik büyüme arasında negatif ilişki
olduğunu tespit etmişlerdir. Bu sonuçlar ekonomik özgürlük ile ekonomik büyüme arasında pozitif
ilişkinin çok güçlü olduğunun da bir göstergesidir.
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3. MODEL VE VERİ SETİ
Bu çalışmada 1996-2015 yıllık verileri kullanılarak aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 35 OECD
ülkesi6 için ekonomik özgürlüklerle ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler panel veri analiziyle
araştırılacaktır. Analiz döneminin 1996-2015 seçilmesinin nedeni bu tarihler arasında ekonomik
özgürlük endeksine ulaşılmasıdır. Çalışmada ekonomik özgürlük endeksi olarak Heritage Vakfı
tarafından tasnifi yapılan genel ekonomik özgürlükler endeksi kullanılmıştır. Söz konusu genel
ekonomik özgürlükler endeksi Heritage Vakfı’nın hazırladığı 12 alt endeksin ortalaması alınarak
hesaplanmaktadır.7 Söz konusu endeks ülkelerin ekonomik özgürlüklerini 0 ile 100 arasında
değişen bir skalaya göre değerlendirmektedir. Endeks değeri 0’a yaklaştıkça ekonomik
özgürlüklerin azaldığı, 100’e yaklaştıkça ekonomik özgürlüklerin arttığını göstermektedir.
Ekonomik büyümenin göstergesi olarak ise 2011 yılı bazlı satınalma gücü paritesi cinsinden
hesaplanan kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla (gdp) değişkeni kullanılmıştır. Kişi başına
düşen gayri safi yurtiçi hasıla (gdp) değişkeni Dünya Bankası veri tabanından8 temin edilmiştir.
Çalışmada ekonomik özgürlüklerle ekonomik büyüme arasındaki ilişki Scully ve Slottje (1991),
Beşkaya ve Manan (2009), Sucu (2017), Hann ve Siermann (1998), Panahi vd. (2014), Lawson
(2006), Işık (2016), Işık (2014), Akıncı vd. (2014), Cebula vd. (2013), Akın vd. (2014), Kacprzyk
(2015)’in çalışmaları da dikkate alınarak aşağıdaki panel regresyon modeliyle araştırılacaktır.
(1)
(1) nolu denklemde
, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılayı,
, ekonomik
özgürlükler endeksini, , paneldeki kesit boyutunu, , paneldeki zaman boyutunu,
, sabit terimi
ve
beyaz gürültü hata terimini temsil etmektedir. Burada ekonomik özgürlüklerin ekonomik
büyüme üzerindeki etkisi
katsayısıyla ölçülmektedir.
katsayısının pozitif ve istatistiki olarak
anlamlı olması durumunda ekonomik özgürlüklerin ekonomik büyümeyi teşvik ettiği sonucuna
ulaşılır. Ayrıca
katsayısı, ekonomik özgürlükler endeksinde meydana gelecek 1 puanlık bir
artışın büyümede (kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılada) ne kadarlık bir artış meydana
getireceğini gösterir. Çalışmada panel veri analizinin tercih edilmesinin nedeni zaman serisi analizi
ve yatay kesit analizine göre daha üstün olmasıdır. Bu üstünlükler şöyle sıralanabilir: birimler
arasında heterojenliği dikkate alma, yüksek serbestlik derecesi, büyük gözlem sayısı, daha az çoklu
doğrusal bağıntı sorunu ve daha tutarlı tahminciler vermesidir (Baltagi, 2014: 6-10). Panel veri
analizi, yatay kesit ve zaman serilerinin bir araya kullanılmasına olanak tanır, verilerin hem kesit
boyutunu hem de zaman boyutunu dikkate almasından dolayı zaman serisi ve yatay kesit
analizinden daha güçlü olduğu kabul edilmektedir (Maddala ve Wu, 1999: 631; Breitung, 2001:
170; Levin, vd., 2002: 2; Im, vd., 2003: 72; Asteriou ve Hall, 2007: 366; Baltagi, 2014; 277).
Çalışmada üç aşamalı bir ekonometrik yöntem izlenecektir. İlk aşamada genellikle iktisadi
verilerde görülen serilerin durağan olamama durumu (burada
ve
değişkenleri)
panel birim kök testleriyle araştırılacaktır. İkinci aşamada değişkenler arasındaki eşbütünleşme
ilişkileri panel eşbütünleşme testleriyle tespit edilecek ve son aşamada
ve
değişkenleri arasındaki uzun dönemli
katsayısı tahmin edilecektir.
Uygulamanın ilk aşamasında sahte regresyon sorunuyla karşılaşmamak durağanlık analizi
paneldeki ülkelerin homojen olduğunu varsayan Levin, Lin ve Chu; Hadri ve Breitung panel birim
kök testleri ve paneldeki ülkelerin heterojen olduğunu varsayan Im, Pesaran ve Shin, ve Fisher tipi
birim kök testleriyle yapılacaktır. Değişkenlerin durağan oldukları
tespit edilirse
katsayısı
panel En Küçük Kareler (EKK) yöntemiyle tahmin edilecek ve analiz sonlandırılacaktır,
değişkenlerin durağan olmaması ya da birim kök içermesi
durumunda ise ikinci aşamaya
geçilecek ve değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket edip etmediği panel Pedroni
eşbütünleşme ve panel Kao eşbütünleşme testleriyle araştırılacaktır. Değişkenler arasında uzun
dönemli ilişkinin varlığı tespit edilmezse, değişkenlerin farkları alınıp durağanlaştırılarak
aralarındaki kısa dönemli ilişkiler EKK yöntemiyle tahmin edilecek, fakat uzun dönemli ilişkinin
6

Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Şili, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan,
Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Güney Kore, Letonya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç,
Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD.
7
Ayrıntılı bilgi için http://www.heritage.org/index/explore başvurulabilir.
8
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators

991

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

tespiti halinde üçüncü aşamada değişkenler arasındaki uzun dönemli katsayı olan
katsayısı Tam
Düzeltilmiş En Küçük Kareler Yöntemi (FMOLS) ve Dinamik En Küçük Kareler Yöntemiyle
(DOLS) tahmin edilecektir.
Bir ekonometrik analizde değişkenlerin birinci dereceden durağan olmaları halinde aralarındaki
uzun dönemli ilişkilerin EKK ile tahmin edilmesi, otokorelasyon ve içsellik bir diğer deyişle hata
teriminin sabit ortalamalı ve sabit varyanslı olmaması nedeniyle sapmalı ve tutarsız sonuçlar
verecektir. Böyle bir durumda katsayı tahminlerinin Pedroni (2000, 2001) ve Mark ve Sul (2003)
tarafından geliştirilen ve otokorelasyon ve içsellik sorununu dikkate alan grup ortalama FMOLS ve
DOLS yöntemlerinin kullanılması daha etkin tahminciler vermesini sağlayacaktır (Pedroni, 2000,
2001; Mark ve Sul, 2003; Nazlıoğlu, 2010: 97; Berke, 2012: 250). Dolayısıyla değişkenler arasında
eş bütünleşme ilişkisinin tespit edilmesiyle eşbütünleşme katsayısı FMOLS ve DOLS
yöntemleriyle tahmin edilecektir.

4. AMPİRİK SONUÇLAR
Çalışmada araştırılan ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme arasında kurulacak olan
regresyonun, Garnger ve Newbond (1974)’un ifa ettiği gibi, sahte olmaması için
ve
değişkenlerinin durağanlık derecelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Düzey değerde
durağan olmayan serilerin farkları alınarak durağanlık dereceleri belirlenebilmektedir. Bu amaç
doğrultusunda
ve
değişkenlerine paneldeki kesitlerin-ülkelerin homojen
olduğunu varsayan Levin, Lin ve Chu; Hadri ve Breitung birim kök testleri ve paneldeki ülkelerin
heterojen olduğunu varsayan Im, Pesaran ve Shin; Fisher ADF ve Fisher PP tipi birim kök testleri
uygulanmıştır. Levin, Lin ve Chu ve Breitung birim kök testleri serilerde birim kök vardır boş
hipotezini sınarken Hadri birim kök testi durağanlık boş hipotezini sınamaktadır. Bunun yanında
Im, Pesaran ve Shin; Fisher ADF ve Fisher PP tipi birim kök testleri de serilerde birim kök vardır
boş hipotezini sınamaktadır. Düzey değerlerdeki
ve
değişkenleri için birim kök
test sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Panel Birim Kök Test Sonuçları (Düzey Değerlerle)

Sabitli Terim
Birim Kök Testleri

Sabitli ve Trendli Terim
(2011 ppp)
Test
Olasılık
Olasılık
İstatistiği
Değeri I(0)
Değeri I(0)
I(0)
0.0000
-1.5563
0.0598

Levin, Lin ve Chu

Test
İstatistiği
I(0)
-5.3050***

Hadri
Breitung
Im, Pesaran ve Shin
Fisher ADF
Fisher PP

14.5639***
-0.66299
88.3493
183.944***

0.0000
0.2537
0.0684
0.0000

10.8654***
0.8051
2.9666
32.4996
41.2945

0.0000
0.7896
0.9985
1.0000
0.9975

Levin, Lin ve Chu
Hadri
Breitung
Im, Pesaran ve Shin
Fisher ADF
Fisher PP

-3.7239***
9.3336***
-1.8797**
90.4545**
110.711***

0.0001
0.0000
0.0301
0.0506
0.0014

-0.1071
9.1394***
0.7541
1.0445
70.3278
82.6446

0.4573
0.0000
0.7746
0.8519
0.4665
0.1432

Tablo 1, Eviews 9 programı kullanılarak oluşturulmuştur. Gecikme uzunluğu Schwarz Bilgi Kriterine göre göre 0 ile 3 arasında
alınmıştır. Levin, Lin ve Chu, Hadri ve Fisher PP birim kök testinde Kernel Bartlett metodu kullanılmış ve bant genişliği Newey-West
yöntemiyle belirlenmiştir. Breitung birim kök testi sadece sabitli ve trendli model için analiz yapmaktadır. ***, %1 önem seviyesini, **,
%5 önem seviyesini belirtmektedir.
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Tablo 1’de düzey değerlerde
değişkeni için uygulanan birim kök test sonuçları
incelendiğinde sabitli modelde Levin, Lin ve Chu ve Fisher PP birim testleri
’nin durağan
olduğunu gösterirken sabitli ve trendli modelde her altı birim kök testi
değişkeninin birim
kök içerdiğinin göstermektedir. Diğer taraftan
değişkeni için birim kök test sonuçları
incelendiğinde sabitli modelde Hadri birim kök testi dışında dört birim kök testi (Levin, Lin ve
Chu; Breitung; Im, Pesaran ve Shin; Fisher ADF ve Fisher PP)
değişkeninin durağan
olduğunu gösterirken, sabitli ve trendli modelde tüm birim kök testleri
değişkeninin
birim kök içerdiğini göstermektedir.
ve
değişkenlerinin düzey değerlerde birim kök içerdiği tespit edildikten sonra bu
değişkenlerin kaçıncı dereceden bütünleşik oldukları sorusu önem kazanmaktadır. Eğer değişkenler
aynı dereceden bütünleşik değilse aralarında kurulacak olan ilişki sahte olacak ve tahmin edilen
katsayılar sapmalı dolayısıyla hipotez testlerine güvenilemeyecektir. Bu nedenle Tablo 2’de
ve
değişkenlerinin birinci farkları alınarak durağanlıkları araştırılmıştır.
Tablo 2: Panel Birim Kök Test Sonuçları (Birinci Fark Değerlerle)

Sabitli Terim
Birim Kök Testleri

Sabitli ve Trendli Terim
(2011 ppp)
Test
Olasılık
Olasılık
İstatistiği
Değeri I(1)
Değeri I(1)
I(1)
0.0000
-12.0928***
0.0000
0.0000
16.2296***
0.0000
-6.58749***
0.0000
0.0000
-6.39530***
0.0000
0.0000
160.522***
0.0000
0.0000
214.344***
0.0000

Levin, Lin ve Chu
Hadri
Breitung
Im, Pesaran ve Shin
Fisher ADF
Fisher PP

Test
İstatistiği
I(1)
-12.8653***
4.59866***
-9.02183***
210.749***
234.141***

Levin, Lin ve Chu
Hadri
Breitung
Im, Pesaran ve Shin
Fisher ADF

-8.97062***
2.16798**
-9.60221***
233.056***

0.0000
0.0151
0.0000
0.0000

-11.8346***
6.85487***
-7.8122***
-10.0223***
232.160***

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Fisher PP

469.464***

0.0000

376.109***

0.0000

Tablo 2, Eviews 9 programı kullanılarak oluşturulmuştur. Gecikme uzunluğu Schwarz Bilgi Kriterine göre göre 0 ile 3 arasında
alınmıştır. Levin, Lin ve Chu, Hadri ve Fisher PP birim kök testinde Kernel Bartlett metodu kullanılmış ve bant genişliği Newey-West
yöntemiyle belirlenmiştir. Breitung birim kök testi sadece sabitli ve trendli model için analiz yapmaktadır. ***, %1 önem seviyesini, **,
%5 önem seviyesini belirtmektedir.

Tablo 2’de incelendiğinde birinci farkları alınmış
ve
değişkenlerinin birim kök
test sonuçları görülmektedir. Hadri dışındaki tüm birim kök testleri hem sabitli modelde hem de
sabitli ve trendli modelde birinci farkları alınmış
ve
değişkenlerinin %1 önem
seviyesinde durağan olduklarını göstermektedir. Değişkenlerin aynı düzeyde durağan ise kurulacak
olan regresyon sahte olmayabilir çünkü aynı düzeyde durağan olan serilerin doğrusal birleşimleri
onları olasılıklı süreçten kurtarabilir, işte aralarındaki doğrusal birleşimimin serileri olasılıklı
süreçten kurtarıp kurtarmadığı eşbütünleşme analiziyle araştırılır, dolayısıyla uygulamanın ikinci
aşamasında eşbütünleşme analizi yapılmıştır. Tablo 3’de
modeli için literatürde sıklıkla başvurulan Pedroni panel eşbütünleşme testi ve Kao panel
eşbütünleşme test sonuçları verilmiştir.
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Tablo 3: Pedroni Panel Koentegrasyon ve Kao Panel Koentegrasyon Test Sonuçları

Model:
Pedroni Panel Koentegrasyon Test Sonucu
Sabitli Terim
Sabitli ve Trendli Terim
Kesitler-arası (between
Test
Olasılık
Test
Olasılık
dimension)
İstatistiği
Değeri
İstatistiği
Değeri
-0.8535
0.1967
1.8024
0.9643
Grup ρ-istatistiği
Grup t-istatistiği
-3.7448***
0.0001
-3.5132***
0.0002
(parametrik olmayan)
Grup t-istatistiği
-6.2182***
0.0000
-6.3595***
0.0000
(parametrik)
Kesit-içi (within-dimension)
3.6996***
0.0001
-0.6511
0.7425
Panel v-istatistiği
-3.2182***
0.0006
0.2033
0.5806
Panel ρ-istatistiği
Panel t-istatistiği
-4.1080***
0.0000
-2.7724***
0.0028
(parametrik olmayan)
Panel t-istatistiği
-4.7661***
0.0000
-3.6724***
0.0001
(parametrik)
Kao Panel Koentegrasyon Test Sonucu (Sabitli Terim)
Test İstatistiği
Olasılık Değeri
-3.5165***
0.0002
ADF t-istatistiği
Tablo 3, Eviews 9 programı kullanılarak oluşturulmuştur. Pedroni ve Kao Panel Koentegrasyon testlerinde gecikme uzunluğu Schwarz
Bilgi Kriterine göre sırasıyla maksimum 3 ve 4 olarak alınmıştır. Koentegrasyon testlerinde Kernel Bartlett metodu kullanılmış ve bant
genişliği Newey-West yöntemiyle belirlenmiştir. ***, %1 önem seviyesini, **, %5 önem seviyesini belirtmektedir.

Pedroni panel eşbütünleşme testi değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığına ilişkin,
üçü paneldeki ülkelerin heterojen olduğunu varsayan grup test istatistikleri, dördü ise paneldeki
ülkelerin homojen olduğunu varsayan panel test istatistikleri hesaplayarak toplamda yedi ayrı test
istatistiği ile eşbütünleşmenin varlığını araştırmaktadır. Tablo 3 incelendiğinde sabitli modelde iki
adet grup test istatistiği ve dört adet panel test istatistiği %1 önem seviyesinde
ve
değişkenlerinin eşbütünleşik olduğunu göstermekte, sabitli ve trendli modelde ise iki adet grup ve
iki panel test istatistiği %1 önem seviyesinde
ve
değişkenlerinin eşbütünleşik
olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak Pedroni eşbütünleşme testi değişkenlerin eşbütünleşik
olduğunu belirtmektedir.
Çalışmada Pedroni eşbütünleşme sonuçlarını desteklemek amacıyla Tablo 3’te paneldeki kesitlerin
homojen olduğunu varsayan artık tabanlı Kao panel eşbütünleşme test sonucuna da yer verilmiştir.
Kao panel eşbütünleşme test sonucu da %1 önem seviyesinde değişkenlerin eşbütünleşik olduğuna
işaret etmektedir. Bu bilgiler ışığında Pedroni eşbütünleşme testi ekonomik özgürlükler ile
ekonomik büyümenin uzun dönemde birlikte hareket ettiğini ispatlamakta ve Kao eşbütünleşme
testi de bu bulguyu desteklemektedir.
Ekonometrik analizlerde değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin tespitinden sonra
eşbütünleşme denkleminin katsayılarının tahmin sorunuyla karşılaşılmaktadır. Eğer değişkenler
arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmişse uzun dönemde değişkenlerin birbirini hangi yönde
ve hangi derecede etkilediğinin tespiti önemlidir.
ve
değişkenleri düzey
değerlerde durağan olmadıkları, birinci farklarında durağan oldukları için aralarındaki ilişkinin
yönü ve büyüklüğünün EKK yöntem ile tahmin edilmesi sapmalı ve tutarsız tahminlere yol açacağı
için, değişkenler arasındaki uzun dönemli katsayıların tahmini, EKK yöntemine göre az sapmalı
daha tutarlı ve daha etkin olan grup ortalama FMOLS ve DOLS yöntemiyle yapılmış ve sonuçlar
Tablo 4’de sunulmuştur.
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Tablo 4: Panel Uzun Dönemli Katsayı Tahmin Sonuçları

Ülkeler

Panel
Ortalama
Avustralya
Avusturya
Belçika
Kanada
Şili
Çek
Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İzlanda
İrlanda
İsrail
İtalya
Japonya
Güney Kore
Letonya
Lüksemburg
Meksika
Hollanda
Yeni Zelanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovakya
Slovenya
ispanya
İsveç
İsviçre
Türkiye
Birleşik
Krallık
ABD

Model:
Grup Ortalama FMOLS
Katsayısı
Olasılık
Değeri
857.734***
0.0000

Grup Ortalama DOLS
Katsayısı
Olasılık
Değeri
861.415***
0.0000

1270.15***
1137.11***
748.44***
592.69***
1622.14***
497.15***

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

1201.23***
1121.89***
718.89***
574.32***
1646.71***
-53.76***

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

434.74***
1234.73***
850.00***
446.27***
1134.47***
331.27***
724.23***
1031.68***
963.07***
939.36***
720.57***
292.64***
-191.75***
1994.84***
1106.22***
197.84***
1161.56***
2384.82***
853.26***
1049.81***
-266.67***
752.91***
1003.31***
715.99***
1135.61***
2010.49***
309.41***
214.27***

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

414.03***
1321.19***
835.65***
405.28***
1207.19***
174.65***
882.11***
1088.53***
1145.50***
885.22***
738.21***
284.80***
61.74***
2585.58***
449.41***
149.09***
1145.49***
3111.43***
490.46***
1037.09***
-487.97***
712.39***
1025.41***
978.16***
997.87***
1952.36***
264.93***
338.22***

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

618.08***

0.0000

746.25***

0.0000

Tablo 4, Eviews 9 programı kullanılarak oluşturulmuştur. FMOLS testinde gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriterine göre 1 olarak
alınmıştır. DOLS testinde öncül ve gecikme sayıları Schwarz Bilgi Kriterine göre 1 ve -1 olarak alınmıştır. Uzun dönem katsayı
tahminlerinde Kernel Bartlett metodu kullanılmış ve bant genişliği Newey-West yöntemiyle belirlenmiştir. ***, %1 önem seviyesini, **,
%5 önem seviyesini belirtmektedir.

Tablo 4’de
modelindeki
için FMOLS ve DOLS sonuçları
verilmiştir. 1996-2015 döneminde ekonomik özgürlüğün ekonomik büyüme (kişi başına düşen
gelir) üzerindeki etkileri (
katsayısı) panel bazında değerlendirildiğinde, FMOLS yöntemine
göre %1 önem seviyesinde ekonomik özgürlük endeksinde meydana gelen 1 puanlık artışın, kişi
başına düşen gelir de 857.73 dolarlık bir artış meydana getirdiği, DOLS yöntemine göre ise bu
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artışın 861.41 dolar olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla panel bazında ekonomik özgürlüğün
ekonomik büyümeyi arttırdığı sonucuna ulaşılmış ve FMOLS ile DOLS yöntemlerin birbirini
desteklediği görülmüştür.
Tahmin edilen uzun dönemli katsayı ( ) ülke bazında değerlendirildiğinde, FMOLS yöntemine
göre Güney Kore ve Portekiz dışında tüm OECD ülkelerinde %1 önem seviyesinde ekonomik
özgürlüğün ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği görülmekte ve bu etkilerin büyüklüğü ülkeden
ülkeye farklılık göstermektedir. FMOLS sonuçlarına 1996-2015 döneminde Türkiye’de, ekonomik
özgürlük endeksinde meydana gelen 1 puanlık artışın, kişi başına düşen gelir de 309.41 dolarlık bir
artış meydana getirmektedir. Bunun yanında DOLS sonuçları değerlendirildiğinde Portekiz ve Çek
Cumhuriyeti dışındaki Tüm OECD ülkelerinde FMOLS ile benzer sonuçlara yani ekonomik
özgürlüğün ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. DOLS yöntemine göre söz
konusu dönemde Türkiye’de ekonomik özgürlük endeksinde meydana gelen 1 puanlık artışın, kişi
başına düşen gelir de 264.93 dolarlık bir artış meydana getirdiği tespit edilmiştir. Ayrıca FMOLS
ve DOLS yöntemleriyle tahmin edilen ( ) katsayısının birbirine yakın olması veya birbirini
desteklemesi ekonomik özgürlüğün ekonomik büyümeyi güçlü bir şekilde etkilediğinin
göstergesidir.

5. SONUÇ
Bu çalışmanın amacı literatürde baskın bir görüş olan ekonomik özgürlüklerin ekonomik büyümeyi
arttıracağı görüşünü, Heritage Vakfı tarafından hazırlanan genel ekonomik özgürlükler endeksini
kullanarak ekonometrik tekniklerle araştırmak ve literatüre katkı sağlamaktır. Bu amaç
doğrultusunda çalışmada 1996-2015 döneminde 35 OECD Ülkesi için ekonomik özgürlüklerle
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler üç aşamalı bir yöntemle araştırılmıştır. Ekonometrik
yöntemin ilk aşamasında ekonomik özgürlük endeksi ile kişi başına gelir değişkenlerinin
durağanlık analizi altı farklı panel birim kök testi ile araştırılmış ve değişkenlerin düzey değerlerde
birim kök içerdiği, birinci farklarda ise durağan olduğu tespit edilmiştir. İkinci aşamada
değişkenlere iki farklı panel eşbütünleşme testi yapılmış ve değişkenlerin uzun dönemde
eşbütünleşik olduğu yani uzun dönemde birlikte hareket ettiği tespit edilmiştir. Üçüncü ve son
aşamada ise ekonomik özgürlükler endeksinin ekonomik büyümeyi hangi yönde ve hangi
büyüklükte etkilediği FMOLS ve DOLS yöntemleriyle tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgulara
göre FMOLS ve DOLS yöntemleri hem panel bazında hem de ülke bazında (33 ülkede) ekonomik
özgürlüklerin ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği tespit edilmiştir. Panel bazında ekonomik
özgürlük endeksinde meydana gelen 1 puanlık artışın, uzun dönemde kişi başına düşen gelir de
FMOLS yöntemine göre 857.73 ve DOLS yöntemine göre 861.41 dolarlık bir artış meydana
getirmektedir. Sonuçlar Türkiye için değerlendirildiğinde ise ekonomik özgürlük endeksindeki 1
puanlık artışın, uzun dönemde kişi başına düşen gelir de FMOLS ve DOLS yöntemine göre
sırasıyla 309.41 ve 264.93 dolarlık bir artış meydana getirmektedir. Bu çalışmadan elde edilen
bulgular literatürdeki çalışmalarla paralellik göstermekte ve ekonomik özgürlüklerin ekonomik
büyümeyi teşvik edici önemli bir unsur olduğu ispatlanmaktadır.
Sonuç olarak ekonomik özgürlüğün temel bileşenlerinden olan piyasa mekanizmasının etkinliğini
sağlayan teşebbüs özgürlüğü, bireylerin mülkiyet haklarının korunması, tercih ve mübadele
özgürlüklerinin devlet tarafından teminat altına alındığı ülkelerde, insanların birbirleri ile işbirliği
yapmaları, karşılaştırmalı üstünlükleri olan alanlarda uzmanlaşmaları ve ticaret ve girişimcilikten
kazanımlar elde etmeleri daha kolay olacak ve dolayısıyla ekonomik özgürlükler ekonomik
büyümeyi teşvik edecektir.
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REKREASYON UZMANLARININ İSTİHDAMI İÇİN İŞ YERİ
REKREASYONU MODELİ
WORKPLACE RECREATION MODEL FOR EMPLOYMENT OF
RECREATION EXPERTS
Kerem Yıldırım ŞİMŞEK1

ABSTRACT
Workplace recreation has unfortunately not been easily accessible, applicable and deducible for
recreation experts in our country, which might be associated with failure of sufficiently involving
workplace recreation in the Turkish literature and curriculums, lower interest of leisure and
recreation businesses in organization type, insufficient government aid and promotion to recreative
workplace organizations, economic insufficiency of businesses and lack of relevant knowledge and
awareness of company owners and employees that comprise the industry. Considering these
problematics; the objective of this study is to draw attention to the importance of workplace
recreation that would solve the employment problem of recreation experts and develop a basic
point of view on this subject. According to this objective, the data acquired by reviewing the
relevant literature have been examined from a critical point of view. The examinations reveal that
recreation experts in Turkey are employed in three public institutions as local governments, the
Ministry of National Education (MNE) and the Ministry of Youth and Sports (MYS). In addition to
this, it has been determined that recreation experts have not reached employment numbers in public
and local governments, are assigned as physical education teachers to the MNE after taking
formation and the Public Personnel Selection Examination (PPSE) although it is not their actual
profession and only 50 of them were employed in the MYS in 2013. Employment in public
institutions is apparently insufficient, which makes it necessary to employ recreation experts in the
private sector. Besides, another important problem of recreation experts is that their curriculums
are not structured according to the needs of the private sector. Recreation experts who are not
qualified enough to meet the needs of the private sector are obliged to utilize employment
opportunities outside of their profession.
Keywords: Recreation Experts, Employment, Workplace Recreation

ÖZET
Ülkemizde rekreasyon uzmanları için iş yeri rekreasyonu ne yazık ki kolay ulaşılabilir, kolay
uygulanabilir ve kolay sonuç alınabilir bir özellik sergileyememiştir. Buna, iş yeri rekreasyonunun
Türkçe literatürde ve ders programlarında yeterince yer almayışı, boş zaman ve rekreasyon
işletmelerinin organizasyon tipine az ilgi göstermesi, rekreatif iş yeri organizasyonuna yönelik
devlet desteğinin ve teşvikinin yetersizliği, işletmelerin ekonomik yetersizliği, endüstriyi oluşturan
şirket sahiplerinin ve çalışanlarının konu ile ilgili bilgisinin ve farkındalığının eksiklikleri sebep
olarak gösterilebilir. Bu sorunsallar dikkate alındığında, araştırmanın amacı, rekreasyon
uzmanlarının istihdam sorununa çözüm olabilecek iş yeri rekreasyonunun önemine dikkat çekmek
ve bu konuda temel bir bakış açısı oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda ilgili literatür taranarak
elde edilen veriler, eleştirel bir bakış açısı ile incelenmiştir. Yapılan incelemeler; Türkiye’de
rekreasyon uzmanlarının yerel yönetimler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gençlik ve Spor
Bakanlığı (GSB) olmak üzere üç kamu kurumunda istihdam edildiğini ortaya koymaktadır. Bunun
1

Doç.Dr., Anadolu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, keremys@anadolu.edu.tr
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yanı sıra, rekreasyon uzmanlarının kamu ve yerel yönetimlerdeki istihdam rakamlarına
ulaşılamadığı, formasyon ve KPSS sınavından sonra asıl mesleği olmayan beden eğitimi öğretmeni
olarak MEB’na atandığı ve GSB’na ise sadece 2013 yılında 50 kişilik istihdamının gerçekleştiği
tespit edilmiştir. Kamu kurumlarındaki istihdamın yetersiz olduğu aşikardır. Bu yetersizlik,
rekreasyon uzmanlarının özel sektörde istihdam olmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun yanı sıra,
rekreasyon uzmanlarının diğer önemli bir sorunu ders programlarının özel sektör ihtiyaçları
doğrultusunda yapılandırılmamış olmasıdır. Özel sektör ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip
olamayan rekreasyon uzmanları, mesleği dışındaki istihdam olanaklarını değerlendirmek zorunda
kalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon Uzmanı, İstihdam, İş Yeri Rekreasyonu

GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Gün geçtikçe endüstrileşen dünyada özelleştirilmiş rekreasyon hizmetlerinin çeşitliliği ve sayısı
artış göstermektedir. Buna paralel olarak, rekreasyon uzmanlarının istihdamında ise durum aynı
değildir. Çalışma ve zorunlu ihtiyaçların giderildiği zamanın dışında kalan zaman dilimini
rekreasyonel faaliyetlerle değerlendirmek isteyen bireyler, zamanlarını altı farklı alan içerisinde
yapılandırılmış olan rekreasyonel aktivite ve etkinliklerle değerlendirmektedir. Bunlar; spor, sağlık,
sanat, sosyal, kültürel ve eğitim olarak sıralanabilir. Bireyler, ihtiyaçlarına göre bazen bu alanların
birini, bir kaçını ya da hepsini tercih edebilmektedir. Hatta öylesine rekreasyonel faaliyetler var ki
birkaç alanı kapsayabilmektedir. Örneğin, spor merkezlerine üye olan bireylerin hem spor yapması,
hem spor merkezi içerisindeki sosyal aktivitelere katılabilmesi hem de merkez içerisinde özel
eğitim alarak ilgili rekreasyonel aktivite ile zamanını değerlendirmesi söz konusu olmaktadır. Bu
kadar çeşitli alanla ilişkisi olan rekreasyon hizmetinin uzmanlar tarafından verilmesi halkın ihtiyaç
duyduğu doğru hizmeti alması bakımından önem arz etmektedir. Ancak, kamu ve özel sektörde
rekreasyon uzmanı mesleğine yönelik istihdam oranları incelendiğinde ise bu oranın oldukça
yetersiz olduğu aşikardır. Bu sorunsal dikkate alındığında araştırmanın amacı, rekreasyon
uzmanlarının istihdam sorununa çözüm olabilecek iş yeri rekreasyonunun önemine dikkat çekmek
ve bu konuda temel bir bakış açısı oluşturmaktır.

LİTERATÜR TARAMASI
Sanayi işletmelerindeki işyeri rekreasyonu, tüm çalışanlar ve aileleri veya belirli bir çalışan grubu
için işletme ya da resmi bir çalışan grubu tarafından sağlanan, desteklenen ya da organize edilen
sosyal, spor, sağlık, sanat, kültür ve eğitim içerikli rekreasyon aktiviteleri ya da deneyimlerdir.
Sanayideki iş yeri rekreasyonu deneyimleri sağlığa zarar vermeyen, katılımın gönüllük esasına
dayandığı, çalışma saatlerinde veya çalışma saatleri dışında, işyerinin içinde veya dışında olabilen
rekreasyonel aktivite ve etkinlik türleridir (Ward, 1990). Rekreasyon aktivitelerinin uzun dönem
kalp hastalığı riskinin azalmasına, bireysel fiziksel uygunluğun artışına, stresten kurtulmaya (Ward,
1990) ve iş veriminin artmasına katkı sağladığı birçok araştırma ile yıllar önce tespit edilmiştir. Bu
araştırmalar sonucunda sanayideki iş yeri rekreasyonuna yönelik birçok uygulama söz konusu
olmuştur. Bu araştırmaların ve uygulamaların bir kısmı şunlardır.
Clark Üniversitesi tarafından yayınlanan “Economic Geography” kitabında Amerika Birleşik
Devletleri New Hampshire eyaletinde 1850’li yıllardan itibaren gerçekleştirilen bazı ticari
faaliyetlere yer verilmiştir. Bu ticari faaliyetler rekreasyon endüstrisi başlığı altında ele alınmış ve
gelişim süreci hakkında bilgiler verilmiştir. Rekreasyon endüstrisinin geliştiği eyalette turizm ve
sanayi gelirlerinin artışı sayısal değerlerle irdelenmiştir (Carlson, 1938). Eastwood ve Diehl (1941)
Amerika’nın ulusal birlik için çabaladığından ve bunun oluşmasının da endüstriyel birlik üzerine
büyük ölçüde bağlı olduğundan, bunun ise Amerikan işçileri için planlanmış sağlıklı bir boş zaman
etkinliği olan iş yeri rekreasyonu ile oluşacağını belirtmektedir. Sanayi devriminden sonra
ABD’deki büyük şirketler, çalışanlarının boş zamanlarını değerlendirerek onların daha verimli
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çalışabildiklerini fark etmiştir. Özellikle ofis ortamında çalışanların fiziksel özelliklerini
geliştirmek ve ruh sağlığına katkı yapabilmek için sportif aktivitelerden yararlanmışlardır.
Bowling, basketbol, voleybol ve beyzbol gibi takım sporları yaygın olarak kullanılmıştır. Şirketler
üretimdeki artış anlamına gelen işçilerin gönencini etkileyen çeşitli önlemleri benimsemiştir.
Bilinen ilk rekreasyon amaçlı sanayi faaliyetlerinden birisi Conant Thread Company adlı
işletmenin çalışanlarının tatil amaçlı seyahat yapabilmesi için sponsor olmasıdır (Carlson, 1938).
Bir diğeri ise NCR şirketinin rekreasyon alanında bir atılım gerçekleştirmiş olmasıdır. 1890’ların
başında yıllık geziler başlatması rekreasyondaki ilk büyük çabası olmuştur. Şirket spor ve bisiklet
kulüplerindeki düzenlemelerle “aktif” rekreasyona yönelmiş ve bu diğer ilgi grupları tarafından
takip edilmiştir. Şirketin ofis ve fabrika işçileri tarafından oluşturulan beyzbol takımı oyuncular ve
seyirciler arasında büyük ölçüde popüler olmuş ve şirket için de iyi bir tanıtım aracı olmuştur
(Schleppi, 1979). 1997 yılında Amerika’da “Weekly Corporate Growth Report” (Haftalık Gelişim
Raporu) olarak yayınlanan bir makalede rekreasyon endüstrisinin dönemsel değerlendirilmesi konu
alınmıştır. Alanın yeni gelişmekte olduğu ve 2000’li yılların vazgeçilmezleri arasında olacağına
dikkat çekilmiştir (WCGR, 1997).
Günümüzde ise birçok işletme geleneksel aktiviteler haline gelen birkaç aktivite sunmaktadır.
Bunlar yıllık şirket piknikleri, takım sporları, turnuvalar, hobiler, sosyal kulüpler ve son olarak
periyodik çalışan tanıma toplantılarıdır. İş yeri rekreasyonuna en yeni eklenen rekreasyonel
faaliyetler ise indirimli satın alınan işletme dışı hizmetlerdir. Çalışanlar indirimli hizmetlere,
eğlence ve sosyal faaliyetlere göre daha fazla ilgi göstermektedir. Buna örnek olarak, sağlıklı
yaşamın öneminin farkında olan işletmelerin fitness merkezlerine sponsor olması gösterilebilir.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Türkiye için son 10 yıllık dönem, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda köklü değişim ve
dönüşümlerin yaşandığı bir dönemi temsil etmektedir. Bu değişim süreci bir yandan daha rekabetçi
ekonomi ve piyasa odaklı bir model geliştirirken, öte yandan kamunun sistemdeki ağırlığının
azaldığı, tarımın göreceli öneminin kaybolduğu ve küresel rekabetle bütünleşmiş bir yapının
gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bu dönüşümün ülkedeki işgücü piyasalarını, istihdam yapısını ve
sektörel dağılımları etkilemesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Üretkenliği sınırlı, rekabete kapalı ve
esnekliği olmayan bir işgücü piyasasından küresel rekabete ayak uydurmaya çalışan işletmelerin
beklentilerine uygun bir işgücüne dönük evrimleşme sürecinin sancıları sürmektedir. Bu süreçte
daha esnek, daha rekabetçi ve yüksek vasıflı bir işgücü profili, yeni ekonomik modelin de
beklentisi olarak ortaya çıkmaktadır (SETA Analiz, 2010). Bu beklenti elbette ki Türk rekreasyon
endüstrisinin ihtiyaç duyduğu daha esnek, daha rekabetçi ve yüksek vasıflı bir işgücü profiline
sahip olması gereken rekreasyon uzmanları için de geçerlidir. Bu noktada cevap aranması gereken
soru ise şudur; Türkiye’deki ekonomik modelin ortaya koyduğu beklentiye göre rekreasyon
uzmanları yeterli düzeyde istihdam edilmekte midir?
Türkiye’de rekreasyon uzmanları yerel yönetimler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gençlik ve
Spor Bakanlığı (GSB) olmak üzere üç kamu kurumunda istihdam edilmektedir. Ancak, kamu
kurumlarındaki rekreasyon uzmanı istihdam sonuçları incelendiğinde, yerel yönetimlerdeki
rekreasyon uzmanlarının atamalarına yönelik herhangi bir istatistiki veriye ulaşılamamaktadır.
Rekreasyon uzmanlarının MEB’de istihdam edilebilmeleri için dört yıllık lisans programının
ardından bir yıl süreli pedagojik formasyon eğitimi almaları gerekmektedir. Sonrasında Kamu
Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre istihdam edilmektedirler (MEB, 2011). Rekreasyon
uzmanlarının GSB’deki istihdam verileri incelendiğinde ise sadece 2013 yılında 50 kişilik
rekreasyon uzmanı atamasının yapıldığı görülmektedir. 2016 yılında kuruma antrenör, spor
beslenmecisi, spor eğitim uzmanı, spor fizyoterapisti, spor masörü ve spor psikoloğu ünvanları adı
altında istihdam yapılmış ancak, rekreasyon uzmanı atamalarına yer verilmemiştir (GSB, 2016).
Oysaki, 2017 ÖSYM kılavuzuna göre yükseköğretim kurumlarındaki rekreasyon bölümleri için
öğrenci kontenjanları incelendiğinde 27 üniversitede I. ve II. öğretim olmak üzere toplam 2051
öğrenciye öğrenim hakkı verildiği görülmektedir. Ancak, istihdam rakamları bu kotenjan oranının
oldukça altındadır (OSYM, 2017).
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Bulgular, rekreasyon uzmanlarının istihdam olabilmesi için zorunlu olarak tercihini özel sektörden
yana kullanması gerektiğini göstermektedir. Ancak, hem kamuda hem de özel sektörde
uygulanabilen iş yeri rekreasyonunun faydaları ülkemizde henüz anlaşılabilmiş değildir. Bunun
temel sebeplerinin başında bu alana yönelik araştırma yapan bilim adamlarının ve bilimsel bilginin
yetersizliğidir. Konuya özgü bilimsel araştırmalarla elde edilen temel bilginin Türkçeleştirilmiş
olmayışı beraberinde yetersiz ders programlarını ve içeriklerini getirmektedir. Böylece, bu
programlardan mezun olan bireyler, yetersiz bilgi ve donanımla mezun olmakta ve özel sektöre
yönelik istihdam fırsatı yakalayamamaktadır.

SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Amerika’daki iş yeri rekreasyonuna yönelik gelişmelerin aksine çalışanların iş verimliliğine
artırmak amaçlı yapılan rekreatif uygulamaların ülkemizde oldukça sınırlı olduğu hatta yeterince
önem verilmediği ifade edilebilir. Buna paralel olarak iş yeri rekreasyonu üzerine yapılmış
bilimsel çalışmaların yetersiz oluşu, sanayi rekreasyonu üzerine uzmanlaşmış akademik kadroların
yetersizliği, rekreasyon bölümü mezunlarının iş yeri rekreasyonuna yönelik bilgi ve deneyim
eksikliği, iş yeri rekreasyonuna yönelik iş tanımının olmayışı, ihtiyaç duyulan rekreasyon
uzmanının temel özelliklerinin belirlenmemiş olması ve mesleki yeterlilik için ihtiyaç duyulan
çerçevenin çizilmemiş olması ülkemizde iş yeri rekreasyonuna yönelik hizmet organizasyonlarının
gelişmesine engel olmaktadır.
Ülkemizde rekreasyonun toplumsal ve bireysel faydaları üzerine yoğun araştırmalar söz konusu
olmaktadır. Ancak, rekreasyon bölümlerinden mezun olan uzmanların istihdamına yönelik
herhangi bir araştırma sonucu bulunmamaktadır. Hatta rekreasyon ile ticareti yan yana getiren
bilimsel çalışma sonuçları dahi söz konusu değildir. Türk toplum ve kültürüne uygun olarak
rekreasyondan nasıl gelir elde edileceğinin bilimsel anlamda tespit edilmemiş olması ve ders
programlarında ticaret ve rekreasyon ilişkisine yer verilmemiş olması mezun öğrencileri ekonomik
anlamda gelecek kaygısı ile baş başa bırakmakta ve alan dışında istihdam olanaklarını
değerlendirmelerine yol açmaktadır. Dolayısıyla, dört yıllık rekreasyon programlarından mezun
olan öğrencilerin almış oldukları eğitim sonuçsuz kalmaktadır. Yani, verilmiş olan eğitim
sonucunda mezun olan öğrenciler, rekreasyondan gelir elde etmenin yollarını öğrenemediği için ve
istihdam alanlarına yönelik çerçevenin çizilmemiş olması dört yıllık eğitimi boşa çıkarmaktadır.
Rekreasyon ile ilgili istihdam alanlarının başında ise iş yeri rekreasyonu gelmektedir. Bunun temel
sebebi gelişmiş ülkelerin sanayisindeki işletmelerinin sayısal fazlalığıdır. Bu fazlalık beraberinde
sanayideki işletmelerin rekreasyon uzmanına olan ihtiyacı getirmektedir. Eğer sanayideki iş yeri
rekreasyonuna yönelik rekreasyon iş potansiyeli, uzman nitelikleri, iş tanımı ve mesleki yeterlilik
çerçevesi belirlenebilirse hem rekreasyon bölümünden mezun olanların istihdam alanlarından
birinin tespitine hem sanayi işletmelerinin sağlıklı, motivasyon düzeyi yüksek, kaliteli iş
atmosferine sahip, stresten uzaklaşmış, iş verimi yüksek, şirket benliği ve aidiyeti oluşmuş
çalışanlara sahip olması ile ilgili problemlerinin çözümüne hem de rekreasyon uzmanlarının
istihdam problemine biraz olsun katkı sağlanmış olacaktır.
Rekreasyon uzmanlarının istihdam sorununa çözüm oluşturabilecek yegane önerilerin başında iş
yeri rekreasyonu gelmektedir. İş yeri rekreasyonu, rekreasyon uzmanlarının hem kamu hem de özel
sektörde istihdam edilebilecekleri en geniş kadro sayısına sahip olan istihdam alanıdır. Bu
bağlamda, resmi gazetenin 28 Mayıs 1986 yılında yayınlanan sayısında, Beden Terbiyesi ve Spor
Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanununun 26. Maddesinde; 500’den fazla
memur ya da işçi çalıştıran kuruluşların spor tesisleri yapmaya ve antrenör bulundurmaya zorunlu
olduğunu ifade eden, ancak kaduk kalan yönetmeliğin, rekreasyon uzmanlarının istihdamına çözüm
olabilecek en önemli uygulamalardan biri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lakin ilgili kanun 26
Mayıs 2008 yayınlanan resmi gazetede 5763 sayılı kanunun 37. maddesi uyarınca yürürlükten
kaldırıldığı bildirilmiştir. Kaldırılan kanun sadece spor dayalı olduğu için benzer bir kanunun
çalışanların iş verimliliğine etki eden iş yeri rekreasyonu uygulamaları dikkate alınarak yeniden
yapılandırılması ve kanun olarak tekrar yürürlüğe alınması rekreasyon uzmanlarının istihdamı için
oldukça önemlidir.
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DİJİTAL OYUNLAR VE İSTİHDAM
DIGITAL GAMES AND EMPLOYMENT
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ABSTRACT
Rapid developments in information and communication technologies have ensured us to take a step
into a digital world. The digital world is transforming into a digital economy and the added value of
digital products is directly affected by this transformation. Digital games have taken the place of
Hollywood movies. While movies were the subject of games about 10 years ago, today games have
begun to be transformed into movies. For this reason, digital gaming sector has become a sector
with high added value and high employment and its revenue has exceeded twice of the film
industry. It is at the forefront of sectors that grow unaffected even in times of crisis. The digital
gaming industry has found the appropriate platform in the most technologically strong countries
and the design and sale of the most revenue-generating games and by-products were also carried
out in these countries. On the other hand, it is very wrong to see digital games as only games. This
is due to the fact that besides employment and other activities in the social area, game is a field that
contains many artistic elements, such as cinema and message. For this reason, it is seen as means of
propaganda, and a soft power that convinces the masses to provide the intellectual transformation.
Due to this, it is inevitable for Turkey to have enough say in the value added digital gaming sector
in order to introduce and express itself correctly to the world public opinion. In this study, it has
been attempted to do economic analysis of the digital gaming industry in general and proposals
have been made for Turkey to evaluate this opportunity in the best possible way.
Key Words: Employment, Digital Games, Digital Games in Turkey

ÖZET
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler dijital bir dünyaya adım atmamızı da
beraberinde getirmiştir. Dijital dünya ise dijital bir ekonomiye dönüşmekte ve dijital ürünlerin
katma değeri bu dönüşümden doğrudan etkilenmektedir. Hollywood filmlerinin yerine dijital
oyunlar almıştır. Yaklaşık 10 yıl kadar önce filmler oyunlara konu olurken günümüzde oyunlar
filmlere dönüştürülmeye başlanmıştır. Bu nedenle dijital oyun sektörü de katma değeri ve istihdamı
yüksek bir sektör haline gelmiş, hasılatı ise sinema endüstrisinin iki katını aşmıştır. Dijital oyun
sektörü kriz dönemlerinde bile etkilenmeden büyüyen sektörlerin başında gelmektedir. Dijital oyun
sektörü teknolojik olarak en güçlü ülkelerde kendine uygun iklimi bulmuş ve en çok gelir getirici
oyunların ve yan ürünlerinin tasarlanması ve satışı yine bu ülkelerde yapılmıştır. Öte yandan dijital
oyunu sadece oyun olarak görmek çok yanlış olur. Çünkü oyun, istihdam ve sosyal alandaki diğer
faaliyetler yanında, sinema gibi birçok sanatsal öğeyi ve mesajı da içinde barındıran bir alandır. Bu
yüzden bir propaganda aracı ve kitleleri ikna eden fikri dönüşümü sağlayan yumuşak bir güç olarak
ta görülmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin dünya kamuoyuna kendini doğru tanıtması ve ifade
etmesi açısından katma değeri yüksek dijital oyun sektöründe yeterli söz sahibi olması
kaçınılmazdır. Bu çalışma kapsamında dijital oyun sektörünün genel olarak ekonomik analizi
yapılmaya çalışılmış ve Türkiye’nin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesine yönelik önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İstihdam, Dijital Oyunlar, Türkiye’de Dijital Oyunlar
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1. GİRİŞ
Onuncu kalkınma planının 2.2. Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme ana başlığı altında,
2.2.14. Bilgi ve İletişim Teknolojileri alt başlığının 737. maddesinde; “Sayısal içeriğin gelişmesi ve
ticarileşmesi amacıyla, başta oyun olmak üzere mobil uygulama, yazılım ve bilgi teknolojileri
hizmetleri desteklenecektir. İnternetteki Türkçe içeriğin nicelik ve nitelik açısından gelişmesi ve
erişilebilir olması sağlanacaktır” ifadesi yer almaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2013).
Makroekonomik etkilerinin hesaplanması amacı ile Türkiye’nin mevcut durumu, küresel eğilimler
ve ülkeye özel durumların ortaya çıkardığı fırsatların belirlenmesi ve bunlarla ilgili senaryoların
oluşturulması için Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporu da hazırlanmıştır.
Makroekonomik model senaryoları içinde 5. senaryoda savunma, sağlık, mobil uygulama ve dijital
oyun gibi stratejik yazılım sektörleri etrafında kümelenme maddesi yer almaktadır. Bilgi ve İletişim
Teknolojileri sektöründe 183.000 kişi istihdam edilmektedir. Bu senaryoların uygulanması ile
2013-2023 yılları arasında bu alanda istihdamının %40 daha büyüyeceği öngörülmektedir. Böylece
50.000 doğrudan, 130.000 dolaylı olarak istihdam oluşturulacağı tahmin edilmektedir (Bilgi
Toplumu Dairesi, 2013).
Dijital oyunlar sadece eğlendirmek için yapılmamaktadır. Aynı zamanda propaganda, eğitim ve
öğretim faaliyetlerinde de yoğun olarak kullanılmaktadır. Yakın gelecekte dijital çağın dijital
üniversitelerinde verilen eğitimlerin tamamı dijital oyunların eğitime entegre edilmesi ile risk
almadan deneyimlenerek yapılacaktır. Üniversitelerin hemen hemen tüm bölümlerinde Avatarlar
yardımı ile öğrencilerin öğrenme hızına uyum sağlayan yapay zekâ destekli artırılmış gerçeklikle
dolu dijital oyunlar çağına girilmiş olacaktır. Klasik eğitim veren üniversiteler hızla dijitalleşmekte
ve eğitim içeriklerini oyunlaştırmaktadır. Böylece öğrenme kavramı önem kazanmakta ve öğrenme
süreleri kısalmaktadır.
Dijital oyunlar içerikleri bakımından başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere çeşitli
denetimlerden geçmektedirler. Böylece amaçlarına ve hedef kitlesine verdiği mesajlar bakımından
yaş grubuna uygunluk sınıflandırması yapılarak toplumsal bilgilendirme sağlanmaktadır (PEGI,
2003; ESRB, 2017). Kültürel sektör olarak kabul edilen dijital oyun sektörü dijital cağ ile birlikte
en gözde sektörlerden biri haline gelmiştir. Dijital oyunların dönüşümü doğrudan teknolojik
değişim ve dönüşüme bağlıdır. Oyun sektörü bir anlamada kültürel bir etmen olarak karşımıza
çıkmakta, teknolojik dönüşümle değişip gelişerek yumuşak bir güç olarak toplumların kültürünü
doğrudan etkilemektedir (European Commission, 2006).
Bu nedenle dijital oyun sektörünü sadece eğlendirmek amacı güden bir sektör olarak görmek
yanıltıcı olabilir. Çünkü bu sektör ekonomik ve kültürel olarak etki alanı çok yönlü olan bir
sektördür. Ekonomik amaçların yanında gizli ve açık kültürel amaçların olduğu bu sektöre küresel
güç konumunda olan devletlerin yatırım yapması kesinlikle tesadüf değildir. Fakat bu çalışmada
kültürel etmenler ele alınmadan sadece ekonomik temelli bir yaklaşımla dijital oyun sektörü ele
alınmıştır.
Dijital oyun sektörü 2016 yılında yaklaşık 100 milyar dolarlık bir pazar haline gelmiştir. 2019
yılına kadar bu sektörün 120 milyar dolarlık bir boyuta ulaşması beklenmektedir (Newzoo, 2016).
Gamedevmap sitesine göre dünya genelinde 4445 şirket oyun sektöründe faaliyet göstermektedir.
Bu şirketlerin 33’ü Türkiye’de yer almaktadır (Gamedevmap 2.0, 2017).
Dünyada dijital oyun endüstrisi daha çok Amerikan ve Japon şirketlerinin elindedir (Ankara
Kalkınma Ajansı, 2016). Amerika kıtasında Hollywood gişe gelirleri 11 milyar dolar iken oyun
sektörünün yıllık cirosu 23 milyar dolara ulaşmıştır (Uçkaç ve Tütüncü, 2017). Türkiye’de günde
10 milyon kişiye ulaşabilen oyunlar geliştiren firmalar da mevcuttur. Yaklaşık 300 milyon kişinin
indirip oynadığı Türk menşeli oyunlar vardır. Türk menşeli oyunlar 150’den fazla ülkede
oynanmaktadır (İş Fikirleri ve Girişimcilik Portalı, 2017).
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de son derece dinamik bir gelişme potansiyeline sahip olan dijital
oyun sektörünün gelişme potansiyeline dair temel bulguları tespit etmek ve bu sektöre ilişkin
gelecek perspektifini ortaya koymaktır. Özellikle kamu politikalarına da belirli alanlarda çeşitli
önerilerin yapılması çalışmanın bir diğer amacıdır. Ayrıca dijital oyun sektöründe dünyada söz
sahibi olmak için veya dünya genelinde en çok satılan dijital oyunlar geliştirebilmek ve piyasaya
sürebilmek için yapılması gereken alt yapı çalışmalarını ortaya koymak ta bu çalışmanın bir başka
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amacını oluşturmaktadır. Böylece genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan Türkiye’nin bilişim
alanında yer alan dijital oyun sektörüne istihdam açısından sunduğu fırsatlar tespit edilecektir.

2. LİTERATÜR TARAMASI
Dünya genelinde 2,2 milyar dijital oyun oynayan kişi mevcuttur. 2017 yılında toplam 108,9 milyar
dolarlık oyun piyasasının oluşması beklenmektedir. 2016 yılına göre 2017 yılında artış %7,8 olarak
tahmin edilmektedir. 2020 yılında ise pazarın 128,5 milyar dolarlık hacme ulaşacağı
öngörülmektedir. Bu sektörün en cazip uygulama alanı ise her yıl çarpıcı biçimde büyüyen mobil
platformlardır. 46,1 milyar dolarlık bir hacim ile %42 büyümesi beklenmektedir. 2020 yılına kadar
oyun konsolu ile oyun oynama oranı %30 civarında kalırken mobil cihazlar ile oyun oynama
oranının her geçen gün artarak %50’lik bir orana ulaşması ve 65 milyar dolarlık bir hacme erişmesi
beklenmektedir. Kuzey Amerika’nın küresel oyun pazarından aldığı payın 2017 yılı içinde 27
milyar dolar ile %25’e ulaşması, Latin Amerika’nın 4,4 milyar dolar ile %4’e, Avrupa, Afrika ve
Ortadoğu’nun 26,2 milyar dolar ile %24’e, Asya Pasifik hattının 51,2 milyar dolar ile %47’e
ulaşması öngörülmektedir (Newzoo, 2017). Tablo1’de dijital oyun gelirlerinde 2017 yılı itibariyle
ilk 25 ülke verilmiştir.
Tablo 1: 2017 yılı itibariyle dijital oyun gelirlerinde ilk 25 ülke sıralaması (Newzoo, 2017)
Sıra
Ülke
Nüfus
İnternet Nüfusu Toplam Gelir (US $)
Çin
1.388.233.000
801.643.000
27.547.039.000
1
ABD
326.475.000
261.177.000
25.059.883.000
2
Japonya
126.046.000
119.829.000
12.545.659.000
3
Almanya
80.637.000
73.098.000
4.378.066.000
4
İngiltere
65.512.000
61.620.000
4.217.715.000
5
Kore Cumhuriyeti
50.705.000
46.875.000
4.187.711.000
6
Fransa
64.939.000
57.381.000
2.967.052.000
7
Kanada
36.627.000
33.455.000
1.947.371.000
8
İspanya
46.071.000
38.458.000
1.913.050.000
9
İtalya
59.798.000
43.141.000
1.874.608.000
10
Rusya
143.376.000
113.304.000
1.485.205.000
11
Meksika
130.223.000
84.170.000
1.427.974.000
12
Brezilya
211.244.000
139.813.000
1.334.205.000
13
Avustralya
24.642.000
21.748.000
1.234.393.000
14
Tayvan
23.406.000
21.290.000
1.028.511.000
15
Endonezya
263.511.000
71.950.000
879.740.000
16
Hindistan
1.342.513.000
428.835.000
817.819.000
17
Türkiye
80.418.000
49.144.000
773.888.000
18
Suudi Arabistan
32.743.000
24.799.000
647.424.000
19
Tayland
68.298.000
31.786.000
597.173.000
20
Malezya
31.165.000
23.997.000
586.682.000
21
Hollanda
17.033.000
16.163.000
567.372.000
22
Polonya
38.564.000
28.657.000
489.208.000
23
İran
80.946.000
41.682.000
431.917.000
24
Arjantin
44.273.000
33.447.000
423.405.000
25
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3. YÖNTEM VE VERİ
Çalışma kapsamında dijital oyun sektörü küresel piyasasının mevcut durumu ve geleceğe yönelik
tahminler ele alınmıştır. Dijital oyun sektöründe Türkiye ile dünyada ekonomik payları en büyük
olan ülkelerin verileri incelenmiştir. Böylece, dijital oyun sektörüne ilişkin bulgular Türkiye ile
kıyaslamalı olarak ortaya konulmuştur. Elde edilen veriler ile Türkiye’deki mevcut durum
tartışılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında dijital oyun sektörüne yönelik kamu ve özel sektörde
uygulanması gerekli politikalar için çeşitli öneriler sunulmuştur. Ayrıca eldeki bilgiler ile istihdam
edilen kişilerin nitel ve nicel özellikleri de ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böylece oluşturulacak
stratejik hamlelerde en önemli faktör olan insan kaynağının eğitim planlaması için yol haritası
ortaya konulmuştur.
Bu çalışmanın verisini, dijital oyun sektöründe dünyadaki temel eğilimler ile gelişme alanları ve
pazar potansiyeli hakkındaki bulgular ve dünya genelinde oyun sektörü için yapılan araştırmalar,
raporlar ve bilimsel çalışmalar oluşturmaktadır.
3.1. Oyun Endüstrisinin Değer Zinciri Ve Türkiye
Dijital Değirmenin kurucusu Ben Sawyer’a göre oyun endüstrisinin altı adet birbiriyle bağlantılı ve
farklı değer zinciri katmanı vardır. Bunlar;
 Sermaye ve yayın katmanı: mali olanaklar söz konusudur.
 Ürün ve yetenek katmanı: oyunu ve oyun tasarlayıcılarını kapsamaktadır.
 Üretim ve araçlar katmanı: oyun içeriklerinin üretilmesinde kullanılacak yazılımsal ve
donanımsal araçları kapsamaktadır.
 Dağıtım katmanı: oyunların satış, reklam tanıtım, pazarlama ve ürün lojistiğinin yapılmasını
kapsamaktadır.
 Donanım katman: oyunun internet alt yapısı, mobil cihazlar ve konsollar girmektedir.
 Son kullanıcı katmanı: oyunu oynayan oyuncular yer almaktadır (Flew and Humphreys, 2005).
Türkiye’de geliştirilen oyunların hemen hemen tümü yurtdışı piyasalarda pazarlanmaktadır. Bu
sektörde yer almak isteyen yeni bireysel oyun geliştiricileri ve şirketler özelikle sosyal ve mobil
oyunlar sayesinde piyasaya çok rahat giriş sağlayabilmektedirler. Lojistik ve dağıtım maliyetlerinin
olmaması, yatırımlarda geri dönüş oranlarının çok yüksek olması ve pazarın her geçen gün
gelişerek büyümesi gibi nedenlerle dijital oyun sektörüne olan ilgi Türkiye’de her geçen gün
artmaktadır (Ankara Kalkınma Ajansı, 2016).
Oyun geliştiricilerinin son 5 yıl içerisinde tüm platformlar için geliştirdikleri oyun sayılarına
bakıldığında, %73 gibi oldukça büyük bir çoğunluğun 5 veya daha az oyun geliştirdiği
görülmektedir. Son 5 yılda, yıllık ortalama 6-10 oyun geliştiren geliştiricilerin oranı %14, yılda
ortalama 11-15 oyun geliştiren geliştiricilerin oranı %9 ve yılda ortalama 20 ve üzeri oyun
geliştiren geliştiricilerin oranı ise %4 düzeylerine düşmektedir. Bu da sektörün oyun geliştirme
kapasitesinin henüz erken bir aşamada ve düşük düzeyde olduğunu göstermektedir. Geliştiricilerin
%91,1 gibi çok büyük bir çoğunluğu mobil platformları tercih etmektedir. PC oyunlarında bu oran
%64,4 seviyesinde olup, konsollarda ise %8,9 seviyesine düşmektedir. Sektörün gelişimi mobil
platformların gelişimine paralel olarak sürmektedir. Mobil platformlar çok fazla sermaye
gerektirmeyen, geleneksel pazarlama teknik ve yöntemlerine erişim imkânı olmayan geliştiriciler
için kısa vadeli ama hızlı gelir elde etme olanağı sunmaktadır. Mobil platformlar özellikle rekabet
düzeyi yüksek küresel pazarlara giriş için önemli bir fırsat sunmaktadır. Mobil platformların
avantajları yanında, sürdürülebilirliği zor alanlar olması nedeniyle bu platformların çok fazla ön
plana çıkmasının sektörün gelişimine orta ve uzun vadede olumsuz etki edebileceği gibi,
dezavantajlarının da olduğunu belirtmek gerekir (Ankara Kalkınma Ajansı, 2016).
Oyun geliştiricilerinin genel olarak kullandığı online satış platformları incelendiğinde ise Google
Play %89,6 ve Apple Store ise %72,9 ile öne çıkmaktadır. Bu oranları ise Steam %43,8, Windows
Store %18,8, Amazon App Store %12,5 ve diğerleri %12,5 şeklinde takip etmektedir. Bu
istatistiksel bilgiler de sektörde geliştirilen oyunların çok büyük bir çoğunluğunun mobil oyunlar
olduğu bilgisini güçlendirmektedir (Ankara Kalkınma Ajansı, 2016).
Oyun geliştiricilerin bilgi kaynağı olarak %8,9 oranında kamu kurumları, %22,2 oranında diğer
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kaynaklar, %22,2 oranında tedarikçiler, %26,7 oranında üniversiteler, %28,9 oranında fuarlar,
%73,3 oranında diğer geliştiriciler ve %75,6 oranında ise kullanıcılar olduğu görülmektedir
(Ankara Kalkınma Ajansı, 2016). Ankara ili baz alındığında üniversiteler oyun geliştirici firmalara
fuarlardan bile daha az bilgi kaynağı sunduğu anlaşılmaktadır. Oyun firmaları, özellikle küresel
piyasalarda geniş kitlelere oyun satan firmalar, birçok ülkede büyük oranda üniversitelerle iş birliği
yaparak çalışmalarını yürütmektedir. Dolayısıyla bu konuda üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde
gerekli altyapıyı sağlayacak şekilde çalışmalar yapılması kaçınılmazdır.
Oyun geliştiricilerinin teknik kapasiteleri değerlendirildiğinde; geliştiricilerin %65’i teknik
kapasitelerinin çok iyi düzeyde, %30’u iyi düzeyde ve sadece %6’lık bir kesim ise kötü düzeyde
olarak belirtmişlerdir. Oyun geliştiricilerin büyük bir bölümünün teknik kapasite anlamında yeterli
oldukları görülmektedir. Pazarlama olanakları konusunda ise; %27’lik bir oran iyi ya da çok iyi,
%27’lik bir oran orta ve %46’lık bir oran ise çok kötü düzeyde olduğu şeklinde
değerlendirmektedir. Bu değerlendirmelerden çıkan sonuç ise oyun geliştiricilerin teknik kapasite
olarak çok fazla bir sorun yaşamadıkları, fakat ürünlerini pazarlama konusunda çok fazla
zorlandıkları ve tanıtım ve reklam konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmadıkları şeklindedir
(Ankara Kalkınma Ajansı, 2016).
Devlet desteklerinin oyun sektörünün beklentilerini karşılamaktan çok uzak olduğu görülmektedir.
Sektörün zayıf noktası olan reklam ve pazarlamaya yönelik teşviklerin verilmesi ve ayrıca küresel
fuarlara akademik ve ticari kurumların katılımlarını artıracak adımların atılması son derce
önemlidir. Türkiye’de bu alanda yetişmiş yeterli insan kaynağının olduğunu söylemek de pek
mümkün değildir.
Sektörde ihtiyaç duyulan önemli konulardan biri de eğitim desteğidir. Sektörün gelişimi için lisans
eğitimi de dahil olmak üzere, işgücü ve personel eğitimi çok önemlidir. Bu kapsamda, eğitim
kurumları eğitim altyapılarını güncellemeli ve güçlendirmelidirler. Eğitim ve danışmanlık hizmeti
veren kurumların sayısı ve niteliği artırılmalı ve etki alanları genişletilmelidir (Ankara Kalkınma
Ajansı, 2016).
3.2. Dijital Oyun Sektörü Ve Ekonomik Kriz
Oyun sektörü 100 milyar dolarlık sürekli büyüyen bir sektördür. Krizlerden en az etkilenen ve
katma değeri çok yüksek olan bir sektördür.
Dijital oyun sektörünün eko sistemi, yazılımdan donanıma çok büyük etki alanına sahiptir (Ankara
Kalkınma Ajansı, 2016). Bu büyük eko sistem içerisinde zayıf halkaya yer yoktur. Bu nedenle
kamu ve özel sektör el ele verip ortak projeler geliştirerek bu sektördeki zayıf halkaları
güçlendirmelidirler.
Mobil oyun geliştiricilerinin sektördeki ağırlığı bilinmektedir. Dünyada 1 milyar civarında mobil
oyun oynayan kişi bulunmaktadır. Fakat oyun geliştiriciler için rekabetin artmasıyla sektörün
cazibesi azalmaktadır. Artan geliştirici ve oyun sayısı rekabetle beraber başarıyı da zorlamaktadır.
Örnek olarak; Apple Store’de 400.000’in üzerinde mevcut oyun uygulaması bulunmasına rağmen,
günde ortalama 700 yeni oyun daha mağazaya yüklenmektedir. Fakat sektörün gittiği yön
nedeniyle PC ve konsollar için geliştirilen oyunlarda bu rakam daha düşüktür. Oyun sektöründe
sürdürülebilir bir başarı yakalayabilmek için piyasaya sürülen oyunların gerekli güncellemelerle ve
yeni sürümlerle desteklenmesi, veri analizleriyle oyuncu davranışlarının takip edilmesi ve piyasa ve
bölgesel koşullara göre ücretlendirme çok önemlidir (Ankara Kalkınma Ajansı, 2016).
Dijital oyun sektörü kriz dönemlerinde diğer sektörlere göre ekonomide can simidi görevi
görmektedir. Örneğin Amerika’da bu sektörün büyüme oranı 2005 yılından 2008 yılına kadar
%16,7 iken 2005 yılından 2009 yılına kadar olan dönemde bu oran kriz nedeni ile %10,6’ya
gerilemiştir. Aynı dönemde Amerikan ekonomisinin gerçek büyüme oranları 2005-2008 yılların
arasında ortalama %2,8 iken, 2005-2009 yılları arasında bu oran %1,4’e gerilemiştir. 2009 yılında
bu sektörde görev alan her bir çalışanın yıllık toplam ortalama maaş ve sosyal hak gelirleri 89.781
dolardır (Siwek, 2010). 2012 yılında Amerika’da saniyede 6 adet, yılda 188 milyon adet dijital
oyun satışı gerçekleşmiştir (ESA, 2014).
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3.3. Dijital Oyuncular
Edward Castronova’ya göre (Castronova, 2003) insanlık 1996 yılından bu yana online oyunlara ve
sanal dünyaya yapılan büyük bir göçe şahit olmaya başlamıştır. Bu büyük göçün sebebi
oyuncuların sanal dünyada gerçek dünyadakinden daha fazla şey başarabiliyor olmasıdır.
Oyuncular oyunlarda gerçek hayattakinden daha iyi ve daha fazla geri bildirim alarak daha fazla
ödüllendirilmiş hissediyorlar. İnsanlar, gerçek hayatta yapabildiklerinden daha fazla güçlü sosyal
ilişkiler kurabiliyorlar. Ayrıca insanların geliri, sanal ekonomide yani dijital oyun sektöründe
gerçek dünyadakinden daha fazladır. Yani bu sektör her zaman daha iyi bir yaşam olanağı
sunmaktadır (Castronova, 2003). Teknolojinin gelişimine doğrudan bağlantılı olan dijital oyun
sektöründe yasal alt yapı henüz oluşturulamamıştır. Bu konuda Türkiye’nin de yapması gereken bir
dizi faaliyet vardır. Bu nedenle dijital oyun sektörü ele alınırken çok boyutlu ele alınmalı ve
hukuki, sosyal ve ekonomik boyutların her biri birbiriyle senkronize olarak düşünülmelidir.
Normal bir oyuncu iki günlük sürede ortalama bir saat oyun oynarken, bu oran Çin’de 6 milyon
oyuncuda ortalama haftada 22 saate, yani part-time çalışma süresine yükselebiliyor. İngiltere,
Fransa ve Almanya’da 10 milyondan fazla oyuncu haftada ortalama 20 saat zor oyunları
oynamaktadırlar. Amerika’da ortalama 13 saat oyun oynanmaktadır. 5 milyondan fazla oyuncu
haftalık 45 saat ile full-time 40 saat çalışan bir işçiden daha fazla zaman oyuna ayırmaktadır
(McGonical, 2011, s. 3-4). Ülkelere göre aktif dijital oyuncu sayıları ve yüzdelik dilimleri Şekil
1’de verilmiştir.
Şekil 1: Dünyada ülkelere göre aktif dijital oyuncu sayısı (milyon kişi) ve yüzdelik dilimi (McGonical, 2011)

Oyun endüstrisi geniş bant internet yerine kablosuz telefon ağları üzerinden çalışan düşük enerjili
konsollar geliştirmektedir. Böylece dünyanın her yerindeki oyuncular, özellikle Hindistan'da,
Çin'de, Brezilya'da online olarak oyunlara katılabilecekler. Bu nedenle gelecek on yılda bir milyar
daha oyuncunun oyun dünyasına katılması beklenmektedir. Diğer bir deyişle gelecek on yıl
içerisinde 1,5 milyar insan, oyun oynayarak oyunda verilen problemleri çözmeye çalışacaktır
(McGonical, 2010).
Dijital oyun oynayan oyuncuların büyük çoğunluğunun 16-34 yaş aralığında yer aldığı
görülmektedir. 2020 yılı itibariyle en büyük artışın 55 yaş üzeri oyuncularda olacağı
öngörülmektedir. Oyuncular daha çok orta gelir grubunda yer alırken en fazla oyun oynayan
kesimin ise düşük gelir grubuna sahip kişilerden olduğu görülmüştür (Ankara Kalkınma Ajansı,
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2016). Son 10 yıl içinde Türkiye’de yer alan dijital oyun sektöründe çok ciddi bir hareketlilik
gözlenmektedir. Türkiye'de 1 milyona yakın hanede oyun konsolu olduğu tahmin edilmektedir.
Avrupa’da oyun sektöründe toplam yıllık gelir, istihdam ve firma Sayısı Türkiye’yi de içerecek
şekilde Şekil 2’de verilmiştir.
Şekil 2: Avrupa’da Oyun Sektöründe Toplam Yıllık Gelir, İstihdam ve Firma Sayısı (EGDF, 2016)

Çalışmanın devamında Türkiye ile beraber Avrupa’nın yanında ABD, Çin ve Japonya gibi dijital
oyun sektöründe söz sahibi ülkelere ait veriler de irdelenmiştir.
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3.3.1. ABD
ABD’de dijital oyun sektöründe 1.320 şirket, toplamda ise 1.269.780 paydaş vardır. 484
üniversitede oyun tasarımına yönelik eğitim bulunmaktadır (ESA, 2017). 2016 yılında ABD’de
dijital oyun endüstrisi, 2014 yılındakine oranla %16,5'lik bir artışla 30,4 milyar doları aşan gelir
elde etmiştir. Toplam dijital oyun satışı 2016'da 24,5 milyar doları aşmıştır. 2015'te, 50 eyaletin
tamamında 2.858 bölgede faaliyet gösteren 2.457 video oyun şirketi bulunmaktadır. ABD oyun
endüstrisi doğrudan 65.000’den fazla kişiyi istihdam etmiştir. Bu 65.000 kişinin yaklaşık 28.000'i
büyük oyun yayıncı firmalar tarafından istihdam edilirken, 37.000’i küçük oyun geliştirici firmalar
tarafından istihdam edilmiştir. Oyun sektörü, toplamda 220.000’den fazla kişiye doğrudan ve
dolaylı olarak istihdam sağlamaktadır. 2013-2015 yılları arasında ABD oyun endüstrisindeki
doğrudan istihdam, yıllık %2,9 oranında artmıştır. 2015 yılında maaşlar, işveren emeklilik, sigorta
ve devlet sosyal sigortası primleri dahil çalışan başına ortalama yıllık gelir yaklaşık 97.000
dolardır. Bu sektörün ABD GSYİH'ya katkısı 2015'te 11,7 milyar dolardan fazla olmuştur. Bu
katma değer 2013-2015 yılları arasında yıllık %3,7 oranında büyümüştür (Siwek, 2017).
3.3.2. Almanya
Almanya’da oyun pazarı hızlı bir şekilde büyümektedir. Bu nedenle Almanya, Avrupa'nın en
büyük ve en cazip oyun piyasasına sahiptir. 26 milyon aktif oyuncuya ev sahipliği yapan
Almanya’da, online oyunlara olan talep diğer Avrupa ülkelerinden daha büyük bir hızla
artmaktadır. Almanya, Avrupa'da en fazla internet kullanıcısına sahip ülke olduğundan dolayı oyun
gibi dijital ekonomi içinde yer alan sektörlere önemli fırsatlar sunmaktadır. 2012 yılında Almanya
oyun pazarı toplam 1,85 milyar avro ciro elde etmiştir. Özellikle online oyunlar son beş yıl içinde
iki basamaklı büyüme hızına ulaşmıştır. 2012 yılında 2011’e göre %80 artarak, oyun oynamak için
indirilen uygulama sayısı ise 1,7 milyara ulaşmıştır (GTAI, 2017).
2015 Mart sonu itibarıyla, Almanya'da dijital oyun sektöründe 12,726 kişi, 450 şirkette istihdam
edilmiştir. Bu sektörde doğrudan ve dolaylı yoldan oluşturulan istihdam sayısı ise 30.231'dir.
Alman oyun şirketleri, oyunlarını dünya çapında 50'den fazla ülkeye ihraç etmektedirler. Oyun
sektöründe en önemli iş alanlarının oyun tasarımı, grafik tasarımı, oyun programcısı ve geliştiricisi
olduğu görülmektedir. Oyun sektörünün talebi doğrultusunda çok sayıda üniversite oyun alanında
lisans ve yüksek lisans eğitimlerine yönelmiştir. Almanya bu alanda küresel pazara mal olan
oyunlar geliştirmek istemektedir. Bu nedenle bu sektöre yönelik mesleki standartlar belirlemekte ve
bu alanda verilen eğitimlerin sektörün ihtiyaç duyduğu standartlara uyumuna yönelik düzenlemeler
yapmaktadır (BIU, 2017).
Oyun sektöründe çalışmak için gereken yüksek beceri ve teknik donanım için de özel eğitimler
gerekmektedir. Bu nedenle Almanya’da bu sektörü desteleyen yaklaşık 40 üniversite ve diğer
eğitim kurumu mevcuttur. Bu kurumlar bilgisayar oyunlarının tasarımına yönelik dersler
sunmaktadır. Alman oyun endüstrisindeki işgücü maliyetleri ise Alman ekonomisine göre orta
düzeydedir. Almanya’da oyun sektörü parasal ve teknik boyutlarda çeşitli teşviklerle devlet
tarafından desteklenmektedir (GTAI, 2017).
3.3.3. Kanada
2016 yılında 472 oyun geliştirici firma toplam 20.400 kişiyi doğrudan istihdam etmiştir. Kanada
ekonomisine oyun sektörünün katkısı 3 milyar dolardır. Bu sektörde ortalama yıllık toplam maaş
71.300 dolardır. İstihdam edilen kişilerin yaş ortalaması 31’dir. Bu ortalama, Kanada çalışanlarının
yaş ortalamasından 10 yaş daha genç bir ortalamadır. Kanada hükümeti, oyun firmaları ile
anlaşarak bu alanda yapılacak eğitime büyük önem vermektedir. Dijital alanda eğitimlerin ilk ve
orta öğrenim seviyesine çekilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır (ESAC, 2016).
3.3.4. İsveç
2014 yılında İsveç oyun geliştirici firmaların cirosu %35 artarak 930 milyon avroya ulaşmıştır. Bu
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sektörde faaliyet gösteren işletmeler son 6 yıldır sürekli kar etmektedirler. Toplam istihdam sayısı
her yıl artmaktadır. 2015 yılında bir önceki yıla göre %23 artarak 583 kişi istihdam edilmiş ve bu
sektördeki toplam çalışan sayısı 3.117’ye yükselmiştir. İstihdam da erkeklerin oranı %17 artarken,
kadınların oranı ise %39 gibi bir oranda artmıştır. İsveç’in en çok istihdam yapan oyun geliştirici
firmaları sırasıyla, DICE 560, King 370, Massive 273, Avalanche 235 ve G5 Entertainment 193
kişiyi istihdam etmektedir. Dünyaca ünlü oyunların grafik motorlarını Dice firması
hazırlamaktadır.
2006-2014 yılları arasında bileşik büyüme oranı %39'dur. Şirket sayında bir yıllık süreçte %25’lik
artış meydana gelmiştir. 213 olan aktif şirket sayısı 266’ya ulaşmıştır. İsveç oyun sektöründe yer
alan tüm şirketlerin toplam mali değeri 2,75 milyar avroya ulaşmıştır. İsveç’te yer alan oyun
geliştirici firmalar 2010 yılından sonra kurulmuş ve hızlı büyüyen işletmelerdendir. Oyunların çoğu
uluslararası pazarlarda satışa sunulduğundan bu durum istihdamı da doğrudan etkilemektedir.
Özellikle büyük oyun şirketlerinde istihdam edilen kişiler 30’dan fazla farklı ulustandır. Oyun
sektörü İsveç’te sürekli gelişmektedir. Bu alanda gelişimin önündeki en büyük engeller; ulusal ve
uluslararası kanunlar, düzenlemeler, sermayeye erişim ve küresel oyun piyasasına uygun hareket
etmemektir (ASGD, 2015).
3.3.5. Fransa
2015 yılında Fransa’da dijital oyunların pazar hacmi 2,87 milyar avroya ulaşmıştır. Bu hacim
İngiltere ve Almanya’nın ardından Fransa’yı Avrupa’nın 3. büyük dijital oyun pazarı haline
getirmiştir (UKIE, 2017).
3.3.6. İngiltere
Ocak 2017 itibarıyla İngiltere'de 2.088 aktif oyun şirketi bulunmaktadır. İngiltere, Çin, ABD,
Japonya, Güney Kore ve Almanya'nın ardından 6. en büyük dijital oyun pazarıdır. İngiltere'de
yaklaşık 31,6 milyon kişi oyun oynamaktadır. İngiltere’de dijital oyunlara yapılan harcama tutarı
2015 yılında 4,28 milyar sterlin iken, 2016 yılında bir önceki yıla göre %1,2 artarak 4,33 milyar
sterline ulaşmıştır. İngiltere oyun şirketlerinin %68'i 2010'un hemen başında kurulmuştur (UKIE,
2017). İngiltere’de 115 kuruluş, enstitü, üniversite vb. kurum, oyun alanında 315 lisans eğitimi
sunmaktadır (Meteos-Garcia, vd., 2014). Bu alanda yetenekli insanlar, Avrupa’dan çıkarak
ekonomik olarak imkanların daha iyi olduğu ülkeleri tercih etmektedir. Bu durum Avrupa Birliği
tarafından bir risk unsuru olarak kabul edilmektedir (European Commission, 2006).
2013 yılında İngiltere’de dijital oyun sektöründe 23.900 kişi istihdam edilirken, animasyon film
alanında 4.700 kişi istihdam edilmiştir. Dijital oyun firmaları toplamda 1,4 milyar sterlin gayri safi
katma değer oluşturmuştur. Devlet hazinesine 429 milyon sterlin katkı sağlamıştır. Animasyon
firmaları ise 171 milyon sterlin gayri safi katma değer oluşturmuştur. Devlet hazinesine 52 milyon
pound katkı sağlamıştır (Olsberg - SPI and Nordicity, 2015).
3.3.7. Çin
Asya pazarında Çin, küresel oyun sektörünün %25’ini oluşturmaktadır. 2017 yılında 27,5 milyar
dolarlık hacme ulaşması beklenmektedir. Çin’in oyun pazar hacmi 2020 yılında %63’ünü mobil
platformlar oluşturacak şekilde yaklaşık olarak 34 milyar dolara ulaşacaktır (Newzoo, 2017).
3.3.8. Japonya
PS4 ile oyun konsolları satışında rekor kıran Japonya, 2015 yılında sadece iç piyasada 4 milyon
PS4 oyun konsolu satmıştır. Ayrıca Nintendo firmasının oyun pazarında gelecekte tekel olacağı
tahmin edilmektedir. Oyun pazarının büyüklüğü 9,6 milyar dolara ulaşmış olup her yıl %13’ün
üzerinde büyümektedir. Sektörün %60’ı mobil oyunlardan oluşmaktadır (UKIE, 2017).
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3.3.9. Avustralya
2015 yılında Avustralya oyun sektöründen 115 milyon dolar pay almıştır. Bu payın %81 deniz aşırı
ülkelere yapılan satışlardan elde edilmiştir. 2016 ve 2017 yılında oyun geliştirici firmaların %78’i
çalışan ekiplerini güçlendirmeyi ve yeni elemanlar almayı planlamışlardır. 2015-2016 yıllarında
842 yeni eleman işe alınmıştır. Bu elemanların %33’ü programcı, %24 grafiker, %20’si satışpazarlamadan oluşmaktadır. Oyun sektörü ağırlıklı olarak Melbourne, Birsbane ve Sidney’de yer
almaktadır. Oyun şirketlerinin %24’ü 2012’de sektöre giriş yaparken, %14’ü 2014’te ilk kez oyun
piyasasında yer almıştır (UKIE, 2017).
3.3.10. Türkiye
Avrupa’da 3200’den fazla oyun geliştirme stüdyosu mevcuttur. Bunların sadece 50’si Türkiye’de
yer almaktadır. Bu sayı İngiltere’de 660, Hollanda’da 455, İspanya’da 400, Almanya’da 320,
Finlandiya’da 290, Fransa’da 250, İsveç’te 213’tür. Toplamda tüm Avrupa’da 45.000 kişi istihdam
edilmektedir. En çok istihdam 10.870 ile İngiltere’de iken Almanya 10.300 kişi ile ikinci sırada yer
almaktadır. Hollanda, Fransa, İsveç ve Polonya 3.000 civarında istihdam sağlarken, Romanya
5.000 kişi, Türkiye 2.000 kişiye istihdam olanağı sunabilmiştir (EGDF, 2016). Genelde istihdam
edilen kişiler diğer sektörlere nazaran daha genç ve dinamik yapıdadırlar. Türkiye gibi genç nüfusa
sahip ülkeler için oyun sektörü istihdam açısından bu yönüyle umut vadetmektedir.
Bu sektörde yer alan en büyük 5 ülke toplam oyun gelirlerinin yaklaşık %70’ine sahiptir. Türkiye
ise 685 milyon dolarlık yıllık gelirle 16. sıradadır (Ankara Kalkınma Ajansı, 2016). Gartner Oyun
Sektörü Araştırması Raporuna göre Türkiye’deki oyuncuların 11,4 milyonu dijital oyunlara
harcama yapmaktadır. Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusunun, günde 39 milyon saat oyun
oynandığı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan sosyal oyun kategorisinde, Türkiye oyuncu başına
38,4 saat oyun oturumu süresiyle dünya birincisidir (Bilgi Toplumu Dairesi, 2015 s. 89).
Newzoo’nun 2012 yılında yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de 21.800.000 kişi oyun oynamaktadır.
Bu rakam 2012 yılındaki Türkiye nüfusunun %52’lik kısmına denk gelmektedir. Türkiye’de oyun
için harcanan para 400-500 milyon dolar civarında seyrederken, günlük oyun için harcanan toplam
saat 39 milyondur (Newzoo, 2012).
Dijital oyunun piyasaya sunulması için programlama, sanat, ses, tasarım, satış, pazarlama, reklam,
planlama ve yönetim ekibine ihtiyaç vardır. Ortalama büyüklükte bir stüdyoda yaklaşık 40-50 kişi
istihdam edilmektedir. Türkiye’de ise oyun geliştirici ekiplerin 1-5 kişi arasında oluştuğu
gözlenmektedir. 20’den fazla eleman barındıran Türk firmalarının oranı toplam da sadece %3’tür.
Bu bilgi de Türkiye’de dijital oyun sektöründe faaliyet gösteren firmaların açıkça tam olarak
kurumsallaşamadıklarını göstermektedir. Dünya çapında bilinen ve devamı beklenen etkili bir
oyunu sürdürülebilir bir ortamda küresel piyasalara sunabilmek için kurumsallaşma şarttır. Çünkü
küresel çapta bir oyun için ekipteki kişi sayısının çok rahat 50-55 kişiye ulaştığı kurumsal
firmaların varlığı bilinmektedir (Ankara Kalkınma Ajansı, 2016).
Türkiye 755 milyon dolar ile oyun sektörü kazancı bakımından 16. sırada bulunmaktadır. Oyun
pazarı içerisinde Türk geliştiricilerinin payının ise yüzde 5 düzeyinde kaldığı görülmektedir.
Türkiye’de oyun sektöründe 60’a yakın geliştirici şirket bulunmaktadır. Ayrıca henüz
şirketleşmemiş olan ekipler de bağımsız olarak oyun geliştirmektedir. Bu şirketlerden önemli bir
kısmı Ankara’da bulununken, İstanbul’da genellikle yayıncı, dağıtımcı ve basın-medya alanındaki
şirketler bulunmaktadır (Bilgi Toplumu Dairesi 2015 s. 89).
Ankara Kalkınma Ajansının dijital oyun sektörü raporuna göre Ankara’da yer alan oyun
tasarımcıların %2’si bayan, %98’i baydır. 2015 yılı verilerine göre dünyadaki bu oranlar ise %75’i
erkek, %22’si kadın şeklindedir. Oyun tasarımcılarının %93’ü lisans veya yüksek lisans
mezunudur. Buradan hareketle oyun tasarlamak yüksek eğitim ve teknik eğitim gerektirmektedir.
Yüksek lisans yapanların %22’si 25 yaş ve altı, %32’si 25 yaşından büyüktür. Oyun tasarımcıların
çoğu yazılım konusunda eğitim görmüş kesimden oluşmaktadır. Oyun tasarımcıların %71’i lisans,
%22’si yüksek lisans ve %7’si daha alt seviyede mezuniyete sahiptir. Doktora yapan oyun
tasarımcısı yoktur. Dünyada özellikle ciddi oyun tasarımcıları doktora yapan kişilerden
oluşmaktadır. Hatta bir ekipte oyun tasarımcılarının yönetim kadroları, genelde doktoralı bilim
insanları tarafından doldurulmaktadır. Oyun tasarımcılarının %44’ü 18-24, %37’si 25-34, %17’si
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35-44 ve %2’si 45 ve üstü yaş aralığında yer aldığı görülmektedir. Yaş ortalamasının yaklaşık
28,11 olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum Türkiye gibi genç nüfusa sahip ülkelerde genç
istihdamı açısından önem arz etmektedir. Oyun tasarımcılarının %70’i şirketleşmeyi başarmıştır.
Oyun eko-sistemi incelendiğinde şirketleşmemiş bir ekip içinde çalışanlar %22, şirketleşmiş bir
ekip içinde çalışanlar %13, bireysel geliştiriciler %48 ve diğer gruplar ise %17’dir. Dünya
genelinde tasarımdan satış-pazarlamaya kadar birçok alanda profesyonelleşmiş oyun firmalarına
rakip olmak mevcut yapı ile pek mümkün gözükmemektedir. Öte yandan oyun firmalarının %90’ı
5 yıllıktır. Oyun firmalarının %12’si kalıcı olurken %88’i yok olup gitmektedir. Oyun firmalarının
%3;ü 2000-2005, %9’u 2006-2010 yılları arasında kurulmuş ve %88’i ise 2011 yılı ve sonrasında
kurulmuştur. Bu şirketlerin %3’ünde 20’den fazla kişi, %8’inde 11-20 kişi, %18’inde 6-10 kişi
%71’inde 1-5 arası kişi istihdam edilmiştir. Bu firmalardan yalnızca %11’lik bir kesim 10 kişinin
üzerinde ekiplerden meydana gelmektedir (Ankara Kalkınma Ajansı, 2016).
Oyun geliştiricilerin gelir kaynakları incelendiğinde; %57,5 oranında oyun içi reklamlar, %50
oranında oyun ücretleri ve %42,5 oranında ise oyun içi satın almalardan oluştuğu görülmüştür. Bu
gelirlerin haricinde proje fon gelirleri gibi bireysel destekçilerden gelen diğer gelirler ise kayda
değer oranda değildir. Reklam gelirlerinin yüksek oranda olması oyunların daha çok ücretsiz mobil
oyunlar olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla oyun geliştiriciler çoğu durumda sadece
reklam gelirlerine odaklanarak mobil oyunlara yönelebilmektedirler. Ücretli oyunların da sektör
için önemli bir gelir kaynağı olduğu görülmektedir. Oyun sektörünün geliştirilmesi, özellikle
bireysel yazılım ile mobil uygulamalar ve oyun pazarının desteklenmesi 2015-2018 Türkiye Bilgi
Toplumu Stratejisi hedefleri arasındadır (Ankara Kalkınma Ajansı, 2016).
Sektörün gelişmesine katkı sağlayan, özellikle insan kaynaklarının geliştirilmesi için eğitim veren
önemli kurumsal yapılar bulunmaktadır. Bu yapılardan biri de Crytek ve Bahçeşehir Üniversitesi iş
birliğiyle, Sanal Gerçeklik – Virtual Reality (VR) Teknolojisinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş
olan Crytek VR merkezidir. Bu merkezde VR First programı kapsamında Cryengine Academy
eğitim programı ile oyun geliştirme alanında dersler verilmektedir. Crytek VR merkezinin ilgili
üniversiteler iş birliğinde diğer illerde de kurulması planlanmaktadır (Ankara Kalkınma Ajansı,
2016).
Oyun sektörü ekosisteminin gelişmesi için en önemli kurumlardan biri de Animasyon Teknolojileri
ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM)’dir. ATOM, oyun geliştirme ve animasyon alanında faaliyet
gösteren veya ilgisi olan kişilere bir yıl süreyle, eğitim ve danışmanlık desteği yanında, çalışma
alanı ve fiziksel-teknik altyapı destekleri de veren ön kuluçka merkezi olarak ODTÜ Teknokent
A.Ş. bünyesinde 2008 yılında kurulmuştur. Sektörde yapılan diğer bir etkinlik ise 2014 yılından bu
yana değişik üniversitelerin ev sahipliğinde düzenli olarak yapılan Eurasia Graphics - Uluslararası
Bilgisayar Grafiği, Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Konferansıdır. Sivil toplum örgütleri olarak
ise; Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED), Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve
Yayıncıları Derneği (OYUNDER) ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) gibi kuruluşlar bulunmaktadır. TOGED sektördeki paydaşları bir araya getirmek, nitelikli insan gücü yetişmesine katkı
sağlamak, kamu bilincini artırmak, uzmanlık alanları oluşturmak ve sektör ile ilgili gerekli
standardizasyonu sağlamayı amaçlamaktadır. OYUNDER ise Türkiye’nin oyun endüstrisini temsil
eden, üyeleri arasında sektörü temsil eden tüm paydaşların olduğu dernek statüsünde kâr amacı
gütmeyen bir kuruluştur. TBD bünyesinde ise bilişim sektörünün geliştirilmesi için Sayısal Oyun
Endüstrisi gibi çeşitli uzmanlık grupları kurulmuştur. (Ankara Kalkınma Ajansı, 2016).
Üniversitelerde ise sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarına yüksek lisans programları ile
destek verilmektedir. Hacettepe Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü’nde Bilgisayar Animasyonu ve
Oyun Teknolojileri alanında Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları bulunmaktadır. Bilgi
Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu’nda Dijital Oyun Tasarımı Bölümü
bulunmaktadır. ODTÜ’de Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, İzmir Ekonomi
Üniversitesi’nde ise Bilgisayar Oyunları ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.
İletişim fakülteleri bünyesinde oyun sektörünü destekleyici birçok program bulunmaktadır.
Bunların yanında, TOGED, ODTÜ, TED ve İŞKUR gibi kurumlar oyun sektöründe ihtiyaç
duyulan insan kaynakları için kısa süreli fakat yoğun yeni bir programlar üzerinde çalışmaktadır.
(Ankara Kalkınma Ajansı, 2016).
1999 yılında Almanya’da 3 Türk kardeş tarafından kurulan ve birçok ödül kazanan oyunlar
geliştiren Crytek firmasının Kiev, Budapeşte, Sofya, Seul, Şangay ve İstanbul gibi şehirlerde de
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ofisleri bulunmaktadır. Geliştirdiği oyunlarda Cryengine 3 boyutlu oyun teknolojisini kullanan
firma, kendilerine has iş modeli ile geliştiricilere oyunlarını kodlar kullanarak geliştirme fırsatı da
sunmaktadır (Ankara Kalkınma Ajansı, 2016).
4. SONUÇ
Türkiye’de dijital oyun sektörü henüz tam olarak bilinen bir sektör haline gelememiştir. Çünkü
Türkiye’de küresel piyasalarda milyonlarca kişiye satılan ve devamı beklenen bir oyun henüz
ortaya çıkarılamamıştır. Bu nedenle küresel rekabette henüz yer edinebilmiş değildir. Türkiye’nin
dijital oyun sektöründeki hak ettiği yeri alabilmesi için bu sektörün yapısı ve ihtiyaçlarına yönelik
yeni destek programlarının bir an önce oluşturulması gerekmektedir. Üniversitelerdeki ilgili eğitim
programlarının oyun sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellenmesi önemlidir. Örgün
eğitim dışında da dijital köyler kurularak bilgi teknolojilerinde kümelenmeli ve birçok firma ortak
ar-ge ve eğitim çalışması yürütmelidir. Sürdürülebilir ve uzmanlaşmış iş ve kuluçka modellerinin
geliştirilmesi ve oyun sektöründeki yenilikçi eğilimleri takip etmek ve pazarlama, muhasebe ve
reklam gibi alanlarda ortak hizmet üretmek üzere merkezlerinin kurulması kaçınılmazdır.
Oyun firmaları için serbest geliştirme bölgeleri tasarlanmalı, kurulmalı ve bu sektöre yönelik
kümeleme uygulamaları devreye sokulmalıdır. Oyun alanında eğitim programlarının
yaygınlaştırılması, özellikle orta öğrenimde sektöre uygun proje okullarının kurulması,
üniversitelerde oyun tasarım bölümlerinin yaygınlaştırılması gereklidir. Özellikle ciddi oyun
yapımının özendirilmesi Türkiye gibi genç işsizlerin bulunduğu ve kronik işsizlik problemi olan
ülkelerde önem arz etmektedir.
Dijital oyunların kullanımı mobil cihazlara doğru kaymaktadır. Ayrıca dijital oyunlar fiziki kopya
yerine indirilebilir dijital kopya halinde tercih edilir hale gelmiştir. Bu nedenle mobil cihazlarda
oynanabilen büyük veri kapasiteli oyunların tasarımına odaklanmak gerekmektedir. Dijital
oyunların ürün yaşam eğrisi kısadır. Bu nedenle tasarlanan oyunların tanıtımı, satışı ve pazarlaması
için oyuna uygun stratejilerin geliştirilmesi gereklidir. Dinamik ve teknolojik yeniliklerle birlikte
sürekli dönüşen bir sektör olan dijital oyun sektöründe iş modelleri ve pazarlama olanakları olarak
da sürekli yeni alternatifler ve fırsatlar ortaya çıkmaktadır.
Bu bağlamda Türkiye açısından dijital oyun sektörüne yönelik önemli bulduğumuz öneriler aşağıda
sıralanmıştır;
 Yaratıcı endüstriler ve oyun özelinde ihracat grubunun oluşturulması.
 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi (MEGEP) gibi mesleki
standartlarının ortaya konması.
 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) gibi kurumların
etkinliğinin artırılması ile nitelikli insan kaynağına yönelik çalışmaların güçlendirilmesi.
 Eğitim faaliyetlerinin artırılması ve desteklenmesi.
 Dijital oyun sektörüne yönelik devlet destek ve teşviklerin yapılandırılması.
 Oyun geliştiriciliğinin özendirilmesi ve anlatılması.
 Oyun konusunda toplumun algı ve okuryazarlık seviyesinin güçlendirilmesi.
 Finansman erişimini teşvik edecek düzenlemelerin yapılması.
 Akademi ve sektör iş birliğinin teşvik edilmesi.
 Yaratıcı endüstriler arası iş birliğinin artırılmasının teşvik edilmesi.
 Oyun yapımcılığı ve yayıncılığı alanlarında tecrübenin yükseltilmesi.
 Hukuki, mali ve idari alanlarda gerekli düzenlemelerin yapılması.
 Türkiye ve dünyada ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımın özendirilmesi gereklidir.
Türkiye 2023 hedeflerini tutturmada bu öneriler doğrultusunda hareket ederse dijital oyun
sektörünün katkısını fazlasıyla görecektir. OYUNDER’e göre, sektörün gelişimi için gereken alt
yapının hazırlanması ile 2023 yılında bu sektörün oluşturacağı katma değerin çok fazla olacağı
beklenmektedir. Böylece oyun endüstrisinde 10 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük oluşarak
doğrundan ve dolaylı olarak 500 bin kişinin istihdam edileceği tahmin edilmektedir. Türkiye oyun
sektörünün dünya üzerinde bir marka haline gelmesi durumunda, oyunlar üzerinden Türkiye’nin
tanıtımı ile 20-25 milyar dolarlık katma değer artışı da gerçekleşebilecektir.
Küresel oyun sektörü dünyada yeni bir medyatik güç haline de gelmiştir. Bu nedenle Türkiye TRT
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İngilizce ve Arapça kanalları ile amaçlamış olduğu tüm hedefleri dijital oyunlar ile rahatlıkla
yapabilir. Batı uygarlığı sanatsal tasarımlarla yumuşak bir güç olarak dijital oyunlar vasıtasıyla
propaganda yapmaktadır. Türkiye’nin bu alanda ivedilikle önlem alması, önce kendi gençliğinin
değerler eğitimi için oyunlar tasarlaması, sonrasında yapılan olumsuz propagandalara karşı
yumuşak güçle mücadele alanları oluşturması gereklidir. Çünkü birçok oyunda milli ve manevi
değerlerimiz ile uyuşmayan içerikler gençlerimize sunulurken bazı oyunlarda Müslümanlar terörist
gibi gösterilmektedir. Bu nedenle aynı biçimde yanıt vermek, küresel çapta aynı biçimde en
azından eş bir ürün ortaya koyarak mümkün olacaktır.
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GİRİŞİMCİLİK NİYETİ VE İSTİHDAM
ENTREPRENEURIAL INTENTIONS AND EMPLOYMENT
Rasim YILMAZ1

ABSTRACT
Entrepreneurial activity and new firm establishment are considered as stimulating powers of
economic growth and employment. Most of the current research about entrepreneurship focuses on
entrepreneurs who had already started a firm and analyzed determinants of entrepreneurship by
targeting them. However, understanding of formation of entrepreneurial intentions is also important
to design government policies for promoting employment through entrepreneurship. This paper
analyzes the determinants of entrepreneurial intentions by focusing on individuals who haven’t
established their firm yet. For this purpose, a questionnaire is developed to be able to conduct a
survey on individuals who haven’t established their firm yet whereby the relationship between
“personal attitudes, subjective norms, perceived behavioral control of individuals and innovative
cognitive style” and entrepreneurial intentions of individuals are examined.
Keywords: Entrepreneurial Intentions, Personal attitudes, Subjective Norms, Perceived
Behavioral Control, Innovative Cognitive Style

ÖZET
Girişimcilik faaliyeti ve yeni firmaların kurulması, ekonomik büyüme ve istihdamın teşvik edici
güçleri olarak görülmektedir. Girişimcilik konusundaki güncel araştırmaların çoğu, girişimcilik
faaliyetine başlamış girişimcilere odaklanmış ve girişimciliğin belirleyicilerini bu tür girişimcileri
dikkate alarak analiz etmektedir. Bununla birlikte, girişimcilik niyetlerinin oluşumunun
anlaşılması, hükümetin girişimcilik yoluyla istihdamın artırılması politikaları tasarlanırken büyük
önem taşımaktadır. Bu makale girişimcilerin niyetinin belirleyicilerini henüz girişimcilik
faaliyetine başlamamış ve firmasını kurmamış bireylere odaklanarak analiz etmektedir. Bu amaçla,
"kişisel tutumlar, öznel normlar ve bireylerin algılanan davranış kontrolü ve yenilikçi bilişsel stil"
ile bireylerin girişimcilik niyeti arasındaki ilişkiyi inceleyecek ve firmasını henüz kurmamış
bireylere uygulanabilecek bir anket geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Niyeti, Kişisel Tutumlar, Öznel Normlar, Algılanan Davranış
Kontrolü, Yenilikçi Bilişsel Stil

1. GİRİŞ
Girişimcilik konusundaki araştırmaların bir kısmı davranışların nasıl başlatıldığı, yönlendirildiği,
sürdürüldüğü ve durdurulduğu üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu araştırmalar niyetlerin gerçeğin
öncülleri olarak varsayıldığı takdirde girişimcilik niyetinin bir kişinin gelecekte girişimcilik
davranışı sergileyip sergilemeyeceğinin tahmininde kullanılabileceğini öne sürmektedir. Girişimci
olma kararı, gönüllü ve bilinçli olarak alınan bir karar olarak düşünülebilir. Bu nedenle, bu kararın
nasıl oluşturulduğunun analiz edilmesi gerekir. Girişimcilik, zaman içinde meydana gelen bir süreç
olarak görülebilir. Bu anlamda, girişimcilik niyeti bu uzun vadeli ve evrim gösteren girişim
1
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başlatma sürecinin ilk adımı olacaktır. Dolayısıyla, bir girişim için niyet gelecekte ortaya çıkacak
olan girişimci davranışlarının bir habercisidir. Niyet, davranışın en iyi öngörücüsü olarak
düşünülebilir (Ajzen,1991, 2001; Fayolle vd., 2006; Kolvereid, 1996; Lian ve Chen, 2009).
Girişimcilik faaliyeti ve yeni firmaların kurulması, ekonomik büyüme ve istihdamın teşvik edici
güçleri olarak görülmektedir. Girişimcilik konusundaki güncel araştırmaların çoğu, girişimcilik
faaliyetine başlamış girişimcilere odaklanmış ve girişimciliğin belirleyicilerini bu tür girişimcileri
dikkate alarak analiz etmektedir. Bununla birlikte, girişimcilik niyetlerinin oluşumunun
anlaşılması, hükümetin girişimcilik yoluyla istihdamın artırılması politikaları tasarlanırken büyük
önem taşımaktadır. Bu makale girişimcilerin niyetinin belirleyicilerini henüz girişimcilik
faaliyetine başlamamış ve firmasını kurmamış bireylere odaklanarak analiz etmektedir. Bu amaçla,
"kişisel tutumlar, öznel normlar ve bireylerin algılanan davranış kontrolü ve yenilikçi bilişsel stil"
ile bireylerin girişimcilik niyeti arasındaki ilişkiyi inceleyecek ve firmasını henüz kurmamış
bireylere uygulanabilecek bir anket geliştirilmiştir.

2. GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞININ BELİRLEYİCİLERİ İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR
Tarihsel olarak girişimcilik davranışının belirleyicileri ile ilgili teorik çalışmalar dört ayrı yaklaşım
başlığında incelenebilir: 1) Kişisel Özellik Yaklaşımı 2) Davranışçı Yaklaşım 3) Bilişsel Yaklaşım
4) Yenilikçi Bilişsel Yaklaşım.
1) Kişisel Özellik Yaklaşımı: Bu yaklaşımda girişimcilerin başarı, güç, bağlılık ve içsel kontrol
odağı ihtiyaçları gibi kendilerini benzeri kılan bazı kişilik özelliklerine sahip oldukları varsayılır.
Bu yaklaşımda girişimci, bilgi toplayan ve pazardaki arz ve talebin boşluklarından kaynaklanan
fırsatları değerlendiren bir aracı olarak hareket eder. Kişisel özellik yaklaşımı, girişimcileri
girişimci olmayanlardan ayıran, girişimcilere özgü karakter özelliklerini belirlemek üzerine
yoğunlaşmıştır. Başarı ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma, belirsizliğe tolerans, yaratıcılık, özerklik
ihtiyacı, öz-yeterlilik gibi girişimcilerin karakteristik özellikleri incelenmiştir. Kişisel özellik
yaklaşımına göre eğer kişiler uygun kişilik profiline sahipse, önünde sonunda girişimci olurlar
(Brockhaus, 1982; Sivarajah ve Achchuthan, 2013)
2) Davranışçı Yaklaşım: Bu yaklaşım girişimciliği bir süreç olarak dikkate alır. Bu yaklaşımda
girişimci, başkaları tarafından görülemeyen kar fırsatlarını tespit eden ve kullanan kimsedir. Bu
yaklaşımda girişimci kâr fırsatlarını tespit etme ve kullanma açısından diğer kişilerden daha üstün
yeteneklere sahiptir. Aynı zamanda girişimci organize eder, ekipleri oluşturur, toplumsal ağları
kullanır ve finansmanı sağlar. Bu yaklaşımı benimseyen araştırmacılar ise bu girişimci tipini analiz
etmeye çalışır. Davranışsal yaklaşımın odak noktası kompleks yeni girişim yaratma sürecinde
girişimcinin rolünü anlamaya çalışmaktır. Bu yaklaşımda araştırmacılar, yeni girişim yaratma
sürecinde girişimcileri gözlemlemekte ve girişimcilerin rollerini ve üstlendikleri aktiviteleri
tanımlamaktadırlar (Good and Brophy, 1990; Gartner, 1988; Sivarajah ve Achchuthan, 2013).
3) Bilişsel Yaklaşım: Bu yaklaşım girişimcilerin algılarına ve girişimcilerin çevrelerini nasıl
yorumladığı ve anlamlandırdığına yoğunlaşmaktadır. Bilişsel yaklaşım girişimcilerin nasıl
düşündüklerini ve bilgiyi işleme yollarını ele almaktadır. İnsanlar bilişsel yolla algıladıkları tüm
bilgileri sınıflandırır ve anlamlandırır. Bilişsel yaklaşım, girişimcilerin bir işletmenin kurulması ve
işletilmesi ile ilgili bilişsel haritaları nasıl kullandıklarına odaklanmıştır. Bazı insanlar neden
girişimci olurken diğerleri olamaz, bazıları fırsatları tespit edebilirken diğerleri neden edemez gibi
bilişsel faktörlere odaklanmıştır. Bu yaklaşımdaki ana varsayım girişimcilerin girişimci
olmayanlardan daha farklı şekilde düşündükleri ve davrandıklarıdır. Girişimciler fırsatları aramakta
ve tespit etmekte ve daha sonra işletme kurmanın avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmektedir (
Baron, 2004; Mitchell vd. 2007; Sivarajah ve Achchuthan, 2013).
4) Yenilikçi Bilişsel Yaklaşım: Bu yaklaşım bilişsel yaklaşıma yenilikçiliğin eklenmesi ile
oluşmuştur. Bu yaklaşımı kullanan araştırmalar yenilikçiliğin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisini
incelemektedir. Bu araştırmacılar yeni çözümler getiren, farklılık yaratan, değişimlere istekli
bireyleri yenilikçi olarak tanımlamış ve bu bireylerin girişimcilik aktivitesine yönelme olasılığının
daha yüksek olup olmadığını araştırmıştır (Kuckertz ve Wagner, 2010).
Kişisel özellik yaklaşımı ile başlayan girişimcilik çalışmaları önce davranışçı yaklaşıma ve daha
sonra da bilişsel ve yenilikçi bilişsel yaklaşıma doğru kaymıştır. Kişisel özellik yaklaşımı kimlerin
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girişimci olduğuna yoğunlaşırken, bilişsel yaklaşım girişimci davranışının öncüllerini analiz eder.
Davranışsal yaklaşım ise girişimcilerin neler yaptıklarına odaklanmıştır. Böylece zaman içinde
araştırmalarda girişimci davranışlarından girişimcinin bilişsel durumuna doğru kayma olmuştur
(Shaver and Scott, 1991; Sivarajah ve Achchuthan, 2013).

2. YENİLİKÇİ BİLİŞSEL YAKLAŞIMIN TEORİK ÇERÇEVESİ
Yenilikçi Bilişsel Yaklaşımı benimseyen araştırmacıların kullandığı teorik çerçeve Ajzen’in Planlı
Davranış Teorisi ve Michael Kirton’un KAI (Kirton Adaption-Innovation) Envanteri olmuştur.
2.1. Planlı Davranış Teorisi
Girişimci davranışı planlanan davranış türü olarak düşünülebilir. Yeni bir firma kurma planı ve
davranışı hem planlama hem de yüksek derecede bilişsel işlemi kapsayan önemli derecede bir
zaman gerektirir. Bu nedenle, girişimcilik niyeti üzerine yapılan araştırmaların sıklıkla kullandığı
teorik çerçeve Ajzen (1991)’in Planlı Davranış Teorisi olmuştur. Planlı davranış teorisine göre,
girişimcilik niyeti kişinin girişimcilik davranışını gerçekleştirme/devam ettirme gayretini gösterir.
Bu teori sosyal ve kişisel faktörlere odaklanmış ve kişinin niyeti davranışa karşı tutum, sübjektif
normlar ve algılanan kontrolün fonksiyonu olarak alınmıştır. Diğer bir deyişle, bu teoride
girişimciliğe karşı kişisel tutum, sübjektif normlar ve algılanan davranışsal kontrol girişimcilik
niyetini pozitif olarak etkilemekte ve girişimcilik niyeti bu üç öncülden etkilenerek oluşmaktadır
(Ajzen,1991, 2001; Lian ve Chen, 2009).
Kişisel Tutum (Yeni Girişimciliğe Başlamaya Karşı Tutum), bireylerin girişimci olma hakkında
olumlu veya olumsuz kişisel değerlendirme derecesini ifade etmektedir. Girişimcilik konusundaki
olumlu inanç/düşünce kişilerin girişimcilik niyetlerini etkilemektedir. Sadece duygusal değil
(benim hoşuma gider, benim için cazip) aynı zamanda değerlendirici hususları da (avantajları var)
içerir.
Sübjektif Normlar, girişimci davranışlarının gerçekleştirilmesinde ya da gerçekleştirilmemesinde
etki eden algılanan sosyal baskıyı ölçmektedir. Özellikle, bir girişimci olma veya olmama kararını
onaylayabilecek “akil insanlar” hakkındaki algıyı ifade etmektedir.
Algılanan Davranışsal Kontrol, girişimci olma konusunda algılan kolaylık veya zorluğu ifade eder.
Yüksek algılanan davranışsal kontrole sahip bireyler yeni bir başarılı girişime başlayabilme
konusunda yüksek derecede inanca sahiptir. Bu kavram öz-yeterlilik ile oldukça benzer bir
kavramdır. Her üç kavram da firma kurma davranışını yerine getirme konusunda kapasite
duygusunu ifade eder. Bununla birlikte, algılanan davranışsal kontrol öz-yeterlilikten farklıdır.
Algılanan davranışsal kontrol yalnızca mümkün olma hissini değil aynı zamanda davranışın kontrol
edilebilirliği hakkındaki algılamayı da içerir.
2.2. Michael Kirton’un KAI Enventari
Yenilikçiliğin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisini araştıran araştırmaların çoğu Michael
Kirton’un KAI (Kirton Adaption-Innovation) Envanterini kullanmıştır. Araştırma sonuçları KAI
yenilikçilik ölçeğinde yüksek skora sahip bireylerin girişimcilik niyetine sahip olma olasılığının
yüksek olduğuna işaret etmektedir.
KAI bireylerin yenilik yapma eğilimlerini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Kirton (1976, 2000),
tüm insanların yaratıcı olduğunu ve sorunları çözdüğünü ve bireylerin yaratıcılık, problem çözme
ve karar verme konusunda doğal ve tercih yaptıkları bir stile sahip olduklarını ileri sürmektedir.
Kirton, bilişsel stili uyarlamacı (daha iyi şeyler yapmak için doğal bir tercih) yenilikçi (farklı şeyler
yapmak için doğal bir tercih) arasında değişen bir skala üzerinde tanımlamıştır (Bobic vd. 1999;
Isaksen vd. 2003).
Michael Kirton’un Uyarlama-Yenilik Teorisi bireylerin problem çözme yaklaşımları bakımından
uyarlamacı davranıştan yenilikçi davranışa kadar değişen bir skalada birbirinden farklı olduklarını
ortaya koymaktadır. Kirton’un Uyarlama-Yenilik problem çözme stili teorisine göre, uyarlamacılar
kabul edilmiş, normal prosedürleri uygulayan çözümler arama eğilimindeyken, yenilikçiler yapısal
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değişiklikler oluşturabilecek yeni çözümler önermek eğilimindedirler. Uyarlamacılar genel kabul
görmüş kriterlere göre hareket etme eğilimindedirler. Mevcut şeyleri yapmanın yollarını değiştiren
yeni çözümleri başlatmayı tercih ederler. Yenilikçiler, aksine, kabul edilmiş paradigmaların
sınırları dışında çalışmaya eğilim gösterirler ve işleri farklı yollarla gerçekleştiren değişiklikleri
başlatmayı tercih eder. Diğer bir deyişle, uyarlamacılar “şeyleri daha iyi yapma” tercihleriyle
karakterize edilirken, yenilikçiler “şeyleri farklı yapma” tercihi ile karakterize edilir. Kirton sadece
teori ortaya koymakla kalmamış ayrıca bu tür bilişsel stillerdeki farklılıkları ölçmek için Kirton
Uyarlama-Yenilikçilik Envanteri’ni geliştirmiştir. KAI 32 maddeden oluşan bir ankettir ve anket
katılımcısı çeşitli uyarlanabilir veya yenilikçi yaklaşımları sürdürmenin kendisi için kolaylık veya
zorluk derecesini belirtir (Xu ve Tuttle, 2012).
KAI orijinalinde bilişsel stili ölçmek amacıyla 32 sorudan oluşan tek boyutlu bir ölçüyken, faktör
analizi sonuçları, 32 sorudan (maddeden) oluşan KAI’nin 3 faktör altında toplanabileceğine işaret
etmektedir. Birinci faktör grubu Etkinlik olarak adlandırılmakta ve 7 sorudan oluşmaktadır. İkinci
faktör grubu Kural/Grup Uyumu olarak adlandırılmakta ve 12 sorudan oluşmaktadır. Üçüncü faktör
gurubu Yeterlik-Özgünlüğün Çoğalması olarak adlandırılmakta ve 13 sorudan oluşmaktadır (Bobic
vd. 1999; Isaksen vd. 2003).
Etkinlik: Etkinlik faktörü bireylerin detay, hassasiyet ve titizlik konusundaki tercihini ölçer. Daha
uyarlamacı tercihlere sahip olanlar, görevleri ele alırken daha titiz olurlar ve ayrıntılara daha fazla
önem verirler, problemi veya sorunu daha dikkatli ve sıkı bir şekilde tanımlarlar ve daha fazla
sistem veya yapı içinde çalışma eğilimindedir. Daha yenilikçi/etkin tercihlere sahip olanlar,
görevleri ele alırken daha geniş, daha spontan bir şekilde başa çıkma eğilimi gösterirler ve
ayrıntılara fazla önem vermezler ve genellikle ayrıntılardan sıkılırlar.
Kural/Grup Uyumu: Kural/Grup Uyumu faktörü bireylerin genel kabul görmüş, kabul edilen
yapılar çerçevesinde çalışma veya bu yapıların kritik unsurlarını reddetme derecesini ölçer.
Yenilikçiler, neye ihtiyaç duyulduğu ve nasıl elde edileceği konusundaki genel görüşlere
uymayabilir veya onları göz ardı edebilirken uyarlamacılar sistemin dikte ettiği şeylere uyma
eğilimindedirler.
Yeterlik-Özgünlüğün Çoğalması faktörü bireylerin orijinal fikir veya kavramların ele alışlarındaki
farklılıkları ölçer. Kirton’a göre tüm insanlar orijinal fikirler yaratabilirler veya öne sürebilirler,
fakat bu fikirlerin yaratılma biçiminde farklılıklar vardır. Uyarlamacılar daha az, bol olmayan,
ancak yeterli miktarda orijinal fikir üretmeyi tercih ederler. Eldeki durumla ilgili ve kullanışlı yeni
fikirleri tercih ederler. Uyarlamacıların fikirleri ve problem çözme teknikleri mevcut uygulama ve
prosedürler ile uyum içindedir. Yenilikçiler orijinal fikirlerin bolluğunu veya çoğalmasını tercih
ederler. Yenilikçilerin ürettikleri fikirler geleneksel paradigmalara karşı çıkar ve mevcut uygulama
ve prosedürlerin dışındadır. Yenilikçilerin fikirleri muhtemelen hemen kabul edilmez. Yenilikçiler
orijinal fikirlerin bolluğunu veya çoğalmasını tercih eder.
KAI endeksi orijinalinde 32 maddeden oluşan tek boyutluyken, daha sonraki araştırmalarda 13
maddeden ve 3 faktörden oluşan bir endekse dönüşmüştür. KAI endeksinin her bir maddesi, 1
(kesinlikle katılmıyorum) ila 5 (kesinlikle katılıyorum) arasında değişen 5’li bir ölçekte
ölçülmektedir.

3. ANKET VE METODOLOJİ
Yukarıda bahsi geçen teorik çerçeve kapsamında Türkiye’deki öğrencilere veya işletmesini henüz
kurmamış olan kimselere yönelik bir anket hazırlanmıştır. Ayrıca anket verilerinin kullanılacağı
ekonometrik modelin genel çerçevesi çizilmiştir.
3.1. Anket
Bu ankette Ajzen’in Planlı Davranış Teorisi tarafından tanımlanan üç niyet önceleri ve Michael
Kirton’un KAI Envanteri tarafından tanımlanan yenilikçilik göstergeleri birleştirilmiştir. Anket
yardımıyla yenilikçi bilişsel stil ile etkileşimde bulunan girişimciliğe yönelik kişisel tutumlar, öznel
normlar ve algılanan davranış kontrolünün girişimcilik niyetini üzerinde pozitif etkisinin olduğu
hipotezinin incelenmesi amaçlanmıştır. Anketteki sorular oluşturulurken Linan ve Chen (2009),
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Kuckertz ve Wagner (2010) ve Xu ve Tuttle (2012) çalışmalarındaki sorulardan yararlanılmış ve
anketteki sorular Türkiye’de uygulanabilir hale getirilmiştir.
Bağımlı Değişken:
Bağımlı değişken aşağıdaki sorulardan biri olabilir. Bağımlı değişken 5’li, 7’li veya 9’lu likert
ölçeğinde olabilir (1=Kesinlikle Katılmıyor; 5-Kesinlikle Katılıyor).
Girişimcilik Niyeti Soruları
1) Bir girişimci olmak için gereken her şeyi yapmaya hazırım.
2) Profesyonel amacım bir girişimci olmaktır.
3) Bir firma kurmak ve kendi firmamı işletmek için her eforu sarf edeceğim.
4) Gelecekte bir firma kurmaya kararlıyım.
5) Bir firma kurmayı ciddi olarak düşünüyorum.
6) Bir gün bir firma kurmak için kesin niyetim var.
7) Önümüzdeki 5 yıl içinde serbest meslek sahibi ve girişimci olmayı düşünüyorum.
Bağımsız Değişkenler:
Bağımsız değişkenler kontrol değişkenlerinden ve planlanan davranış soruları ve yenilikçi bilişsel
stil sorularından oluşturulan endekslerden oluşacaktır.
Kontrol Değişkenleri
1) Cinsiyetiniz (Bayan:1-Erkek:2)
2) Eğitim Düzeyi (Lisans: 1-Yüksek Lisans: 2)
3) Ebeveynlerinizden biri serbest meslek sahibi mi? (Evet:1; Hayır:0)
4) Staj yaptınız mı? (Evet:1; Hayır:0)
5) Erasmus programına katıldınız mı? (Evet:1; Hayır:0)
Planlanan Davranış Teorisi Soruları
Bu gruptaki sorular 5’li, 7’li veya 9’lu likert ölçeğinde olabilir (1=Kesinlikle Katılmıyor; 5Kesinlikle Katılıyor).
A) Kişisel Tutum
1) Girişimci olmak benim için dezavantajdan ziyade avantaj anlamına gelmektedir.
2) Bir kariyer olarak girişimcilik bana cazip gelmektedir.
3) Eğer fırsatım ve kaynaklarım olursa, bir firma kurmayı isterim.
4) Girişimci olmak bana büyük memnuniyet sağlayacaktır.
5) Çeşitli kariyer seçenekleri içinde, girişimci olmayı seçerim.
6) Girişimcilik benim için son seçenektir. Memur olamazsam veya özel sektörde iş bulamazsam
girişimci olurum.
7) Kendi işimin patronu olmayı, güvenli bir işe tercih ederim.
8) Yalnızca kendi işinizin patronu olarak büyük para kazanabilirsiniz.
9) Mevcut bir işletmenin yöneticisi olmak yerine kendi şirketimi kurmayı tercih ederim.
B) Sübjektif Normlar
1) Eğer bir firma kurmaya karar verirseniz, en yakın aile fertleriniz bu kararı onaylar mı?
2) Eğer bir firma kurmaya karar verirseniz, en yakın arkadaşlarınız bu kararı onaylar mı?
3) Eğer bir firma kurmaya karar verirseniz, iş arkadaşlarınız/sizin için önemli olan kişiler bu kararı
onaylar mı?
4) Eğer bir firma kurmaya karar verirseniz, çevreniz (mahalle/köy/ilçe) bu karara olumlu olarak
bakar mı?
5) “Çevrem eğer üniversiteye gidiyorsam memur olmamı veya kurumsal firmalarda çalışmamı
bekler”.
6) Dini inancım girişimci olmamı desteklememektedir.
7) Bankalar, yeni kurulan şirketlere kredi vermiyor.
8) Şirket kurma yasa, yönetmelik ve uygulamaları yeni şirketlerin kurulmasını teşvik etmiyor.
9) Yeni şirket kurmak için bir iş fikri bulmak zordur.
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10) Girişimcilerin toplum içinde olumlu bir görüntüsü vardır.
11) Yeni kurulacak şirketler için nitelikli danışmanlık ve destek mevcuttur.
12) [Kuruluşumdaki] yaratıcı atmosfer, yeni işletmeler için fikir geliştirmeye ilham verir.
C) Algılanan Davranışsal Kontrol
1) Bir firma kurmak ve onu çalışır durumda tutmak benim için kolaydır.
2) Çalışır bir firma kurmak için hazırlıklıyım.
3) Yeni bir firmanın kuruluş sürecini kontrol edebilirim
4) Bir firma kurmak için gerekli pratik ayrıntıları biliyorum.
5) Girişimsel bir projenin nasıl geliştirileceğini biliyorum.
6) Eğer bir firma kurarsam, büyük olasılıkla başarılı olurum.
Yenilikçi Bilişsel Stil Soruları
A) Etkinlik
1) Yaratıcıyım ve görevlere alışılmadık açılardan yaklaşmayı severim.
2) Ayrıntılara fazla önem vermekten kaçınırım.
3) Sürekli rutinlere ve prosedürlere tahammül edemiyorum.
4) Aldığım görevleri titizlikle yerine getirim.
B) Kural/Grup Uyumu
1) Kuralların olmadığı durumlarla mücadele etmek isterim.
2) Sorunları çözmek için kabul edilen araçlara güvenmem.
3) Her zaman konsensüse, geleneğe ve grup normlarına saygılı değilim.
C) Yeterlik-Özgünlüğün Çoğalması
1) Sorunları belirlemeyi ve yeni çözüm yolları bulmayı severim.
2) Genellikle mevcut sistemi değiştirmeyi amaçlayan çok sayıda fikir üretmeyi severim.
3) Bazıları pratik olamayacak olmasına rağmen birçok çözüm önermeyi severim.
4) Problemleri çözmek için yöntemler geliştiririm.
5) Yeni fikirlere açığımdır.
6) Yeni fikirlere kuşkuyla bakmam.
7) Yeni fikirlere güvenirim.
8) İçinde bulunduğum grup içinde yeni bir şeyi kabul eden ilk kişilerden biriyimdir.
9) Yeni şeyler yapma yollarını benimseme konusunda istekliyim.
10) Bir şeyler yapmak için yeni yollar ararım.
11) Yeni fikirleri denemekten hoşlanırım.
3.2. Ekonometrik Model
Modelimizdeki bağımlı değişken sıralı (ordinal) olduğundan dolayı en küçük kareler yöntemini
kullanarak doğrusal çoklu regresyon uygun olmayacaktır çünkü bağımlı değişkenin sıralı olduğu
durumlarda bu metot açıklayıcı değişken katsayı tahminlerinin yanlı ve etkin olmamasına yol
açabilir. Bu durumda Ordinal Probit Model kullanılmalıdır. Dolayısıyla çalışmada kullanılacak
ekonometrik model ordinal probit model olacaktır.
Kişisel tutum, sübjektif normlar, algılanan davranışsal kontrol ve yenilikçilik için endeks değerleri
kullanılırken diğer açıklayıcı değişkenler kukla değişken olarak ifade edilecektir.

4.SONUÇLAR
Girişimcilik faaliyeti ve yeni firmaların kurulması, ekonomik büyüme ve istihdamın teşvik edici
güçleri olarak görülmektedir. Girişimcilik konusundaki güncel araştırmaların çoğu, girişimcilik
faaliyetine başlamış girişimcilere odaklanmış ve girişimciliğin belirleyicilerini bu tür girişimcileri
dikkate alarak analiz etmektedir. Bununla birlikte, girişimcilik niyetlerinin oluşumunun
anlaşılması, hükümetin girişimcilik yoluyla istihdamın artırılması politikaları tasarlanırken büyük
önem taşımaktadır.
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Bu makale girişimcilerin niyetinin belirleyicilerini henüz girişimcilik faaliyetine başlamamış ve
firmasını kurmamış bireylere odaklanarak analiz etmektedir. Bu amaçla, "kişisel tutumlar, öznel
normlar ve bireylerin algılanan davranış kontrolü ve yenilikçi bilişsel stil" ile bireylerin girişimcilik
niyeti arasındaki ilişkiyi inceleyecek ve firmasını henüz kurmamış bireylere uygulanabilecek bir
anket ve ekonometrik model geliştirilmiştir.
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TÜRKİYE’DE EMEK PİYASASI İLE EKONOMİK BÜYÜME
ARASINDAKİ İLİŞKİ: KORELASYON KATSAYISI
ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
THE RELATIONSHIP BETWEEN LABOR MARKET AND ECONOMIC
GROWTH IN TURKEY: AN EVALUATION THROUGH THE
CORRELATION COEFFICIENTS
Tuna KÖSE1

ABSTRACT
Despite the Turkish economy has shown a significant growth performance over the last 15 years,
desired employment could not have been created and unemployment rates could not have been
significantly decreased. In this study, we the tried to be examine the relationships between
economic growth, unemployment and employment rates for the Turkish economy. We used
correlation analysis while searching for the relationships between variables covering 2006:Q12016:Q4 period. As a result of the performed analysis, we found that there is a negative correlation
between the economic growth and the unemployment rate. On the basis of the sub-periods, it was
captured that the correlation coefficient of the variables decreased as the present day is approached.
When we examined the relationship between the economic growth and the employment rate, we
reached a positive correlation between variables and on the basis of the sub-periods, the coefficient
has been increasing. These obtained findings have indicated that the Turkish economy had a
capital-based growth between 2006:Q1-2009:Q4 and thereafter labour-based growth.
Key word:Economic Growth, Employment, Unemployment

ÖZET
Son 15 yılda Türkiye ekonomisinde önemli bir büyüme performansı sergilenmesine karşın arzu
edilen düzeyde istihdam yaratılamamış ve işsizlik oranlarında önemli bir azalma meydana
gelmemiştir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde ekonomik büyüme ile işsizlik oranı ve istihdam
oranı arasındaki ilişkiler incelenmeye çalışılmıştır. 2006:Q1-2016:Q4 dönemini içeren analizde
değişkenler arası ilişkiler incelenirken korelâsyon analizinden faydalanılmıştır. Yapılan analiz
sonucunda, ekonomik büyüme ile işsizlik oranı arasında negatif korelâsyon tespit edilmiştir. Alt
dönemler bazında yapılan analizde korelâsyon katsayısının günümüze yaklaştıkça azaldığı tespit
edilmiştir. Ekonomik büyüme ile istihdam oranı arasında gerçekleştirilen analizde ise pozitif
korelasyona rastlanmış, alt dönem analizinde korelâsyon katsayısının günümüze yaklaştıkça arttığı
bulgusuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu bulgular, Türkiye ekonomisinde 2006:Q1-2009:Q4
döneminde görece sermaye yanlı, sonrasında ise görece emek yanlı büyümenin yaşandığını
göstermektedir.
Anahtar Kelime:Ekonomik Büyüme, İstihdam, İşsizlik
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1. GİRİŞ
Türkiye ekonomisi son 15 yıllık süreç içerisinde küresel kriz dönemi hariç sürekli büyüme
göstermiştir. Bu süreç içinde büyüme oranları bazı dönemlerde görece yüksek düzeyde seyrederken
bazı dönemlerde daha düşük oranda değerler almıştır. Son 15 yıllık dönemde büyüme oranları
neredeyse her dönem dünya ortalamasının ya üzerinde ya da ortalamaya çok yakın değerler
almıştır. Türkiye ekonomisi, önemli ölçüde büyüme performansı sergilemiş olmasına karşın,
işsizlik oranının düşürülmesi konusunda aynı performansı gösterememiştir. Süreç içerisinde işsizlik
oranı bazı dönemlerde azalış göstermiş, ancak nihai olarak incelendiğinde işsizlik oranının arttığı
gözlemlenmiştir.
Ülkedeki nüfus artışı dikkate alındığında büyüme ile işsizlik oranı arasındaki ilişkinin yanı sıra,
büyüme ile istihdam arasındaki ilişkinin de incelenmesi uygun olabileceği düşünülmektedir.
Türkiye’deki istihdam oranı ile büyüme oranı arasındaki ilişki, ekonominin iş yaratma
potansiyelinin anlaşılması açısından son derece önemlidir. Ekonomik büyüme ile istihdam
arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olması, o ülkede emek-yanlı büyüme eğiliminin olduğu anlamına
gelmektedir. Türkiye’de son 15 yılda pozitif büyüme sergilenmesine karşın istihdam oranlarının
aynı düzeyde artış göstermemesi ve işsizlik oranında azalış yaşanmaması, sermaye-yanlı (istihdam
yaratmayan) büyümenin mevcut olabileceğini işaret etmektedir. Türkiye’de ekonomik büyüme ile
istihdam arasındaki ilişkiye yönelik olarak aşağıdaki çalışmalara ulaşılmıştır.
Türkiye’nin iktisadi büyüme ile istihdam arasındaki ilişkisi üzerine Muratoğlu (2011) tarafından
yapılan çalışmada Granger nedensellik testinden yararlanılmıştır. Çalışmada 2000-2011 yılları
arasında, Türkiye’de istihdam ile iktisadi büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin olmadığı
sonucuna ulaşılmış olup kısa dönemde bu iki değişken arasında yakın bir ilişkinin olduğu tespit
edilmiştir. Murat ve Yılmaz (2013) tarafından yapılan çalışmada ise 1971-2011 yılları arasında
istihdam yaratmayan büyüme olgusunun geçerli olduğu bulgusuna ulaşılmış, 1993, 2000, 2002,
2003 ve 2004 yılları istihdamsız büyüme yılları olarak tespit edilmiştir.
Timur ve Doğan (2015) çalışmalarında 1980-2014 yılları için Türkiye’de iktisadi büyüme oranları
ile istihdam oranları arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik analizi ile test etmişlerdir. Çalışmanın
sonucunda her iki değişken için nedensellik ilişkisi reddedilmiştir. Başka bir ifade ile istihdam
oranında meydana gelen bir artışın büyümeyi artıracağı sonucuna ulaşılamamıştır.
Aksu (2017) tarafından yapılan çalışmada ise Türkiye ekonomisinde 1960 ile 2009 yılları
arasındaki dönemde istihdam, verimlilik ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesinde
Granger nedensellik testi ve Toda-Yamamoto (MWALD) nedensellik testleri kullanılmış olup
Türkiye’de istihdam yaratan büyüme ile istihdam yaratmayan büyüme durumları analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda istihdamın, uzun dönemde büyüme üzerinde etkili olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Yılmaz (2005) tarafından yapılan çalışmasında 1978-2004 yılları arasında büyüme ile işsizlik
oranları arasındaki ilişkinin yönünün önce teorik olarak daha sonra ekonometrik analizler
çerçevesinde Granger nedensellik testi ve son tahmin hata kriteri (FPE) ile belirlemeye çalışmıştır.
Yapılan araştırma sonucunda Türkiye ekonomisinde büyüme oranı ile işsizlik oranı arasında
karşılıklı bir nedensellik ilişkisi tespit edilmemiştir.
Türkiye’de Okun Yasasının geçerliliğini araştırmak için Barışık vd. (2010) ekonomik büyüme ile
işsizlik arasındaki asimetri ilişkisini, 1988- 2008 dönemi verileriyle, Markov-Switching yaklaşımı
çerçevesinde incelemiştir. Araştırmanın sonucunda: Türkiye’de mevcut büyümenin, istihdam
yaratmadığı sonucuna ulaşılmış ve ekonominin genişleme ve daralma dönemlerine bağlı olarak
değişkenler arasındaki ilişkinin asimetrik yapı taşıdığı tespit edilmiştir.
Ceylan ve Şahin (2010) tarafından yapılan çalışmada Okun katsayısının simetrik olup olmadığını
1950-2007 dönemi yıllık zaman serisi verileri kullanılarak araştırılmıştır. Asimetrik ilişkiyi test
etmek için TAR ve M-TAR modellerini içeren ko-entegrasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan
araştırma sonucunda, Türkiye ekonomisinde Okun yasasının uzun dönemde geçerli olduğu ve
ilişkinin asimetrik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Kanca (2012) çalışmasında 1970-2010 yılları arasında Türkiye ekonomisinde işsizlik oranı ile
iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin yönünü önce teorik olarak daha sonrada ekonometrik analizler
yapılarak ele almıştır. Yapılan araştırma sonucunda, büyüme oranından işsizliğe doğru tek yönlü
bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.
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Takım (2015) çalışmasında Türkiye’nin 1975-2008 verileri kullanılarak ekonomik büyüme ile
işsizlik arasındaki ilişkiyi Granger Nedensellik analizi ile belirlemeye çalışmıştır. Yapılan
araştırma sonucunda her iki değişkenin karşılıklı etkileşim içinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Göçer (2015) çalışmasında Türkiye’de işsizlik ile büyüme arasındaki ilişkinin seyri ve Okun
Yasasının Türkiye’de geçerli olup olmadığının incelemesi amacıyla 2001:Q2-2015:Q1 dönemi
verileriyle Granger nedensellik analizi kullanılarak incelemiştir. Yapılan araştırma sonucunda
Okun yasasının Türkiye açısından geçerli olduğu sonucu ulaşılmıştır.
Altunöz (2015) çalışmasında reel büyüme ve işsizlik bağlamında Türkiye için Okun Yasası’nın
geçerliliği ile ilgili 2000:Q1-2014:Q1 dönemi verileriyle çalışmış ve çalışmanın sonucunda; EngleGranger analizi ve Johansen yöntemi kullanılarak reel büyüme ve işsizlik serileri arasında
eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Başka bir ifade ile iki seri arasında uzun
dönemli bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada uygulanan granger nedensellik analizi
sonucunda bu seriler arasında nedensellik ilişkisi bulunmamıştır. Varyans ayrıştırması sonucunda;
işsizliğin oluşumunda büyümenin etkisi varken, büyüme üzerinde işsizliğin anlamlı bir etkisinin
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Arı (2016) tarafından yapılan çalışmada 1980-2014 yılları arasında Türkiye’deki ekonomik
büyüme oranı ve işsizlik oranı arasındaki uzun dönemli ilişkiyi sorgulamak için eşbütünleşme testi
ve Hacker ve Hatemi-J testlerini kullanmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda; büyüme oranı ve
işsizlik oranı arasında uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisi ve nedensellik ilişkisinin olmadığı
sonucuna varılmıştır.
Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde 2006-2016 yılları arasında ekonomik büyüme, istihdam oranı
ve işsizlik oranı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. İlişkilerin incelenmesinde nedensellik
ilişkisinden ziyade korelâsyon analizinden faydalanılmıştır.. Korelâsyon analizinin kullanılmasının
nedeni, araştırmaya konu olan değişkenler arasındaki istatistiksel ilişkileri yakalamaktır. Bu
değişkenler arasında iktisadi ilişkilerin mevcut olduğu yukarıdaki çalışmalar aracılığıyla zaten
bilindiği için bu değişkenleri etkileyen faktörleri incelemekten ziyade, teorilerin veri bazında
geçerliliği test edilmeye çalışılmıştır. Ekonomik büyüme ile işsizlik oranı arasında negatif yönlü bir
korelâsyonun bulunması, Türkiye’de Okun yasasının geçerli olduğu anlamına gelebilecektir.
Korelâsyon ilişkisinin zayıf çıkması ise Okun yasasının geçerliliğinin güçlü olmadığı, hatta söz
konusu bile olmadığı anlamına gelebilecektir.
Çalışmanın birinci bölümünde Türkiye ekonomisine ilişkin bilgiler sunulmuştur. Bu amaçla gayri
safi yurt içi hâsıla, istihdam oranı ve işsizlik oranı verileri tanıtılmıştır. İkinci bölümde ise bu
değişkenler ile bu değişkenlerin değişim oranları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Üçüncü
bölümde ise aynı verilere ilişkin alt dönem analizleri yapılarak korelâsyon katsayısındaki değişim
analiz edilmiştir. Ayrıca verilerin altkümesi niteliğindeki bazı verilerden faydalanılarak elde edilen
bulgular daha güçlü bir şekilde desteklenmeye çalışılmıştır.

2. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GSYİH, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK DEĞERLERİ
Türkiye ekonomisinin son 10 yılda geçirdiği evreyi anlayabilmek için gayri safi yurt içi hâsıla
(GSYİH), istihdam oranı ve işsizlik oranı verilerine yakından bakmak gerekmektedir. Hatırlanacağı
üzere GSYİH, bir ekonomide gerçekleştirilen nihai üretimin parasal değerini vermektedir. Aşağıda
yer alan Şekil 1 bize Türkiye ekonomisinde sabit fiyatlarla gerçekleşen reel GSYİH değerlerini
vermektedir. Veriler 2006:Q1-2016:Q4 dönemini kapsamaktadır.
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Şekil 3. Reel Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla Değerleri (2006:Q1-2016:Q4)

GSYİH verisi incelendiğinde GSYİH’nin genel itibariyle artan bir trende sahip olduğu
görülmektedir. Ancak bu trend, GSYİH’nin özelliklerinin ve geçirdiği evrelerin izlenmesini
zorlaştırmaktadır. GSYİH verisinin gelişimini daha yakından incelemek için ekonominin büyüme
oranına yakından bakmak gerekmektedir. Büyüme oranı, bir ekonomide reel GSYİH’de bir yıldan
diğer yıla meydana gelen yüzdelik artışı ifade etmektedir. Bu çalışmada analizde çeyrek dönemlik
veriler kullanıldığı için büyüme oranını (g), reel GSYİH (y) değerinin bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre meydana gelen değişim biçiminde hesaplanmıştır (Denklem 1). Elde edilen büyüme
oranı değerleri Şekil 2’de sunulmuştur.
Şekil 4. Ekonomik Büyüme Oranları (2006:Q1-2016:Q4)

(1)

Şekil 2 incelendiğinde reel GSYİH artış oranının küresel kriz dönemi hariç diğer dönemlerde
pozitif değerler aldığı görülmektedir. 2008 yılının dördüncü çeyreği ile 2009 yılının ilk üç çeyreği
dikkate alınmadığında Türkiye’deki büyüme oranının pozitif değerler aldığı görülmektedir. 20062007 yılları arasında büyüme oranı ortalama %6.2 değerini alırken 2008 yılında yaşanan küresel
finansal krizin etkisiyle 2009 yılının ilk çeyreğinde büyüme oranı -%13.7 olarak gerçekleşmiştir.
Küresel krizin etkilerinin azalması sonrasında 2010 yılının başında ekonomi hızla toparlanmış,
2011 yılının üçüncü çeyreğine gelindiğinde büyüme oranı çeyreklik bazda %11.5 olarak
gerçekleşmiştir. Bu tarihten 2016 yılına kadar ki süreçte ise büyüme oranı ortalama%3 ile %10
bandı arasında gerçekleşmiştir. 2010 yılından 2016 yılına kadar olan süreç incelendiğinde büyüme
oranının pozitif değerler almasına karşın azalış trendinde olduğu da görülmektedir.
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Türkiye ekonomisine ilişkin bir diğer önemli değişken işsizlik oranıdır. İşsizlik oranı işsiz sayısı
verisinden türetilmektedir. Çalışma gücü ve yeteneğine sahip olan, piyasada geçerli ücret
düzeyinde çalışmayı kabul edip iş arayan, ancak bulamayan kişiler işsiz kabul edilmektedir2.
İşsizlik olgusu toplumda önemli sosyal ve iktisadi sorunlara sebebiyet verebileceği için bu verinin
de yakından incelenmesi son derece önemlidir. Aşağıda yer alan Şekil 3’te Türkiye ekonomisine
ilişkin işsizlik oranları verilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından aylık bazda
yayınlanan bu veriler diğer verilerle uyumlu olması için çeyreklik bazda hesaplanmıştır.
Şekil 5. İşsizlik Oranları (2006:Q1-2016:Q4)

Şekil 3 incelendiğinde işsizlik oranının 2006:Q1-2016:Q4 döneminde %9 ile %16 arasında
dalgalandığı görülmektedir. Küresel finansal kriz döneminin etkilerini gösteren 2008’in son çeyreği
ve 2009’un ilk 3 çeyreği bir kenara bırakıldığında işsizlik oranının dalgalanma marjının %9 ile
%12 arası olduğu görülmektedir. 2009 yılındaki ortalama işsizlik oranı %14 düzeyinde
gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra işsizlik oranı hızla azalış göstermiş olmasına karşın 2012 yılının
başından bu yana tekrar artış trendinde olduğunu görmek mümkündür.
İşsizlik oranı verisi incelendiğinde verilerde çok keskin bir şekilde artışların ve azalışların
yaşandığı görülmektedir. Bu durum verilerde mevsimsel etkilerin olduğunu göstermektedir.
Analizde doğrudan işsizlik oranı verisini kullanmak yerine işsizlik oranında meydana gelen yüzde
değişimin kullanılması daha uygundur. Bu sayede ekonomik değişkenlerin işsizlik oranını nasıl
etkilediğini görebilmek mümkün olacaktır. Ayrıca elde edilen veri işsizlik oranının izlediği trendi
gösterme açısından olduça faydalıdır. İşsizlik değişim oranı ( ) verisi, işsizlik oranının (u), bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre meydana gelen değişim biçiminde hesaplanmıştır (Denklem 2).
(2)
Şekil 6. İşsizlik Değişim Oranı (2006:Q1-2016:Q4)

2

http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/Hia_2011/turkce/metaveri/tanim/index.html (Erişim Tarihi: 10.04.2017)

1029

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

Şekil 4 incelendiğinde işsizlik değişim oranlarının konjonktür boyunca önemli dalgalanmalar
gösterdiği gözlenmektedir. 2008 öncesinde değişim oranı sıfıra yakın seyrederken 2008 yılının
ikinci çeyreğinde önemli düzeyde artış göstermiştir. Bu artışın arkasında işsizlik oranının 2008’in
ikinci çeyreğinde %9.5, 2009 yılının ikinci çeyreğinde ise %13.8 değer alması yatmaktadır.
Aradaki değişim pozitif yönde %45.6’dır. İşsizlik oranı daha sonra hızla tekrar azalış göstermiş ve
işsizlikteki değişim negatif değer almıştır. 2010 yılının birinci çeyreğinde %14.2 olarak
gerçekleşen işsizlik oranı, 2011 yılının birinci çeyreğinde %11.4’lük değer almış ve bu iki çeyrek
dönem arasındaki değişim oranı -%19.7 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik oranındaki değişimin 2012
sonrasında pozitif değerler alması, işsizlik oranının artış trendinde olduğunun göstergesidir.
Günümüzde ülkelerin karşılaştığı problemlerden biri, yeteri kadar istihdam artışını
sağlayamamaktır. Özellikle küreselleşmenin yoğun yaşandığı dönemlerde firmaların teknolojiye
daha fazla yatırım yapması, istihdam oranlarının arzulanan büyüklükte olmamasına neden
olabilmektedir. Aşağıda yer alan Şekil 5’te Türkiye ekonomisine ilişkin istihdam oranları
verilmektedir. 2006:Q1-2016:Q4 dönemini kapsayan bu veriler yakından incelendiğinde istihdam
oranlarının genelde artış trendinde olduğu gözlenmektedir.
Şekil 7. İstihdam Oranları (2006:Q1-2016:Q4)

Şekil 5 incelendiğinde istihdam oranının 2006:Q1-2016:Q4 döneminde %38 ile %47 arasında
dalgalandığı görülmektedir. 2008 yılında yaşanan küresel finansal krizin ardından 2009 yılının ilk
çeyreğinde istihdam oranı %38,8 değerini alarak diğer yıllara göre en düşük değerini almıştır. 2009
yılında ortalama istihdam oranı %41.2 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra istihdam oranı
hızla artış trendinde olduğunu görmek mümkündür.
İstihdam oranı verisi incelendiğinde verilerde çok keskin bir şekilde artışların ve azalışların
yaşandığı görülmektedir. Bu durum verilerde mevsimsel etkilerin olduğunu göstermektedir.
Analizin daha sağlıklı yapılabilmesi için doğrudan istihdam oranı verisiyle ilgilenmek yerine,
istihdam oranındaki değişim verisiyle ilgilenmenin daha uygun olabileceği için çalışmada istihdam
değişim oranları verileri kullanılmıştır. İstihdam değişim oranı ( ) verisi istihdam oranında (e), bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre meydana gelen değişim biçiminde hesaplanmıştır (Denklem 3).
(3)
Şekil 8. İstihdam Değişim Oranı (2006:Q1-2016:Q4)
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Şekil 6 incelendiğinde istihdam değişim oranlarının konjonktür boyunca önemli dalgalanmalar
gösterdiği gözlenmektedir. 2008 yılının ikinci çeyreğinde %42.9 olarak gerçekleşen istihdam oranı,
2009 yılının ikinci çeyreğinde %41.4’lük değer almış ve bu iki çeyrek dönem arasındaki değişim
oranı -%3.3 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam değişim oranının negatif çıkması, ülkedeki istihdamın
azaldığını göstermektedir. 2010 yılının ikinci çeyreğinde istihdam değişim oranında önemli
düzeyde artış gözlenmektedir. Bu artışın arkasında istihdam oranının 2009’un ikinci çeyreğinde
%41.4, 2010 yılının ikinci çeyreğinde ise %43.9 değer alması yatmaktadır. Aradaki değişim pozitif
yönde %6’dır. 2009 ile 2014 yıllarını hariç tutarsak istihdam değişim oranının genelde pozitif
değerler aldığı gözlenmektedir.

3.EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Yukarıda Türkiye ekonomisine ilişkin üç önemli değişken incelenmiştir: gayri safi yurt içi hâsıla,
işsizlik oranı ve istihdam oranı. Daha sonra ise bu verilerden hareketle ekonomik büyüme oranı,
işsizlikteki değişim oranı ve istihdamdaki değişim oranı serileri türetilmiştir. Çalışmanın bu
bölümünde bu değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisi incelenecektir. Bu değişkenler arasında
çeşitli ilişkilerin tespit edilmesi, Türkiye ekonomisinin incelenen zaman dilimi içerisinde geçirdiği
evrimin anlaşılması açısından son derece önemlidir.
3.1. Ekonomik Büyüme – İstihdam Değişim Oranı İlişkisi
Çalışmamın ana sorusunu Türkiye ekonomisinde son dönemlerde yaşanan büyümenin istihdam
yaratıp yaratmadığı oluşturmaktaydı. Bu bağlamda ilk etapta ekonomik büyüme oranı ile istihdam
değişim oranı arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen korelasyon grafiği Şekil 7’de sunulmuştur.
Şekil 9. İstihdam Değişim Oranı ile Büyüme Oranı Korelâsyon İlişkisi (2006:Q1-2016:Q4)

Şekil 7’de yatay eksen ekonominin büyüme oranını, düşey eksen ise istihdam değişim oranını
vermektedir. Şekil incelendiğinde iki değişken arasında pozitif bir korelasyonun olduğu
görülmektedir. Bu bulgu, Türkiye ekonomisi büyüme gösterdiğinde istihdam düzeyinin de artış
gösterdiğini ima etmektedir. İki değişken arasında hesaplanan korelâsyon katsayısı 0,5631’dir.
Şekilde üç tane uç değer bulunmaktadır. Bu uç değerler Küresel Finansal Krizin etkilerinin yoğun
bir şekilde hissedildiği 2008:Q4, 2009:Q1 ve 2009:Q2 dönemlerine aittir. Bu değerler analiz dışı
bırakıldığında korelâsyon katsayısı 0.5283 olarak hesaplanmıştır. Yani küresel krizin etkileri bir
kenara bırakıldığında ekonomik büyüme ile istihdam değişim oranı arasındaki ilişkinin zayıfladığı
görülmektedir.
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Ekonomik büyüme ile istihdam değişim oranı arasındaki ilişki iktisat teorisinde Okun Yasası olarak
bilinmektedir. Okun tarafından 1962 yılında ortaya atılan teorinin arkasında emek yanlı büyüme
yatmaktadır: Ekonomide büyüme meydana gelmesi, ülkedeki emek istihdamının da arttığının
göstergesidir (Demirgil, 2010). Oysaki ekonomide sermaye yanlı büyüme meydana geldiğinde
ekonomik büyüme ile istihdam değişim oranı arasındaki ilişkinin kopmuş veya zayıflamış olması
gerekmektedir. Türkiye ekonomisinde bu ilişkinin zaman içinde nasıl değişim gösterdiğini
incelemek için veri dönemini iki alt döneme ayrılmıştır. Her bir alt dönem için elde edilen
korelâsyon katsayılarının karşılaştırılması, Türkiye ekonomisinde büyüme trendinin emek yanlı mı
yoksa sermaye yanlı mı olduğunun anlaşılması noktasında fayda sağlayabilecektir. Dönem
ayrımına giderken kırılma noktası olarak küresel finansal kriz dönemi dikkate alınmıştır. Çünkü bu
dönemden önce ülkeye sermaye girişleri daha yoğun yaşanırken bu dönemden sonra sermaye
girişlerinde önemli bir azalma meydana gelmiştir (Engin ve Yeşiltepe, 2009). Korelâsyon
katsayının artması, ekonomide zaman içinde görece sermaye yanlı büyümeden görece emek yanlı
büyümeye yönelindiğini, aksi durumda ise görece emek yanlı büyümeden görece sermaye yanlı
büyümeye yönelindiğini gösterecektir. Analiz dönemine ilişkin alt gruplandırma Şekil 7.1 ve Şekil
7.2’de sunulmuştur.

Şekil 7.1 incelendiğinde istihdam oranı ile büyüme oranı arasındaki korelâsyon katsayısının
2006:Q1-2009:Q4 döneminde 0.3904 olarak hesaplandığı görülmektedir. Bu değer yukarıda
hesaplanan 0.5631’in altındadır. Şekil 7.2’de ele alınan dönem ise 2010:Q1-2016:Q4 arasını
kapsamaktadır ve bu dönemde hesaplanan korelâsyon katsayısı 0.6191’dir. Yakın dönemdeki
korelâsyon katsayısının daha yüksek olması, Türkiye ekonomisinde 2010 yılı öncesinde görece
sermaye yanlı büyümenin hâkim olduğunu, ilerleyen dönemlerde emek yanlı büyüme yönelindiğini
göstermektedir. Emek yanlı büyümeye yönelmenin çeşitli nedenleri olabilmektedir. Bunlar,
istikrarlı ekonomik büyümenin gerçekleşmesi, yeni üretim alanların arttırılması ve işsizliğin
azaltılması amacı etrafında yoğunlaşmaktadır.
3.2. Ekonomik Büyüme – İşsizlik Değişim Oranı İlişkisi
Çalışmamın diğer bir ana sorusunu Türkiye ekonomisinde son dönemlerde yaşanan büyümenin
işsizlik üzerinde bir etkisinin olup olmadığı oluşturmaktadır. Bu bağlamda ilk etapta ekonomik
büyüme oranı ile işsizlik değişim oranı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Elde edilen korelasyon
grafiği Şekil 8’de sunulmuştur.
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Şekil 10. İşsizlik Değişim Oranı ile Büyüme Oranı Korelâsyon İlişkisi (2006:Q1-2016:Q4)

Şekil 8’de yatay eksen ekonomik büyüme oranını, düşey eksen ise işsizlik değişim oranını
vermektedir. Şekil 8 incelendiğinde iki değişken arasında negatif bir korelasyonun olduğu
görülmektedir. Bu bulgu, Türkiye ekonomisi büyüme gösterdiğinde işsizlik oranının azalış
gösterdiğini ima etmektedir. İki değişken arasında hesaplanan korelâsyon katsayısı -0,8102’dir.
Şekilde bir tane uç değer bulunmaktadır. Bu uç değer küresel finansal krizin etkilerinin yoğun bir
şekilde hissedildiği 2009:Q1 dönemine aittir. Bu değer analiz dışı bırakıldığında korelâsyon
katsayısı -0.7732 olarak hesaplanmıştır. Yani küresel krizin etkileri bir kenara bırakıldığında
ekonomik büyüme ile işsizlik değişim oranı arasındaki ilişkinin nispeten zayıfladığı görülmektedir.
Ekonomik büyüme ile işsizlik değişim oranı arasındaki ilişkinin negatif yönlü bir korelâsyona sahip
olması Türkiye ekonomisinde Okun Yasası’nın geçerli olduğunu göstermektedir. Arthur Okun
tarafından ortaya atılan teoriye göre ekonomide büyüme meydana geldiğinde işsizlik oranın da bir
azalma meydana gelecektir.Türkiye ekonomisinde bu ilişkinin zaman içinde nasıl değişim
gösterdiğini incelemek için veri dönemi iki alt döneme ayrılmıştır. Her bir alt dönem için elde
edilen korelâsyon katsayılarının karşılaştırılması, Türkiye’nin önemli ölçüde ekonomik büyüme
trendin de olması işsizlik oranındaki değişmenin daha iyi anlaşılması noktasında fayda
sağlayabilecektir. Dönem ayrımına giderken kırılma noktası olarak küresel finansal kriz dönemi
alınmıştır. Analiz dönemine ilişkin alt gruplandırma Şekil 8.1 ve Şekil 8.2’de sunulmuştur.

Şekil 8.1 incelendiğinde işsizlik oranı ile büyüme oranı arasındaki korelâsyon katsayısının
2006:Q1-2009:Q4 döneminde -0.8758 olarak hesaplandığı görülmektedir. Bu değer yukarıda
hesaplanan -0,8102’nin üzerindedir. Şekil 8.2’de ele alınan dönem ise 2010:Q1-2016:Q4 arasını
kapsamaktadır ve bu dönemde hesaplanan korelâsyon katsayısı -0.6072’dir. 2010 yılı öncesindeki
korelâsyon katsayısının daha yüksek olması, iki değişken arasındaki ilişkinin nispeten daha
kuvvetli olduğu anlamına gelmektedir.
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4.EKONOMİK ALT DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Yukarıda Türkiye ekonomisine ilişkin üç önemli değişken incelenmiş olup bu değişkenlerden
hareketle ekonomik büyüme oranı, işsizlikteki değişim oranı ve istihdamdaki değişim oranı serileri
türetilmiştir. Çalışmanın bu bölümünde ise alt değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisi
incelenmiştir. İncelemenin ilk aşamasında ekonomik büyüme ile genç nüfus (15-24 yaş) istihdam
değişim oranı ve genç nüfus işsizlik değişim oranları incelenmiştir. Daha sonraki aşamada genç
nüfus istihdam değişim oranı ve genç nüfus işsizlik değişim oranı ile genç nüfusa ait cinsiyet
işsizlik değişim oranları arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
4.1.Ekonomik Büyüme - Genç Nüfus İstihdam Değişim Oranı İlişkisi
Çalışmamın bu alt bölümünde ekonomik büyüme oranı ile genç nüfus istihdam değişim oranı
arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Her iki değişken arasında ilişkinin nasıl bir değişime sahip
olduğunu korelasyon ilişkisiyle ele alınmıştır. Elde edilen korelasyon grafiği Şekil 9’da
sunulmuştur.
Şekil 11. Genç Nüfus İstihdam Değişim Oranı ile Büyüme Oranı Korelâsyon İlişkisi (2006:Q1-2016:Q4)

Şekil 9’da yatay eksen ekonominin büyüme oranını, düşey eksen ise genç nüfus istihdam değişim
oranını vermektedir. Şekil incelendiğinde iki değişken arasında pozitif bir korelasyonun olduğu
görülmektedir. Bu bulgu, Türkiye ekonomisi büyüme gösterdiğinde genç nüfus istihdam düzeyinde
bir artış gösterdiğini ima etmektedir. İki değişken arasında hesaplanan korelâsyon katsayısı
0,6786’dır. Genç nüfus istihdam değişim oranı ile cinsiyete ait işsizlik değişim oranı üzerindeki
araştırmamız 2006:Q1 ile 2016:Q4 dönemini kapsamaktadır. Analiz dönemine ilişkin alt
gruplandırma Şekil 9.1 ve Şekil 9.2’de sunulmuştur.
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Şekil 9.1 incelendiğinde genç nüfus istihdam değişim oranı ile erkek genç nüfus işsizlik değişim
oranı arasındaki korelâsyon katsayısının -0.7163 olarak hesaplandığı görülmektedir. Şekil 9.2
incelendiğinde ise genç nüfus istihdam değişim oranı ile kadın genç nüfus işsizlik değişim oranı
arasındaki korelâsyon katsayısı -0.5503’tür. Her iki değişken incelendiğinde erkek genç nüfus
işsizlik değişim oranı korelâsyon katsayısının kadın genç nüfus işsizlik değişim oranı korelasyon
katsayısından daha kuvvetli olduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile genç nüfus istihdam değişim
oranı arttıkça erkek genç nüfus işsizlik değişim oranının nispeten daha çok azalacağı anlamına
gelmektedir.
4.2.Ekonomik Büyüme – Genç Nüfus İşsizlik Değişim Oranı İlişkisi
Çalışmanın bu bölümünde ekonomik büyüme oranı ile genç nüfus işsizlik değişim oranı arasındaki
ilişkiler incelenmiştir. Her iki değişken arasında ilişkinin nasıl bir değişime sahip olduğunu
korelasyon ilişkisiyle ele alınmıştır. Elde edilen korelasyon grafiği Şekil 10’da sunulmuştur.
Şekil 12. Genç Nüfus İşsizlik Değişim Oranı ile Büyüme Oranı Korelâsyon İlişkisi (2006:Q1-2016:Q4)

Şekil 10’da yatay eksen ekonominin büyüme oranını, düşey eksen ise genç nüfus işsizlik değişim
oranını vermektedir. Şekil incelendiğinde iki değişken arasında negatif bir korelasyonun olduğu
görülmektedir. Bu bulgu, Türkiye ekonomisi büyüme gösterdiğinde genç nüfus işsizlik değişim
oranında bir azalışın görüleceği anlaşılmaktadır. İki değişken arasında hesaplanan korelâsyon
katsayısı -0,7513’tür. Genç nüfus işsizlik değişim oranı ile cinsiyete ait işsizlik değişim oranı
üzerindeki araştırmamız 2006:Q1 ile 2016:Q4 dönemini kapsamaktadır. Araştırmanın analiz
dönemine ilişkin alt gruplandırma Şekil 10.1 ve Şekil 10.2’de sunulmuştur.
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Şekil 10.1 incelendiğinde genç nüfus işsizlik değişim oranı ile erkek genç nüfus işsizlik değişim
oranı arasındaki korelâsyon katsayısının 0.9686 olarak hesaplandığı görülmektedir. Şekil 10.2
incelendiğinde ise genç nüfus işsizlik değişim oranı ile kadın genç nüfus işsizlik değişim oranı
arasındaki korelâsyon katsayısı 0.8866 olarak tespit edilmiştir. Her iki değişken incelendiğinde
erkek genç nüfus işsizlik değişim oranı korelasyon katsayısının kadın genç nüfus işsizlik değişim
oranı korelasyon katsayısından daha kuvvetli olduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile genç nüfus
işsizlik değişim oranı arttıkça erkek genç nüfus işsiz değişim oranının nispeten daha çok artacağı
anlamına gelmektedir.

5.SONUÇ
Türkiye ekonomisinin son 15 yıllık dönemine bakıldığında büyüme oranlarının dünya
ortalamasının biraz üzerinde seyrettiği görülmektedir. Ancak bu büyüme performansına karşın
Türkiye ekonomisi işsizlik oranının düşürülmesi konusunda aynı performansı gösterememiş,
işsizlik oranı bazı dönemlerde azalış göstermiş, ancak nihai olarak incelendiğinde işsizlik oranının
arttığı gözlemlenmiştir. Pozitif büyüme performansına karşın istihdam oranlarının aynı düzeyde
artış göstermemesi ve işsizlik oranında azalış yaşanmaması, Türkiye ekonomisinde sermaye-yanlı
(istihdam yaratmayan) büyümenin mevcut olabileceğini işaret etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada
Türkiye ekonomisinin büyüme performansının sermaye-yanlı mı yoksa emek-yanlı mı olduğu
korelasyon analiziyle incelenmeye çalışılmıştır.
2006:Q1-2016:Q4 dönemini kapsayan çalışmada büyüme oranı, istihdam oranı ve işsizlik oranı
verileri kullanılmıştır. Ayrıca çalışma iki alt döneme ayrılarak küresel finansal kriz öncesi ve
sonrası dönemde ne gibi değişiklikler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan analizde
ekonomik büyüme ile işsizlik oranı arasında negatif korelasyon tespit edilmiştir. Bu bulgu, Türkiye
ekonomisi büyüme gösterdiğinde işsizlik oranının azalış gösterdiğini ima etmektedir. Bu sonuçla
Okun Yasası’nın Türkiye’de geçerli olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca günümüze yaklaştıkça
bu iki değişken arasındaki korelasyon katsayısında bir azalma olduğu da gözlemlenmiştir.
Ekonomik büyüme oranı ile işsizlik oranı arasındaki korelâsyon katsayısının 2006:Q1-2009:Q4
döneminde -0.8758 olarak hesaplandığı, 2010:Q1-2016:Q4 döneminde -0.6072 olarak
hesaplanmıştır. Ekonomik büyüme oranı ile istihdam oranı arasındaki ilişki incelendiğinde bu
değişkenler arasında pozitif bir korelasyona rastlanmıştır. Bu bulgu, Türkiye ekonomisi büyüme
gösterdiğinde istihdam düzeyinin de artış gösterdiğini ima etmektedir. Ayrıca günümüze
yaklaştıkça bu iki değişken arasındaki korelasyon katsayısının arttığı gözlemlenmiştir. Ekonomik
büyüme oranı ile istihdam oranı arasındaki korelâsyon katsayısının 2006:Q1-2009:Q4 döneminde
0.3904 olarak hesaplandığı, 2010:Q1-2016:Q4 döneminde 0.6191 olarak hesaplandığı
görülmektedir. Elde edilen bu bulgular, Türkiye ekonomisinde 2006:Q1-2009:Q4 döneminde
görece sermaye yanlı, sonrasında ise görece emek yanlı büyümenin yaşandığını ima etmektedir.
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MAKRO EKONOMİK PERFORMANS VE GENÇ İŞSİZLİK
İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ
ANALİZİ
MACRO ECONOMIC PERFORMANCE AND YOUTH
UNEMPLOYMENT RELATIONSHIP: PANEL DATA ANALYSIS ON
OECD COUNTRIES
Aynur YILDIRIM1

Hatice ÖZKOÇ2

ABSTRACT
Youth unemployment is a problem to which many in developed and developing countries are trying
to find a solution. Many factors affecting unemployment at macro level are found; economic
growth, inflation, direct investment and openness can be specified as the main macroeconomic
factors. It is expected that foreign investments realized as direct investment will also make a
positive contribution to international competitiveness by increasing production and employment
and increasing the income and wealth of the countries. In addition, the opening an economy will
contribute positively to employment and young unemployment by transforming the economy into a
structure of increasing competitiveness, technological developments and investment. While these
macroeconomic factors are affecting overall unemployment rates, they also naturally affect young
unemployment rates.
This study has investigated the channels through which macroeconomic performance affects youth
unemployment. For this purpose, the effects of per capita GDP, inflation, external openness and
foreign direct investment on young unemployment of 34 OECD member countries for the 20062015 period were measured using panel regression analysis. The panel regression model in which
the fixed effect model is specified as an appropriate model, has been exploited by robust estimators
due to horizontal section dependency and autocorrelation problems. Model results show that there
is a negative and significant relationship between inflation and GDP per capita and young
unemployment, indicating that openness and foreign direct investment are not a significant
influence on youth unemployment.
Key words: Unemployment, Youth Unemployment, Reasons for Youth Unemployment,
Macroeconomic Indicators
JEL Classification Codes: J11, J21

ÖZET
Genç işsizlik özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede halen çözüm bulunmaya çalışılan
bir sorundur.
İşsizliği makro düzeyde etkileyen birçok faktör olmakla birlikte, temel
makroekonomik faktörler olarak ekonomik büyüme, enflasyon, doğrudan yatırım ve dışa açıklık
belirtilebilir. Doğrudan yatırım niteliğinde gerçekleştirilen yabancı yatırımların üretim ve

istihdamı arttırmak suretiyle, ülkelerin gelirlerinde ve refahında bir artış gerçekleştirerek,
uluslararası rekabet gücü üzerinde de olumlu katkılarda bulunması beklenmektedir. Ayrıca
ekonomilerin dışa açılması, monopol yapıların kırılmasını sağlayarak, ekonomiyi rekabetin,
teknolojik gelişmelerin ve yatırımların arttığı bir yapıya dönüştürmek suretiyle, istihdam ve genç
1
2
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işsizlik üzerinde olumlu katkılarda bulunacaktır. Sözü edilen bu makro ekonomik faktörler genel
işsizlik oranlarını etkilerken aynı zamanda doğal olarak genç işsizlik oranları üzerinde de etkilerde
bulunmaktadır.
Bu çalışmada makro ekonomik performansın genç işsizliği hangi kanallardan etkilediği
araştırılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla OECD üyesi 34 ülkeye ait 2006-2015 dönemi için kişi başına
düşen GSYİH, enflasyon, dışa açıklık ve yabancı doğrudan yatırımların genç işsizlik üzerindeki
etkileri panel regresyon analizi kullanılarak ölçülmüştür. Sabit etkiler modelinin uygun model
olarak belirlendiği panel regresyon modelinde yatay kesit bağımlılığı ve otokorelasyon
sorunlarından ötürü sağlam tahmincilerden yararlanılmıştır. Model sonuçları enflasyon ve kişi
başına düşen GSYİH ile genç işsizlik arasında ters yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğunu gösterirken
dışa açıklık ve yabancı doğrudan yatırımların genç işsizliği üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Genç işsizlik, Genç İşsizliğin Nedenleri, Makro Ekonomik
Göstergeler
Jel Kodları: J11, J21

1. GİRİŞ
Üretim faktörlerinden emeğin işsiz kalması, ekonomik sorunların yanı sıra, sosyal, politik,
psikolojik ve ahlaki bir takım sonuçlara yol açmaktadır. Bu nedenle işsizlik sorunu tüm ülkelerde
giderilmesi gereken ekonomik sorunların başında gelmektedir. İşsizlik bireyin kendine olan
güvenini kaybetmesinin yanı sıra toplumdaki diğer bireylere ve kurumlara olan güvenini de
zedelemekte, hayata karşı umutsuz olmasına neden olmaktadır. Toplumda işsiz olan insanların
sayısı arttıkça, bu olumsuz durum toplumun geneline yayılmaktadır. Bireyin işsiz kaldığı süre
uzadıkça, sahip olduğu yetenekleri kaybetmesi, tembellik hissine kapılması gibi sonuçlar ortaya
çıkabilecektir. Bu durumda söz konusu toplumda çalışmakta olan insanların bakacağı işsiz sayısı
giderek artacak, yatırım için kullanılacak fonların tüketime yönlendirilmesiyle ekonomik sorunların
boyutu genişleyecektir.
Genel işsizlik oranı içinde genç işsizlerin oranının giderek artması, gençlerin gelecekle ilgili
planlarını ertelemek veya tamamen vazgeçmek zorunda kalmaları anlamına gelmektedir. Buna
bağlı olarak henüz yolun başında iken gençlerin özgüvenleri zedelenmekte, işe yaramazlık
duygusuna kapılmakta, iş bulamama konusunda umutsuzluk ve korku hissini yaşamaktadırlar.
Böylece toplum, üretimde etkinliği arttırmak için sahip olduğu genç ve enerjik işgücünü doğru
değerlendirememiş olmaktadır. Sahip olunan bu gücün doğru kullanılması için ülkelerin genç
işsizlik sorununun çözümü için politikalar geliştirerek uygulamaları gerekmektedir.
OECD, verimlilik, mali istikrar, küresel ticaret, yatırım akışı, teknoloji, yenilik ve girişimcilik
alanlarında hükümetlerin ortak sorunlarına çözüm aramak için birlikte çalışabilecekleri bir forum
sunmaktadır. Herkes için iş imkânının yaratılması ve sosyal eşitlik ile etkin ve sağlıklı bir
yönetişim gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. OECD’yi, dünya ekonomisinin yönetimine alt yapı
oluşturan, küresel bağlamda önem kazanmakta olan konuları analitik düzeyde inceleyen temel ve
öncü kuruluşlardan biri olarak nitelemek mümkündür (http://www.oecd.org/about/). Bu bakımdan
çalışmada, makroekonomik performansın genç işsizlik üzerindeki etkileri OECD ülkeleri üzerinden
incelenmeye çalışılmıştır.
Çalışma dört temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genç işsizlik kavramının ne olduğu
açıklanarak, genç işsizlik sorunu ve nedenleri üzerinde durulmuş, ikinci bölümde makroekonomik
faktörlerin genç işsizliği etkileme kanalları incelenmiştir. Üçüncü bölümde konuya dair literatür
taraması yapılmış ve son olarak dördüncü bölümde araştırmada kullanılacak metodoloji, veri seti
ve elde edilen ampirik bulgular ortaya konulmuştur.
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2. GENÇ İŞSİZLİK KAVRAMI VE NEDENLERİ
İşsizlik, üretim faktörlerinden biri olan emek faktörünün fiili olarak üretime katılmaması şeklinde
ifade edilmektedir. İşsizliğin en yaygın tanımında, cari ücret düzeyinde ve mevcut çalışma
koşullarında çalışma arzusunda ve gücünde oldukları halde iş bulamayan işgücü işsiz olarak kabul
edilmektedir (Pekin, 2014: 131). Bir kimsenin işsiz olarak nitelendirilebilmesi için 3 noktada fikir
birliğine varıldığı görülmektedir (Wroman, 1999);
 İşi olmamak,
 Çalışmaya hazır olmak,
 İş arıyor olmak.
Dünya genelinde gençlerin işgücü piyasasındaki durumları olumsuz bir seyir izlemektedir. Genç
işsizlik sorunu özellikle birçok batılı ülkenin bu problemle karşı karşıya kalmaları nedeniyle dikkat
çekmektedir (Bayrakdar ve İncekara, 2013: 19-22). Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO)
tanımına göre genç işsiz, 16-25 yaş arası nüfus içerisinde, çalışmak istediği ve iş aradığı halde
referans haftasında işsiz olan ve 15 gün içerisinde iş başı yapabilecek bireylere denilmektedir.
Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat) ise 15-29 yaş aralığını genç nüfus olarak kabul
etmektedir. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre genç nüfus 15-24 yaş aralığıdır. Türkiye İstatistik
Kurumu da (TÜİK) araştırmalarında bu yaş aralığını genç nüfus olarak kabul etmektedir
(www.tuik.gov.tr).
Genç işsizlik sorunu gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede aşılmaya çalışılan bir sorun olarak
görülmektedir. Genç nüfusa sahip olmanın ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Genç nüfusun mal ve hizmetlere olan talebi yüksektir. Talep düzeyindeki bu
canlılığın üretim ve yatırım oranlarını pozitif yönde etkilemesinin yanı sıra üretim sürecine dâhil
edilen genç nüfusun dinamik ve enerjik yapısı ile verimlilik artışlarına yol açacağı ve buna bağlı
olarak da ekonomik dinamizmin artacağı beklenmektedir. Ancak bu beklentilerin karşılanabilmesi
ve gerçeğe dönüşebilmesi için genç işgücünün eğitilmesi ve doğru politikaların uygulanması ile
genç işgücüne istihdam alanlarının oluşturulması gerekmektedir. İstihdam olanaklarının yetersiz
kalması durumunda ise genç işsizlik oranlarında artış olacaktır.
Neo-liberal iktisadın tezlerine dayanan görüşe göre işsizliğin nedeni, işgücü maliyetleri ile işten
çıkarma maliyetlerinin yüksekliği, emek piyasasının katılıkları, yasalar ve güçlü sendikalardır.
Keynes’çi iktisadın tezlerine dayanan görüşe göre ise, milli gelir içindeki ücretlerin payındaki
düşüş ve tüketim talebindeki azalmanın, yatırım ve büyümeyi yavaşlattığı buna bağlı olarak
işsizliğin aslında yüksek ücretlerden değil düşük ücretlerden kaynaklandığı ifade edilmektedir.
Marksist iktisadın tezleri doğrultusunda yapılan açıklama, kapitalizm içinde tam istihdam
olanağının bulunmadığı şeklindedir. Tam istihdam güçlü işçiler anlamına gelmekte, güçlü işçiler
ise kâr oranlarının ve ardından büyümenin düşmesine yol açarak dönemsel krizlere ve artan işsizlik
oranlarına neden olmaktadırlar. Diğer bir açıklamaya göre ise işsizliğin nedenleri, küreselleşmenin
etkilerine bağlanmaktadır. Küreselleşme, firmalar üzerinde rekabet baskılarını artırmakta ve
büyümenin istihdam yaratıcı etkisini düşürmektedir (Ay, 2012: 322- 323).
1980’lerle birlikte küreselleşme eğilimlerinin artması, üretim yapılarının değişmesi ve
teknolojideki gelişmeler dünya genelinde işsizlik oranlarında artışlara neden olurken, özellikle
2008 küresel krizi işsizlik oranlarındaki artışa katkıda bulunmuştur. Yaşanan küresel krizin
etkisiyle işgücü piyasasında işini kaybeden milyonlarca insan olmasına rağmen işsizlik gençler
arasında daha yoğun hissedilmiştir. Ekonomik krizin olumsuz etkisi ile işverenlerin işe en son
girenleri işten çıkarması eğilimine bağlı olarak öncelikle gençlerin işine son verilmesinin yanı sıra
gençler, gelecekle ilgili planlarını ertelemek veya tamamen vazgeçmek zorunda kalmışlardır. Diğer
yandan 2012-2013 yılları arasında yaşanan küresel ekonomik durgunluk genç işsizlik sorununu
daha da derinleştirmiş, gençlerin işsiz kaldığı süreyi arttırmıştır (Günaydın ve Çetin, 2015: 19;
Murat ve Şahin, 2011: 46). İşsizliği makro düzeyde etkileyen bir çok faktör olmakla birlikte, temel
makroekonomik faktörler olarak ekonomik büyüme, enflasyon, doğrudan yatırım ve dışa açıklık
belirtilebilir. Sözü edilen bu makroekonomik faktörler genel işsizlik oranlarını etkilerken doğal
olarak genç işsizlik oranları üzerinde de etkilerde bulunmaktadır.
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3. MAKRO EKONOMİK PERFORMANSIN GENÇ İŞSİZLİĞİ ETKİLEME
KANALLARI
3.1. Ekonomik Büyüme ve Genç İşsizlik
Ekonomik büyüme, iktisatçıların her dönemde en çok tartıştığı konular arasında yer almıştır. En
genel tanımı ile ekonomik büyüme, ülkede kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)
rakamlarının sürekli olarak artmasıdır. Toplumu oluşturan bireylerin yaşam kalitelerinin
arttırılmasının temelinde ekonomik büyümenin sağlanması bulunmaktadır.
Bir ülkede işsizliğin artması, kişilerin gelirini azaltacak, bu da kişilerin harcamalarını kısmasına ve
böylece toplam talebin azalmasına neden olacaktır. Talebin azalması ise, ülkede daha az mal ve
hizmet üretileceği anlamına gelecek, böylece ülke bir durgunluk dönemine girecektir (Dilber,
Eryiğit ve Ayvaz Güven, 2015: 70). Toplam talepte meydana gelen bu daralmanın sonucunda
işgücü talebi azalacaktır. İşgücü talebindeki bu azalmadan yalnızca yetişkin işgücü değil, genç
işgücü de etkilenecek ve genç işsizlik oranlarında artışlar yaşanacaktır (Murat ve Şahin, 2011: 19).
Ekonomik durgunluk döneminde artan genç işsizlik oranları, ekonomideki durgunluğun uzun
sürmesi ve ekonomik kriz haline bürünmesi durumunda daha da derinleşmektedir.

İkinci Dünya Savaşı döneminde ABD ekonomisine ilişkin büyüme ile işsizlik rakamlarını
inceleyen Arthur Okun, işsizlik oranları ve reel büyüme oranı arasındaki sözü edilen bu
ters yönlü ilişkiyi ampirik olarak kanıtlamıştır. Okun, reel büyüme oranının yüksek olduğu
yıllarda işsizlik oranının düştüğünü, aksine reel büyüme oranının düşük düzeyde kaldığı
hatta negatif olduğu yıllarda, işsizlik oranının arttığını saptamıştır. Doğal işsizlik oranı
olarak kabul edilen %4 işsizlik oranını aşan her %1’lik artışın reel GSYİH'yı %3 oranında
azalttığı sonucuna varmıştır. Arthur Okun’un büyüme ile işsizlik oranı arasında bulmuş
olduğu bu ilişki, Okun Kanunu olarak adlandırılmıştır (Plosser and Schwert, 1979: 179186; Göçer, 2015: 2; Demir ve Bakıcı, 2005: 476-486). Ekonomik büyümenin istihdam
yaratacağı ve işsizlik oranlarını düşüreceği beklentisine karşın yapılan bazı akademik
çalışmalarda farklı sonuçların da elde edildiği görülmektedir. Çünkü, çok boyutlu bir sorun
olmasına rağmen işsizliğin, sadece ekonomik büyüme ile ilişkilendirilmesi ya da tek başına
değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılması genellikle bir ekonomik politika yanlışı olarak
karşımıza çıkmaktadır (Yılmaz, 2005: 64)
3.2.

Enflasyon ve Genç İşsizlik

Makro-ekonomik istikrarın sağlanmasının bir yolu, enflasyon oranlarının düşürülmesidir.
Enflasyon, bir çok ülkenin fiyat istikrarını sağlamak amacıyla kontrol altında tutmaya çalıştığı
önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek işsizlik gerekse enflasyon, ülkelerin önemli
ekonomik sorunları arasında yer almaktadır. Ancak, enflasyon ve işsizlik arasında negatif yönlü bir
ilişkinin varlığı, ekonomilerin her iki sorunu aynı anda çözmelerine imkân vermemektedir. Diğer
bir ifade ile, yüksek işsizlik oranlarını düşürmek için izlenen ekonomi politikaları enflasyon
oranlarını arttırmakta, enflasyon oranlarını kontrol altına almak için izlenen ekonomi politikaları da
işsizlik oranlarının yükselmesi ile sonuçlanmaktadır. A.W. Phillips tarafından İngiltere’de ki
nominal işçi ücretleri ve işsizlik oranları ele alınarak yapılan bir araştırmada, bu iki ekonomik
sorun arasında negatif ilişki ampirik olarak ortaya konmuştur (Akerlof, Dickens ve Perry,2000;
Uysal ve Erdoğan, 2003: 36).
İşsizlik oranlarının düşmesi ekonomide toplam talepte bir genişlemeye neden olacaktır. Buna bağlı
olarak da emek piyasasında ücret artışları yaşanacaktır. Ücretlerdeki artışın, emek faktörünün
verimliliğinde bir artış olmaksızın gerçekleşmesi durumunda ise ekonomi reel ücret enflasyonu
içerisine girecektir. Genel olarak kısa dönem Phillips eğrisi analizinde, işsizlik oranı ile enflasyon
arasında negatif yönlü bir ilişki olmasına rağmen uzun dönem analizinde iki değişken arasında
böyle bir ilişki olmadığı kanısı hâkimdir. Buna sebep olan durum ise orijinal Phillips eğrisinin
enflasyon beklentilerine yer vermemiş olmasıdır (Uysal ve Erdoğan, 2003: 38). Enflasyon,
firmaların ücret belirleme yapılarını etkileyerek yüksek fiyatların oluşmasına, üretim maliyetlerinin
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yükselmesine ve karlılık seviyelerinin düşmesine, yatırım kararlarının olumsuz etkilenmesine
neden olmaktadır (Günaydın ve Çetin, 2015: 23; Altay, Tuğcu ve Topçu, 2011: 3-4). Bu durum
istihdam olanaklarının daralmasına yol açarak işsizlik üzerinde negatif etkiler yaratabilmektedir.
3.3.

Yabancı Doğrudan Yatırım ve Genç İşsizlik

Yabancı doğrudan yatırımların (YDY), ekonomi alanında bir çok potansiyel etkilerinin olması
nedeniyle bir çok ülke açısından, daha fazla yabancı doğrudan yatırımın ülkeye çekilebilmesi önem
arz etmektedir. YDY akışlarının, sermaye girişi, pazarlama teknikleri, yönetim becerileri ve yeni
teknolojiler, üretim, istihdam, ihracat, fiyatlar, kişi başına gelir gibi ekonominin bir çok alanını
içine alan etkilerinden söz etmek mümkündür (Javorcik, 2004: 605; Peker ve Göçer, 2010: 1187;
Saray, 2011: 382).
YDY, uluslararası bir yatırımın mülkiyetine tamamen veya kısmen sahip olmak şeklinde
tanımlanmaktadır. Çok uluslu şirketler aracılığı ile gerçekleştirilen YDY, sıfırdan başlayarak yeni
bir sermaye tesisi kurarak veya halen mevcut bir tesisi devralmak biçiminde olabilir. Sıfırdan bir
tesis kurmak şeklinde gerçekleştirilen YDY’ın ülkenin sermaye stokunu arttırıcı etkisi
bulunmaktadır. Buna bağlı olarak yeni üretim kapasitesinin reel üretim artışı yaratması ve istihdam
olanaklarını genişleterek, işsizlik oranlarını düşürmesi beklenmektedir. Ancak YDY’ları
gerçekleştiren çok ulusu şirketler ileri üretim teknikleri kullanmakta (sermaye yoğun teknolojiler)
ve emekten tasarruf etmektedirler. Diğer taraftan çok uluslu şirketlerle rekabet edemeyerek
piyasadan çekilmek zorunda kalan yerli firmaların doğurduğu işsizlik de düşünüldüğü zaman,
YDY’ı çeken ülkeler açısından işsizlik sorununun artacağı söylenebilir (Seyidoğlu, 2009: 621).
YDY’ların sıfırdan tesis kurmak yolu ile yeni bir yatırım yapmak yerine mevcut olan tesislerin
satın alınması ya da birleşme şeklinde gerçekleşmesi durumunda, çok uluslu şirketlerde hâkim olan
“verimlik ve işbölümü” fikrine dayalı olarak istihdam hacminin azaltması ile karşı karşıya
kalınabilmektedir. Bu durumda artan işsizlik probleminin YDY girişi ile hafifleyebileceği
beklentilerinin geçerli olmadığı görülmektedir (Sandalcılar, 2012: 283; Saray, 2011: 399).
Genel olarak, YDY’ın istihdam üzerindeki etkisi üç senaryo ile gösterilebilir. Birincisi, YDY girişi
yeni iş olanakları doğurması aracılığıyla istihdamı doğrudan ya da üretimin yeniden
yapılandırılması aşamasında dolaylı olarak artırabilir. İkinci olarak, YDY, mevcut firmaların
devralınması ve yeniden yapılandırılması ile istihdamı koruyabilir. Üçüncüsü ise, YDY’ın
doğuracağı yoğun rekabet ortamı nedeniyle yerli firmaların kapatılması ve yatırımların azalması
yoluyla istihdam azaltıcı etki yapar. Üçüncü durum gelişmekte olan ülkeler için çok yaygın bir
durum olmakla birlikte, YDY’ın istihdama etkileri ekonomistler tarafından halen tartışılmaktadır
(Pinn, Ching ve Kogid, 2011: 78).
3.4. Dışa Açıklık ve Genç İşsizlik
Neo-klasik yaklaşıma göre ülkeler, iki nedenle dış ticarete yönelmektedir. Bu nedenler, arz ve
talep koşullarındaki farklılıklardır. Üretim faktörleri ülkeler arasında eşit bir şekilde
dağıtılmamıştır, bu nedenle de ülkelerin faktör yapıları farklılıklar göstermektedir. Üretim
faktörlerinin birbiri yerine tam olarak ikame edilememesine bağlı olarak, ülkelerin mal ve
hizmetleri üretirken katlandıkları üretim maliyetleri birbirinden farklı olacaktır. Buna bağlı olarak
bir ülkenin tüm mal ve hizmetleri en düşük maliyetle üretmesi mümkün olmadığından geleneksel
yaklaşıma göre ülkeler, dış ticarete yönelerek, pahalıya ürettikleri mal ve hizmetleri ithalat yolu ile
satın alarak; ucuza ürettikleri mal ve hizmetleri ise ihraç ederek kazanç sağlayacakları
savunulmaktadır (Ayaş ve Çeştepe, 2010: 260-261). Bu çerçevede izlenen dışa açık politikalardan,
ekonomideki monopol yapıların kırılmasını sağlayarak, ekonomiyi rekabetin, teknolojik
gelişmelerin ve yatırımların arttığı bir yapıya dönüştürmesi beklenmektedir.
Dışa açılmalarının sonucunda emek verimliliğinin değişmesi üzerinden işsizlik oranlarında
değişiklikler meydana gelmektedir. Söz konusu ilişkinin büyüklüğü ve yönü, ulusların ve
sektörlerin karakteristiklerine göre ve emek piyasalarının yapısal özelliklerine bağlı olarak gelişmiş
ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasında farklılaşmaktadır (Ocampo & Taylor, 1998: 1539;
Ekinci vd., 2017: 47). Güçlü sektörel ilişkilerin bulunduğu ekonomilerde dış ticaretin istihdam
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üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri de yüksek olurken, zayıf sektörel ilişkilere sahip
ekonomilerde bu etkilerin daha düşük olması beklenmektedir (Ayaş ve Çeştepe, 2010: 260).
Dışa açıklık, işgücü piyasaları üzerinde olumlu ya da olumsuz etkilerde bulunabilmektedir. Dış
ticaretin bir ayağını oluşturan ihracat, uluslararası uzmanlaşma ve işbölümü ile kıt kaynakların
uluslararası alanda daha etkin bir şekilde dağılımını gerçekleştirerek, dış ticaret ilişkisi içinde
bulunan ülkelere olumlu katkılar sağlamaktadır. Ayrıca ihracat artışı ile ülkeler yeni ürünlerle
tanışmakta ve bu ürünlerin talep yapısına bağlı olarak mevcut piyasaya yeni sektörlerin girmesi,
dolayısıyla yeni istihdam alanlarının oluşması söz konusu olabilmektedir. Buna karşın, yine
gelişmekte olan ülkelerde üretimin ithalata bağımlı olması, ithalatın ara maldan çok mamul mallara
yönelik olması, cari açığı artırmakla birlikte, istihdam olanaklarının azalması gibi olumsuz makro
ekonomik gelişmelere de sebep olmaktadır (Sandalcılar ve Noyan Yalman, 2012: 50).
Dışa açık politikaların benimsenerek uygulanmaya çalışılmasından beklenen, monopol yapıların
kırılmasını sağlayarak ekonomiyi rekabetin, teknolojik gelişmelerin ve yatırımların arttığı bir
yapıya dönüştürmesidir. Mal piyasasındaki serbestlik ile ürün çeşitliliğinin arttırılarak, fiyatların
istikrar kazanması ve enflasyonun daha da üstünde fiyat artışına (mark-up fiyatlamaya) engel
olunması söz konusudur. Sermaye piyasasındaki serbestlik ile de para piyasasındaki monopol
yapının kırılmasına katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Ayrıca, dış ticaretin serbestleştirilmesi,
emeğin marjinal fiziki verimliliğinin üzerinde bir ücret almasına da engel olacağından, emek
piyasasında da istikrar sağlanacaktır.

4. LİTERATÜR
Makro-ekonomik faktörlerin genç işsizliği ne şekilde etkilediğini ele alan birbirinden farklı
çalışmalar yapılmıştır. Tablo 1’de makro-ekonomik performans göstergeleri ve işsizlik ilişkisine
yönelik bir literatür taraması yer almaktadır. Tablodan da görüleceği gibi, çalışmaların sonuçları
farklılıklar göstermektedir. Konu ile ilgili çalışmaların ulaştıkları sonuçların farklılığı, ele alınan
ülkelerin, dönemlerin, modellerin ve kullanılan göstergelerin ve incelenen ülkelerin kendilerine
özgü yapılarından kaynaklanabilir.
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Tablo 1: Makro Ekonomik Performans Göstergeleri ve İşsizlik İlişkisine
Yönelik Araştırmalar ve Sonuçları
ÇALIŞMA

KAPSADIĞI
DÖNEM
1994–1999

DEĞİŞKENLER

SONUÇ

Enflasyon-İşsizlik

Ters yönlü bir ilişki

1980–2002

Enflasyon-İşsizlik

Ters yönlü bir ilişki

Bhattarai (2004)

1970–2002

Enflasyon-İşsizlik

Phillips’in ortaya koyduğu ilişki, kısmi olarak
bulunmuştur.

Alya, Tuğcu ve
Topçu (2011)

2000-2009

Enflasyon-İşsizlik

Düşük enflasyon-yüksek işsizlik; düşük
işsizlik- yüksek enflasyon

Günaydın ve Çetin
(2015)

1988-2013

Enflasyon, ekonomik
büyüme, ticari açıklık
ve doğrudan yabancı
sermaye-genç işsizlik

Ticari açıklık, doğrudan yabancı sermaye ve
ekonomik büyümedeki gelişmeler genç
işsizlik oranlarını düşürmekte; enflasyon ve
genç işsizlik değişkenleri arasındaki ilişki
anlamsız.

Göktaş Yılmaz
(2005),

1978-2004

Ekonomik büyümeişsizlik

İktisadi büyümenin işsizliğin oluşmasında
katkısı yoktur.

Uysal ve Alptekin
(2009)

1980-2007

Ekonomik büyümeişsizlik

İktisadi büyümenin işsizliğin oluşmasında
katkısı yoktur.

Kanca (2012)

1970-2010

Ekonomik büyümeişsizlik

Büyüme oranından işsizliğe doğru tek yönlü
bir nedensellik ilişkisi vardır.

2001-2011

Ekonomik büyümeişsizlik

Uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi var.

1998-2002

Dış ticaret-istihdam

Sektörlere göre farklı etkiler vardır.

Tajra (1999)
Uysal ve Erdoğan
(2003)

Dilber, Eryiğit ve
Ayvaz Güven (2015)
Ayaş ve Çeştepe
(2010)
Gül ve Kamacı
(2012)

1980-2010

Dış ticaret-istihdam

İşsizlikten ithalat ve
ihracata doğru bir ilişki bulunamazken; ithalat
ve ihracattan işsizliğe doğru bir nedensellik
ilişkisi vardır.

Sandalcılar ve
Yalman (2012)

1980-2010

Ticari serbestleşme
ile işgücü piyasaları

Anlamsız

Ekinci vd. (2017)

2001-2015

Dışa açıklık-işsizlik

Dışa açıklık işsizlik üzerinde belirleyici bir
özelliğe sahiptir.

Peker ve Göçer
(2010)

2000-2009

Doğrudan yatırımlarişsizlik

Anlamsız

1970-2011

YDY-istihdam

Anlamsız

1970-2009
1970-2009

YDY-istihdam
YDY-istihdam

Anlamsız
Anlamsız

Pinn, Ching ve Kogid
(2011)
Saray (2011)
Sandalcılar, 2012

Makro-ekonomik performans göstergelerinden enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişki Phillips eğrisi
yardımıyla açıklanmaktadır. Tajra (1999) tarafından yapılan çalışmada enflasyon ve işsizlik
arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmış ve 1994–1999 yılları arasındaki dönemi kapsayacak
şekilde Philips Eğrisi, Brezilya ekonomisi için analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda işsizlik ve
enflasyon oranları arasında ters yönlü bir ilişkinin mevcut olduğu ortaya koyulmuştur. Uysal ve
Erdoğan (2003) tarafından yapılan çalışmada ise işsizlik enflasyon ilişkisi, 1980–2002 dönemini
kapsayacak şekilde Türkiye ekonomisi için Philips Eğrisi yardımıyla ele alınmıştır. Çalışmanın
sonucunda, Philips Eğrisini destekleyen bir şekilde enflasyon ve işsizlik değişkenleri arasında
negatif bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır
Bhattarai (2004) tarafından yapılan başka bir çalışmada, işsizlik enflasyon ilişkisi, panel veri
analizi kullanarak OECD ülkeleri için araştırılmıştır. Regresyon sonuçları, 1970–2002 döneminde
OECD ülkelerinde bu iki değişken arasında Phillips’in ortaya koyduğu ilişkinin kısmi olarak
bulunduğunu ortaya koymuştur. Ancak işsizlik oranındaki değişmeleri talep faktörünün etkisinden
çok, içerdekiler dışarıdakiler hipotezi, yaratıcı yıkım teorileri, ücret etkinliği modelleri, işgücü
piyasasının yapısı gibi ülkelerin kendine özgü faktörlerinin etkilediği sonucuna varılmıştır. Alya,
Tuğcu ve Topçu (2011) yaptıkları çalışmada, enflasyon ve işsizlik ilişkisini G8 ülkeleri için
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Pedroni Panel Eşbütünleşme ve Granger nedensellik testi ile analiz etmişlerdir. Çalışmanın sonucu,
gelişmiş ülkelerin oluşturduğu G8 topluluğunda dahi kısa dönemde enflasyonu azaltmak için
uygulanan daraltıcı politikaların işsizliğe, işsizlikle müdahale etmek için uygulanan genişletici
politikaların ise uzun dönemde enflasyona yol açacağını göstermiştir.
Günaydın ve Çetin (2015), 1988-2013 yıllarını kapsayan bir periyodda, enflasyon, ekonomik
büyüme, ticari açıklık ve doğrudan yabancı sermaye ile genç işsizlik arasındaki ilişkiyi
incelemişlerdir. Söz konusu dönem itibariyle, enflasyon ve genç işsizlik değişkenleri arasında
anlamlı bir uzun dönem ilişkisi tespit edilemezken; ticari açıklık, doğrudan yabancı sermaye ve
ekonomik büyümedeki gelişmelerin genç işsizlik oranlarını düşürdüğü sonucuna ulaşılmıştır.
Yabancı doğrudan yatırımların işsizlik üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla Peker ve Göçer
(2010) tarafından yapılan bir çalışmada, Türkiye ekonomisi için 2000-2009 dönemine ait veriler
kullanılmıştır. Sınır testi yaklaşımıyla elde edilen ampirik bulgulara göre, uzun dönemde YDY ile
işsizlik arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki çıkmamıştır. Kısa dönem analizinde ise,
YDY’nin işsizliği, cari dönemde arttırmasına rağmen, iki dönem sonra azalttığı bulgusu tespit
edilmiştir. Pinn, Ching ve Kogid (2011), yabancı doğrudan yatırımlar ve istihdam arasındaki
ilişkiyi 1970-2007 yıllarını kapsayacak şekilde, Malezya ekonomisi için incelemiştir. Çalışmanın
sonucu Malezya’da, özellikle uzun dönemde, yabancı doğrudan yatırımlar ve istihdam arasında
önemli bir ilişkinin olmadığını ortaya koymuştur.
Saray (2011) tarafından yapılan çalışmada da, Türkiye’de 1970-2009 dönemine ilişkin doğrudan
yabancı yatırım-istihdam ilişkisi incelenmiştir. Yapılan ARDL eşbütünleşme testi ve Hata
Düzeltme Modelinin sonuçlarına göre bu konudaki literatür ile paralel olarak Türkiye’ye gelen
doğrudan yabancı yatırımlar ile istihdam arasında uzun dönemli ve istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki bulunamamıştır. Türkiye’de yabancı doğrudan yatırımların istihdama etkisinin analiz edildiği
bir başka çalışmada (Sandalcılar, 2012), 1980-2011 dönemi verileri kullanılmış ve analizde ADF
birim kök testi, PP birim kök testi, Johansen eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testleri
yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, Türkiye’de YDY girişi ile istihdam arasında anlamlı bir
ilişkinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayaş ve Çeştepe (2010) ise dış ticaret değişmelerinin
istihdam üzerindeki etkilerini imalat sanayi kapsamında incelemiştir. Çalışmada, dış ticaret
değişmelerinin istihdam üzerindeki etkilerinin sektörlere göre farklılaştığı, bazı sektörlerde
istihdamı arttırırken, bazılarında ise azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Sandalcılar ve Yalman (2012), Türkiye’de ticari serbestleşme ile işgücü piyasaları arasındaki
nedensellik ilişkisini ortaya koymak amacıyla yaptıkları çalışmada, değişkenler arasında herhangi
bir uzun dönemli ilişkinin olmadığını tespit etmişlerdir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dış
ticaretin istihdam üzerindeki etkisi ise Gül ve Kamacı (2012) tarafından panel veri analizi ile test
edilmiştir. 1980-2010 yıllarını kapsayan söz konusu çalışmanın sonucunda, gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde, işsizlikten ithalat ve ihracata doğru bir ilişki bulunamazken; ithalat ve ihracattan
işsizliğe doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. Ekinci vd. (2017) tarafından yapılan
çalışmada, 2001-2015 dönemi için, seçilmiş AB ülkeleri ve Türkiye’de dışa açıklık düzeylerine
karşı işsizlik oranlarının verdiği tepkiler analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, ele alınan
ülkelerde dışa açıklığın işsizlik üzerinde belirleyici bir özelliğe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Makro-ekonomik performans göstergelerinden biri olan ekonomik büyüme ve işsizlik arasındaki
ilişki, Uysal ve Alptekin (2009) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye ekonomisi açısından 1980–
2007 yılları için VAR modeli yardımıyla test edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucu,
istihdamsız büyüme sorununa destekleyecek şekilde, iktisadi büyümenin yüksek veya düşük oranda
gerçekleşmesinin işsizliğin oluşması anlamında bir katkıya sahip olmadığını ortaya koymaktadır.
Göktaş Yılmaz (2005), ekonomik büyüme ve işsizlik oranları arasındaki ilişkiyi Türkiye ekonomisi
açısından incelemiştir. Her iki değişken arasındaki ilişkinin yönünün Granger nedensellik testi ve
Son tahmin hata kriteri (FPE) ile belirlemeye çalışıldığı çalışmanın sonucuna göre, ekonomik
büyümenin yüksek veya düşük oranda gerçekleşmesi işsizliğin oluşmasında veya işsizliğin
önlenebilmesinde her hangi bir etkiye sahip bulunmamaktadır. Kanca (2012) tarafından yapılan
çalışmada, Türkiye ekonomisinde iktisadi büyüme ve işsizlik oranı arasındaki ilişki 1970-2010
dönemi için ampirik olarak ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular,
Türkiye’de 1970-2010 dönemi için büyüme oranından işsizliğe doğru tek yönlü bir nedensellik
ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Dilber, Eryiğit ve Ayvaz Güven (2015) yaptıkları çalışma ile
Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’de, 2001-2011 dönemi için ekonomik büyüme ve işsizlik
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arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Panel birim kök testleri ve panel eşbütünleşme testleri kullanılarak
yapılan analiz sonuçları, değişkenler arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu
göstermiştir.

5. VERİ SETİ VE UYGULAMA SONUÇLARI
Bu çalışmada OECD ülkelerinde 2006-2015 dönemi için kişi başına düşen GSYİH, enflasyon, dışa
açıklık ve doğrudan yatırımların genç işsizlik üzerindeki etkileri ölçülerek panel regresyon modeli
ile elde edilen sonuçlar değerlendirilecektir. Analizler Stata 14 paket programı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Tablo 2’de çalışmada kullanılan değişkenler ile verilerin hangi kaynaklardan
elde edildiği gösterilmektedir.
Tablo 2: Değişkenler
Açıklama
SGP-Sabit
Kişi Başına Düşen GSYIH
Fiyatlarla- $
Değişken

Veri Kaynağı
Dünya Bankası

Dışa Açıklık

İthalat/İhracatın
GSYİH’daki PayıNet TicaretMilyon $

OECD

Yabancı Doğrudan Yatırım

Net YDY- $

Dünya Bankası

Enflasyon

TÜFE- %

OECD

Genç İşsizlik Oranı

GİO- %

OECD

Kurulacak olan ekonometrik modelde sahte regresyon probleminin olmaması için modelde yer
alacak tüm değişkenlerin durağan olması gerekmektedir. Bu amaçla değişkenlerin durağanlıkları
incelenmiş ve “sabitli model” ve “sabitli ve trendli model” birim kök testleri uygulanarak sonuçları
Tablo 3’de sunulmuştur.
Test Yöntemi
Hadri
LLC
IPS
Hadri
LLC
IPS
Hadri
LLC
IPS
Hadri
LLC
IPS
Hadri
LLC
IPS

Tablo 3: Birim Kök Testi Sonuçları
I(0) Sabitli Model
I(0) Sabit ve Trendli Model
Kişi Başına Düşen GSYIH
12.9147**
8.8300**
-5.6672**
-14.6734**
-1.3901*
-3.5707**
Dışa Açıklık
14.4132**
11.1649**
-8.5806**
-9.9340**
-2.3093**
-1.1076
Yabancı Doğrudan Yatırım
5.5008**
1.4111*
-15.6246**
-14.2737**
-7.5891**
-4.7416**
Enflasyon
9.5437**
0.7291
-7.1526**
-21.1572**
-2.8402**
-6.5065**
Genç İşsizlik Oranı
18.5106**
11.6038**
-9.4601**
-9.4219**
-3.9411**
-1.5686*

** ve * sırasıyla %1 ve %10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. Değişkenlerin gecikme
uzunlukları Akaike bilgi kriterine göre belirlenmiştir.
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Birim kök testi sonuçlarına göre tüm değişkenler seviyelerinde durağandır. Böylelikle sahte
regresyon sorunu ortadan kalmış olmaktadır. Makro ekonomik performans ve genç işsizlik oranı
arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla kurulan regresyon modeli şöyledir:
Genç İşsizlik Oranı it =0  1KBDGSYIH it   2 Dışa Açıklık it  3 YDYit   4 Enflasyon it

Tahminlenecek olan regresyon modelinin tesadüfi etkilere mi yoksa sabit etkilere mi sahip
olduğunu belirlemek amacıyla Hausman (1978) testinden yararlanılmaktadır. Hausman testi, H0:
Katsayılar arasındaki fark sistematik değildir (Tesadüfi Etkiler Modeli geçerlidir) hipotezinin test
edildiği bir testtir. Model 1 için uygulanan Hausman testi sonuçları (  2 =79.64 [0.000]) sabit
etkiler modelinin geçerli olduğunu göstermektedir. Sabit etkiler model tahmin sonuçları Tablo 4’te
verilmektedir.
Tablo 4. Model Tahmin Sonuçları

Bağımlı Değişken: Genç İşsizlik Oranı
KBDGSYIH
Dışa Açıklık
YDY
Enflasyon
Sabit

Katsayılar
-0.0016 (0.000)
0.00005 (0.000)
0.000003 (0.953)
-0.7483 (0.000)
78.7035 (0.000)

Kurulan bu sabit etkiler modelinde otokorelasyon sorununun olup olmadığını incelemek amacıyla
Baltagi Wu LBI testi uygulanmıştır. Test sonucunda elde edilen değerler modelde otokorelasyon
sorunu olduğuna işaret etmektedir (Baltagi-Wu LBI = 0.5318, DW = 0.8048). Söz konusu
modelde değişen varyans olup olmadığı sorunu ise Wald testi yardımıyla incelenmiştir. Wald testi
sonucuna göre (  2 =8746.43 [0.000] ) modelde değişen varyans sorunu mevcuttur. Aynı zamanda
yatay kesit bağımlılığının da bulunduğu (Pesaran testinin test değeri 16.970(0.000) olarak
bulunmuştur) panel regresyon modeli için robust tahmincilerden yararlanılarak model yeniden
tahminlenmiş ve Tablo 5’de verilen sonuçlar elde edilmiştir.
Tablo 5.: Robust Tahmin Sonuçları

Bağımlı Değişken: Genç İşsizlik Oranı
KBDGSYIH
Dışa Açıklık
YDY
Enflasyon
Sabit

Katsayılar
-0.0016 (0.000)
0.00005 (0.106)
0.00003 (0.959)
-0.74834 (0.000)
78.70351 (0.000)

Tablo 5’de verilen robust tahmin sonuçlarına göre enflasyon ve kişi başına düşen GSYIH ile genç
işsizlik oranı arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve ters yönlü bir ilişki mevcuttur. Buna karşın
dışa açıklık ve YDY’lar genç işsizliği istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde etkilememektedir.
Yapılan analiz sonuçlarına göre (Tablo 4 ve Tablo 5), enflasyon değişkeninde meydana gelen artış,
genç işsizlik oranlarını düşürmektedir. Makro-ekonomik istikrarsızlığın azaltılmasının bir yolunun,
enflasyon oranlarının düşürülmesi olduğu çalışmanın teorik kısmında belirtilmiştir. Ancak,
Keynesyen iktisadi görüşe göre (Berber ve Artan, 2004: 2-3), ekonomide eksik istihdam
seviyesinde enflasyonla ekonomik büyüme arasında aynı yönde ilişki bulunmaktadır.
Ekonomilerde kontrol edilebildiği sürece, enflasyon oranında yaşanacak artışlar ekonominin
canlanmasını sağlamaktadır. Çünkü enflasyon dönemlerinde yatırımcılar, talepteki artış ve buna
bağlı olarak fiyatlardaki artışlar nedeniyle kârlılıklarını yükseltmek amacıyla üretim kapasitelerini
arttırma eğilimine sahip olmaktadırlar. Böylece, yatırım düzeyindeki artışlar istihdam olanaklarının
doğmasına yol açarak, işsizlik düzeyinde düşüşe neden olmakta, dolayısıyla da genç işsizlik
oranında azalmalara katkıda bulunmaktadır.
Analiz sonuçları, KBDGSYIH değişkenindeki artışın genç işsizlik oranlarını düşüreceğini
göstermektedir. KBDGSYIH düzeyindeki artışlar, bireylerin harcamalarının artmasına dolayısıyla
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talep artışlarına yol açmaktadır. Talep düzeyindeki genişlemeye bağlı olarak üretim ve yatırım
kapasitesi artmakta ve istihdam olanakları doğmaktadır. Ekonomide yaşanan bu canlanma
döneminde işgücüne olan talep artmakta ve buna bağlı olarak işsizlik oranlarında, doğal olarak da
genç işsizlik oranlarında düşüş yaşanmaktadır.
Tablo 4 ve Tablo 5’ten de görüldüğü gibi analiz sonuçlarına göre dışa açıklık ve yabancı doğrudan
yatırım değişkenlerinin genç işsizlikle ilişkisi anlamsız bulunmuştur. Serbest ticaret

politikalarının ülke ekonomileri üzerinde, üretim ve kaynak açığını karşılamak, geniş bir
piyasa hacmi yaratmak, rekabet, ekonomik dinamizm gibi etkilerinin olduğunu
söyleyebiliriz. Ancak, serbest ticaret, yerli firmaların rekabet edemeyecekleri bir piyasaya
açılmalarını sağlıyorsa, bu durum yatırım düzeyinde düşüş ve buna bağlı olarak istihdam
olanaklarında daralma ile sonuçlanabilmektedir. Serbest dış ticaret politikaları özellikle az gelişmiş
ülkeleri, ekonomik kalkınmaları için ihtiyaç duyulan yatırım mallarının ithalatı yerine; yüksek gelir
gruplarının lüks tüketim malları ithalatına yönlendirerek, sınırlı döviz kaynaklarının israfına neden
olabilmektedir. Benzer şekilde dışa açıklık, söz konusu ülkelerde yeni endüstrilerin kurulmasını
engelliyorsa ya da kurulmuş genç endüstrilerin olgunluk aşamasına ulaşmalarına imkân vermeden
endüstriden çekilmelerine yol açıyorsa, istihdam üzerinde olumlu katkılarda bulunamayacaktır.
YDY’ın istihdam üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı, diğer bir ifade ile işsizliğin
azaltılmasında YDY’ın katkısının olmadığı ifade edilebilir. Yabancı yatırımların portföy yatırımı
şeklinde gerçekleştirilmesinden ziyade doğrudan yatırım niteliğinde gerçekleştirilmesi durumunda

üretim ve istihdamı arttırmak suretiyle, ülkelerin gelirlerinde ve refahında bir artış
gerçekleştirerek, uluslararası rekabet gücü üzerinde de olumlu katkılarda bulunması
beklenmektedir. Ancak gerçekleştirilen yabancı doğrudan yatırımlar da her durumda istihdam
yaratmayabilmektedir. Özellikle mevcut bir tesisin satın alınması veya mevcut tesise ortak
olunması durumlarında, yabancı doğrudan yatırımlardan beklenen olumlu katkı yerini
bulmamaktadır. YDY’ları gerçekleştiren çok ulusu şirketlerin ileri üretim teknikleri kullanarak
emekten tasarruf etmelerine ek olarak, çok uluslu şirketlerle rekabet edemeyerek piyasadan
çekilmek zorunda kalan yerli firmalar da düşünüldüğü zaman, YDY’ın her durumda, ülkelerin
işsizlik sorununa çözüm olamadıkları görülmektedir.

6. SONUÇ
Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke için kronik bir sorun haline gelen genç işsizlik özellikle
2008 krizinden sonra dünya çapında hızlı bir şekilde artmaya devam etmiştir. Genç işsizlik oranının
değişimini etkileyen pek çok unsur bulunmakla beraber temel makroekonomik faktörler bu
çalışmada dikkate alınmış ve ekonomik büyüme, dışa açıklık, doğrudan yatırımlar ve enflasyon
değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada OECD üyesi 34 ülkenin 2006-2015 dönemlerine ait verileri
değerlendirmeye dahil edilmiştir.
Panel regresyon model sonuçlarına göre, söz konusu ülkelerin ele alınan dönemlerinde genç işsizlik
oranları doğrudan yatırımlar ve dışa açıklıktan etkilenmemektedir. Yabancı doğrudan yatırımlara
dair bu sonuç literatürde yer alan pek çok çalışma ile uyuşmaktadır. İş gücü piyasalarında olumlu
ve olumsuz etkileri bulunabilen dışa açıklık bu çalışmada genç işsizlik üzerinde anlamlı bir etkiye
sahip bulunmamıştır. Farklı ülke grupları ile çalışıldığında işsizlik oranları üzerinde belirleyici bir
etkisi bulunabilen dışa açıklık, gelişmiş ve gelişmemiş ülke ekonomilerinde farklı etkilerde
bulunabilmektedir.
Reel büyüme oranlarının yüksek olduğu dönemlerde işsizlik oranlarında düşüş görülmesi, GSYIH
ile işsizlik oranları arasında “Okun Yasası” olarak adlandırılan bir ilişkinin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bu çalışmada elde edilen model sonuçları OECD üyesi bu 34 ülke için Okun Yasasının
geçerli olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda enflasyona dair farklı sonuçları içeren çalışmalar
bulunan literatüre, bu çalışma genç işsizlik oranı ile aralarında ters yönlü ve anlamlı bir ilişki
bulması noktasında katkı sağlamaktadır.

1048

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

7. KAYNAKLAR
ALTAY, B. Tuğcu, C.T. ve Topçu, M. (2011).“İşsizlik ve Enflasyon Oranları Arasındaki
Nedensellik İlişkisi: G8 Ülkeleri Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi,
(XIII) II
AKERLOf, G.A., Dickens, W.T. ve Perry, G. L. (2000). “Near-Rational Wage And Price Setting
and the Long-Run Phillips Curve”, Brookings Papers on Economic Activity, (1), ss. 1-60.
AY, S. (2012). “Türkiye’de İşsizliğin Nedenleri: İstihdam Politikaları Üzerine Bir
Değerlendirme”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, (19) 2, ss.321-341.
AYAŞ, N. ve Çeştepe, H. (2010). “Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Türk İmalat
Sanayi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, (15) 2, ss. 259-281.
BAYRAKDAR, S. ve İncekara, a. (2013). “Türkiye’nin Genç İşsizlik Profili”, Çalışma İlişkileri
Dergisi, (4), 1, ss. 15-38
BERBER, M. ve Artan, S. (2004). Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği.
Turkish Economic Association, Discussion Paper 2004/21.
BHATTARAİ, R. K., (2004). “Unemployment-InflationTrade-offs in OECD Countries:
Lessons From Panel Data and Theories of Unemployment”, http://www.hull.ac.uk/php/
ecskrb/uninfl.pdf, (Erişim Tarihi: 16/06/2017).
DİLBER, İ., Eryiğit, P. ve Ayvaz Güven, E.T. (2015). “Türkiye ve AB Ülkelerinde Ekonomik
Büyüme ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme”, Uluslararası Alanya İşletme
Fakültesi Dergisi, (7), 1, ss. 69-7
EKİNCİ, R. vd. (2017). “Dışa Açıklık ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Seçilmiş AB Ülkeleri ve
Türkiye Üzerine Zamana Göre Değişen Parametreli Bir Analiz”, Sosyoekonomi, (25)
31, ss.45-73.
FELDESTEİN, M. (1994), “Taxes, Leverage and the National Return on Outbound Foreign
Direct Investment”, NBER Discussion Paper, 4689, National Bureau of Economic
Research, Cambridge, Mass.
GÖÇER, İ. (2015). “Okun Yasası: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, Uluslararası Ekonomik
Araştırmalar Dergisi, (1)1, ss. 1-12.
GÜL, E. Ve Kamacı, A. (2012). “Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri
Analizi”,
Anadolu
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Dergisi,
(12)
4,
https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/handle/11421/131
GÜNAYDIN, D. ve Çetin, M. (2015). “Genç İşsizliğin Temel Makroekonomik Belirleyicileri:
Ampirik Bir Analiz”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22), ss.
17-34.
JAVORCİK, B. S. (2004). “Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of
Domestic Firms? In Search of Spillovers through Backward Linkages”, The American
Economic Review, 94 (3), ss. 605-627.
KANCA, O.C. (2012). “Türkiye’de İşsizlik ve İktisadi Büyüme Arasındaki
Nedenselliğin Ampirik Bir Analizi”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21)2, ss. 118.
MURAT, S. ve Şahin, L. (2011). AB’ye Uyum Sürecinde Genç İşsizliği, İstanbul: İTO Yayınları
MURAT, S. ve Şahin, L. (2011). “Nedenleri ve Sonuçları Bakımından Gençler Arasında
Yaygınlaşan İşsizlik”, Sosyoloji Konferansları Dergisi, (44), ss. 1-48.
WROMAN, W. 1999. “Unemployment And Unemployment Protectıon In Three Groups Of
Countrıes”, Social Protection Discussion Paper Series, No: 9911 (Mayıs), Social Protection
Unit Human Development Network The World Bank.
OCAMPO, J.A. ve Taylor, L. (1998), “Trade Liberalisation in Developing Economies: Modest
Benefits but Problems with Productivity Growth, Macro Prices and Income
Distribution”, The Economic Journal, (108), ss. 1523-1546.
PEKER, O. ve Göçer, İ. (2010). “Yabancı Doğrudan Yatırımların Türkiye’deki İşsizliğe
Etkisi:Sınır Testi Yaklaşımı”, Ege Akademik Bakış, (10) 4, ss. 1187-1194.
PEKİN, T. (2014). Milli Gelir Para İstihdam Makro Ekonomi, İzmir: Zeus Kitabevi, Ekonomi
Dizisi Yayın No 2.
1049

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

PİNN, S.L.S., Ching, K.S. ve Kogid, M. (2011), “Empirical Analysis of Employment and
Foreign Direct Investment in Malaysia: An ARDL Bounds Testing Approach to
Cointegration”, Advances in Management and Applied Economics, 1(3), ss.77-91.
PLOSSER, C.I. and Schwert, W. (1979). Potential GNP: Its Measurement and
Significance,Carnegic-Rochester Conference Series on Public Policy, ss.179-186.
SANDALCILAR, A.R. (2012). “Türkiye’de Yabancı Doğrudan Yatırımların İstihdama Etkisi:
Zaman Serisi Analizi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (26) 3-4, ss.
273-285.
SANDALCILAR, A.R. ve Noyan Yalman, İ. (2012). “Türkiye’de Dış Ticaretteki
Serbestleşmenin İşgücü Piyasaları Üzerindeki Etkileri”, Eskişehir Osmangazi
Universitesi İİBF Dergisi, (7) 2, ss. 49-65.
SARAY, M.O. (2011). “Doğrudan Yabancı Yatırımlar-İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği”,
Maliye Dergisi, (161), ss.381-403.
SEYİDOĞLU, H. (2009). Uluslararası İktisat Teori, Politika ve Uygulama, İstanbul: Güzem
Can Yayınları (Gelş. 17. b.)
TAJRA, H. F. (1999). “ The Philips Curve in Brazilian Economy After Real Plan”, The
George Washington University, The Minerva Program, https://docmh.com/the-phillipscurve-in-brazilian-economy-after-real-plan-pdf (16/06/2017).
TÜİK,(2015). İstatistiklerle Gençlik 2014.
UYSAL, D. ve Alptekin, V. (2009). “Türkiye Ekonomisinde Büyüme – İşsizlik İlişkisinin Var
Modeli Yardımıyla Sınanması (1980 – 2007)”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, (25), ss. 69-78
UYSAL, D. ve Erdoğan, S. (2003). “Enflasyon İle İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki ve Türkiye
Örneği”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (6), ss. 35-47.
YILMAZ, Ö.G. (2005). “Türkiye Ekonomisinde Büyüme İle İşsizlik Oranları Arasındaki
Nedensellik İlişkisi”, Ekonometri ve İstatistik Dergisi, (2), ss. 11-29.

1050

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

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINDA
SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ÖNEMİ:
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
THE IMPORTANCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON
UNİVERSITY STUDENTS’ SUCCESSES: AN EXAMPLE OF
KASTAMONU UNIVERSITY
Orhan KANDEMİR1

Tahir BENLİ 2

Merve USLU 3

Anahtar Kelimeler: Öğrencilerin başarısı, Sosyo-ekonomik faktörler, Ekonomik kalkınma.
Key words: Students success, Socio-economic factors, Economic development.

GIRIŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Bir ülkenin kalkınmasında, eğitim en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Fakat eğitim
faaliyetlerinin ülke kalkınmasında beklenen olumlu etkiyi sağlayabilmesi, verilen eğitimin kaliteli
olmasına bağlıdır. Eğitimin her aşamasında olduğu gibi, üniversitelerinde çağın gereklerine uygun
bir ders müfredatına sahip olmaları gereklidir. Ancak teorik olarak iyi bir müfredata sahip olmak
kesin olarak beklenen olumlu etkiyi sağlayamayabilir. Çünkü dersler kadar, bu derslerin öğrenciler
tarafından iyi öğrenilmesi de hayati bir öneme sahiptir.
Öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılı olmaları, onların ileride daha iyi bir iş bulmalarına,
verimli çalışmalarına dolayısıyla hem kendilerinin hem de toplumun refah düzeyinin yükselmesine
yol açacaktır. Bunun yanında devletin beşeri sermaye birikimini artırmak için, her ilde üniversite
açarak katlandığı maliyetlere rağmen, öğrencilerin eğitim sürecinde başarısız olmaları eğitim
yatırımlarının uzun vadede beklenen getirisini de düşürecektir.
Bu bağlamda çalışmanın amacı; Üniversite öğrencilerinin başarılarının, önemli olduğu düşünülen
bazı sosyo-ekonomik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Analizde
öğrencilerin başarı düzeyinin belirleyicisi olarak alttan aldıkları derslerin sayısı dikkate alınmıştır.
Çalışmada ele alınan sosyo-ekonomik faktörler ise sırasıyla; öğrencilerin yaşı, en uzun yaşadıkları
yerleşim birimi, eğitimleri sırasında barınmakta oldukları yer, öğrencilerin ailelerinin ortalama
aylık geliri ve öğrencilerin aylık harcamalarıdır.
Çalışma sonucunda elde edilecek bulgular çerçevesinde getirilecek önerilerle, konu ile ilgili gerekli
tedbirlerin alınması, dolayısıyla ülkenin sosyal kalkınma sürecine katkı sağlanması beklenmektedir.

LITERATÜR TARAMASI
İçsel büyüme modelleri ile büyümenin; bilgi, beşeri sermaye, ar-ge, teknolojik gelişme gibi
belirleyicilerden bağımsız olarak ele alınamayacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle devlete, bizzat eğitim
öğretim hizmetlerini yerine getirmesi, üniversite- sanayi işbirliğinin sağlanması gibi görevler
verilmiştir (Berber, 2011:158-159). Bu nedenle kamu otoriteleri az gelişmişlik kısır döngüsünü
1
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3
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kırmak için eğitim –öğretim hizmetlerine önem vermekte bu alanda yatırım yapmak için her türlü
fedakârlığa katlanmaktadır.
Günümüzde bir ülkenin en önemli serveti sahip olduğu nitelikli insan gücüdür. Ülkelerin nitelikli
bir nüfusa sahip olmaları, kaynaklarını daha verimli şekilde kullanmalarına dolayısıyla ekonomik
gelişmelerine yol açacaktır (Yumuşak, 2008:4).
Eğitim kurumlarında verilecek iyi eğitim sayesinde elde edilecek vasıflı ve donanımlı insan
kaynağı ülkenin önemli bir gücü haline gelecektir (Sarıer, 2016). Çünkü ekonomik kalkınma, bu
gün yalnızca ülkelerin maddi anlamda zengin olmalarını değil, bunun yanında bu zenginliği
sürdürebilecek yüksek vasıfta insan gücüne sahip olmalarını ifade etmektedir (Han ve Kaya,
2008:113). Özellikle küreselleşme süreciyle birlikte ülkelerin ayakta kalabilmelerinin temeli,
rekabet gücü yüksek ürünleri üretebilme yeteneğine sahip genç beyinlere çağın gereklerine uygun
eğitimi ve fırsatı verebilmelerine bağlıdır.
Eğitimin ülke kalkınmasındaki öneminin anlaşılması nedeniyle, çağın gereklerine uygun eğitimin
verilmesi kadar öğrencilerin bu eğitimden azami ölçüde yararlanabilmesi de araştırmaya değer bir
konu olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen sosyoekonomik faktörlerin neler olduğu ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır.
Örneğin Sarıer (2016) yaptığı çalışmada, öğrencilerin ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyi ile
akademik başarıları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğunu vurgulamıştır. Çiftçi ve
Çağlar (2014), öğrencilerin YGS sayısal puanları türünde, annenin eğitim düzeyindeki artışın,
babanın eğitim düzeyindeki artışa oranla, etkisinin daha büyük olduğunu ifade etmiştir. Gök
(2015), yaptığı çalışmada, ailenin aylık gelir düzeyinin, akademik başarı üzerinde istatistikî olarak
anlamlı bir etkiye sahip olduğunu tespit etmiştir. Özer ve Sarı (2009), üniversite öğrencilerinin
derslere devamsızlığı, sınıfı, bölümü, okuduğu bölümü sevip sevmediği, gibi hususların onların
başarısı üzerinde istatistiksel olarak etkili olduğunu ifade etmiştir. Ayyıldız vd. (2014), yine
üniversite öğrencileri ile ilgili yaptıkları çalışmada akademik ortalama ile öğrencilerin yaş ve
sınıfları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki belirlemelerine karşın, akademik ortalama ile anne,
baba eğitimi, öğrencinin ikamet ettiği yer arasında farklılık olmadığını tespit etmiştir.

TASARIM VE YÖNTEM
Çalışmada, üniversite öğrencilerinin başarılarının, önemli olduğu düşünülen bazı sosyo-ekonomik
faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için bir anket formu oluşturulmuştur. Anket
formu ile öğrencilere, akademik başarılarını etkilediği düşünülen demografik özellikleri ve sosyoekonomik koşullarıyla ilgili sorular yöneltilmiştir. Anket formunda yer alan soruların tamamı
nominal ve ordinal ölçeğe göre hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini Kastamonu Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri oluşturmakta olup, hazırlanan anket, olasılıklı
olmayan örnekleme yöntemlerinden kota örneklemesi (mevcut dört bölümde-İktisat, İşletme,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Finans-bulunan sınıf/şube sayılarına göre) ile
belirlenen 450 öğrenciye, 10-14 Nisan 2017 tarihleri arasında uygulanmıştır. Dağıtılan anket
formlarından 11 adedi geri dönmeme ve eksik cevaplama nedeniyle değerlendirmeye alınmamış
olup, analizler 439 katılımcı üzerinden SPSS paket programı ile yapılmıştır. Anket formunda yer
alan soruların tamamı nominal ve ordinal ölçeğe göre hazırlandığından, öğrencilerin başarılarında
önemli görülen bazı sosyo-ekonomik faktörlere göre farklılıkların belirlenmesi için parametrik
olmayan analiz yöntemlerinden Ki-kare analizi kullanılmıştır.
Literatürde öğrencilerin akademik başarılarının ölçümünde genellikle akademik not ortalaması
kullanılmıştır (Tunçel ve Saracaloğlu, 1999; Ayyıldız vd., 2014; Kaya vd., 2012). Çalışmamızda,
literatürden farklı olarak öğrencilerin akademik başarı düzeyleri alttan aldıkları ders sayıları (alttan
hiç dersim yok, 1,2,3,4,5 ve üzeri) ile ölçülmüştür.
Araştırma amacına göre oluşturulan araştırma hipotezleri şunlardır;
H1: Başarı (öğrencilerin alttan aldıkları ders sayısı) ile öğrencilerin yaşları arasında fark vardır.
H2: Başarı ile öğrencilerin en uzun yaşadığı yerleşim yeri arasında fark vardır.
H3: Başarı ile öğrencilerin barınmakta oldukları yer arasında fark vardır.
H4: Başarı ile öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık gelirleri arasında fark vardır.
H5: Başarı ile öğrencilerin aylık harcamaları arasında fark vardır.
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmaya katılan öğrencilerin % 54,44‘ü (239 öğrenci) kadın, % 45,56‘sı (200 öğrenci) erkektir.
Ki-Kare Analizi Sonuçları;
*Başarı ile öğrencilerin yaşları (18-19-20-21-22-23 ve üzeri) arasında (p<0,05, χ2: 48,061, df:25, p:
0,004),
*Başarı ile öğrencilerin en uzun yaşadığı yerleşim yeri (şehir, ilçe, kasaba-köy) arasında (p<0,10,
χ2: 18,066, df:10, p: 0,054),
*Başarı ile öğrencilerin barınmakta oldukları yer (arkadaşlarıyla evde, özel-apart, devlet yurdu,
ailesiyle birlikte) arasında (p<0,05, χ2: 37,362, df:15, p: 0,001),
*Başarı ile ailelerinin ortalama aylık gelirleri (0-1000,1001-2000,2001-3000,3001-4000,40015000,5001-6000,6001-7000 ve 7001 ve üzeri) arasında (p<0,05, Fisher’s Exact: 46,560, p: 0,045),
*Başarı ile öğrencilerin aylık harcamaları (0-500,501-1000,1001-1500,1501 ve üzeri) arasında
(p<0,05, Fisher’s Exact: 30,569, p: 0,006), anlamlı fark bulunmuştur.
Alttan alınan ders sayılarının, yaş, en uzun yaşadığı yerleşim yeri, barınma durumu, ailenin
ortalama aylık geliri ve öğrencinin aylık harcama grupları, içerisindeki % dağılımlarını
incelediğimizde;
Yaş: Alttan hiç dersi olmayanların oranı, 18, 19, 20 yaşındaki öğrenci gruplarında, 21, 22, 23
yaşındaki öğrenci gruplarına göre daha yüksek bulunmuştur. Alttan 4 ve üzeri dersi olanların
oranının ise 21, 22, 23 yaşındaki öğrenci gruplarında görece daha yüksek olduğu görülmüştür.
Yaşadığı yerleşim yeri: Alttan dersi olmayanların oranı, kasaba- köyden gelen öğrenci grubu içinde
en yüksek paya sahiptir. Alttan 4 ve üzeri derse sahip olanların oranı şehirlerden gelen öğrenci
grubu içinde en yüksek paya sahiptir.
Barınma Durumu: Alttan dersi olmayanların oranının en yüksek olduğu grup, ailesiyle birlikte
yaşayanlardır. Daha sonra devlet yurdunda kalanlar gelmektedir. Buna karşın, alttan dersi
olmayanların oranının en düşük, 4 ve üzeri dersi olanların oranının en yüksek olduğu grup ise
arkadaşlarıyla evde kalanlardır.
Ailenin ortalama aylık geliri: Alttan dersi olmayanların oranının en yüksek olduğu grup, % 41,18
ile 7001 TL. ve üzeri gelire sahip aile çocukları iken, bunu %40 ile 0-1000 TL. gelir grubu ve
%39,84 ile 1001-2000 TL. gelir grubundaki aileler izlemektedir.
Aylık harcama: Alttan dersi olmayanların oranının en yüksek olduğu grup, 0-500 TL. aylık
harcama yapabilen öğrenciler iken, alttan dersi olmayanların oranının görece en düşük olduğu grup
ise 1501 ve üzeri harcama yapabilen öğrencilerdir.

SONUÇ, ÖNERILER VE KISITLAR
Çalışma sonucunda elde edilen bulguları şu şekilde yorumlayabiliriz;
* Alttan hiç dersi olmayanların oranının 21, 22, 23 yaşındaki öğrenci grupları içinde görece düşük
olmasına karşın, aynı yaş grubu içinde, alttan 4 ve daha yukarı dersi olanların oranının daha yüksek
olması yaşları daha küçük olan öğrencilerin, daha başarılı olduğu, ileri yaşlardaki öğrencilerin
çalışmak vb. nedenlerle derslerine daha az zaman ayırabildikleri şeklinde yorumlanabilir.
* Alttan dersi olmayanların oranının kasaba- köyden gelen öğrenci grubu içinde görece yüksek
düzeyde olmasına karşın, 4 ve üzeri derse sahip olanların oranının şehirlerden gelen öğrenci grubu
içinde görece yüksek olması, köy ve kasaba gibi küçük yerleşim yerlerinden gelen öğrencilerin
daha başarılı olduklarını göstermektedir. Bu durum sosyo-ekonomik gelişme düzeyi şehirlere göre
daha düşük düzeyde olan kasaba ve köylerden gelen öğrencilerin, eğitimlerini başarılı bir şekilde,
bir an önce tamamlayıp iş hayatına atılmak konusunda daha motive olmalarından kaynaklanabilir.
*Alttan dersi olmayanların oranının en yüksek olduğu grubun ailesiyle birlikte yaşayanların ve
devlet yurdunda kalanların olması öğrencilerin başarısında ailenin desteğinin önemini ifade
etmekle birlikte, devlet yurtlarında öğrencilerin iyi bir çalışma ortamına sahip oldukları şeklinde
yorumlanabilir. Buna karşın, 4 ve üzeri dersi olanların oranının en yüksek olduğu grubun
arkadaşlarıyla evde kalanlar olması öğrencilerin arkadaşlarıyla birlikte kaldıkları evlerde iyi bir
çalışma ortamını yakalayamadıkları şeklinde yorumlanabilir. Bu nedenle ailelerin, çocuklarının
1053

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

eğitim gördüğü yerde ikamet etme imkânları olmadığı durumlarda, onları devlet yurtlarına
yönlendirmeleri olumlu bir tercih olarak görülmektedir. Bunun yanında üniversitenin olduğu her il
ve yerleşim yerinde mevcut öğrenci sayısına uygun kapasitede devlet yurdu imkânı sağlanmalıdır.
*Alttan dersi olmayanların oranının, genellikle düşük gelir grubundaki ailelerde ve en düşük
harcama yapabilen öğrenci grubunda yüksek olması, yoksul öğrencilerin eğitim hayatında daha
başarılı olduklarını göstermektedir. Bu durum yoksul öğrencilerin ailelerine yük olmaktan ve
yoksulluk kısır döngüsünden bir an önce kurtulmak için daha motive şekilde ders çalıştıkları,
şeklinde yorumlanabilir. Yoksul öğrencilerin bu başarısında hiç kuşkusuz devletin sağladığı burs ve
kredi imkânları da önemlidir.
Anket çalışmalarının zaman ve maliyet kısıtlarına sahip olması nedeni ile sadece Kastamonu
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine uygulanması araştırmanın sınırlılığı
olup, ankete katılan tüm öğrencilerin anket sorularını anladıkları ve doğru cevap verdikleri
varsayılmıştır.
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GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Ülkelerin sosyal ve ekonomik değişimlerinde girişimciler önemli rol üstlenmekte ve girişimciliğin
güncel bir alan olma özelliği artarak sürdürmektedir. Girişimciler ekonomiye önemli bir fayda
getirmelerinin yanında, sosyal ve ekonomik anlamda da ülkelere değer katmaktadırlar. Bu nedenle
Türkiye benzeri, fazlasıyla genç nesile sahip ülkelerin kayda değer şekilde gelişmesinde, yeni iş
alanlarının açılması ve yeni iş yapma modellerinin oluşturulması çalışmalarının yapılması
gerekmektedir. Bu bağlamda potansiyel girişimcilere yeterli düzeyde eğitimler verilerek sistematik
bir şekilde yetiştirilmeleri büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmanın amacı; Uygulamalı Girişimcilik dersinin, öğrencilerin kendi işlerini kurabilme
düzeylerine bir katkısının olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu araştırmada Uşak Üniversitesi
Mühendislik ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinde öğrenim görmekte olan 300 öğrenci üzerinde
tek grup öntest-sontest deneysel desen yöntemi uygulanmıştır. 10 sorudan oluşan ölçek çalışması
öğrencilerin girişimcilik düzeylerini derecelendirmektedir. Elde edilen veriler SPSS-19 programı
ile Paired Sample T Test (Eşleştirilmiş Örnek T Testi) kullanılarak analiz edilmiştir.

LİTERATÜR TARAMASI
Yapılan literatür taramasından girişimcilik, kendi işini kurma ve üniversite gençlerinin
girişimciliğe bakışlarına dair yapılan araştırmalar incelenmiş ve bu konudaki makaleler taranmıştır.
Girişimciyi tanımlarken, kaynaklar konusunda öngörüde bulunarak işi planlayan, çalışanları
örgütleyerek girdilerin işlenmesini sağlayan ve elde edilen çıktıyı da değer yaratacak şekilde
insanların kullanımına sunma kabiliyetini ortaya koyan kişi biçiminde tanımlayabiliriz (Silver,
1983:7). Bir ülkenin ekonomik olarak ilerlemesi, o ülkedeki insanlarının girişimcilik gücünün
değerine bağlıdır. Çünkü girişimci kişiler, kaynak bulabilen, kaynağı yatırıma dönüştüren ve tüm
aşamalara değer katarak ürün/hizmet üretiminin ve pazara sunumunun gerçekleşmesini sağlayan ve
sonuç itibarı ile yeniden gelir oluşturabilen kişilerdir(İrmiş vd., 2008:57). Ülke ekonomisinin
gelişmesi, ilerlemesi, iş imkânı yaratılması ve teknolojik olarak yeni bir şeylerin ortaya
konulabilmesi açısından önemli bir yere sahip olan girişimciler bütün devletler tarafından
desteklenen, ekonomik bir değer olarak karsımıza çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde
1
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çeşitli kuruluşlar tarafından desteklenen 100’e yakın araştırma merkezinde, 1600 farklı eğitim
kuruluşunda konusu girişimcilik olan 2200 adet çeşitli ders ile ayrı bir önem kazanan girişimciliğe
ve girişimciliğe bağlı olarak ortaya çıkacak kazanımlara verilen önemi açıkça ortaya koymaktadır
(Kuratko,2003:22).
Bu alandaki en önemli gelişmelerden ve çalışma alanlarından biri, kendi işini kurma ile ilişkili
yönelimdir. Girişimci bir yönelime sahip olma, bir kişinin yeni bir iş kurma veya kendi işini kurma
yönünde kararlı olduğu manasına gelmektedir (Uygun vd., 2015, s.1611). Ayrıca Girişimcilik
eğitimi, girişimciliğe yönelik farkındalığı ve yeni girişimlerin ortaya çıkmasını teşvik eden en
önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir (Durrant, 2014: 4). Ülkemizde Girişimcilik
alanında yapılan araştırmalar genellikle iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde okuyan öğrenciler
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bütün bu çalışmaların yanında, başarılı girişimcilerin çok farklı
özelliklerinin olduğu da görülmektedir. Bununla beraber başarılı diyebileceğimiz girişimcilerde
ortak olarak risk alabilme, sorumluluk üstlenme, dinamik bir kişilik, yeniliğe, değişime ve
dönüşüme açık bir yapı, ihtiraslı ve büyük olma tutkusu, nihaiyi başarıya odaklanma gibi özellikler
sayılabilir. Bu özelliklere sahip olmayan kişilerin girişimcilik anlamında başarılı olmaları
beklenemez (Oktay, 1996). Başka bir görüşte şöyledir; Girişimci, bazen yanlış ifade edildiği gibi
“parası olan kişi olmadığı” gibi, “girişimci olunmaz girişimci doğulur” sözü de yanlıştır. Girişimci
sermayenin varlığından ziyade, geniş bir anlayış ve algılama gücünü sentezleyip bir fayda ortaya
koyan kişidir. Zira bazı zihinsel kabiliyetler eğitimle veya parayla satın alınmayacak
kabiliyetlerdir(Lambing ve Charles, 2000). Ayrıca girişimci olma eğilimini parasal güdülerden çok,
zihinsel olarak başarma ve takdir görme duygusu daha fazla etkilemektedir. (Erdoğmuş, 2000).
Sanayiden bilgi toplumuna dönüşümde önemi oldukça artan girişimcilik; finansal, psikolojik ve
sosyal riskleri üzerine alarak bir değer oluşturma, yaratma hareketi olarak da tanımlanabilmektedir.
Girişimci ise, karşısına çıkan fırsatları değerlendiren ve bu fırsatları iş fikrine döndürebilen,
girdileri bir araya getirerek riski üstlenip elde edilen çıktıya değer yaratmak için yön verebilen
kişidir (Karadal,2013:15-43).
Gerçekleştirilen Uygulamalı girişimcilik derslerinde, üniversitedeki gençlerin kendi işlerini
kurmalarının önündeki en büyük sorunun sermaye temini olduğunu ve bu sebeple, girişimcilik
eğiliminde olan gençlerin girişimcilik alanında yeterli eğitimi aldıktan sonra gerekli olan devlet
desteği ile iş kurmada önlerinin açılmasının sağlanması gerektiği yönündeki düşüncelerini dile
getirmişlerdir.

TASARIM VE YÖNTEM
Uygulamalı Girişimcilik dersi zorunlu veya seçmeli olarak değişen dönemlerde açılacak şekilde
birçok fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun müfredatında yer almaktadır. Ders içeriği
piyasa şartlarına uyum sağlanması amacıyla genellikle KOSGEB tarafından verilen girişimcilik
eğitimi içeriğiyle büyük oranda benzerlik göstermektedir. Genelde tek dönem olarak müfredatlarda
yer alan ders, araştırmamızın yapıldığı Uşak Üniversitesi’nin ilgili fakültelerinde 14 hafta olarak
verilmektedir. Ders süresince her hafta çeşitli örnek olay çalışmaları ile öğrencilerden dönütler
alınarak ders içeriği olgunlaştırılmaktadır.
Çalışma kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik fakültelerinde Uygulamalı
Girişimcilik dersini alan son sınıf öğrencilerine dersin etkililiğini ölçmek amacıyla tek grup ön-test,
son-test deneysel desen yöntemi kullanılarak bir araştırma yapılmıştır. Çalışmaya 293 öğrenci dâhil
edilmiştir. Araştırmada öntest-sontest olarak Tekin (2016) tarafından geliştirilen, 3’lü likert tipinde
ve toplam 10 maddeden oluşan ‘Girişimcilik Düzeyi Belirleme Ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçeğin
kapsam geçerliliğini sağlamak için maddeler 3 alan uzmanının görüşüne sunulmuş ve gelen
eleştiriler dikkate alınarak ölçeğe son şekli verilmiştir.
Motivasyon, başarı, stres, ödül, para ve özgüven temalarına uygun 10 sorunun yer aldığı ölçek
sonucunda elde edilen skorun derecelendirilmesi;
 10-15 puan: ‘Girişimci olma yolunda bazı olumlu özelliklere sahipsiniz, şu an sahip
olmadığınız özellikleri geliştirdiğinizde olağan üstü girişimci olabilirsiniz’ (pozitif
girişimci adayı),
 16-22 puan: ‘Girişimci birisiniz. Kendi işinizi kurabilirsiniz’(girişimci),
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 23-30 puan: ‘Girişimci biri gibi düşünmüyorsunuz’(girişimci değilsiniz),
şeklindedir.
Bu çalışma için ölçeğin genel olarak güvenirliği test edildiğinde Cronbach Alfa değeri 0.88
bulunmuştur. Öntest-Sontesten elde edilen veriler SPSS-19 programı aracılığıyla Paired Sample T
Test (Eşleştirilmiş Örnek T Testi) uygulanarak analiz edilmiştir.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışma kapsamında elde edilen veriler hem genel hem de fakülte bazında ayrı ayrı olarak analiz
edilmiştir.
Tablo 1. Öntest Sontest Analiz Sonuçları
Öntest-Sontest
Genel-Ön
Genel-Son

Ortalama
19,9922
20,4431

Sayı
293
293

Std. Sp.
1,74562
1,63491

t

Sig.

-3,013

,003

Tablo 1 incelendiğinde verilen Uygulamalı Girişimcilik dersi sonucunda %95 anlamlılık düzeyinde
öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin ortalamasında anlamlı bir değişim gerçekleştiği
gözlemlenmektedir (t = -3,013, p = 0,003).
Tablo2. İktisadi ve İdari Bilimler Analiz Sonuçları
Öntest-Sontest
IIBF-ÖN
IIBF-SON

Ortalama
20,0863
20,4431

Sayı
255
255

Std. Sp.
1,77704
1,67064

t

Sig.

-2,321

,021

Tablo 2 incelendiğinde verilen Uygulamalı Girişimcilik dersi sonucunda %95 anlamlılık düzeyinde
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin ortalamasında anlamlı
bir değişim gerçekleştiği gözlemlenmektedir (t = -2,321, p = 0,021).
Tablo 3. Mühendislik Fakültesi Analiz Sonuçları
Öntest-Sontest
MUH-ÖN
MUH-SON

Ortalama
19,5526
20,5263

Sayı
38
38

Std. Sp.
1,68775
1,40918

t

Sig.

-3,097

,004

Tablo 3 incelendiğinde verilen Uygulamalı Girişimcilik dersi sonucunda %95 anlamlılık düzeyinde
Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin ortalamasında anlamlı bir değişim
gerçekleştiği gözlemlenmektedir (t = -3,097, p=0,004).
Tablo 2 ve Tablo 3’te yer alan ortalama değişimleri incelendiğinde müfredatlarında uygulamalı
girişimcilik dersi ile paralellik gösteren daha fazla ders barındıran İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesinde, Mühendislik Fakültesine oranla daha küçük bir değişim meydana geldiği
gözlemlenmektedir.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinde ki değişimin daha az olması, ilgili fakülte sınıf
mevcutlarının çok daha kalabalık olması ile açıklanabilir.

SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
ABD’de yapılan bir çalışmada, girişimcilik alanında eğitim alan insanların yeni bir iş kurmada üç
kat daha fazla eğilime sahip oldukları ve kendi işinde çalışmaya üç kat daha fazla arzulu oldukları
tespit edilmiştir(Soylu ve Kepenek, 2008).
Ölçek sorularına verilen cevaplar genel olarak incelendiğinde ön testte öğrencilerin 19,9922
ortalama puan topladıkları tespit edilmiş, eğitim tamamlandıktan sonra bu ortalama 20,4431 puan
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seviyesine çıktığı görülmüştür. Verilen eğitimin anlamlı bir (0,4509) değişime sebep olduğu
gözlemlenmektedir.
Ayrıca Mühendislik Fakültesi öğrencilerinde ki (0,9737) değişimin İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesindeki öğrencilerden (0,3568) daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Bu farkın
mühendislik fakültesindeki sınıf mevcutlarının daha az olmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Ölçek sorularına verilen cevaplar soru bazında incelendiğinde; “hangisi sizi motive eder” sorusuna
ön testte ağırlıklı ‘para’ olarak verilen cevap son testte ‘Halk tarafından tanınma’ şeklinde değişim
göstermiştir. Yine başka bir soruda” Girişimciler için para önemlidir çünkü” sorusuna ön testte
ağırlıklı ‘Ne denli başarılı olduklarının bir göstergesi olduğu için’ olarak verilen cevap son testte
‘Onlara başka fikirler geliştirme ve fırsatlardan yararlanma imkânı sağlar’ şeklinde değişim
göstermiştir. Bu sonuçlara bakıldığında öğrencilerin dersi almadan önceki ‘para’ kavramına olan
algılarının amaçtan araca doğru önemli ölçüde değiştiği gözlemlenmiştir. Dersler esnasında
öğrencilerle yapılan söyleşilerde örnek olay çalışmalarının çok faydalı olduğu, konuya olan
motivasyonlarını önemli düzeyde artırdığını dile getirmişler. Ayrıca bazı haftalarda ilin ileri gelen
iş adamlarıyla söyleşiler düzenlenmesinin teorikten pratiğe önemli katkılar sağlayacağını
belirtmişlerdir. Öğrencilere youtube, dailmotion gibi video paylaşım sitelerinde dünyada ve
ülkemizde önemli düzeydeki iş adamlarının söyleşilerini bulabilecekleri tavsiye edilmiştir.
Yapılan bu araştırmadan sonra Ölçek verileri ile uygulamalı girişimcilik dersini alan öğrencilerin
dersi geçme notları verilerinin incelendiği bir başka çalışmanın yapılabileceği düşünülebilir.
Ayrıca hemen hemen tüm üniversitelerde mevcut olan mezunların durumlarının takip edilebildiği
mezunlar sitemi, mezunlar derneği gibi oluşumlarla fakülte bazında irtibat halinde olmanın
girişimciliğe, girişimcilik eğitimine, girişimci üniversite kavramlarına önemli katkılar sağlayacağı
düşünülmektedir.
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KİRZNER’İN GİRİŞİMCİLİK TEORİSİNİN AVUSTURYA
İKTİSAT OKULUNDAKİ YERİ
KİRZNER’S THEORY OF ENTREPRENEURSHIP IN THE
AUSTRIAN SCHOOL
Sibel CENGİZ1

ABSTRACT
Thoughts about modern entrepreneurship are based on the work of Mises and Hayek from the
Austrian school. Kirzner's theory of interventional exploration is based on the completeness of
Mises' and Hayek's views on the market process. Hayek's analysis, which is very common with
mainstream economics, has some problems. Because Hayek assumes that all participants in the
market are price takers. How the prices are determined and how they will come to the balance
again remains as an issue. Kirzner tried to fill this theoretical gap of Hayek using the price
entrepreneurial adjustment theory developed by Mises. In Kirzner's theory, the price taker is the
entrepreneur. Entrepreneurs perceive changes in economic conditions and exploit incomplete
coordination between prices and individual decisions to adapt to new market conditions. Kirzner's
entrepreneurial perspective is the disclosure of the economic coordination process in modern
market economies. Therefore, Kirzner's theory of entrepreneurship in the Austrian school will be
analyzed with similarities and differences in terms of its contributions to modern entrepreneurship
theories.
Keywords: Entrepreneurship, Kirzner’s Entrepreneurship Theory, Austrian School of Economics

ÖZET
Avusturya okulunun temsilcilerinden biri olan Kirzner’in “Girişimsel Keşif Teorisi” Mises’in ve
Hayek’in piyasa sürecine bakışlarının tamamlayıcılığına dayalıdır. Ana akım iktisatla çok ortak
noktası olan Hayek’in analizinin bazı problemleri vardır. Çünkü Hayek, piyasadaki tüm
katılımcıların fiyat alıcı olduğunu varsaymaktadır. Fiyatların nasıl belirlendiği ve onların tekrar
nasıl dengeye geleceği bir sorun olarak varlığını devam ettirmiştir. Kirzner, Hayek’in bu teorik
boşluğunu Mises tarafından geliştirilen “Girişimsel Fiyat Ayarlama Teorisini” kullanarak
doldurmaya çalışmıştır. Kirzner’in teorisinde, fiyat alıcı olan girişimcidir. Girişimciler ekonomik
koşullardaki değişimleri algılar ve yeni piyasa koşullarına uyum sağlamak için uyarlanan fiyatlar
ve bireysel kararlar arasındaki eksik koordinasyonu keşfederler. Kirzner’in girişimcilik perspektifi
modern piyasa ekonomilerinde ekonomik koordinasyon sürecinin açıklanmasıdır. Dolayısıyla
çalışma, hem Kirzner’in girişimcilik teorisinin Avusturya okulundaki yerini ve önemini hem de
modern girişimcilik teorilerine katkılarını analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kirzner’in Girişimcilik Teorisi, Avusturya İktisat Okulu

1
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1. GİRİŞ
Avusturya İktisat Okulu bireye dayanan çerçevede, farklı ölçeklerde bir toplum, piyasa ve
girişimcilik modelini içerir. Bu nedenle, Avusturya İktisat Okulu, iktisat tarihine dahil edilmesi
gereken kalıcı bir katkı sağlamıştır. Avusturya İktisat Okulu girişimciliğin analizi için kapsamlı bir
çerçeve oluşturuyor mu?" sorusunun cevabını bulmak için yapılan bu çalışma, Avusturya İktisat
Okulunun kaynakları ile sınırlandırılmış bir literatür çalışması olarak ele alınmıştır.
Çalışmanın ilk bölümünde Avusturya İktisat Okulunun tarihçesine yer verilmiş, en önemli
temsilcileri olan Menger, Mises, Hayek ve Kirzner’in görüşleri vurgulanmıştır. Bu betimlemeler
konu gereği olarak girişimcilikle ilişkilendirilmiş ve sınırlandırılmıştır. Çalışmanın ikinci
bölümünde Kirzner ve girişimcilik teorisi detaylı bir şekilde analiz edilmiş ve son bölümde de
Kirzner’in teorisine yönelik eleştiriler ortaya konulmaya çalışılmıştır.

2. AVUSTURYA İKTİSAT OKULUNUN TEMSİLCİLLERİ,
GİRİŞİMCİLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

İLKELERİ

ve

Avusturya İktisat Okulu 19. yy da ana akım iktisattan kopuşla birlikte ortaya çıkmıştır. Hatta o
zamanlar baskın bir grup olan Alman Tarih Okulundan farklı olduklarını vurgulamak için de
“Avusturya İktisat Okulu” adını almışlardır (Humphreys 2007: 17). Avusturya İktisat Okulunun
kurucusu Carl Menger’dir. Onu takip edenler; Eugen Böhm-Bawerk ve Friedrich Von Wieser’dir.
Carl Menger (1840 - 1921), Stanley Jevons ve Leon Walras ile birlikte marjinalist devrimin
yaratıcılarıdır. 1871 yılında Carl Menger “Ekonominin İlkeleri” kitabını yayınlamış ve kitabında
tüketim talebinin sübjektif yönlerini ortaya koyarak üretim faktörlerine olan talebi belirlemiştir. Bu
kavramda ön plana çıkan insan olduğu için, girişimciliğin Avusturya İktisat Okulunun merkezinde
yer almasına neden olmuştur. Menger'in çalışmalarını Jevons ve Walras gibi diğer marjinalistlerden
ayıran şey, insanı temel önceliği olan sınırlamaları ile birlikte ele almasıdır (Lachmann 1994: 215).
Çalışmaları daha sonra Viyana'daki öğrencileri; Eugen Böhm-Bawerk (1851 - 1914) ve Friedrich
von Wieser (1851 - 1926) tarafından sürdürülmüştür. Böhm-Bawerk, zamanı düzenli bir gelecekte
düşünmeyi isteyen bir değişken olarak tanımlamıştır. Faiz oranlarının neden pozitif olduğunu
belirten üç neden ortaya koymuştur. Birincisi; insanların gelirlerinin marjinal faydasının zamanla
düşeceğini, çünkü gelecekte daha yüksek gelir beklediklerini ortaya koymuştur. İkincisi bir malın
marjinal faydasının psikolojik nedenlerle zaman içinde azalacağını, üçüncüsü de bugünkü malların
faydasının teknik olarak gelecekten daha üstün olduğudur. Böhm-Bawerk’in faiz teorisi modern
faiz teorisinin temelini oluşturur. Menger’in diğer öğrencisi von Wieser marjinal fayda kavramını
ortaya koymuş ve fırsat maliyeti kavramıyla ekonominin arz tarafını geliştirmiştir (Garrison 2008:
4). İkinci nesil Avusturya İktisat Okulu temsilcileri, Ludwig von Mises (1883 – 1950) ve
Schumpeter’dir (1881 – 1973). Schumpeter, Böhm-Bawerk’in doktora öğrencisidir. Doktora
tezinin başlığı “Ekonomik Kalkınmanın Teorisidir”. Schumpeter’in temel tezi ekonominin dengede
olmayışı değil yapısal değişimdir. İkinci kuşak Avusturya İktisat Okulu temsilcilerinden olan
Ludwig von Mises (1881 – 1973) Carl Menger’in çalışmalarından etkilenmiştir. Mises’in temel
çalışması 1949 yılında basılan “İnsan Eylemi” kitabıdır. Mises hayatını ekonomiye adamış bir
diktatörlüğe ve mutlak bir hükümete izin vermeyecek bir sistem bulmaya çalışmıştır. Hayek,
Avusturya İktisat Okulunun en önemli temsilcisi kabul edilmektedir. Çalışmaları, 1952 tarihli
“Duyusal Düzen” kitabında insan aklının bir modelinden, "Toplumda Bilginin Kullanımı" (Hayek,
1945) yayınındaki toplumsal bilgi sorununa kadar uzanır. Her iki eseri de girişimcilik açısından
kilit önem taşımaktadır. Çünkü Hayek eserlerinde zihnin benzersizliğini tanımlamış ve toplum için
bir model ve girişimcinin işlediği piyasayı tanıtmıştır. Avusturya İktisat Okulunun önemli
temsilcilerinden olan Israel M. Kirzner’in (1930-) ise girişimciliğe dair üç katkısı bulunmaktadır.
Bunlar; piyasadaki girişimcinin fonksiyonu, ekonomi politikası için kurumsal gereklilikler,
dağıtımda adalet. Piyasa ekonomisini açıklamak üzere geliştirdiği neoklasik iktisadın eleştirisine
dayalı teorik çerçeve “Dinamik Rekabet ve Girişimsel Keşif Süreci” ya da piyasa süreci olarak da
adlandırılmaktadır.
Avusturya İktisat Okulunun ortaya çıkışında neoklasik iktisadın hem mikro hem de makro iktisat
ayağına ilişkin yönelttiği eleştiriler en önemli çıkış noktalarıdır. Neoklasik iktisadın soyut bir denge
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kavramı üzerine odaklanması, analizlerinde zaman ve girişimci kavramının olmaması, tam rekabet
koşulları gibi gerçeklerden uzak bir analizin olması Avusturya İktisat Okulunun taraftar
toplamasına neden olmuştur. Neoklasik iktisadın dengede olan ekonomiyi ele alması ekonominin
süreçsel doğasının inkar edilmesi anlamına gelir ki bu durum insanların bireysel karar alma ve
vermede pasifleşmesine yol açar. Burada dün alınan bir kararın bugünün üzerinde durulur (Hayek,
1948: 94-99, Kirzner, 1973: 30-43; 1997). Kısacası, piyasa dinamiktir, insanlar eksik bilgi
sahibidir ve gelecek bilinmemektedir. Bu nedenle insanlar ayakta kalabilmek için kendiliğindenlik
ve yaratıcılık göstermelidirler (Hayek, 1945; 1948). Girişimci, bu aktif öznelliğin özetidir. Bu
pozisyonun temel yapı taşları Hayek ve Mises'in çalışmalarına dayanmaktadır.
2.1. Menger ve Mises için Ekonomideki Dengesizlikler ve Girişimcinin Rolü
Avusturya İktisat okulunun kurucusu olan Menger, Jevons ve Walras ile birlikte Neoklasik okulun
ve marjinal fayda kavramının üç yaratıcısından birsidir. Fakat Menger; Jevons ve Walras’tan farklı
olarak matematik notasyonları ve denklemleri kullanmaz.
Menger’in (1871) ekonomiyi tanımlamasında Mises (1949) tüm insan eylemlerinin evrensel
mantığının unsurlarını görmüştür. Seçim mantığını geliştirmiş ve onu ekonomi teorisinin temeli
yapmıştır. Modern neoklasik mikro iktisatla aynı şey değildir. Neoklasik mikro iktisat, bununla
birlikte, matematiksel ve biraz stilize edilmiş bir tercih resmi kullanmaktadır. Mises bunun yerine
Menger’in geleneğini devam ettirmiş matematiksel eşitlikler yerine kelimeleri kullanmıştır. Seçim
mantığını anlatmak için Mises, "praxeology" gibi talihsiz bir kelimeyi icat etmiştir. Spesifik olarak
"praxeology" insan eyleminin ekonomik teorisidir. Mises ve diğer takipçileri mikroekonomiyi,
seçim yapan için durumunu iyileştirmeye çalışan aktif bir zihin olarak görmüşler ve Menger’i
izlemişlerdir. Mises'in mikro iktisadı Menger'in piyasa süreci teorisiyle, Walras'ın genel denge
kuramı ve Jevons ve Marshall'ın kısmi denge kuramı ile bütünleştirmiştir. Menger gibi Mises’de
eylemin ardındaki düşünceyi vurgular. Bu görüş, Menger'in piyasa sürecine vurgu yapmasına
neden olmuştur. Menger'de olduğu gibi Mises'te piyasa süreci, hayali bitim noktasından daha
önemlidir. Gerçekten Mises, tüm eylemin dengesizlik içinde gerçekleştiğini vurgulamıştır. Mises,
denge açıklamalarından daha çok piyasa sürecini analiz eder. Ekonomi teorisindeki denge Mises’e
göre tamamen hayalidir. Denge, gerçekçiliği açıklamaz yalnızca akıl yürütmeye yardımcı olur.
Mises bu durumda girişimciliğin dengesizlik içinde ortaya çıktığını belirtmektedir. Girişimciler
dengesizlik koşullarında kar fırsatını görürler. Kar arayan girişimciler arasındaki rekabet, piyasa
verilerinde daha fazla bir değişim olmazsa bütün mal ve hizmetlerin fiyatlarını dengeye getirici bir
kurum olarak görev üstlenir. Gerçekte Mises, girişimciyi analitik olarak rekabet sürecinden ayrı
tutmaz.
Mises, piyasa sürecinin girişimsel karakterini ve dinamiğini vurgulamaktadır. Mises, belirsiz bir
dünyada kar arayan girişimci tarafından yaratılan piyasa sürecini görmüştür. Mises’e göre piyasa
sürecinin itici gücü ne tüketiciler ne de faktör sahipleridir, teşvik eden spekülatif girişimcidir der.
“İnsan Eylemi” kitabında Ludwig Von Mises, girişimciyi üç farklı yol kullanarak tanımlar.
Mises’de bu kavramın kullanımında karşılaşılan belirsizlik mübadele sisteminin karşılaştığı
belirsizliğin sonucudur.
Mises’in ilk girişimci kavramı ideal tiplerden birisidir. Kişinin kendi geçmiş eylemleri ve
diğerlerinin geçmiş eylemleri ile ekonomik yönleri tarihsel bir anlayışla elde etmek için
kullanılmıştır. Ekonomik teori başka bir girişimci tanımı gerektirir. Mises tarafından kullanılan bir
başka girişimci kavramı mübadele teorisindeki girişimsel fonksiyondur. Bu fonksiyon piyasa
ekonomisinde yer alan bütün aktörler tarafından gerekli olan bir performanstır. Bu durumda da
piyasaya belirsizliğini açıklamayı etkileyen bütün unsurlar teorik hale getirilmeye çalışılır. Eylem
içindeki insan her eylemin doğasındaki belirsizliği görebilir. Dolayısıyla çiftçinin, işçinin, ödünç
verenin doğasında girişimsel bir taraf vardır. Tüm bunlar belirsiz bir gelecek için sağlanan kısmen
spekülatif aktörlerdir.
Fonksiyonel bir kavram olarak, girişimsel faaliyetin piyasa ekonomisi teorisi çerçevesinde
sınırlandırılması gerekmektedir. Çünkü ekonomik kayıp ve kar hesaplarını kapsar. Faaliyetler
gelecekte kar elde etmeye yönelik olarak koşullanmıştır. Özellikle, girişimsel kar tüketicilerin
gelecek talep beklentilerinden daha iyi tahmin edilerek elde edilebilir. Bu belirsizlik durumunda
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beklenen talebi karşılamak için üretim faktörlerini kullanır. Girişimciliğin piyasa gücünü nasıl
kullandığını ortaya koyar.
Fonksiyonel girişimci tanımını kullanmak için teorik olarak piyasa dengesizliği kavramı gerekir.
Çünkü bu ekonomide parasal kar yoktur. İnsan davranışına girişimsel bakış, piyasa ekonomisinin
genel denge açıklaması gibi piyasadaki veriler değişmiş olsa bile bu açıklamayı yapmayı engeller.
Mises’e göre girişimci piyasada var olan verilerdeki değişime göre hareket eden insan olarak ifade
edilir. Gelecekte beklenen talepten kar faaliyeti açıklaması tam bir hayali mülksüz girişimcidir.
Çünkü ödünç alınan varlıklar ödünç verilen yükümlülüklerle eşleşir. Mises onun için şunu
demektedir, eğer o başarılı olursa net kar onundur. Eğer başarısız olursa kaybı kapitalist karşılamak
zorundadır.
Mises’in üçüncü teorik girişimci kavramı su içindeki çamur gibidir. Bu kavrama girişimci
teşvikçisi adı verilir. Bu girişimciler, koşullardaki beklenen değişmelere üretimin ayarlanmasıyla
kar elde edilir. Çünkü bu girişimciler daha hızlı hareket eden, daha paylaşımcı, ekonomik
gelişmenin öncüsü ve tetikleyicisi olan kişilerdedir. Mises’e göre bu tanım fonksiyonel olana göre
daha dar bir tanımlamadır. Mises bu kavrama ihtiyaç duyulacağını ortaya koyar çünkü insan
doğasının genel özelliği bütün piyasa işlemlerinde ortaya konulur. Dolayısıyla Mises’e göre
girişimci bir lider ya da teşvik edendir.
Mises’in üçüncü kavramı ilk ideal tip kavramıyla benzerdir. Bu gereklilik mübadele teorisinin
gereksinmesinden daha çok tarihsel açıklama amacının piyasa için ideal tipi yaratmasının
yararsızlığının bir sonucudur. Mises’in kendi kelimeleri de bunu destekler zaten girişimci geleceğe
karşı korur. Bütün piyasalar gelecek piyasasına sahipse, ancak gelecekteki aracılar girişimci
olabilir. Eylemdeki kişi olan girişimci teorik tanımından daha çok girişimci teşvik edici tanımı
kullanılır. Bu bakış Mises’in iddiasını destekler. Bir insan kar elde ederken ve zenginliğe ulaşırken
bencil davranır. Üstelik Mises, girişimci tanımında tarihsel ve fonksiyonel girişimcilik tanımı
arasında farklılığın olduğunu söyler. Tarih Mises’e göre ihtiyaçların karşılanmasına göre
sınıflandırılır ve kullanılır. Ekonomi, insanların ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların kullanılması
anlamında piyasa toplumunun yapısını araştırır.
Mises, piyasayı girişimsel süreci görerek öğrenmiştir. Hayek, bilginin rolünün piyasa etkileşimi
yoluyla artırılmasının dengeleştirme süreci için artırılmasından söz etmektedir. (Kirzner, 2000: 11).
İnsanların niyetinin fiyat farkı avantajlarından yararlanarak kar elde etmek demektedir. Bu tür bir
insan piyasadaki kar kaynaklarını hızlı görür ve yakalar. Kar arayan spekülasyon, üretimin itici
gücü olarak piyasanın itici gücüdür.
Girişimsel etkinlik öncesinde önemli bir rol oynar daha sonrasında kapsam içinde yeri kalmamıştır.
Bununla birlikte, piyasa sürecinin dengeleyici özelliği girişimcilerin faaliyetine hayati olarak
bağlıdır. Aksine Hayek, piyasa sürecinin açıklanmasında girişimcinin rolüne açık olarak
odaklanmıştır. Daha çok bilginin ve birlikte öğrenmenin rolüne odaklanmıştır. Piyasa işlemi
esnasında, birbirlerinin planlarından daha fazla doğru bilgiyi öğrenmek için piyasa katılımcıları bir
araya gelir.
Hayek, bir keşif işlemi olarak rekabetçi bir piyasa sürecini tasavvur eder. Onun önemli
makalelerinde, Hayek rekabet sürecini geçici ve spesifik amaçları başarmak için yararlı olan belirli
gerçekleri keşfetme süreci olarak görmektedir. Hayek teknolojik ilerlemeler gibi büyük keşiflerle
ilgilenmemekte daha çok bireylerin belirli zaman ve yer gibi küçük keşifleriyle ilgilenmektedir.
Daha da spesifik olarak rekabet, tüketicilerin daha önce doyurulmamış istek ve arzularını ortaya
çıkarır. Aynı zamanda var olan mal ve hizmetlerin daha düşük maliyetlerle üretim metotlarını
ortaya çıkarır ve yeni metotların sanayide uygulanmasını sağlar.
Mises’in çalışmasına dayalı olarak, Hayek sosyalizmi eleştirir. Hayek, merkezi planlı bir
ekonomide bilgi problemi nedeniyle, rasyonel ekonomik hesaplamanın imkansızlığını göstermiştir.
Bunun nedeni olarak da fiyat mekanizmasının yokluğunda sosyalist planlamacıların ekonomik
faaliyetleri koordine eden bilgiyi elde etmelerinin olanaksız olduğunu belirtmiştir.
Hem Mises hem de Hayek ayrı bir modern piyasa süreci yaklaşımını yaratarak ana akım neoklasik
iktisattan farklılaşmışlardır. Hayek’in ve Mises’in piyasa süreci kavramları arasında farklılıklar
olmasına rağmen her ikisinin de bakış açısı birbiriyle tamamlayıcı ve birbirini destekleyici
niteliktedir. Kirzner’in de girişimsel keşif teorisi Mises’in ve Hayek’in piyasa sürecine bakışlarının
tamamlayıcılığına dayalıdır.

1062

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

2.2. Hayek’in Bilgi Kuramında Girişimciliğin Yeri ve Önemi
Friedrich Von Hayek, kariyerinin ilk zamanlarında Mises’ten çok etkilenir. Hayek, Mises
tarafından ortaya atılan bir problemi, yani bilginin toplumdaki ekonomik rolünü analiz etmiştir.
Menger de, bilginin rolüne büyük önem vermiş olmasına rağmen çoğunlukla tüm iktisatçıların
kullanabileceği teorik bilgileri ele almıştır. Hayek, işbölümünün bilgi ürettiğini, farklı insanların
farklı bilgiye sahip olduğunu kabul eder. Böylece, ekonomik karar almaya kılavuzluk eden bilginin
bireyler, aileler ve firmalar gibi bağımsız olarak hareket eden birçok ekonomi ajanı arasında
yayıldığını ifade eder. Hayek, Avusturya İktisat Okulunun "bilgi sorunu" nun önde gelen kuramcısı
olmuştur. Neyin üretileceği, nasıl üretileceği ve bunun gibi pek çok farklı bilginin farklı ekonomik
aktörler arasında nasıl dağıtılacağını belirtmiştir. Avusturya İktisat Okulunun bilgi problemi bu
dağınık bilgiyi koordine etmektir. Hayek, bilgi problemini piyasa sürecinin merkezi olmayan karar
verme yoluyla nasıl çözüldüğünü gösterir. Hayek, piyasadaki her bir aktörün çok az şey bildiğini ve
bütünün hepsini bilmenin mümkün olmadığını belirtir. Bu yaygın cehalete rağmen piyasanın
yaygın bir cehalet içinde hareket edeceğini belirtir. Bilgi ve eylemin bireysel alanlarının sistemin
herhangi bir alanında meydana gelen bilgi değişiminde sistem çapında bir ayarlama zinciri
oluşturarak çakıştığını ifade eder. Yeni Avusturyalı bir ekonomist olan Hayek girişimcilik teorisi
boyunca, bilgi kullanımına ve daha özel olarak da pratik bilgiler temelinde girişimciliğin
araştırmasına önemli katkılar sağlamıştır. Hayek'e göre, bilgi açığı, girişimciliğin varlığının temel
koşuludur. Hayek, bilgi eksikliği nedeniyle, başlangıç koşullarından yoksun ve daha sonra girişim
süreci boyunca eklenen, daha ziyade yardımla geliştirilen yeni bir bilgi için varolan bir bilgiye
atıfta bulunmadığını vurgular. Dolayısıyla, Hayek'in belirttiği gibi, girişimci olmak "keşif süreci"
anlamına gelir (Swedberg, 2002).
Piyasa süreci Hayek’in “kendiliğinden düzenin” önde gelen kavramıdır. Kendiliğinden düzenin
insan tasarımı sonucunda değil, bir insan eylemi olarak ortaya çıktığını belirtir (Hayek, 1967).
Piyasa, Hayek'e göre kendiliğinden bir düzen ise, o zaman piyasa katılımcıları kısmen bu düzeni
anlamaktadırlar. Kimse, sistemin nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak bilmemektedir. Kendiliğinden
düzen birlikte asar ve kimse teorik bir anlayışa sahip olmasa bile kendi çalışma yasalarını takip
eder. Katılımcılar her zaman sistem içinde yeni fırsatların bulunmasından kazanç elde etmeyi
umarlar. Bu nedenle Hayek piyasa rekabetini "keşif süreci” olarak tanımlamaya yönlendirilmiştir
(Hayek, 1978). Hayek'in “keşif süreci” olarak rekabet fikri (1978), neoklasik tahsis kavramından
oldukça farklıdır. Genel denge modelinde, zevkler ve teknoloji bilinirken; fiyatlar, bilinen
kaynakları en yüksek değerli kullanımlarına tahsis etmektedir. Bilinen yöntemler, bilinen
tercihlerin en iyi şekilde karşılanması için bilinen kaynaklara uygulanır. Hayek'in piyasa süreci
bakışında, aksine, kaynakların, zevklerin ve teknolojinin bilgisi dağınıktır. Hiç kimse, firma ya da
hükümet ajansı, kaynakları optimal bir şekilde tahsis etmek için gerekli tüm bilgiye sahip değildir.
Kaynaklar daima daha tatmin edici biçimde tahsis edilebilir. Böylece sistemdeki herkese,
kaynaklarını kârlı bir şekilde yeniden tahsis etmesine olanak tanıyan yeni bilgi ya da bilgi üzerine
şans verebilir. Bu gibi keşfetme eylemleri, piyasa sürecinin özellikleridir. Kirzner'in teorisini
anlamak için, bu tür "keşif" eylemleri arasında yaratıcılığı dahil etmek önemlidir.
Hayek’e göre yeni teknikleri keşfedenler kar elde edeceklerdir. Eski şeyleri yapmaya bağlı olanlar
kayba uğrayacaktır. Hayek'in “keşif süreci” kuramı Kirzner'in girişimci keşfi kavramının önemli
bir parçasını oluşturur.
Schumpeter Avusturyalı bir iktisatçıdır ve Menger’in büyük müridi Böhm-Bawerk’in öğrencisidir.
Hem ulusal köken hem de entelektüel miras yönüyle Avusturyalı bir iktisatçıdır. Fakat Avusturya
İktisat Okulu ve Schumpeter’in piyasa sürecine dair yaklaşımları iki nedenden dolayı farklıdır. İlk
olarak Schumpeter Walras’ın genel denge modelini analizinin merkezine koymuş ve Menger’in
katkılarını inkâr etmiştir. İkincisi, Schumpeter kapitalizmin yıkılarak sosyalizmle yer
değiştireceğini vurgulamıştır ki, bu durum Avusturya İktisat Okulunun bakış açısına göre oldukça
imkânsızdır. Sonuç olarak Schumpeter’in piyasa süreci teorisi modern Avusturya İktisat
Okulundan tamamıyla farklıdır. Modern Avusturya İktisat Okulu için piyasa süreci, değişen
şartlara uyum sağlayan dengenin nasıl sağlandığı ve bozulan dengenin nasıl tekrardan düzeltildiği
anlamına gelmektedir (Denge kelimesine itiraz vardır çünkü bazı Avusturyalılar denge kelimesi
yerine koordinasyon kelimesini kullanmaktadır). Bu anlamda Schumpeter bir piyasa süreci
teorisine sahip değildir. Piyasa düzeni Kirzner ve Schumpeter arasında tamamlayıcılık ve farklılık
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olduğunda ortaya çıkar. Kirzner bir denge teorisi ortaya koyar. Girişimci diğer aktörlerin planlarını
koordine eder. Schumpeter’in girişimcisi diğer aktörlerin planlarını yıkar. Bu fark önemli bir
farktır. Dengeleyen girişimci olmadan Schumpeter, dengesiz girişimci tarafından bozulan
düzeninin varlığını açıklayamıyor. Dolayısıyla Schumpeter’in piyasa süreci teorisi yoktur (Kirzner,
1999).

3.KİRZNER’İN GİRİŞİMCİLİK TEORİSİ
Israel Kirzner, Mises’in bir öğrencisidir. Aynı zamanda Hayek’in “keşif süreci” ve “rekabet
teorisinden” etkilenmiştir. Kirzner’in girişimcilik teorisi, Avusturya İktisat Okulu piyasa teorisinin
bir parçasıdır. Bütün modern Avusturya iktisat okulu mensupları gibi kurucu olan Carl Menger’in
izini taşımaktadır.
Kirzner girişimcilikle ilgili olarak iki şeyi kastetmektedir. Bunlardan ilki, girişimciliğin yeni
fırsatlara karşı uyanıklık olduğudur. Bu tanım girişimciliğin neye benzediği ile ilgilidir. İkincisi;
girişimciliğin, böylesi bir fırsatın keşfinden sonra ortaya çıkan yenilikçi eylemler dizisi olduğudur.
Bu da girişimcinin ne yaptığı ile ilgilidir. Kirzner bu durumu şöyle örneklendirmektedir. Bir
profesör her gün sınıfa aynı yolu takip ederek yürür. Bu yol veri bilgiyle onun için optimal olandır.
Çünkü onun en kısa sürede sınıfa ulaşmasını sağlar. Bir gün, biraz dolambaçlı bir yolun kendisine
alışkın olan yol boyunca onu sıkıştıran dekanından kaçmasına izin verdiğini keşfeder. Bizim
profesör yeni araç ve amaç çerçevesinde yeni bir yol bulmuştur. Seyahat süresini en aza indirmiştir.
Sınıfa giderken daha az rahatsız olmuştur. Bunu düşünürken hem seyahat süresini hem de kötü
olduğunu düşündüğü dekandan uzaklaşmayı yeğlemiştir. Böylece onun amaçları değişmiştir.
Araçlar da değiştirmiştir. Farklı bir yol kullanmıştır. Profesör bu değişimi sadece yolunu
değiştirerek durumunu iyileştirmek için fırsatlara uyanık olarak yapmıştır. Yeni yol, bir kar
fırsatıdır. Yeni yoldan geçerek kar elde edebilir. Keşfettiğindeyse, eylemleri değişir. Onun için bu
bir yeniliktir. Yeni bir yol düşünseydi fakat bulduğu yol oldukça uzun olsaydı, doğru kar fırsatını
elde edemeyecek ve alamayacaktı. Aynı zamanda dekan, profesörü yeni yolunda bulabilir ve bu
yeni plan başarısız olabilir. Bu durumda yeni yolu takip eden profesör karlı değil fakat bir kar
beklentisi içinde olacaktır.
Geleneksel neoklasik mikro iktisat profesörün eski yolun onun zamanını minimize etmeyi
varsaydığını açıklar. Aynı zamanda rahatsızlık duygusunu en aza indirmeyi amaçladığını da
açıklar. Fakat eski yoldan neden yeni yola hareket ettiğini açıklayamaz. Bu tür bir hareketle fırsata
karşı uyanık davranan girişimciye benzer. Hareket ederek girişimci gibi davranır. Bu durumda
girişimcilikle ilgili iki bakış açısı mevcuttur. Birincisi yenilik varsa orada keşif vardır. Fakat
uyanıklık olmazsa bu keşfedilemez. Aynı zamanda yenilikçilik eyleminin uyanıklıktan doğması
gereklidir. Aynı zamanda bir kişi gerçekten uyanıksa, o kar fırsatlarını keşfeder ve eyleme geçer.
Böylece uyanıklık yenilikçilik eylemini harekete geçirir. Dolayısıyla Kirzner için girişimciliğin
tanımlamasında iki unsur vardır. Bunlardan birincisi uyanıklık diğeri de eylemdir.
3.1. Girişimcilik Uyanıklıktır
İlk anlamıyla girişimcilik eylemin bir yönüdür. Seçimle ilgili geleneksel neoklasik mantıktan farklı
olan Avusturya İktisat Okulunun mantığını oluşturur. Böylece girişimcilik, Avusturya İktisat
Okulunun mikroekonomisinde vardır fakat neoklasik mikro iktisatta yoktur. Seçim mantığının her
iki çeşidinde, her insan eylemi kıt kaynakların dağılımının kullanım alanları arasında rekabet
gerektirdiğini ortaya koyar. Diğer kaynaklar dahil olmasa bile, seçim yapan zamanını ve dikkatini
farklı olası faaliyetler arasında dağıtmak zorundadır. Temsilci kaynakları dağıtırken bazı
amaçlarını, fayda ve net gelir gibi maksimize etmeye çalışır. Buna karşın neoklasik iktisatta
temsilcinin amaçları ve araçları veri kabul edilmektedir. Bu eylem modeli bazı bilimsel
bağlamlarda yararlıdır. Fakat temsilcinin amaç ve araçlarındaki değişimlerin çerçevesindeki
değişimi açıklayamaz.
Kirzner’e göre girişimcilik seçim yapanın amaç ve araç çerçevesini değiştirir. Böyle bir değişim
olur çünkü girişimci eylem için yeni olasılıklara karşı uyanıktır. Girişimci uyanık değilse, yeni
amaç araç çerçevesine asla ayak uyduramaz. Fakat değişim insan eyleminin özelliği için gereklidir.
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Çünkü zaman geçidi değişime ve belirsizliğe maruz kalır. Böylece uyanıklık, bütün insan eylemleri
için geçerlidir. Fakat bir nehire iki kere girilmeyeceğinden, bütün eylemler doğaçlama bir unsuru
kapsar. Böyle bir doğaçlama yeni fırsatlara karşı uyanıklık olmaksızın gerçekleşmez.
Girişimciler yeni fırsatlara karşı uyanıktır. Kirzner girişimcinin keşfettiğini söyler. Keşif kelimesi,
girişimcinin elde ettiği fırsatın zaten orada olduğunun habercisidir. Buna karşın girişimci böyle
fırsatları yaratabilir. Onun yarattığı herhangi bir fırsat dıştaki gerçeklikle uyumlu olmak
zorundadır. Dışsal kısıtlamalara uymalıdır. Böylece, girişimci yaratıcılığını kullandığı zaman bile
keşif kelimesini kullanmak Kirzner’e doğru olur. Fırsatlara karşı uyanık girişimciler, ekonominin
dengeye gelmesini sağlar. Kirzner’in teorisinde bir kişinin neden diğerinden daha fazla uyanık
olduğu ortaya konulmamıştır. Ama gerekli seviyede uyanıklıktan herkesin yararlanabileceğini
belirtir. Böylece, fırsatlar, parlak şeyler olan herkesin kullanabileceği girişimciden bağımsız, nesnel
bir olaylar olarak ortaya konulur.
Ekonomi politikalarını ve kurum tiplerini anlamaya müsait bir kavram ve aynı zamanda tarifi zor
bir kavram olarak girişimsel uyanıklığı ortaya koymak gerekmektedir. Kirzner’e göre girişimci bir
üretim faktörü değildir ve hatta özel bir üretim faktörü bile değildir. Girişimsel uyanıklığın
özellikleri aşağıda özetlendiği gibi geleneksel üretim faktörlerinden bile farklıdır:
i)Girişimci uyanıklığı piyasa fırsatları bilgisini taşımayı gerektirmez.
ii)Girişimci uyanıklığı dağıtılamaz ve sözsüzdür
iii)Girişimcilik hizmetini kiralayabilecek bir piyasa mevcut değildir. Bu nedenle girişimcinin arz ve
talep eğrisi yoktur.
iv)Girişimcilik maliyetsizdir.
3.1.1.Girişimsel Uyanıklık Üstün Bilginin Tek Sahipliğini Temsil Etmez
Girişimsel uyanıklık bilginin nerden ve nasıl elde edileceği bilgisidir. Girişimsel uyanıklık bir çeşit
ön bilgidir. Daha da spesifik olanı, girişimsel uyanıklığın piyasa bilgisinin yalnızca nerden
bulunacağı değil piyasa verisinin nerden bulunacağını bilmektir.
Uyanıklığın tanımıyla ilgili önemli gösterge piyasa fırsatları ile ilgili üstün bilginin sahipliğini
göstermeyeceğidir. Girişimci bu bilgiyi paylaşmak zorunda değildir. Uyanıklık aynı zamanda daha
ucuza üretim faktörlerini nerden bulacağını veya çıktıları daha pahalıya nereye satacağını bilmek
değildir. Böylece girişimcilik, bir bilginin tek başına sahipliğinden daha çok var olan veya yeni
bilgi fırsatlarının uyanıklığıdır (Kirzner, 1984:3). Girişimcilik üstün bilginin kullanıma uygun hale
getirilirse girişimsel bilginin kiralanabildiği faktör piyasasından elde edilebilir. Buna karşın böyle
bir piyasa yoktur.
3.1.2.Girişimsel Uyanıklık Yayılmaz ve Örtüktür
Girişimsel uyanıklık geleneksel üretim faktörlerinden, teknik anlamda tamamıyla farklıdır.
Girişimci bilginin nasıl yayılacağına, yayılırken nasıl rekabet edeceğine karar verir (Kirzner 1983:
64). Karar alma esnasında verilen amaçlara ulaşabilmek anlamında önsezilerini düşünmez. Bireysel
girişimciler dağıtım için karar almazlar. A kişisi girişimcilik fırsatının %10’nu keşfederken, geri
kalan %90’nını B kişisi keşfedecektir. Girişimsel uyanıklık beşeri sermaye gibi elde edilebilen bir
kaynak değildir. Girişimcilik ve teknik bilgi arasındaki en temel farklılık girişimcinin daha önceki
bilgi hakkındaki farkındalık eksikliğidir. Önsezilerin farkında olmaktan daha çok girişimcilerin
faaliyetleri basit olarak onların önsezilerine yansır. Bu örtük durum, daha öte bir bakış açısıyla
girişimcilerin uyanıklığını açıklamayacak olmasıdır. Kurumsal içerik ve oyunun kuralları
üretkenliği artırıcı faaliyetler yenilik gibi verimsiz ve yeniden dağıtım faktörleri arasında rant
arama ve organize suç arasındaki dağılımını büyük ölçüde etkiler.
3.1.3.Girişimsel Hizmetleri Kiralayabileceğimiz bir Piyasa Yoktur
Girişimsel hizmetlerin kiralanabileceği bir piyasa yoktur. Çünkü girişimci, herhangi bir fırsat için
girişimsel uyanıklık ihtiyacının farkında değildir. Üstelik piyasa girişimsel uyanıklığa sahip olan
bireyleri tanımaz. Bireylerin girişimsel fırsatları algılama konusunda farklılıkları olmasına rağmen
kar fırsatlarını ve fiyat farklılıklarını keşifte herhangi bir kabiliyet tanımlaması yapılmaz.
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Girişimciliğin arz ve talep eğrileri yoktur. Piyasa girişimcilik hizmetini talep etmez. Piyasa
katılımcıları arasında eksik plan koordinasyonu göz ardı edilebilir. Belirtildiği üzere bir girişimciyi
kiralamak bir girişimci olmaktır. Piyasa girişimciliği eksik koordinasyon ve fırsatların var
olduğunu fark etmez ve gerekli düzeltmeler olarak tanımaz. Kamu politika yapıcılarının göstergesi
girişimcilikte dışsal olarak tanımlamak oldukça problemdir.
3.1.4.Girişimcilik Maliyetsizdir
Girişimcilik bilgisinin temel özelliği kendiliğinden öğrenilmesidir. Bu anlamda kendiliğenlik plan
yapmaksızın gerçekleşir. Girişimsel uyanıklık bilgi dağıtımı gerçekleşmeksizin kullanılmayan kar
fırsatlarını ortaya çıkartmaktır. Girişimci sürpriz bilgi araştırırken, onların araştırmaları öncelikle
kaçan bilgi parçasının sonucu değildir. Onlar ne kadar bilginin eksik kaldığını bilmezler. Kaçan
bilginin kaybolan bilginin değerini bilmezler. Uyanıklık kesin olmayan araştırma bilgisi için fark
edilmeyen bilgiyi kapsar.
Teknik bilginin kullanım maliyeti fırsat maliyeti cinsinden ölçülür. Belirli bir amaç için kullanılan
teknik bilginin kullanım maliyeti vazgeçilen en iyi alternatiftir. Aksine girişimsel uyanıklık
alternatif maliyeti kapsamaz. Çünkü önseziler kendiliğinden öğrenilir. Hiçbir kaynak girdisiyle
onları içermeyi kapsamaz. Çünkü kesin olarak bu bilginin veya araştırılması üstlenilmemektedir.
Bununla birlikte maliyetsiz olarak girişimsel bilgiyi tanımlarken, Kirzner potansiyel yanlı
anlamalardan kaçınmak için sınıflandırma yapar.
3.2. Girişimcilik Eylemdir
İkinci anlamıyla girişimcilik, bir fırsatın uyarı keşfinden sonra gelen eylem dizisidir. Bu eylemlerin
keşiften sonra gerçekleşmesi gereklidir. Eğer bir girişimci bir fırsat için eylemde bulunmazsa, onu
hiç keşfetmemiş demektir. Kirzner’e fiyat farkının fark edilmesinin bir eylem olmadığını ifade
eder. Kirzner’e göre bunun eylem olmamasının nedeni kaynakların nasıl koordine edileceğinin
tahmin edilmediği ya da karla ilgilenilmediği içindir. Her durumda, hareketsizlik, fiyat
uyumsuzluğunun, bireyin önceden varolan eylem biçimini tercih ettiği planlarda değişmiş herhangi
bir hayal ile aynı olmadığına işaret etmektedir. Eğer girişimci eylemde değilse; know-how
eksikliği, irade eksikliği ya da başka nedenlerden dolayı istememesi nedeniyledir. Bunu yapmak
istemiyorsa, fırsatta yoktur.
Bireysel eylemde girişimsel rol, amaç ve araç çerçevesinde değişim yarattığı gibi, piyasadaki
girişimsel rolü de değiştirir. Kirzner, girişimciliğin piyasadaki dar ekonomi unsurlarıyla tam olarak
aynı mantıksal ilişkiye sahip olduğunu belirtir. Çünkü bireysel eylemde girişimcilik unsurları karar
vermenin etkinlik yönleriyle ilişkili olarak oluşturulur.
Kirzner girişimcilik faaliyeti olmadıkça, piyasa sürecinin ortaya çıkmayacağını belirtmektedir. Bu
ifade önemli bir etkiye sahiptir. Bir dereceye kadar tüm piyasa katılımcıları girişimcidir. Farklı
derecelerle de olsa hepsi uyanıktır. Girişimcilik bazen birkaç özel kişinin mülkiyetindedir. Kirzner
insan eyleminin evrensel bir özelliği olarak daha bilimsel bir görüşü övmektedir.
Kirzner’in piyasa teorisinde arbitraj, girişimciliğin ana çerçevesini oluşturur. Bu şart, girişimciliği
çok dar bir şeye indirgemek gibi görünmektedir. Fakat Kirzner, arbitrajın en özenli girişimlerini
bile kapsayan genişletilmiş bir anlamının olduğunu vurgulamıştır. Böylece Kirzner’in teorisinin
sınırlı ve uygulanamaz oluşu ortadan kalkar. Çünkü onun için girişimci arbitrajcıdır. Kirzner’in
arbitrajcısı oldukça yaratıcı ve yenilikçi önemli kurumsal yönetici kabiliyetlerine sahip birey ya da
kurumlardır. Bir iş planı oldukça karmaşıktır. Ne kadar karmaşık olursa olsun, plan girdi satın
almayı ve çıktı satışını gerektirir. İş planını yeterince uzak ve soyut bir perspektiften ele alırsak,
her zaman bir piyasadan satın alıp ve başka bir piyasada satış yapmayı görebiliriz. Bu plan için iki
dizi piyasa arasında arbitraj gerekir. Dün alınan bugün satılıyor olsa bile, iki farklı piyasa vardır.
Bunlar dünün piyasası ve bugünün piyasası diye adlandırılır. Plan başarılı olursa, satış değeri alış
değerini geçecektir. Bu durumda daha ucuza girdi alıp, çıktıyı daha yüksek fiyattan satabilir. Henry
Ford’un montaj hattını düşünün. Ford’un yeniliği yeni bir üretim metodundan oluşur. Montaj hattı
bir iş başarısıdır. Çünkü girdi fiyatları ve çıktı fiyatları arasında fark oluşmuştur. Bu anlamda
montaj hattı Henry Ford için bir arbitraj fırsatını temsil eder. Onun başarısı aynı zamanda yaratıcı
bir eylem ve arbitraj fırsatının keşfine dayalıdır.
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3.3. Girişimci Piyasa Düzenine Neden Olur
Kirzner’in teorisinde piyasa düzeni girişimci tarafından sağlanır. Girişimsel uyanıklık eylemi
olmaksızın değişmeyen hareketlerimiz yavaş yavaş altta yatan kıtlıklarla tutarlı olmaktan
uzaklaşacaktır. Kirzner'in teorisinde, rakiplerin ve yenilikçi girişimciliğe başlamanın yarattığı
piyasadaki oynaklığın kaotik bir etkisi yoktur. Piyasa süreci yeni kar fırsatlarını araştıran uyanık
girişimcinin sürdürdüğü dinamik bir süreçtir. Piyasa süreci boyunca, ekonomik teşvikler
kaynakların insanlara yeniden dağıtımı için vardır. İnsanlar bu gibi teşviklere tepki verir. Fakat
teşvikleri ve kaynakların yeniden dağılımını fark etmek için bireysel yetenek gereklidir.
Değişikliklere ve dengesizlik durumuna dikkat eden bireyler, fırsatları değerlendirip ekonomik
kazançlar elde etmeye yönelirler. Böylece girişimcinin rolü, keşfetmek ve üretken kaynakları
yeniden dağıtmak yoluyla piyasa fırsatını yakalamaktır.
3.4. Girişimcilik Bir Süreçtir
Kirznerci anlamda bir fırsat, ancak eylem varsa görülebilir. Bunun fırsat maliyeti yoktur. Sürecin
aslı, beklenmeyen bir fırsatın kasıtlı olmayan keşfidir. Bu açıklama bir şeyi ima etmek için
kullanılmamalıdır. Buna karşın girişimsel fırsatın keşfi parasal maliyet ve gelirleri hesaplamayı
gerektirmez. Kirzner fırsatı görmek için planlamanın ve hesaplamanın gerekli olduğunu görür
(Kirzner, 1973, 74-75).
Kirznerci girişimciliğin en basit örneğini yani anlık arbitrajı düşündüğümüzde bir fiyat farkının
keşfedilmesiyle ilişkili hiçbir fırsat maliyeti yoktur. Fakat arbitraj, bu piyasada satın alıp başka bir
piyasada satmayı seçtiğinde, maliyet ve gelirleri hesapladığını kabul eder. Muhtemel satın alma
fiyatına, masrafsız keşiflerinin arbitraj imkânlarını olası eylemler listesine koyduğundan artık
beklediği herhangi bir işlemin masrafını ekler. Arbitraj imkânı onun seçim listesi içinde olduğunda,
potansiyel girişimci olağan ekonomik maksimizasyon hesabını kullanır. Arbitraj maliyeti yeterince
düşükse keşif, gerçek bir keşif olur. Böylece, girişimci keşif, maliyetsizdir; girişimci, gördüğü şey
üzerinde hareket edip etmeyeceğine karar verirken maliyetlerini hesaplar.
Girişimcilik birçok aşamayı kapsayan bir süreçtir. Ancak sürece yeterince uzak ve soyut bir
perspektiften bakıldığında, ayrıntıları gözden kaçırılabilir. Bu bakışa Kirzner uyum sağlamıştır.
Kirzner’in teorisinde, keşif sürecinin aşamaları gözden kaçabilir. Fakat dikkatlice bakıldığında,
farklı zamanlarda gerçekleşen farklı aşamalar görülebilir. Kirzner'in girişimci keşif sürecinin
aşamaları üzerine ilgi eksikliği, var olmadıklarını veya teorisinin var olduğunu inkar ettiğini ima
etmemektedir. Aşağıda tartışılan Harper’in teorisi, eylem aşamalarına Avusturya İktisat Okulunun
yaklaşımına girişimsel süreci ekleyerek katkı sağlar.
3.5.

Kirzner’in Girişimcilik Teorisinin Eleştirisi

Kirzner'in girişimcilik üzerine yaptığı çalışmalar yaygın olarak takdir edilse de, birçok açıdan
eleştirilmiştir. Özellikle Kirzner’in girişimcilik teorisinin gerçek dünyadaki girişimcilerin
psikolojik özelliklerinden ve uyanıklığın belirleyicilerinden soyutlanması bu eleştirilere zemin
hazırlamıştır. Örneğin, High (1986), Kirzner'i gerçek dünya girişimciliğini mutlaka çevreleyen
belirsizlikten soyutladığı için eleştirmiş ve böylece pratikte girişimcilik faaliyetinde kararın verdiği
rolün ihmal edildiğini vurgulamıştır. Buna ek olarak, Lavoie (1994) Kirzner'i girişimciliği kültürel
boyuttan soyutladığı için eleştirmiştir. Klein ve Foss (2010), İsrail Kirzner'in girişimciliğin etkili
uyanıklık paradigmasına itiraz etmiştir. Kirzner, kaynakların ve ürünlerin fiyatlarında objektif ve
eşzamanlı olarak var olan farklılıklar olarak düşünülen kâr fırsatlarının keşfedilmesinin
girişimciliğin temel taşı olduğunu savunmuştur. Dolayısıyla Kirzner için girişimci, esasen fiyatların
düşük olduğu belirli bir malı satın alan ve fiyatların yüksek olduğu yerde satan bir arbitrajcıdır.
Hiçbir belirsizlikle karşı karşıya kalmaz, sermaye riskini göze almaz ve her zaman mevcut kar
fırsatı için üstün uyanıklığından kar elde eder. Foss ve Klein bunun yerine, Frank Knight ve
Ludwig von Mises'in belirsiz gelecekteki piyasa koşullarının "karar" konusuna odaklanan
girişimciliğe dair bir yaklaşım önermişlerdir. Karar, ürünün tamamlanması ve satılması aşamasına
kadar girişimci tarafından organize edilip kontrol edilen belirli zaman alan üretim süreçlerine
kaynak tahsis etme eyleminde uygulanmaktadır. Foss ve Klein için girişimci bu nedenle bir
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kapitalisttir. Kapitalist firma, gelecekteki ürün fiyatları ve pazarları hakkındaki kararını
somutlaştıran üretken kaynak bileşimleri üzerinde mülkiyet ve karar alma kontrolünü
kolaylaştırmak için girişimci tarafından oluşturulan bir organizasyondur.

4. SONUÇLAR
Avusturya İktisat Okulunun girişimcilik kavramı, insan eyleminin özünde bulunan bir özelliktir;
fırsatların varlığı, keşfedilmesi ve kullanılması üzerine odaklanmış dinamik bir süreçtir. Avusturya
İktisat Okulu piyasa dengesine verdiği rol nedeniyle ana akım ekonomiyi eleştirir. Özünde, iddia,
dengede ekonominin süreçsel doğasının inkar edilmesidir, insanlar bugün pasif ve bireysel karar
verme sürecine girer; burada bugünün sonucu dün yapılan bir karara dayanır, yeterince kabul
edilmez. Kısacası, tartışmanın özünde piyasanın dinamikliği, insanların eksik bilgi sahibi olduğu
ve geleceğin bilinmemesi vardır. Bu nedenle insanlar ayakta kalabilmek için kendiliğindenlik ve
yaratıcılık göstermelidirler. Girişimci, bu aktif öznelliğin özetidir.
Avusturya İktisat Okulunun temel yapı taşları Hayek ve Mises'in çalışmalarına dayanmaktadır.
Hayek’in analizinde bilginin eksik doğasına, kendiliğindenliğine ve bilinmeyen bir geleceğe yer
verilmiş, kararlı durum dengesinin hiçbir zaman elde edilemeyeceği ima edilmiştir. Mises için,
girişimcilik insani bir niteliktir. Farklı yerlerde ve durumlarda herkesin esas itibariyle girişimci
olduğunu belirtir. Mises, girişimcinin sermayeye ihtiyaç duymayacağını ve risk üstlenmeyeceğini
vurgular. Çünkü Mises’e göre sermayeye erişmesi gereken ve riski üstlenenin girişimci değil
kapitalist olduğunu ifade eder. Buna karşın, dinamik ekonomide bilgi ne tamamlanmış ne de
kusursuzdur, bu nedenle piyasalar dengesizlik halindedir ve girişimcilik işlevini kapsayan
dengesizliktir.
Ana akım iktisatla çok ortak noktası olan Hayek’in analizi piyasadaki tüm katılımcıların fiyat alıcı
olduğunu varsayması nedeniyle dizi problem içerdiğinden, fiyatların nasıl belirlendiği ve onların
dengeye tekrar nasıl sağlayacağı bir sorun olarak kalmıştır. Kirzner, Hayek’in bu teorik boşluğunu
Mises tarafından geliştirilen girişimsel fiyat ayarlama teorisini kullanarak doldurmaya çalışmıştır.
Kirzner’in teorisinde, girişimci bir fiyat alıcıdır. Girişimciler ekonomik koşullardaki değişimleri
algılar, yeni piyasa koşullarına uyum sağlamak için uyarlanan fiyatlar ve bireysel kararlar
arasındaki eksik koordinasyonu keşfederler. Dolayısıyla, Kirzner’in girişimcilik teorisi birçok
eleştiriyle birlikte modern piyasa ekonomilerinde ekonomik koordinasyon sürecinin açıklanmasına
dayanır. Bu yönüyle Avusturya İktisat Okulu çalışmalarına ve modern girişimcilik teorilerine
Kirzner’in önemli katkılarının olduğu söylenebilir.
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CUMHURİYET DÖNEMİ GİRİŞİMCİLERİN ORTAYA ÇIKIŞ
KOŞULLARININ İNCELENMESİ: VEHBİ KOÇ VE NURİ
DEMİRAĞ ÖRNEKLERİ
INVESTIGATING THE EMERGENCE CONDITIONS OF
ENTREPRENEURS IN A REPUBLICAN ERA: THE CASES OF VEHBİ
KOÇ AND NURİ DEMİRAĞ
Duygu GÜVENSAY1

Eyüp Bayram ŞEKERLİ2

ABSTRACT
In the first years of the Republic, importance was placed on creating an independent economy,
industry-entrepreneurial class. In the 1st Congress of Economics, private enterprise-based,
protectionist and national economic policy was envisaged and decisions were taken to support and
protect entrepreneurs by the government. So the new Republic of Turkey has implemented the
project of creating its own entrepreneur class. In this context, it seems that many private enterprises
have been established between 1923 and 1930. Entrepreneur class-building efforts continued
increasingly after 1930's. However, in 1929, the Great Depression, which caused the economic
policies of the whole world to undergo certain changes, also had its impact felt in Turkey and
brought forward the role of the state in the markets. In these years, under the framework of
"statism", the state has played a role in carrying out production, effective in transportation, banking
and finance, directly intervening in the market when necessary, and controlling prices. At that time,
apart from the intervention of the state, the disturbance of the businessmen seemed to originate
from the uncertainty of where the limits of this intervention have begun and where they have
ended. However, due to the wartime economy imposed during World War II, increased pressure
and controls and asset taxation have caused insecurities in the business world. Under these
political and economic conditions between 1923 and 1950, it seems that private enterprises some of
which continue to exist today are appeared in Turkey. In this study the main motivations and basic
strategies of Vehbi Koç and Nuri Demirağ, who were active as a businessmen in the mentioned
period, for their emergence as entrepreneurs have been examined as a case study.
Key word: Entrepreneurial Motivation,
Demirağ, History of Entrepreneurshi

Republican Era Entrepreneurship, Vehbi Koç, Nuri

ÖZET
Cumhuriyetin ilk yıllarında bağımsız bir ekonomi, sanayi-girişimci sınıfı oluşturmaya önem
verilmiştir. I. İktisat Kongresinde, özel teşebbüse dayalı, himayeci ve milli bir iktisat politikası
öngörülmüş ve devletin girişimcileri koruması, desteklemesi yönünde kararlar alınmıştır. Böylece,
yeni Türkiye Cumhuriyeti kendi girişimci sınıfını yaratma projesini uygulamıştır. Bu bağlamda
1923-1930 yılları arasında birçok özel işletme kurulduğu görülmektedir. Girişimci sınıf oluşturma
çabaları 1930'lu yıllardan sonra da artarak devam etmiştir. Fakat, 1929'da tüm dünyadaki ekonomik
politikaların belli değişikliklere uğramasına sebep olan Büyük Buhran Türkiye'de de etkisini
hissettirmiş ve devletin piyasalardaki rolünü öne çıkarmıştır. Bu yıllarda "devletçilik" anlayışı
çerçevesinde devlet büyük ölçüde üretimi gerçekleştiren, ulaşım, bankacılık ve finans alanında
etkin, gerektiğinde piyasaya doğrudan müdahale eden, fiyatlar üzerinde kontrol sağlayan bir role
1
2

Öğr.Görevlisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dalaman Meslek Yüksekokulu
Yrd.Doç.Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Seydikemer Uyg. Bilimler Yüksekokulu
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bürünmüştür. O dönemde iş adamlarının rahatsızlığının devletin müdahalesinden ziyade bu
müdahalenin sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğine dair yaşadıkları belirsizlikten
kaynaklandığı görülmektedir. Bununla birlikte 2. Dünya Savaşı yıllarında uygulanan savaş
ekonomisi nedeni ile artan baskı ve denetimler ile varlık vergisi iş dünyasında güvensizliklere
neden olmuştur. Bu siyasi ve ekonomik koşullar altında 1923-1950 yılları arasında Türkiye'de
bazılarının bugün de varlıklarını devam ettirdiği görülen özel teşebbüslerin ortaya çıktığı
görülmektedir. Bu çalışmada, bahsi geçen dönemde faaliyette bulunmuş iş adamlarından Vehbi
Koç ve Nuri Demirağ örnekleri ele alınarak, girişimci olarak ortaya çıkışlarındaki temel
motivasyonları ve temel stratejileri incelenmiştir. Aynı zamanda, başarı ve başarısızlıkları üzerinde
etkili olan dönem koşulları da değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime: Girişimci motivasyonu, Cumhuriyet dönemi girişimcilik, Vehbi Koç, Nuri
Demirağ, Girişimcilik Tarihi

1. GİRİŞ
Türkiye’de Cumhuriyet dönemi girişimcilerin ortaya çıkış koşulları incelenirken, bu alanda
yapılmış araştırmalara baktığımızda konunun belirli dönemlere ayrılarak ele alındığını
görmekteyiz. Birinci dönem 1923-1930 yılları arasında yer alan ulusal ekonominin kurulması
dönemidir. Sonraki dönem ise 1930-1950 yılları arasında yer alan özel sektörün yetersiz kaldığı
alanlarda devletin yatırım yapmasını amaçlayan devletçilik dönemi olarak adlandırılmaktadır,
ardından 1950-1960 yılları arasında liberal ekonomiye geçiş dönemi gelmektedir. Bir sonraki
dönem ise, 1960-1980 yılları arasında ülkenin planlı ekonomiye geçiş yaptığı dönemdir. 1980 ve
sonrasında ise, ithal ikamelerin son bulup ihracata dayalı kalkınma planlarının yer aldığı, dışa açık
liberal ekonomi dönemi gelmektedir, 21. yüzyılda yaşanan bilim ve teknolojideki gelişmeler göz
önünde bulundurulduğunda 2000 yılından günümüze kadar olan süreç ayrı bir dönem olarak da
değerlendirilebilir (Candan, 2011:164).
Cumhuriyetin ilk yıllarından 1950’li yıllara kadar olan süreçte Nuh Naci Yazgan, Hacı Ömer
Sabancı, Şakir Zümre, Nuri Demirağ, Vehbi Koç… gibi birçok girişimcinin ortaya çıktığı
görülmektedir. Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki zor koşullar ve imkânsızlıklar içerisinde devletin
girişimci sınıf yaratma politikası çerçevesinde 1923-1930 döneminde 178 adet anonim şirket
kurulmuştur (Altıparmak,1993). Bu çalışma kapsamında ise, Cumhuriyetin ilk yıllarında
yaratılmaya çalışılan girişimci sınıfın en çok göze çarpan isimleri olarak kabul edilebilecek Nuri
Demirağ ve Vehbi Koç örnekleri ele alınmış, 1923-1950 yılları arasındaki süreç göz önünde
bulundurularak girişimcilerin ortaya çıkış koşulları, teşvik edici ve engelleyici etkenler
incelenmeye çalışılacaktır. Her iki işadamının da yaşadığı başarısızlıklar, karşılaştıkları zorluklar
ve engeller dönemin koşulları göz önünde bulundurularak incelenmiştir.

2.CUMHURİYET DÖNEMİ GİRİŞİMCİLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞ KOŞULLARI
1923-1950 yıllarını kapsayan dönemin koşullarını girişimcilik açısından değerlendirmeden önce
Cumhuriyet öncesi dönemin koşullarını anlamak önemlidir Osmanlı İmparatorluğu döneminde
ticari faaliyetlerin toplum grupları arasındaki dağılımına bakıldığında Türk ve Müslümanların ticari
faaliyetlerin dışında kaldığı görülmektedir. Müslüman tebanın ise; genellikle askerlik, bürokratlık,
ulemalık ve çiftçilik gibi faaliyetlere yönlendirildiği yaygın bir görüştür (Çokgezen, 1998:4). Ticari
faaliyetlerin ise daha çok gayrimüslimlerin elinde toplandığı görülmektedir. Türk ve
Müslümanların ticari hayatta girişimci olarak yer alamamaları; devlette memuriyetin cazipliği,
savaşlar, göçler ve kapütülasyonlar gibi nedenlerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Böylelikle,
Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu’ndan girişimcilik adına yeterli sermaye birikimi ne de
yeterli sermayeye sahip bir girişimci sınıfı devralmıştır. Bu sebeple, Cumhuriyetin ilk yıllarında
devletin her yönüyle yeniden yapılanma çalışmalarının içerisinde ulusal girişimciler grubu yaratma
ve ekonomik bağımsızlığı kazanma konularına önem verilmiştir (Cansız, 2013:35).
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Cumhuriyetin benimseyeceği ekonominin temel prensiplerini kararlarştırmak için düzenlenen I.
İzmir İktisat Kongresinde; özel teşebbüsü önplana çıkaran, onları desteklemeye ve korumaya dayalı
ulusal bir iktisat politikası benimsenmiş, bu yönde kararlar alınmıştır. Bu kararlar neticesinde
devlet; düşük faizli kredi imkanları sunma, kamu iktisadi teşekküllerinden ara mal sağlama, ihale
olanakları, devletle ortaklık kurma ve yurtdışı mübadeleye kolay ulaşım gibi yollarla girişimci
sınıfı yaratma planını uygulamaya koymuştur (Çokgezen, 2000:528). Bu aşamada atılan önemli
adımlardan bazıları, özel sanayii teşvik etmek, müteşebbislere destek olmak ve sanayi yatırımlarına
kaynak sağlamak üzere Atatürk’ün girişimleri ile 1924yılında İş Bankası ve 1925 yılında Sanayi
ve Maâdin Bankası’nın kurulmasıdır. (Altıparmak, 1993). Böylece, girişimci grubunun oluşması
için uygun finansal koşulların oluşturulması planlanmıştır. Atatürk, TBMM’de yaptığı bir
konuşmada girişimcilerin desteklenmesi için uygun kredi koşullarının oluşturulmasının gerekli
olduğunu bildirmektedir; “küçük esnafa ve büyük sanayi erbabına muhtaç oldukları kredileri
kolayca ve ucuzca verecek bir teşekkül vücuda getirmek ve kredinin normal şartlar altında,
ucuzlatılmasına çalışmak da çok lazımdır.” (Atatürk Araştırma Merkezi, 1997:415.) Devlet
tarafından atılan bu adımlar aynı zamanda özel sanayinin oluşturulması için çıkarılan kanunlarla
yasal zeminde de desteklenmiştir. Atatürk, sanayinin oluşması amacıyla düzenlenen kanunları
memnuniyetle karşıladığını belirtmektedir. “Kanuni Medeni, Ceza ve Ticaret Kanunları mevkii
tatbikata girerken, hakimlerimizin gösterdiği gayret ve isabeti takdir ederim. Vatanda büyük
fabrikalar vücuda getirmek için umumi ve meşkur gayret görülmektedir. Bu devre-i içtimaiyede
yeni Teşvik-i Sanayi Kanunu yeni Mesai Kanunu Meclisi aliye takdim olunacaktır.” (Atatürk
Araştırma Merkezi, 1997:364).1927 yılında çıkarılan “Teşvik-i Sanayi Kanunu” özel sanayinin
oluşturulması açısından çok önemli bir gelişmedir. Bu tarihten itibaren özel müteşebbisler
tarafından fabrikalar kurulmuştur, bahsi geçen dönemde gelişen en önemli sanayi kolu şeker
fabrikalarıdır (Aşkın vd.,2011:66).
Özel teşebbüs oluşturma ve milli burjuvaziyi yaratma yolunda alınan tüm tedbirlere ve atılan tüm
adımlara rağmen bu hedefte istenen gelişme elde edilememiştir (Aşkın vd.,2011:66). Bunun
nedenlerinin değerlendirilmesi aynı zamanda incelenen dönem içerisinde girişimciler için mevcut
olan koşulların da anlaşılması için önemlidir. Sönmez (1992)’e göre bu nedenler; teknolojinin, alt
yapının, yeterli sermayenin ve gümrük koruma kanunlarının olmamasıdır. Diğer yandan, 1929
yılında ekonomide yaşanan Büyük Buhran tüm dünyada ekonomik politikaları değişikliğe uğratmış
ve Türkiye’de de etkisini göstermiştir. Yaşanan bu ekonomik kriz neticesinde devletin
piyasalardaki rolü öne çıkmaya başlamış ve “devletçilik” anlayışı benimsenmiştir. Devlet, üretimde
büyük ölçüde rol almaya başlamış, bankacılık, finans ve ulaşım alanında etkinliğini arttırmış,
fiyatları kontrol eden, gerektiğinde piyasalara müdahale eden bir yapıya bürünmüştür (Candan,
2011:165). Birinci Beş Yıllık (1934-1938) sanayi planı bu dönemde yapılmıştır. Devlet, bu planla
sanayi kesimini planlamış; nerede hangi fabrika kurulacağını belirlemiştir. Sümerbank, Etibank,
Merinos vb. kuruluşların ortaya çıkması devlet müdahaleciliğinin ön planda olduğu bu dönemde
karşılaşılan örneklerden bazılarıdır (Aşkın vd.,2011:66). Bu dönemde, ülkedeki devletçilik anlayışı,
bireyin mülkiyet ve tasarruf hakkını tanımakla birlikte, bu hakların kullanımını milletin ve devletin
menfaatleriyle uyumlu hale getirmeye çalışmaktadır (Akın, 2003: 40).
II. Dünya Savaşının yaşandığı yıllara baktığımızda ise Türkiye’de faal nüfusun büyük bir
bölümünün silah altına alındığı ve devlet bütçesinde önemli bir payın savunma harcamalarına
ayrıldığı yani kısacası ülkede savaş ekonomisinin uygulanmakta olduğu gözlemlenmektedir. Temel
tüketim malları ve ara malların devlet eliyle dağıtılmakta olduğu, özel sektöre ayrılan alanlarda ise
1940 yılında çıkarılan Milli Korunma Kanunu’nun getirdiği sıkı tedbirlerin ve fiyat kontrollerinin
hüküm sürdüğü görülmektedir (Eroğlu,2003). Bu kanun özel teşebbüsü destekleyici rol
oynamamış, savaş ekonomisi şartları içerisinde piyasadaki arz-talep dengesizliğini düzenleyerek
karaborsacılığı önlemeyi hedeflemiştir (Aşkın vd., 2011:66). Savaş ekonomisi nedeniyle artan
baskı ve denetimler ile 1942 yılında çıkartılan Varlık Vergisi Kanunu bu dönemde iş dünyasında
güvensizlikleri beraberinde getirmiştir. (Buğra, 2013; Çokgezen, 2000) Savaş yıllarında savaş
zenginlerinin İstanbullu ve gayrimüslim kesimi Varlık Vergisiyle, büyük çiftçi kesimi ise Toprak
Mahsulleri Vergisi, Köy Enstitüleri ve Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile derinden sarsılmıştır
(Boratav,2005:90,91).
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1948 yılına gelindiğinde Milli Ekonomi Kongresi toplanmış ve devletçiliğe ilk eleştiriler bu
dönemde gelmeye başlamıştır. Özel teşebbüs yanlıları aşırı devlet müdahalesinin özel girişimin
gelişmesinin önünde büyük engel olduğunu öne sürmüşlerdir ve bu dönemden sonra 1950’li
yıllarda devletçilik olgusu reddedilmeye başlanmıştır ardından sanayide özel sektör önceki döneme
göre ciddi bir gelişme kaydetmiştir (Aşkın vd.,2011:67). Tüm bu koşullar altında Türkiye’de
dönemin iş dünyası devlete bağımlı bir yapı arz etmektedir. Devlet kaynaklar açısından dağıtıcı
“baba devlet” şeklinde görülmekte fakat günü gününü tutmayan iktisadi politikaları nedeniyle uzun
vadeli iktisadi politikaların uygulanması sırasında istikrarsızlık yaşandığı gözlemlenmektedir.
İşadamlarının toplumsal geçmişine baktığımız zaman başarılarında ticari kabiliyetlerinin yanısıra
aile desteği ve hükümet yetkilileri ile olan ilişkilerinin önemi de göze çarpmaktadır (Buğra,
2013:139-174).
Vehbi Koç’un Cumhuriyetin ilk yıllarında başlattığı girişimcilik faaliyeti günümüze kadar ulaşmış
ve halen varlığını sürdüren bir holdingin temelini oluşturmuştur. Buna karşılık aynı dönemde yine
çok başarılı işlere imza atmış, Türk girişimcilik tarihinde çok önemli bir yeri olan Nuri Demirağ’ın
girişimcilik faaliyetinin günümüze kadar aynı başarıyı sürdürememiş olması bu iki farklı örnek
üzerinden bahsi geçen dönemi incelememize yön vermiştir.

3. GİRİŞİMCİ OLARAK NURİ DEMİRAĞ
1886 yılında Sivas’ın Divriği ilçesinde doğan Nuri Demirağ, küçük yaşında babasını kaybetmiştir.
Eğitimini Divriği’de tamamlayan Demirağ 1906 yılında Ziraat Bankası’nın açmış olduğu sınavı
kazanarak Kangal’da göreve başlamıştır. Buradaki başarılarından ötürü Koçgiri Şubesine atanır.
Gözlemlediği sorunlar ile ilgili görüş ve düşüncelerinin içeren raporları sayesinde amirlerinin
dikkatini çekmiştir (Çalapverdi, 2009:3,4). Divriği Ziraat Bankasında çalışan Nuri Demirağ bu
vesile ile bankacılık sektörünü de öğrenmiştir. 1911’de ise İstanbul’a gelerek Maliye Nezaretinde
memuriyete başlamıştır. İstanbul’da çalıştığı yıllar mütareke yıllarına denk gelmiştir. Bu dönemde,
gayrimüslim bir grup kişiler tarafından hakarete uğraması devlet memurluğunu bırakmasına neden
olmuştur. Devlet memuriyetini bırakan Mühürdarzade Nuri Bey bir girişimci olmaya karar
vermiştir. Nuri Bey’in ilk işi daha çok gayrimüslimlerin kontrol ettiği sigara kağıdı işine girmek
olmuştur. Türk Zaferi adını verdiği sigara kağıdının piyasada oldukça ilgili görmesi ile büyük
paralar kazanmıştır (Dervişoğlu, 2016:63,64,65).
İlk önemli sermayesini Türk Zaferi adını verdiği sigara kağıdının üretiminden elde eden Nuri Bey
Milli Mücadele bittiğinde 84 bin lira birikim oluşturmuştur (Dervişoğlu,2016:70). Artık zengin
biridir, Cumhuriyet ilan edilmiş yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş devlet Atatürk’ün emir ve
direktifleriyle her sahada atılımlara girişmiştir. Nuri Bey de işte bu ortamda kendine yeni bir iş
alanı aramaktadır, müteahhitlik ve demiryolu inşa işlerine girer başarılı çalışmalarıyla Atatürk’ün
beğenisini kazanır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türk girişimci zümresinin yaratılmasına dair
çabalar daha da artmıştır. 1924 tarihinde çıkarılan 449 sayılı kanunla Samsun-Sivas Demiryolu
ihaleye verilmiş, yeni düzende yerli teşebbüsün önünün açılması ve yabancı tekelinde olan büyük
ihalelere Türklerin de katılması günün önemli bir gelişmesi olmuştur (Yalçın, 2009:748). Nuri Bey,
demiryolları ve şoselerini geliştirmeyi hedeflenen ülkede imar konusundaki iş alanlarına
yönelmiştir. Böylece, Samsun-Sivas demiryolunun 7 km’lik ihalesini kazanarak müteahhitlik
işlerine başlamıştır(Dervişoğlu,2016:70). Demirağ’ın çeşitli sanayi dallarında gerçekleştirdiği
girişimler aşağıdaki gibidir (Çalapverdi, 2009:4,5):
Havacılık Sanayi
 Türkiye’de ilk defa seri üretim olarak Türk uçağını yaptı.
 İlk yerli paraşütü yaptı.
 Yüzlerce gencin yetiştiği gök okulu açtı.
 Yeşilköy alanını uçak pisti olarak tanzim ettirdi.
 İ.T.Ü. bünyesinde uçak mühendisliği açılmasına öncülük etti.
Demiryolu Faaliyetleri
 Türkiye’nin muhtelif bölgelerinde 1174 km. demiryolu inşaatı gerçekleştirdi.
Ticari Faaliyetleri
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 Türk zaferi adı altında sigara kâğıdı üretti.
Müteahhitlik Faaliyetleri
 Bursa’da Sümerbank merinos fabrikasını inşa etti.
 İstanbul’da hal binasını inşa etti.
 Karabük demir çelik fabrikasını inşa etti.
 Sivas’ta çimento fabrikasını inşa etti.
 İzmit’te SEKA kâğıt fabrikasını inşa etti.
 Eceabat-Havza şose yol inşasını yaptı.
 1939’da T.B.M.M. Binası inşaatı
Nuri Demirağ, girişimciliğini ve özellikle sermayesinin kaynağını uzak görüşlülüğü, azmi, sebatı
ve tutumluluğu ile açıklamaya çalışmıştır. Bir görüşe göre, Nuri Demirağ girişimcilikteki azmini
davasından almış, fakat davaların kuvveden fiile çıkarılması parayla mümkün olacağından para
kazanmaya yönelmiştir. Devletin ekonomik hayatta baskın bir figür olduğu o dönemde ülkenin en
büyük müteahhidini resmi rolü olmasa da siyasetin dışında düşünmek olanaksızdır. Nuri
Demirağ’ın tüm iş hayatının istikametinin şekillenmesinde devlet etkili olmuştur. Bu durum,
devletin Türkiye’de iş hayatını şekillendirmede temel unsur olarak etkisini ortaya koymaktadır
(Dervişoğlu,2016:72,73). İlerde de bahsedileceği gibi Demirağ devlet ile olan ilişkilerinin
farklılaşması nedeniyle olumsuz etkilenmiş, deyim yerindeyse bu başarılı girişimci için rüzgar
tersine dönmüştür.
Demirağ’ın Ziraat Bankası ve Maliye Bürokrasisinde çalışmış olmasının, inşaat firmasının
kurumsallaşmasında, işleyişinde kendisine kolaylık sağladığını düşünebiliriz. Demiryolu inşaatı,
emek yoğun inşaat olması sebebiyle, sayıları on binleri bulan işçinin örgütlenmesini
gerektirmektedir. İşçilerin barındırılması, sağlık, yemek, sevk ve idarelerinin disiplin içinde
sağlanması; ustalık tecrübe isteyen işlerdir. Özellikle, bu alana girerken gereken mühendislik
bilgisi konusundaki açığını kapatmak için Nuri Demirağ, tapu dairesinde mühendis olarak çalışan
kardeşi Abdullah Naci’yi yanına almıştır (Dervişoğlu, 2016:75).
Demirağ’ın bir girişimci olarak en önemli özelliklerinden birisi ağırlıklı olarak yabancıların elinde
bulunan birçok alanda milli bir müteşebbis olarak ortaya çıkarak onların hakimiyetlerini ortadan
kaldırmasıdır. Demirağ’ın bu yönü daha sonra havacılık sanayisine girişinde de etkili bir
motivasyon olarak gözlemlenebilmektedir. Nitekim, demiryolu müteahhiti olarak yaptığı işlerde de
yabancı girişimcilerin bu alanı terk etmesinde etkili olmuştur. Bu durum, Dervişoğlu (2016:85)
tarafından şu şekilde ifade edilmektedir: “Girdiği ihalelerde verdiği düşük fiyat teklifleri ile
yabancıların ağırlığını demiryolu ortadan kaldırmıştır. Düşük maliyetlerin yanı sıra yaptığı hızlı
çalışmalar ile başarılı olmuştur. Demirağ, Sivas-Erzurum hattı o günün şartlarında dört yılda
bitirerek büyük takdir toplamıştır”.
Demirağ çağının ötesinde düşünen bir girişimcidir ve yenilikçilik yönü oldukça ön plandadır. Bu
yüzden, o dönem için oldukça devrimci sayılabilecek konulara cesaretle eğilmiştir. Haytoğlu
(1992:260), Milli Kalkınma Partisi’nin 1953’teki kongresinde verdiği beyanından hareketle
Demirağ’ın Türkiye’yi ağır sanayi ülkesi haline getirmeyi arzuladığını belirtmektedir. Demirağ;
Fırat nehri üzerine baraj yapılması; Divrik ve Keban civarındaki madenlerin işletilmesi için gerekli
tesislerin yapılması; Giresun ve İskenderun’a birer liman yapılması; Yumurtalık Liman’ına modern
tersane ve Fırat kenarına uçak, tank, motor fabrikaları yaparak bölgeyi ağır endüstri bölgesi haline
getirmeyle ilgili projeler geliştirmiştir. Demirağ, İstanbul Boğazı üzerinde Asya ve Avrupa’yı
birleştiren bir köprü projesi de geliştirmiştir. Köprü için gerekli etütleri ve planları hazırlayarak,
yapım için Amerikan ‘Berthelem Steel Company” ile prensip anlaşması yapmış, ancak hükümetin
köprünün yapımına taraftar olmaması nedeni ile olumlu sonuç alamamıştır (Deliorman,
1957;aktaran:Haytaoğlu, 1992).
Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolu kadar havacılığın da geliştirilmesi gündemdedir. Atatürk,
yerli bir havacılık sanayisinin geliştirilmesi ve Hava Kuvvetlerine uçak temin edilmesi için çaba
göstermektedir. Ayrıca, Türk Tayyare Cemiyeti kurularak uçak temini ve uçak üretimi ile ilgili
çalışmalarda bulunması amaçlanmıştır. Türk Tayyare Cemiyeti vasıtası ile halktan bağışlar
toplanarak Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı olan uçaklar alınmaya çalışılmıştır. Daha sonra ise Kayseri
ve Ankara’da uçak, planör ve motor üretimi konusunda girişimler oluşturulmuştur. Bu süreçte
Demirağ Türk Tayyare Cemiyetinin açtığı bağış kampanyalarına yüklü meblağlar ile katılmıştır.
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Uçak temini için çaba gösterilen dönemde çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Bu dönemde devletin
havacılık sanayisini oluşturma niyetini, Atatürk’ün söylediği şu sözler çok iyi anlatmaktadır: Bu
durum; Atatürk’ün şu sözlerinden anlaşılmaktadır: “Bundan sonrası için, bütün tayyarelerimizin ve
motörlerinin memleketimizde yapılması ve harp hava sanayimizin de, bu esasa göre inkişaf
ettirilmesi iktiza eder (Atatürk Araştırma Merkezi, 1997:421)”. Bu süreçte, Demirağ milli uçak
yapımı ile ilgili niyetini ortaya koymuştur. Demirağ, başka ülkelerden alınan lisanslar ile onların
demode uçaklarını üretmek yerine üstün niteliklere sahip bir yerli uçağın üretilebileceğine
inanmıştır (Dervişoğlu,2016:89). Nitekim Atatürk, yerli havacılık sanayisinin oluşturulması
gerekliliğini ifade etmektedir: “Eskimiş teknolojileri değil, en yeni teknolojiyi ülkeye
getirmediğimiz sürece yabancı ülkelere bağımlı olmaktan kurtulamayız. Bunun için de, bir yandan
mümkün olduğu kadar kemerleri sıkarak kendi yağımızla kavrulacak , bir yandan da yeni parasal
kaynaklar yaratarak, çağdaş teknolojilerin en yenilerini topraklarımıza taşıyacağız. Biz, yeni ve
genç bir Türkiye kuruyoruz. Dost, düşman ülkelerin geride kalmış teknolojilerine gereksinmemiz
yok. Ya en yenisini kurar, onlarla boy ölçüşürüz, ya da biraz daha sabreder, bunu yapabilecek
güce erişmeyi bekleriz (Erenli, 1985: 219)”. Demirağ, yerli bir havacılık sanayisinin
oluşturulmasını milli bir dava olarak üzerine almıştır. Nuri Demirağ, Hava Harp Sanayiinde;
uçakları dışarıdan satın almak ve dışarının bağımlısı olmak yerine Türk tasarımı uçakların Türk
semalarına hakim olmasını isteyen bir girişimcidir. Yabancı lisanslarla uçak üretmenin
taklitçilikten öte bir şey olmadığına inanmaktadır. Çünkü uçak üretim lisansını satan ülke, demode
olmuş, kendisi için tehdit olmayacak ve ekonomik ömrü olmayan sistemlerin satışına müsaade
etmesi, öncelikle kendi güveliği ve ülke çıkarları gereğidir. Nuri Demirağ bunun farkında olduğu
için Türk tasarımı uçağın imalinin gereğine inanmaktadır. Diğer taraftan Nuri Bey, oldukça yüksek
meblağlı yatırım yapabilecek imkana sahip bir işadamıdır (Yalçın, 2009: 752).
Demirağ, ilk Türk tayyaresini inşa eden Vecihi Hürkuş’un üretim yaptığı atölyeleri de ziyaret
etmiştir. Bu ziyarette Hürkuş (2016)’a göre Demirağ uçak üretimini milli bir dava olarak kabul
etmektedir. Hürkuş (2016:331)’un şu sözleri Demirağ’ın iş adamı olarak kişiliğinin anlaşılmasında
şu sözleri dikkate değerdir: “Nuri Bey gibi hayır ve yurt savunması için servetini dökmekten
kaçmayan asil duygulu bir Türk’ü havacılık yoluna sevk etmekten derin bir sevinç ve huzura
kavuştum.” Demirağ, Hürkuş’un milli uçak geliştirme çabalarından etkilenerek, o dönem bir uçak
yapımı için yeterli olan beş bin lirayı bağışlar (Hürkuş, 2016:330). Demirağ, bir girişimci olarak
uçakları dışardan satın almak ve dışarıya bağımlı olmak yerine Türk tasarımı uçakların Türk
semalarına hakim olmasını isteyen bir girişimcidir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinde
zenginlere daha çok görev düştüğüne inanan Demirağ kısa zamanda büyük varlık sahibi olmuştur.
Bütün servetini ölçülü ve hesaplı hareketleri ile temin etmiştir. Temelde ise milletten aldığını
millete harcamaya inanmıştır. Çok kazanan insanlar genel olarak kazanılanı daha nasıl
katlayacaklarını hesap edip ona göre yatırım yaparlar. Oysa Demirağ, bu memlekete bir çivi daha
nasıl çakılır bunun ıstırabını çekmiştir. Hava harp sanayisine girişi de böyle bir hassasiyetin sonucu
olmuştur (Ziya, 1947; aktaran: Yalçın, 2013:205). Demirağ, İstanbul-Beşiktaş’ta kurduğu fabrikaya
beş Alman mühendis istihdam etmiştir. II.Dünya Savaşına doğru ilerleyen Avrupa ülkeleri harp
sanayisi kapsamındaki özel girişimleri kötü ekonomik şartlara rağmen desteklemişlerdir. Demirağ,
bu gelişmeleri görerek Türkiye’de de böyle bir tesisin gerekliliğini anlamıştır. Fakat Demirağ, çok
fazla destek görmemiştir. Buna rağmen Demirağ, Beşiktaş’taki etüt atölyelerinin yanı sıra Divriği
ve İstanbul’da havacı yetiştirecek Gök Okulu ve paraşüt üretim merkezini açmıştır. Bunları
yaparken, en temel motivasyonu Batının üretebileceği her şeyi Türk’ün de üretebileceği fikriydi
(Yalçın, 2013:211-213). Yukarıda bahsedilen girişimler için Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi
Çakmak ve Hava Müsteşarı Zeki Doğan tarafından yazdıkları mektuplar ile desteklerini
açıklamışlardır (B.C.A.O30-99 Kutu No 67, Belge No.13; aktaran: Dervişoğlu, 2016:93).
İlk başlarda havacılık girişimleri devlet katında memnuniyet ile karşılanan Demirağ için işler
istenen şekilde devam etmemiştir. Demirağ, Türk Hava Kurumundan (THK) Beşiktaş’taki atölyede
üretilmek üzere 12 adet eğitim uçağı siparişi almıştır. Fakat, biten uçakların taahhüt edilen
özelliklere sahip olmadığı gerekçesi ile THK tarafından satın alınmamıştır. Ayrıca, Beşiktaştaki
atolyede yapılan yolcu uçaklarının Türk Hava Yolları tarafından beklenen ilgiyi görmemesi
Demirağ’ın hayatından yeni bir dönemin başlamasına nedenolmuştur (C.A.O30-18 Kutu No 119,
Dosya No.45; aktaran: Dervişoğlu, 2016:112).
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Demirağ, THK tarafından satın almanın iptal edilmesi ile durumu İsmet İnönüye mektuplar yazarak
iletmiş, halihazırdaki yatırımları ve yapmayı planladıkları için destek istemiştir. Satın almayı iptal
eden THK ise bir süre sonra ihtiyacı olan uçakları Fransa’dan hizmet dışı olan uçakları almıştır.
Demirağ’ın elinde kalan uçaklara İspanya’dan müşteriler çıkmasına rağmen İsmet İnönü tarafından
satışa müsaade edilmediği belirtilmektedir (Dervişoğlu, 2016:116). Demirağ, THK siparişinin iptal
edilmesinin ardından havacılık sanayisi ile ilgili çalışmalarına ara vermemiş, Nu.D.38 isimli Türk
yolcu uçağını geliştirmiştir. Fakat, uçak Devlet Havayolları tarafından nakliye uçağı olarak kabul
görmemiş ve bunun için de bir hukuk mücadelesine girişilmiştir. THK’nin iptal siparişleri ile ilgili
açılan davada bilirkişi raporları Demirağ’ın lehine olsa da hukuk mücadelesi kaybedilmiştir.
Ayrıca, Nu.D.38’lerde uçuş ve işletme başarılarına rağmen mahkeme kararları değişmemiştir
(Dervişoğlu, 2016:107)
II. Dünya Savaşından sonraki dönemde ise, savaşta kullanılan ve atıl kalınan teknolojilere
yönelinmiştir. Bu araçları ucuza temin etmek varken yerli üretimi tercih etmek akıllıca bir seçim
olarak değerlendirilmemiştir. Bu dönemde Nu.D.38 uçakları değerlendirilmezken ABD’nin Mısır
çöllerine terk ettiği C-47 ve DC-3 uçaklarından 33 adedini 20 bin dolara satın alınmıştır (Kline, ;
aktaran: Dervişoğlu, 2016:108). Bazıları THY’de uçurulacak olan bu uçaklar ABD’nin savaş
sonrası eskimiş teknolojileridir. Oysa, ABD’nin elinde bu uçaklardan teknolojik olarak daha ileri
durumda olan uçaklar (Lockheed Constellation) bulunmaktadır. Dervişoğlu (2016:108)’nun
belirttiği gibi THY, Nu.D.38 uçaklarına şans tanımazken ABD’nin çöle terkettiği eski teknolojileri
tercih etmiştir.
Özellikle II. Dünya Savaşından sonra yerli üretim yerine yabancı lisans altında üretim yapmayı ön
plana çıkaran görüşün başarılı olduğu görülmektedir. Bu zihniyet Demirağ’ın karşılaştığı engellerin
temelini teşkil etmektedir. Nitekim, Cumhuriyet döneminin ilk iş adamlarından birisi olan Ahmet
Yalman da sadece havacılık sanayisinde değil bir çok alanda yabancı lisans altında üretim yapma
konusunda girişimlerde bulunmaktadır. Yalman (1997) anılarında Türkiye temsilciğini yaptığı
Curtis-Wright grubunun Hükümet ile anlaşarak 1928 yılında TOMTAŞ’ın batmasından kısa bir
süre sonra Kayseri Tayyare Fabrikasında üretime geçtiğini bildirmektedir. Fakat, Yalman
(1997:1045) Türkiye’de etkinliğini devam ettirmek isteyen Fransız havacılık firmalarının CurtisWright Grubu ile yapılan üretimi baltaladığını ifade etmektedir; “Ne yazık ki Hava Kuvvetlerindeki
görüş ayrılıkları, iyi bir piyasayı kaybeden Fransız fabrikalarının entrikaları…..” Yalman
(1997:1045) Curtis-Wright Grubu ile birlikte uçak üretimi konusunda yolların ayrılmasını
Türkiye’nin havacılık sanayisinin gelişimi için önemli bir olumsuzluk ve kaçırılmış bir fırsat olarak
değerlendirirken bu durumun sebeplerinden birisini de Fransız firmaların girişimleri kadar yerli
üretim için çaba gösteren girişimciler olduğunu belirtmektedir: “Selahattin Bey ve ona güvenen
eski demiryolu müteahhidi Nuri Demirağ’ın kendi uçaklarımızı kendi icatlarımıza göre bizzat
yapmak yolundaki iddiaları araya girdi. Bu iddiaların başında giden Selahattin Bey’in kendi icadı
olan uçakla düşüp ölmesi bile durumu düzeltemedi”.
Bu dönemde, birçok ülkede bu tarz teşvikler savunma sanayisinin geliştirilmesinde
kullanılmaktadır. Almanya, finansal zorluklar içerisinde olan Junkers firmasını birçok defalar
desteklemiştir. Böylece, II. Dünya Savaşında oldukça ciddi bir güç olarak ortaya çıkan hava
kuvvetlerinin (Luftwaffe) oluşturulmasında ciddi katkıları olan bir üreticiye sahip olmuştur. Ne
yazık ki, o dönemdeki siyasi ortam aynı destekleri sağlayacak bir anlayışa sahip değildir.
Dervişoğlu (2016:140)’na göre, Atatürk’ün sağlığında demiryolu müteahhitlerine sağlanan
destekler, havacılık sanayisi alanındaki özel müteşebbislere sağlansa, zaten diğer ülkelerle çok az
olan fark kapanabilir ve ileri bir havacılık sanayisi sağlanabilirdi.
THK tarafından teslim alınmayan uçaklar yıllarca hangarlarda kaldıktan sonra Yeşilköy’deki
tesislerin istimlak edilmesi sırasında hurda fiyatına satılmıştır. Nuri Demirağ’ın büyük kızı
Mefkure Azak, babasının teşebbüslerinde en büyük engelin İsmet İnönü ve çevresi olduğunu
düşünmektedir (Dervişoğlu, 2016:141).
“Nuri Demirağ parlar da benim yerime geçer, diye endişelenirdi.
Uçak fabrikasının en iyi çalıştığı zamanlarda İran’dan Irak’tan
uçak siparişi geliyordu; ancak yakarız yine sattırmayız, diyorlardı.
Annemiz 17 kere doğum yaptı. Bu yüzden kaybettik zaten. Biz sekiz
kişi hayattayız. Babam, Mesude Demirağ doğum hastanesi
yaptıracağım diyordu. Hatta projelerini de yaptırmıştı. Onu
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belediyeye tatbik ettiremedi. O zaman ki belediye, şehrin içerisinde
bu kadar büyük hastane olmaz diye imar vermedi. Tabi bunun
arkasında büyük bir ihtimalle başka sebepler vardır.”
Nuri Demirağ’ın ülke sorunlarını aşmak için tasavvur ettiği çözüm yolları ile Atatürk’ün çözüm
metotları arasında büyük ölçüde paralellik olduğu görülür. Bu anlamda eksikliği hissedilen önemli
bir ilgi alanı da hava sanayiinde yapılması gereken işler olmuştur. Demirağ’ın her zaman Atatürk’le
yıldızı barışmış onun düşüncelerini kendine hedef olarak koymuştur. Atatürk’ün istikbal
göklerdedir düşüncesinden yola çıkarak Tayyare fabrikası kurmuştur (Yalçın, 2009:750).. Maalesef
Atatürk’ün ölümünden sonra Demirağ’ın etrafı sarılmış iş yapamaz hale getirilmiştir. Bu
çemberden kurtulmak için siyasi hayata atılmış çok partili siyasi hayatın ilk partisi olan Milli
Kalkınma Partisi’ni kurmuştur (Çalapverdi, 2009:4).
Nuri Demirağ, Atatürk’ün sağlığında yakın çevresiyle iyi ilişkiler içinde bulunmuştur, ama İsmet
İnönü (1939-1946) devrinde münasebetler bozulmuştur. Demirağ, Atatürk’ün ölümünden sonra;
Atatürk’ün adamları İnönü’nün adamları ayrışmasında İnönü’nün yanında yer alanlardan değildir.
İnönü, Atatürk’ün yakın çevresini tasfiye etmiştir. Demirağ, Atatürk ve çevresinden gördüğü
yakınlığı İnönü’den görememiş; devletle münasebetlerinde yeni ve sıkıntılı bir dönem başlamıştır.
Nuri Demirağ’ın Atatürk’ün ölümünden sonra iş dünyasında sıkıntılar yaşamasında şahsi
özelliklerinin ve milletvekili kardeşi Naci Demirağ ile iş münasebetlerinin kesilmesinin etkisi
açıktır (Dervişoğlu, 2016:183).
Demirağ, servetini ülke savunmasına kalıcı bir çözüm sağlama üzere neredeyse heba etmiştir.
Demirağ’ın ilk savunma sanayi kurma teşebbüsü bir takım çevreler tarafından el birliği ile
engellenirken, ülkenin yeni sanayici iş adamı modeli Koç’un şahsında ağır fakat emin adımlarla
temayüz etmeye başlamıştır. Vehbi Koç, Ankara’da başladığı ticari hayatına inşaat malzemesi
satışı ve müteahhitlikle devam etmişti. Alanı riskli görerek terk ettikten sonra, dikkatini Amerikan
firmalarıyla ilişkiler kurmaya yöneltmiş, bayilikler ve lisanslar alarak ticari imparatorluğunu inşa
etmiştir (Dervişoğlu, 2016:185).
Sonuç olarak Nuri Demirağ küçük yaşından itibaren girişimci özellikleri ile dikkat çekmektedir.
Ayrıca, içerisinde yer aldığı dönemde ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeyi iyi bilmiştir. Her
girişiminin arkasında “milli duyguların” olduğu dikkat çekmektedir. Gerek “Türk Zaferi” adıyla
piyasaya sürdüğü sigara kağıdı, gerekse demiryolu ve uçak üretimi konusunda milli menfaatlerin
ön plana çıkardığı söylemler göze çarpmaktadır.
Demirağ’ın girişimciliğinin başarılı olmasındaki en önemli etkenlerden birisi Atatürk’ün takdir ve
desteğini kazanmış olmasıdır. Sanayinin gelişmesi konusunda Atatürk ile hem fikir olan Demirağ,
Atatürk’ün ölümünden sonra bazı engeller ile karşılaşmıştır. Bu durum, havacılık sanayisinin en
büyük müşterisi olan devletin teveccühünden yoksun kalan Demirağ’ı oldukça zor bir duruma
sokmuştur. Buradan, cumhuriyetin ilk yıllarında devletin girişimci profili üzerinde etkili olabileceği
sonucu çıkarılabilmektedir. Ayrıca, devlet iradesini etkileyen durumların da girişimci profili
üzerinde etkili olduğu fikri değerlendirilmelidir. Atatürk’ün ölümü ile birlikte yabancı firmaların
uçaklarının lisanslı olarak üretilmesi fikri daha da ağırlık kazanmış, yerli üretime karşı tamamen
olumsuz bir görüş benimsenmiştir. Böylece, milli sanayi için çalışmalar yapan girişimci grubundan
çok lisanslı üretim, yabancı ortaklı üretim yapmaya yönelen girişimcilerin önü açılmıştır.

4. GİRİŞİMCİ OLARAK VEHBİ KOÇ
Vehbi Koç, 1901 yılında Ankara’da Çoraklık semtinde doğmuştur. Çocukluğunda başarılı bir
öğrenciydi fakat öğrencilik hayatı ailesinin bütün ısrarlarına rağmen uzun sürmedi (Vehbi Koç,
2017). O dönemde, tüm Osmanlı’da olduğu gibi, Ankara’nın ticaret hayatında gayrimüslimlerin
daha ağırlık bir role sahip oldukları belirtilmektedir. Bu durum Koç’un ticarete atılmasında çok
etkili olmuş ve on beş yaşında tasdiknamesini alarak okuldan ayrılmıştır (Kıraç,1995:43, 44). 1917
yılında babasıyla açtıkları bakkal dükkânı ile esnaflığa başlamıştır. Koç belli süre sonra ticaretten
anlayan gayrimüslimlerin izlediği yolu izlemeye karar vermiş ve onların yaptığı işlere onlarla
birlikte girmiştir. Koç, köselecilik ve hırdavat işlerine bu işlerden en iyi anlayan gayrimüslim
tezgahtarları yanına alarak girmiş ve başarılı olmuştur. Girdiği her işi o işin erbabıyla yapma
ilkesini o yıllarda edinmiştir. Koç, işlerini yoluna koymaya başladığında İstanbul işgal edilmişti ve
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ardından 1919‘da Kurtuluş Savaşı başlamıştı. İşgal döneminde ve Kurtuluş Savaşı döneminde Koç,
ticari azmini kaybetmemiş zor koşullarda İstanbul’dan halkın ve ordunun ihtiyacı olan malları
getirip Ankara’da satmıştır. Ardından milli mücadele kazanılıp 1923’te Cumhuriyet ilan edilmişti,
küçük bir Anadolu kasabası olan Ankara artık bir başkent olmuştu. Hızlı bir imar ve bayındırlık
hareketi başlamıştı. Ankara’yı başkente dönüştürme sürecinde Koç, inşaat malzemesi ticaretine
başlamış ve bu işten çok para kazanmıştır. Önünde büyük tüccarlığa giden yol açılmıştır (Birand,
1992).
1926 yılında babasının kurduğu işletmeyi tamamen devralan Koç, artık Ankara’da esnaflıktan
tüccar sınıfına girmişti, tanınmıştı, işleri iyi gidiyordu, ilerlemek ve yükselmek istiyordu
(Koç,1985:40) Ticaretle uğraşırken aynı zamanda Ford ve Standart Oil gibi yabancı şirketlerin
Türkiye temsilciliklerini alarak, işlerini büyütmüştür (Vehbi Koç, 2017). Koç, işleri ilerledikçe
inşaat malzemesi satışından müteahhitliğe geçmişti, artık daha büyük işlere girmek istiyordu. 1932
yılında Numune Hastanesinin yapımı ihaleye çıkarılmış, Koçzade Vehbi Firması ihaleyi kazanmış
böylece ilk büyük taahhüt işini almıştır (Koç,1985: 51). Ardından Ankara Devlet Demir Yolları,
Cebeci Çocuk ve Doğum, Ankara Hastanesi inşaatlarını tamamladı (Kıraç, 1995: 65). Görüldüğü
gibi Koç, birçok kamu binasının yapan müteahhit olma imkanını bulmuştur. Ancak, bu işlerden
elde ettiğini yeterli görmüyor, Ankara’nın dışına çıkarak İstanbul’da başarılı atılımlar yapmak
istiyordu. (Vehbi Koç, 2017)
Ülkenin büyümesi Koç tarafından daha da büyümek için değerlendirilen bir fırsattır. Aynı dönemde
başka girişimciler de kendisi gibi iş yapıp zenginleşmişti ancak bir süre sonra har vurup harman
savurdukları için her şeylerini kaybetmişlerdi. Bu dönem Koç’u çok etkilemişti. Bu deneyimleri
Koç’un iş prensiplerinin temelini oluşturmuştu. “Hesaplı ve tutumlu olmak”, “dayanıklı ve azimli
olmak”, “moralini bozmamak”, “haddini bilmek” Vehbi Bey’in vazgeçilmez ilkeleri olmuştur.
Ünlü işadamlarının çöküşünü görmüş bunlardan ders çıkarmıştı (Birand, 1992). Dönemin ünlü
işadamlarından Erzurumlu Nafiz Kotan ve Emin Sazak bu örneklerden bazılarıydı (Koç, 1985:51).
Koç (1985:51), hesaplı olma konusundaki görüşünü şöyle dile getirmektedir; “Nafiz Bey, benim
görüşüme göre, işlerinde hesapsızlığı ve fazla cömertliği yüzünden, çok kazandığı halde parasını
tutamadı, işleri bozuldu… Onun hayatından çok ders aldım. Her şeyin iyisini görmek, bilmek çok
güzeldir, ama insanın hesabını da bilmesi şarttır.” Koç (1985:55), haddini bilme konusundaki
görüşünü ise şöyle ifade etmektedir “İnsan kazandıkça, her şeyi ben bilirim sanıp elindeki serveti
tehlikeye düşürmemeli. Her işe girerken çok iyi düşünüp taşınmalı...”
1934 yılında İstanbul’daki ilk ticari adımını atmıştır, bu aynı zamanda sanayi alanında da ilk
teşebbüsüdür. Hovagimyan Biraderler’in kurduğu boru fabrikasına ortak oldu. Ancak bu işte
başarılı olamamıştır (Vehbi Koç, 2017). Koç (1985:61) buna benzer başkalarının kurup kendisinin
sonradan ortak olduğu endüstri işlerinden iyi sonuç alamadığını belirtmektedir. Kendisine göre
bunun sebebi ya başlangıçta tesisin plansız kurulmasıydı ya da hesapların yanlış yapılmış
olmasıydı. Bu tecrübelerden sonra (Vehbi Koç, 2017), “Başkalarının kurduğu işe ortak olmam,
kendi kurduğum işe ortak ararım” dersini çıkarmıştır.
Vehbi Bey’in iş hayatında en çok zorlandığı konulardan biri de çalıştırdığı insanların yönetimiydi.
Bu sebeple müdürlerini yönetirken çok dikkat ettiği önemli konular vardı; bu kişilere iyi para
vermek, onları işlere ortak etmek ve mesafeli davranmak gibi. Sadece kendisine değil
beraberindekilere de kazandırmak ilkesini benimsemişti. Bir diğer ilkesi de bir işe o işin en
iyileriyle girmekti. Deneyimli ve yetenekli gayrimüslimleri, Türkleri, bilgili yabancıları, başarılı
kamu yöneticilerini üst kadrolarda görevlendirdi. (Birand, 1992)
Koçzade Vehbi Bey soyadı kanunundan sonra Koç soyadını almış ve Vehbi Koç olmuştu. Koçzade
Ahmet Vehbi Firmasının yürüttüğü işler gittikçe büyüyordu, her işin başında müdürler bulunuyor,
Vehbi Bey onlara vekaletnameler veriyordu. Bu sistem değişmeliydi. (Birand, 1992) Vehbi Bey
Siemens ve Ford gibi dünya devi firmaları araştırmış ve bu firmaların kurumlaştıkları için bu güce
ulaştıklarını fark etmişti. Türkiye’de ise birçok ünlü zengin firmalar kurucularının ölümünden sonra
yok olup gitmişlerdi. Sürekliliğin ancak aile şirketini aşan anonim şirketlerle sağlanabileceğini
anlamıştı. Böylece, 1937’de Vehbi Koç ve Ortakları Kollektif Şirketi’ni, 1938’de ise Koç Ticaret
Anonim Şirketi’ni kurmuştur (Koç, 1985:105, 106).
II. Dünya Savaşı’na katılmamış olmasına rağmen Türkiye’de de etkilerini göstermiş ve savaş
ekonomisi uygulanmaya başlamıştı. Bu dönmede Türkiye ürünlerini her yere kolaylıkla satıyor
fakat ihtiyacı olan ürünleri kolaylıkla sağlayamıyordu. Hükümetin anlaşma yaptığı ülkelerden mal
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getirilebiliyordu. Vehbi Bey’in şirketi de en çok Almanya ile çalışıyordu. Savaş sırasında Vehbi
Bey’in en büyük sorunu Almanya ile ticaret yapması sebebiyle İngiltere ve Amerika tarafından
kara listeye alınmış olmaktı. Koç, Ticaret Anonim Şirketi’nin İngiltere’den sipariş ettiği mallar
gelmiyordu. Aynı tarihlerde Almanya’nın işgal ettiği Romanya’dan kaçan Musevileri taşıyan
küçük bir gemi İstanbul’a gelmişti. Almanya’dan korktukları için hiçbir ülke bu gemiyi kabul
etmiyordu. Vehbi Bey’in Ankara temsilcisi olduğu Mobil Oil Şirketi’nin Romanya direktörü de
ailesiyle birlikte o gemideydi. Mobil Oil Şirketi’nin Türkiye Genel Müdürünün Vehbi Bey’den
konuyla ilgili yardım istemesi üzerine Vehbi Bey durumu dönemin İçişleri Bakanı Faik Öztrak’la
görüşmüş ve çözüme kavuşturmuştur. Ardından Vehbi Bey, politik yönü güçlü olan Mobil Oil
Şirketi’nin Türkiye Genel Müdürü Mr. Walker’dan kara listede olmasıyla ilgili sıkıntısını
paylaşmış ve çözüm konusunda yardım istemiştir. Mr. Walker İngilizler ve Amerikalılara
başvurmuş, uzun uğraşlar sonucu Vehbi Bey’in firması kara listeden çıkarılmıştır (Koç, 1985:6769). Bu örnek işadamlarının başarılarında ticari kabiliyetlerinin yanısıra hükümet yetkilileri ile
olan ilişkilerinin önemini vurgular niteliktedir (Buğra, 2013:57-61).
Savaş ekonomisinin uygulandığı yıllarda Koç, kara listeye alınmasının yanı sıra başka sorunlarla da
karşılaşmıştır. Koç, 1943’te Gemlik’te uygun fiyatlı olduğu için bir zeytinyağı fabrikası satın
almıştı. Milli Korunma Kanunu devam ediyordu, hükümet üretilen zeytinyağının bir kısmını bedel
ödemeden bir çeşit vergi olarak talep ediyordu. Bir dikkatsizlik sonucu verilmesi gereken yağ eksik
teslim edilmişti. Bu nedenle Vehbi Bey Milli Korunma Mahkemesi’ne verilmişti. O dönemde de bu
kişileri gazeteler halka açıklıyordu. Ayrıca Milli Korunma suçlularının idama kadar giden cezaları
konusunda Meclis’e önergeler veriliyordu. Vehbi Bey hakim karşısına çıktı, mahkeme gününden
önce yağlar teslim edilmişti ve Vehbi Bey beraat etmişti. Bu olay iş hayatında Vehbi Bey’i çok
üzen olaylardan biriydi. Bu büyük üzüntünün sebebi olan küçücük bir zeytinyağı fabrikasıydı o da
zaten çok kısa bir süre sonra Varlık Vergisi yüzünden satılmıştı. Vehbi Bey’in payına düşen Varlık
Vergisi milyona yaklaşmıştı, uzun uğraşlar sonucu mükerrer vergiler hesaplandığı kanıtlanarak
600.000 liraya düşürülerek ödenmişti. (Koç,1985:71-73)
1943 yılında daha savaş devam ederken Vehbi Bey müttefik cephenin savaşı kazanacağını ve
Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni düzende lider olacağını sezmişti. Buradan yola çıkarak bazı
büyük Amerikan firmalarının Türkiye temsilciliklerini alıp Amerika Birleşik Devletleri’yle iş
ilişkileri kurmaya karar vermişti. Ford vasıtalarının ve Firestone lastiklerinin acentesi olduğu,
Kelvinator buzdolaplarını ve Philco radyolarını sattığı için Amerikan mallarının kalite ve fiyat
avantajlarını biliyordu. Bu ülkeyle iş ilişkilerini geliştirmek için ön çalışmaları yapmak üzere
şirketini temsilen Vecihi Karabayoğlu’nu New York'a göndermişti. Sonuç olarak Vecihi Bey
General Electric, U.S.Rubber, Oliver, Burroughs şirketlerinin temsilciliklerini almayı başardı
(Kıraç, 1995:78,79). Vehbi Bey’e en büyük kazancı getiren, ileri görüşlülüğüyle aldığı bu karar
olmuştu. Savaşı demokrasi cephesi kazanmıştı, Türkiye batı demokrasileri yönünde ilerledi ve
İsmet İnönü’nün milli şefliği sona erdi ve çok partili dönem başlamıştı, devletçilik anlayışı yavaş
yavaş terkedilmeye başlanıyor yerini liberal ekonomiye bırakıyordu. Vehbi Koç için artık
Amerikan firmalarıyla iş yapmak çok önemliydi, teknoloji ve tüm yenilikler oradaydı. Türkiye’nin
ancak sanayi ile kalkınabileceğini görmüştü ve ilk hedef olarak Türkiye’de ampul ve lastik
fabrikası kurmaya karar vermişti (Birand, 1992). Ardından Koç, Amerika Birleşik Devletleri’ne
gitti ve uzun uğraşlar sonucu General Electric’i 1948'de Türkiye'de ampul fabrikası kurmaya ikna
ederek ortak yatırıma girdi; fabrika 1952'de üretime başladı (Vehbi Koç, 2017). Aynı şekilde U.S.
Rubber şirketine de Türkiye’de fabrika kurmak konusunda teklifte bulundu, uzun yıllar bu konuda
uğraş verdi fakat o yıllarda ikna etmeyi başaramadı (Koç,1985:82). Bu ampul fabrikası Türkiye’de
Amerikan sermayesiyle kurulmuş ilk fabrikaydı. Koç artık tüccarlıktan çıkıp sanayiciliğe geçiş
yapmıştı. 1950’den sonra gelen iktidar değişikliğinin ardından Demokrat Parti’nin liberal ekonomi
politikası uygulaması ile birlikte kalkınmada ağırlık özel sektöre verildi böylece Türk özel sektörü
sanayide büyük bir hamle gerçekleştirdi. Artık Türkiye’de ithalatı kısıtlanmış her türlü sanayi
ürününü üretmek için müteşebbisler harekete geçtiler. Bu müteşebbislerden birisi de Vehbi Koç’tu
(Birand,1992). 1950'li yıllarda Vehbi Koç; otomotiv, beyaz eşya, radyatör, elektronik cihazlar,
mensucat, kibrit ve benzeri birçok malın yerli üretimini gerçekleştirerek yerli sanayide önemli
yatırımlar gerçekleştirmiştir (Vehbi Koç, 2017).
Vehbi Koç’un politika ile olan ilişkisine baktığımızda ise hiçbir zaman aktif siyasette yer almak
istemediğini bu konuda tarafsızlığını korumaya gayret ettiğini bunu yaparken aynı zamanda
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devletle arasındaki ilişkiyi hep belli bir dengede tuttuğu ve devletle ters düşmemeye çalıştığı
gözlenmektedir. Tek parti döneminde kendisine gelen milletvekilliği tekliflerini geri çevirmesinden
bu tavrı net bir şekilde anlaşılmaktadır. CHP’nin 1946 yılında kurduğu Parti Divanı’nda (halk
arasında ve parti içinde ‘kırklar’ denilirdi) üye olması yönünde yapılan teklifi de önce reddetmiş
daha sonra İsmet İnönü’nün özel mesajı üzerine reddedemeyeceği bir durumla karşı karşıya
kalmıştır. Bu durumu ve konuyla ilgili görüşlerini şu sözleriyle ifade etmiştir “ İki gün geceligündüzlü düşündükten sonra “evet” cevabını verdim. Politikanın ne kadar üzücü tarafları olduğunu
ve bundan dolayı başıma birçok şeylerin geleceğini bilmekle beraber, reddedemedim.” Fakat buna
rağmen tarafsızlığı nedeniyle birtakım sıkıntılar yaşamıştır. Bu durumu da şu sözleriyle ifade
etmektedir “ CHP iktidardayken, müessesem bazı CHP bakanlarından pek çok güçlükler gördü.
Bunların hepsine göz yumdum, İnönü ile ailece yakın olmamıza rağmen, ne kendisine, ne de
hükümet erkânına bu konuda tek kelime söylemedim” (Koç,1985:144).
Vehbi Koç DP iktidara geldikten sonra da aktif siyasette tarafsızlığını korumaya çalışmıştır, fakat
buna rağmen yaşadığı sıkıntıyı şöyle ifade etmektedir “Halk Partili olduğum için Demokrat Parti
Hükümetleri tarafından sevilmiyordum. Tahminime göre bunun iki sebebi vardı: Biri, CHP
devrinde büyük kazançlar sağlayıp, 1950 seçimlerinde CHP’ye 3 milyon lira verdiğim hakkında
çıkan dedikodular, ikincisi de 40’lara girdiğim için faal politikacı sayılmamdı. En büyüğünden en
küçüğüne kadar her işimde güçlük görüyordum.” (Koç,1985:146) DP döneminde de CHP’den istifa
edip DP’ye girmesi konusunda Vehbi Koç’a baskılar yapılmıştı. DP döneminin bakanlarından biri
kendisine DP’ye girmese bile CHP’den istifa etmesi gerekliliğini belirtmişti. Vehbi Koç bakana
verdiği şu cevabıyla tarafsız kalma yönündeki kararlılığını ifade etmişti “ Eğer 1950’den önce
DP’ye geçseydim, olurdu. Bu sırada DP’ye girersem halk, ‘Adamın gözü doymadı, kazandığı
yetmedi, para kazanmak için bunu yaptı’ diyecektir, bu damgayı yemek istemiyorum. Benim CHP
içinde faal bir görevim yok, tüccarım, işlerimle meşgulüm, çalışmaktan başka bir zevkim yoktur.
Bilgi ve tecrübemden yararlanılmak istenirse, Başbakan’ın emrindeyim. Amerika’da olduğu gibi,
senede bir lira ücretle dahi çalışmaya hazırım…Halk Partisinden istifa etsem ne olur? İlk önce Halk
Partililer bu işi mesele yapacaklardır. DP devrinde kanunsuz, kaçak yollardan işler yapıp para
kazandığımı, bakanlarla ortak olduğumu, bu yüzden CHP’den istifa ettiğimi söyleyeceklerdir.
Basın yoluyla beni suçlamaya devam edeceklerdir”(Koç,1985:153,154).
Sonuç olarak, Vehbi Koç’un başarısının altında yatan en belirgin nedenler çok genç yaşlarından
itibaren sahip olduğu girişimci ruhunun yanı sıra, ticari hayatında çok iyi bir gözlemci olması,
fırsatları çok iyi değerlendirmesi, ileri görüşlülüğü, azmi, çalışkanlığı ve zorluklar karşısında
yılmayışı olarak sayılabilir. Savaş dönemlerini ticari bir fırsata dönüştürmeyi bilmiş, hem
ihtiyaçları karşılamış hem de sermaye biriktirebilmiştir. Aynı zamanda, Cumhuriyetin gelişen
başkenti olan Ankara’nın imar edilmesinde aktif olarak görev almayı bilmiştir. Her dönem ülkenin
siyasi ve ekonomik bağlamda içinde bulunduğu durum ve şartlara uygun olarak ticari hayatına yön
vermiş, mevcut koşulları en iyi şekilde değerlendirmiş aynı zamanda hep bir adım sonrası için
öngörülerde bulunarak planlarını uzun vadeli yapmış olması da çoğu zaman başarısında rol
almıştır. Devletin girişimciler üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda Vehbi Koç’un
hiçbir zaman devletle ters düşmeme yönündeki çabası ve aktif siyasette tarafsızlığını koruması
ticari hayatında bu konulardan kaynaklı çok büyük sıkıntılar yaşamasının önüne geçmiştir. Devlet
bürokrasisinden kaynaklı birtakım sorunlar yaşasa da bunlar Vehbi Koç’un ticari başarılarını
gölgeleyecek nitelikte olmamıştır.
Ülkede ve dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmesi ve geniş bir
vizyona sahip olması da yaptığı başarılı ticari atılımlarda etkili olmuştur. Geçmişten gelen ticari
başarısının günümüzde halen varlığını sürdüren Koç Holding çatısı altında devam ediyor olması da
yine ileri görüşlülüğünün eseri olarak kurumsallaşmanın devamlılık açısından gerekliliğini görmüş
olup bu anlamda gerekli adımları atmasıyla gerçekleşmiştir. Vehbi Koç özel sektör eliyle
sanayileşmede, kurumsallaşmada, yönetim anlayışında, kurduğu vakıflar yoluyla eğitim, sağlık
konularında ve sosyal hizmetlerde örnek alınacak bir iş adamı olarak Türk girişimcilik tarihinde
çok önemli bir yer edinmiştir.
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5.SONUÇ
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin kalkınma çalışmaları içerisinde, yerli bir işadamı grubunun
yaratılması çabaları önemli bir yer tutmaktadır. Bu süreç içerisinde Nuh Naci Yazgan, Hacı Ömer
Sabancı, Şakir Zümre, Nuri Demirağ, Vehbi Koç, Nafiz Kotan, Emin Sazak…gibi birçok
işadamının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu işadamlarından bazıları başlangıçta çok önemli
başarılara imza atıp büyük servetler elde etmiş olmalarına rağmen gerek karşılaştıkları zorluklar ve
engeller nedeniyle, gerekse almış oldukları yanlış kararlar sonucu bu başarılarını sürdürememiş,
servetlerini kaybetmiş ve yok olup gitmişlerdir. Bunlardan birisi de Nuri Demirağ’dır. Bahsi geçen
dönemde ortaya çıkmış olup ismini, servetini ve başarısını büyüterek günümüze kadar taşımayı
başarmış olan işadamları da vardır. Vehbi Koç örneği de bu tanıma en uygun gelen isimlerden
birisidir. Bu çalışmada aynı dönemlerde ortaya çıkmış olan bu iki işadamı incelenmiştir.
Girişimci bir kişiliğe sahip, azmi, tutumluluğu, ileri görüşlülüğü belirgin bir şekilde göze çarpan
Nuri Demirağ’ın girişimciliğe atıldığı ilk yıllarda elde ettiği başarıların temelinde, yaptığı işlerde
Atatürk’ün beğenisini kazanmış olması, devletin yerli müteahhitlere olan teveccühü ve Nuri
Demirağ’ın bundan iyi bir şekilde yararlanmış olması yer alır. Yenilikçi bir girişimci olarak büyük
servet elde etmiş olan Nuri Demirağ, milli duygularla ülke savunması ve havacılık gibi riskli
alanlara bu servetini harcamaktan çekinmemiştir. Fakat Atatürk’ün ölümünden sonra İsmet
İnönü’nün Atatürk’ün yakın çevresindeki kişileri tasfiye etmesi neticesinde büyük zararlar
görmüştür. Atatürk sonrası dönemde devletin teveccühünden yoksun kalması, özellikle en büyük
müşteri olarak devletin yer aldığı havacılık sanayiinde Nuri Demirağ’ın büyük sıkıntılar
yaşamasına sebep olmuştur. Bu alanlarda yerli sanayinin geliştirilmesi ve dışa bağımlılığımızın
sona ermesi için çok emek ve para harcamıştır. Çok kazanan insanlar genel olarak kazanılanı daha
çok nasıl katlayacaklarını hesap edip ona göre yatırım yaparlarken, Demirağ bu memlekete bir çivi
daha nasıl çakılır bunun ıstırabını çekmiştir. Tüm bu atılımları yaparken milli menfaatleri şahsi
menfaatlerinin üzerinde tutarak idealist bir yapı sergilemiş fakat idealist girişimleri bir takım
çevreler tarafından engellenirken diğer yandan devletin desteğini de kaybetmesi Nuri Demirağ’ın
Vehbi Koç gibi kökleri günümüze kadar uzanan bir başarı çizgisi yakalamasını engellemiştir.
Öte yandan Vehbi Koç’a baktığımızda ise girişimci ruhu, çalışkanlığı, tutumluluğu ve ileri
görüşlülüğü ile Nuri Demirağ ile benzer özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Fakat bu iki
işadamı arasında ticari hayatlarına yön veren idealleri ve devletle olan ilişkileri bağlamında çok
büyük farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır. Vehbi Koç iş hayatında riskli olduğunu düşündüğü ya
da çok fazla kazanç sağlayamadığını gördüğü alanlarda ticari faaliyetlerde bulunmaktan uzak
durmaya gayret etmiştir. Aynı zamanda ticari girişimlerini planlarken öncelikli hedefi Nuri
Demirağ gibi milli menfaatlerden ziyade, daha çok nasıl kazanç sağlayabileceği yönünde olmuştur.
Milli menfaatler aslında dolaylı olarak hedeflenmektedir fakat bu hedefler kendisinin kazanması ve
başarılı olmasının ülkesine de katkı sağlayacağı yönünde ikincil hedeftir. Diğer yandan Nuri
Demirağ’dan farklı olarak Vehbi Koç devletle hiçbir zaman ters düşmeme yönünde çaba harcamış,
devletle olan ilişkisini belli bir dengede tutmaya çalışmış ve aktif siyasette bulunmayarak bu
bağlamda tarafsızlığını korumaya gayret etmiştir.
Sonuç olarak Türkiye’de iş hayatını biçimlendiren temel unsur olarak devlet son derece önemli bir
rol oynamaktadır. İş adamlarının otobiyografilerine bakıldığında iş başarılarının devletle olan
ilişkileriyle ilintili olduğu gözlenmektedir. Bu ilişki ‘aşk ve nefret ilişkisi’ olarak tanımlanabilecek
nitelikte bir ilişkidir. Türk işadamları, devleti karşılaştıkları güçlüklerin en önemli kaynağı olarak
görmekte fakat aynı zamanda sadece servetlerini değil toplumsal konumlarını da devlete borçlu
olduklarının farkındadırlar (Buğra, 2013:16,17). Bu bağlamda Vehbi Koç’un başarısında ve bu
başarının halen günümüzde varlığını sürdüren Koç Holding bünyesinde devam ediyor olmasında
devletle olan ilişkisinin dengesini çok iyi sağlamış olmasının payı büyüktür. Aynı bakış açısıyla
Nuri Demirağ’ın ise Vehbi Koç gibi kökleri günümüze kadar uzanan bir başarı çizgisi
yakalayamayışında zaman zaman devletle ters düşmesi ve siyasi açıdan ise tarafsız olamayışının
büyük rol oynadığı gözlenmektedir.
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1. GİRİŞ
Sürekli gelişen ve büyüyen dünyada, girişimcilik olgusu ülkeler arasındaki sınırları çoktan aşıp
evrensel bir boyut kazanmıştır. Bu durum, sürdürülebilir rekabeti, kıtalar arası ticareti ve yüksek
teknoloji üretimlerini beraberinde getirmektedir. Başarılı ve girişimci yapıya sahip ülkeler,
sağladıkları teşvikler ve uyguladıkları politikalar ile lider konuma yükselmektedir. Bu aşamada
küresel düzeyde bir değerlendirmeyi kolaylaştırmak için, girişimcilik kavramını geniş kapsamlı ve
kapsayıcı kavramlarla anlamak önemlidir. Ekonomik bir fenomen olarak girişimcilik inovasyon ve
risk alma unsurlarını birleştirerek işletmeler için yeni değer yaratırken pazar ve toplum için de yeni
değer yaratan bir faaliyettir (Jones, 2007, s. 136).

2. ÜLKE DÜZEYİNDE GİRİŞİMCİLİK
Girişimciliğin geniş bir politika alanı olmasından dolayı, girişimcilik ekosisteminin ne düzeyde
kaliteli olduğunu belirlemek ve girişimcilik performansının ölçümlemek zor olmaktadır (Kalkınma
Bakanlığı, 2014). Ancak 2000’li yıllardan itibaren yapılan bazı uluslararası çalışmalar ile
girişimcilik performansı ve girişimcilik ekosisteminin kalitesi karşılaştırılabilir bir şekilde ortaya
konulmaya başlanmıştır.
GEDI, ülke düzeyinde girişimciliği Ulusal Girişimcilik Sistemi olarak tanımlar. Bu tanıma göre
ulusal girişimcilik sistemi: yeni işletme kurma ve yürütme yoluyla kaynakların dağılımını
yönlendiren bireylerin, girişimcilik tutumları, yetenekleri ile amaçları arasındaki dinamik ve
sistemli etkileşimidir (Ács, Autio, & Szerb, 2014, s. 479).
Ülke düzeyinde resmi bir girişimcilik teorisi bulunmamakla birlikte, ülkelerin "girişimci
karakterini" ölçmeye yönelik teşebbüsler oldukça fazladır. Genel olarak, ülke düzeyinde
girişimciliğin ölçütleri üç kategoriye ayrılır. Bunlar; çıktı, tutum ve çerçeve göstergeleridir.
Çıktı göstergeleri, yeni firma, yeni kuruluş ve belirli bir nüfustaki kendi hesabına çalışanları
izlemektedir. Bu göstergelere ait veriler işletme veya istihdam kayıtlarından ya da yapılan
anketlerden elde edilmektedir. Tutum ölçütleri bir ülkenin girişimcilik konusundaki görüş ve
davranışlarını izlemektedir. Tutumlar her zaman eyleme geçmeyecekleri gibi tutumların mı
girişimcilik faaliyetlerini yönlendirdiği yoksa girişimciliğin mi tutumları yönlendirdiği
bilinmemektedir. Girişimcilik göstergelerinin üçüncü kategorisi, girişimciliğin çerçeve koşullarını
1
2
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ölçmeye çalışmaktadır. Girişimcilik politikası da dâhil olmak üzere girişimcilik için düzenleyici
şartları izlemek yararlı olsa da, bu ölçütlerin girişimci faaliyetlerle doğrudan bağlantılı olduğunu
söylemek mümkün değildir (Acs, Szerb, & Autio, 2014, s. 18-19). Bunun yanı sıra birçok
teşebbüsün söz konusu üç ölçütün karmasını kullandığı görülmektedir.
Tablo 1: Ülke Girişimciliğini Ölçmeye Çalışan Oluşumlar
Oluşumlar
GEM
(Global
Entrepreneurship Monitor)

GEI
(Global
Entrepreneurship Index)

OECD-Eurostat Girişimcilik
Göstergeleri Programı

Ernst & Young'ın G20
Girişimcilik Barometresi

Ekonomik
Endeksi

Özgürlükler

Açıklamalar
GEM, Babson College ve London Business tarafından 1997’de bir araştırma projesi
olarak kurulmuştur. İlk rapor 1999 yılında 10 gelişmiş ülkeyi içerecek şekilde
hazırlanmıştır. Son raporu 2016-2017 olarak 65 ülkeyi kapsamaktadır. Rapor
ülkeleri sosyal, kültürel, politik ve ekonomik bağlamlarda ayrıntılı şekilde analiz
etmektedir. GEM Modeli’nde 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. Ülkelerin yeni iş geliştirme, değer yaratma gibi çıktılarını da
ortaya koymaktadır. Bu rapora göre Türkiye Erken Dönem Girişimcilik Oranı 2016
yılında yüzde 16,1 olmuştur. Bu oran (%16,1), Türkiye’nin içinde bulunduğu
etkinlik güdümlü ekonomilerin ortalamasından (%14) yüksektir (Global
Entrepreneurship Monitor, 2017).
Merkezi ABD’de olan GEDI (The Global Entrepreneurship and Development
Institute) tarafından yürütülen en önemli proje GEI(Global Entrepreneurship
Index)’dir. Ulusal ve bölgesel düzeyde girişimcilik ekosistemlerinin kalitesini ve
dinamiklerini ölçmede atılım yapan bir gelişmedir. Küresel Girişimcilik Endeksi,
yıllık olarak 137 ülkenin girişimcilik ekosistemlerini ölçer. Aynı zamanda ülkeleri
performanslarına göre sıralar. Girişimcilik ekosistemini tutumlar, yetenekler ve
büyük amaç/istek şeklinde 3 ana başlıkta ve bunların alt başlıkları ile
tanımlamaktadırlar. 2017 yılı Küresel Girişimcilik Endeksine göre ilk 3 ülke ve
skorları şu şekildedir:
1. ABD
83,4
2. İSVİÇRE
78
3. KANADA
75,6
Türkiye ise 43,7 puanla 36. Sıradadır (Global Entrepreneurship Index 2016).
2006 yılında başlayan program uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir verilerin
toplanmasını sağlayan bir analitik model geliştirmiştir. Düzenleyici çerçeve, Pazar
koşulları, finansa erişim, bilginin oluşumu ve yayılımı, girişimcilik yetenekleri ve
kültür başlıkları ile girişimcilik ekosistemi tanımlanmıştır. (OECD, 2016)
1989 yılında Ernst & Ernst ile Arthur Young & Company’nin birleşmesi ile oluşan
firma
dünya
çapında
bağımsız
denetim, danışmanlık,
kurumsal
finansman ve vergi alanlarında hizmet vermektedir. 2013 yılında oluşturdukları
barometre ile ülkeleri finansmana erişim, girişimcilik kültürü, mevzuat ve vergiler,
eğitim-öğretim, koordineli destek başlıkları altında sıralamaktadırlar. Son rapora
göre Türkiye bu kriterlerde G20 ülkeleri arasında 7. ile 17. Sıralar arasında yer
almaktadır (EY, 2013, s. 11).
Washington’da bir düşünce kuruluşu olan The Heritage Foundation tarafından
yayınlanan endeks 184 ülkenin ekonomik özgürlük seviyesini incelemektedir.
Hukuk kuralları, devlet büyüklüğü, etkinlik düzenlemeleri, serbest piyasa şeklinde
4 ana başlıkta girişimcilerin özgürlükleri değerlendirilmektedir. 2017 endeksine
göre Türkiye 65,2 puanla 60. Sıradadır.

3. TASARIM VE YÖNTEM
Avrupa Birliği üyeliğine aday konumunda olan ülkelerin girişimcilik performansı açısından
değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışmada, girişimcilik eğilimini ölçen temel göstergeler (fırsat
tespiti, risk alma, teknoloji kullanımı, rekabet, uluslararasılaşma) literatür yardımıyla elde
edilmiştir. Göstergeler sağlandıktan sonra, karar probleminin ilk adımı olan kriter ağırlıklandırma
adımı Entropi Yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Ağırlıklandırma adımında Entropi yönteminin tercih
edilmesindeki temel sebep, karar vericilerin sübjektif yargılarından kaçınmak ve süreci tarafsız, net
ve objektif kılma amacıdır. Göstergelerin göreli ağırlıkları Entropi yardımıyla hesaplandıktan sonra
5 ülke ve 8 temel göstergeden oluşan karar problemi VIKOR ve MAUT (Multi-Attribute-UtilityTheory) yöntemleri ile çözümlenmiştir. Bahsi geçen yöntemlerin temel adımları aşağıda
sunulmaktadır:
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Entropi Yöntemi, verinin doğasında bulunan zıtlığa ve karşıtlığın içerdiği bilgiye
dayanmaktadır. Sistemdeki düzensizlik arttıkça, o sistemin entropi değeri de artmaktadır
(Li, ve diğerleri, 2011).
Karar probleminde m adet alternatif, n adet değerlendirme kriteri olduğu ve alternatifin
kritere göre değerinin “Rij” olduğu varsayımıyla hesaplama 1-4 formülleri ile şu şekildedir:
(1)
(2)
(3)
(4)



VIKOR yönteminin temel adımları şu şekildedir (Sayadi, Heydari, & Shahanaghi, 2009).

,
Kabul edilebilir avantaj koşulu;
Q(A’’) – Q(A’) >= DQ
Q(A’’) = Q sıralamasına göre 2. sıradaki alternatif
Q(A’) = Q sıralamasına göre 1. sıradaki alternatif
DQ= 1/ (alternatif sayısı-1) iken, kabul edilebilir istikrar koşulu ise, Q sıralamasında
1.sırada yer alan alternatifin Si ve Ri sıralamalarında da 1.sırada olmasıdır.


MAUT (Çok Değişkenli Değer Teorisi) temel adımları şöyledir (Zietsman, Rilett, & Kim,
2006):
(fayda yönlü kriter)
(maliyet yönlü kriter)
A alternatifinin toplam fayda değeri;
U(Ai) =
olmaktadır.

4. BULGULAR
Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda olan Arnavutluk, Karadağ, Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’nin
dahil edildiği analizde, temel girişimcilik eğilimini ölçen boyutlar saptanmış ve ülkelerin
derecelendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ele alınan 8 adet kriter (Fırsat algılama, risk alma,
fırsat değerlendirme, teknoloji kullanımı, rekabet, ürün yeniliği, süreç yeniliği, uluslararasılaşma)
objektif bir ağırlıklandırma süreci olan entropi ile ağırlıklandırılmıştır. Entropi yöntemiyle saptanan
ağırlıklar Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 2. Kriterlerin Göreli Ağırlıkları
Kriterler
Fırsat Algılama
Risk Alma
Fırsat Değerlendirme
Teknoloji Kullanma
Rekabet
Ürün Yeniliği
Süreç Yeniliği
Uluslararasılaşma

Göreli Ağırlıklar
0.018
0.329
0.061
0.130
0.019
0.223
0.069
0.151

Tablo 2 incelendiğinde, analizde en önemli kriterin 0,329 ağırlık ile ‘Risk Alma’ kriteri olduğu
görülmektedir. Buna karşılık, analizde en düşük ağırlığa sahip kriter 0,018 ile ‘Fırsat Algılama’
kriteri olmuştur. Bu sonucun oluşmasında, sağlanan veride ilgili kriterlere ait değerlerin farklılaşma
derecesi etkili olmuştur. Göreli önem düzeyleri incelendiğinde, risk alma, ürün yeniliği gibi
kriterler yüksek ağırlığa sahip olurken; fırsat algılama ve rekabet gibi kriterler düşük ağırlığa
sahiptir. Sonuç itibariyle, makro düzeyde gerçekleştirilen girişimcilik performansı ölçümünde ön
plana çıkan kriterlerin ağırlıkları saptanmıştır. Çok kriterli karar verme problemlerinde önemli bir
adım olan ağırlık belirleme adımı da Entropi yöntemi ile objektif bir şekilde uygulanmıştır.
Kriterlerin göreli önem düzeyleri hesaplandıktan sonra VIKOR ve MAUT çok kriterli karar verme
yöntemleri ile analize dâhil edilen 5 ülke derecelendirilmiştir. VIKOR yönteminde katsayısı en
küçük olan en iyi alternatif olur iken, MAUT yönteminde katsayı değeri en yüksek olan en iyi
alternatif olarak değerlendirilmektedir. Yöntemlerin uygulanması sonucunda ortaya çıkan katsayı
ve sıralamalar Tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo 3. GEM ve GEI Endeksi, VIKOR ve MAUT Katsayı ve Sıralamaları
GEM

GEI

Ülkeler

Katsayı

VIKOR
Sıra

Katsayı

MAUT
Sıra

Sıralama/65

Sıralama/137

Arnavutluk
Karadağ
Makedonya
Sırbistan
Türkiye

0.872
0.889
0.565
0.773
0.000

4
5
2
3
1

0.166
0.326
0.374
0.222
0.885

5
3
2
4
1

N/A
N/A
54
N/A
14

80
61
64
79
36

Tablo 3 incelendiğinde, çok küçük farkla da olsa, uygulanan yöntemlerin sonuçları arasında
farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır. VIKOR ile yapılan analizde, Türkiye, Makedonya, Sırbistan,
Arnavutluk ve Karadağ sıralaması oluşmuştur. Ülkemizin 1.sırada yer almasının nedeni, risk alma
ve ürün yeniliği kriterlerinin yüksek ağırlığa sahip olması ve ülkemizin bu kriterlerde yüksek
değere sahip olması ile açıklanabilir. MAUT yöntemi sonuçları incelendiğinde, sıralamadaki ilk 2
ülkenin yeri değişmese de diğer 3 ülkenin sıra değerleri değişmiştir. Bu durum, yöntemlerin farklı
uygulama adımları olması ve VIKOR yönteminde belirlenen tercih derecesi ile açıklanabilir.
Küresel Girişimcilik ve Kalkınma Enstitüsü’nün (GEDİ 2017) raporuna göre sıralama; Türkiye,
Karadağ, Makedonya, Sırbistan ve Arnavutluk şeklindedir. Sonuç itibariyle, MAUT yönteminin
sunduğu sonuçlar ile ilgili örgütün sunduğu sonuçlar yüksek benzerlik göstermektedir. Çalışmada
ele alınan veriler GEDİ 2017 verilerini ele aldığından, bu endeksin sunduğu sonuçlar tabloda
sunulmuştur. Neredeyse tüm endekslerde kriterler eşit ağırlıklı değerlendirilir. Oysa, gerçek hayatta
tercih değerleri değişebileceğinden göreli ağırlıklarda değişebilir. Bunun yanında kriterlere ağırlık
atansa bile, anket,görüşme,mülakat yoluyla atanan sübjektif ağırlıklar kullanılan hesaplama
prosedürlerini tarafsızlıktan ve objektiflikten uzaklaştırmaktadır. Bu bakımdan, önerilen yöntemler
tutarlı ve objektif süreçler ile çıktı üretmektedir.
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5. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Çalışmada, Avrupa Birliği’ne aday konumda olan 5 ülkenin, küresel girişimcilik performanslarının
çok kriterli karar verme yöntemleri ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada Küresel
Girişimcilik ve Kalkınma Enstitüsü’nün 2017 yılı girişimcilik raporunda bulunan ülke performans
değerleri ikincil veri olarak ele alınmıştır. İlgili raporda bulunan veriler 0-1 ölçeğinde tespit edilmiş
ve yöntem adımlarında normalizasyona gerek kalmamıştır. Fayda ve maliyet yönlü kriter ayrımı
olmadığından rapordaki değerlendirmeler fayda yönlü olarak ele alınmıştır. Girişimcilik eğilimini
ölçen temel boyutları (Risk alma, Proaktiflik, Yenilik) açıklayan 8 temel değişken analize dahil
edilmiştir.
Yapılan analiz sonucunda, küresel girişimcilik performansını ölçen değişkenler arasında en yüksek
ağırlığa sahip değişken ‘Risk Alma’ olurken, en düşük ağırlığa sahip kriter ‘Fırsat Algılama’
olmuştur. Bu sonuçlar, girişimcilik ölçümü yapan kurum ve kuruluşlara ön bilgi niteliğinde olup,
yapılacak mikro ve makro değerlendirmeler için kolaylık sağlayacaktır. Çalışmada veri sağlanan
rapora göre, Amerika, İsviçre ve Kanada gibi ülkeler ilk üçte yer alırken, Afrika ülkelerinin son
sıralarda yer aldığı görülmektedir. GEM örgütünün raporuna göre, erken dönem girişimcilik
oranları incelendiğinde ise bahsi geçen ilk üç ülkenin çok daha kötü sıralamalara sahip olduğu
şaşırtıcı bir gerçektir. Bu durum, sunulan raporların çok da tarafsız olmadığının göstergesidir. Bu
bakımdan, önerilen objektif metotlar tarafsız, tutarlı ve ölçülebilir sonuçlar üretmeleri açısından
endekslerden üstün olmaktadır.
Çalışma sonucunda, yöntemler farklı sıralamalar sunsa da, Türkiye 1.sırayı , Karadağ 2.sırayı
almıştır. Bu ülkelerin üst sıralarda yer alması, yüksek ağırlığa sahip kriterlerde yüksek skorlara
sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, çalışma sonuçları her yıl sunulan enstitü raporları
ile de uyum göstermiştir. Bu durum, bu tür yapılacak girişimcilik ölçümlerinde çok kriterli karar
verme metodolojisinden yararlanılabileceği anlamı taşımaktadır.
Genel itibariyle, anket veya görüşme ile değerlendirmeye tabi tutulan girişimcilik olgusu çok
kriterli karar verme yaklaşımları ile farklı bir boyut kazanmıştır. Sunulan raporla yöntem
sonuçlarının benzerlik göstermesi, önerilen metotların tutarlı, ölçülebilir ve anlamlı sonuçlar
ürettiğinin göstergesidir.
Her ne kadar objektif süreçler içerse de, çalışma çeşitli kısıtlar altında geçerliğini korumaktadır. İlk
olarak analizde kullanılan değişkenler literatürden elde edilmiş olsa da, kriterlere ait değerler
ikincil olarak sağlanmıştır. Yani, çalışma sonucunda oluşan sıralamalar 2017 yılına ait ilgili
kriterlerin sağladığı bilgi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Farklı yöntemlerin kullanılması veya
farklı dönemlerin ele alınması farklı sıralamalar oluşturabilir. İleride yapılacak çalışmalarda, farklı
indeksler kullanılarak belirlenen değişkenler kullanılabilir yahut bir indeks kıyaslaması yapılabilir.
Bulanık mantık, sezgisel yaklaşım veya kriter ağırlıklarının sübjektif belirlenmesi gibi yaklaşımlar
ileriki çalışmalarda kullanılabilir.
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GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE SEÇİMİNDEKİ KRİTERLERİN
BELİRLENMESİ: BULANIK AHP İLE BİR UYGULAMA
DETERMINATION OF CRITERIA OF THE ENTREPRENEURIAL
UNIVERSITY: AN APPLICATION WITH FUZZY AHP
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1. GİRİŞ
Üniversitelerden beklenen rol zaman içinde değişmektedir. Başlangıçta “eğitim” yönü daha
baskın olan üniversiteler, daha sonra sanayileşme ile birlikte “araştırmacı” üniversite misyonunu
yüklenmiştir. Bugün ise yeni bir misyon olarak üniversiteler, ekonomik ve sosyal kalkınmaya
doğrudan katkı sağlamayı benimsemişlerdir (Sakınç & Bursalıoğlu, 2012). Günümüzde modern bir
üniversiteden yeni bilgi/teknoloji üretmek ve geliştirilmek bunun yanı sıra da bilgi toplumundaki
yerini güçlendirmek ve yeni gelir kaynakları üretmek için paydaşlarıyla yakın ilişki ve etkileşim
kurmaları beklenmektedir (Sam & Sijde, 2014, s. 901-902).
Girişimci üniversite kavramı da bu noktada öne çıkmaktadır. Girişimci üniversite öğrencilere yeni
fikirler, yetenekler aşılayıp toplumsal sorunları düşünme ve girişimcilikle cevap verme özellikleri
kazandırarak ve ayrıca dış paydaşlarla birlikte ortak çalışmayı sağlayarak sürdürülebilir bir
yükseköğretimin başarılması için itici bir güç haline gelmiş ve son yıllarda büyük bir ilgi görmüştür
(Bikse, Lusena-Ezera, Rivza, & Volkova, 2016, s. 75). Bu açıdan üniversitelerin geleneksel rolleri
girişimci üniversite rolüne doğru evrilmektedir.
Günümüzde üniversiteler arasında gittikçe artan rekabet göz önüne alındığında, bir üniversitenin
diğer bir üniversiteye göre daha girişimci bir üniversite olarak bilinmesi ve tanınması üstünlük
kriteri olabilmektedir. Bu aşamada üniversitelerin girişimcilik seviyesinin belirlenmesi ve
üniversitelerin belirlenen kriterlere göre sıralanması önemli olmaktadır. Bu çalışma girişimci
üniversite kriterlerinin belirlenmesine ve üniversitelerin sıralanmasına dair bazı öneriler
getirmektedir.

2. LİTERATÜR
Uluslararası birçok çalışmada (Kirby, 2006; Lehrer, Nell, & Garber, 2009; Wasser, 1990; Gibb &
Hannon, 2006; Rothaermel, Agung, & Jiang, 2007) girişimci üniversite kavramına yer verilmiştir.
İlgili literatürdeki tanımlar incelendiğinde çalışmaların kimisinde (Jacob, Lundqvist, & Hellsmark,
2003; Goldstein, 2010) girişimci üniversite, sürecin çıktısına vurgu yapılarak akademisyenlerin
veya öğrencilerin yeni işler oluşturması veya üniversitede ticari çıktılar/patentler üretilmesi
şeklinde tanımlanırken diğer çalışmalarda (Sam & Sijde, 2014; Subotzky, 1999) sürecin kendisine
vurgu yapılarak kavram çevreyle etkileşim, inovasyon, yönetim tarzı ve paydaşlarla işbirliği
bağlamında yer almaktadır.
OECD’nin 2012 de sunduğu rapora göre de girişimci üniversitenin ne olduğuna dair literatürde
birbiriyle tutarlı olmayan birçok tanım bulunmaktadır. Raporda da söz konusu kavram net olarak
1
2

Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, Ünye İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, yigitalperen@hotmail.com
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tanımlanmamış ancak detaylı bir çerçeve çizilmiştir. Rapora göre girişimci bir üniversitede
(OECD, 2012, s. 4-17):
 Girişimcilik üniversite stratejisinin önemli bir parçası olup bu stratejiyi uygulamaya üst düzey
bir bağlılık bulunmaktadır. Bölgesel ve toplumsal anlamda girişimcilik içim itici bir güç olan
üniversitenin, girişimcilik faaliyetlerini üniversitenin her yerinde koordine ve entegre etmeyi
sağlayan bir modeli vardır. Bununla beraber fakülte ve birimler hareketlerinde özerktirler.
 Üniversitenin girişimciliği desteklemek için dış paydaşlardan ve çeşitli kaynaklardan fon
sağlamayı da içeren sürdürülebilir bir mali stratejisi vardır. Sinerjinin artması için paydaşlar
arası iş birliği sağlayacak mekanizmaları vardır. Üniversite girişimci tutum, davranış ve
tecrübeye sahip kişileri istihdam etmeye, personellerine girişimciliklerini destekleyecek
yatırımlar yapmaya ve onları bu yönde teşvik etmeye çalışır.
 Üniversite, girişimci düşünce ve becerilerin gelişimini teşvik edecek ve destekleyecek şekilde
yapılandırılmış olup, eğitim-öğretim faaliyetleri de bunu desteklemektedir. Üniversite,
personel ve öğrenciler arasında girişimci yeteneklerin gelişmesinin değeri/önemi konusunda
farkındalık yaratmaktadır. Üniversite girişimciliği teşvik eder, girişimcilik deneyimi için
fırsatlar sağlar, danışmanlık hizmeti verir, ihtiyaç duyulan finansmana erişimi kolaylaştırır ve
kuluçka tesislerine erişimi sağlar.
 Üniversite, sanayi, toplum ve kamu sektörü ile işbirliği ve bilgi alışverişi yaparak tüm bilgi
ekosistemini etkiler. Üniversitenin, kuluçka tesisleri, bilim parkları ve diğer harici girişimlerle
güçlü bağlantıları vardır. Üniversite, özellikle akademi ve dış çevre arasındaki personel ve
öğrenci hareketliliğini desteklemektedir.
 Uluslararasılaşma, üniversitenin girişimci stratejisinin önemli bir parçasıdır. Uluslararası
personel ve öğrenci hareketliliğini destekler. Üniversite, bölümleri ve fakülteleri ile
uluslararası ağlarda aktif olarak yer alır.
 Üniversite, girişimci stratejisinin etkisi ile kurum çapında girişimci öğretim ve öğrenimdeki
katılım düzeyini değerlendirir.

3. TASARIM VE YÖNTEM
Çalışmada, girişimci üniversite seçimi amacına yönelik olarak belirlenen kriterler girişimcilik
alanında yetkin kabul edilen (akademisyen, yönetici, uzman) kişilerin uzman görüşlerinden
faydalanılarak Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (Bulanık AHP) yöntemi ile değerlendirilecektir.
Çoklu alternatifli karar problemlerinde kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesi önem arz etmektedir.
Bu bakımdan, Bulanık AHP yaklaşımı bu adımda tutarlı, ölçülebilir ve etkili sonuçlar üretmektedir.
Bulanık küme, elemanların kümeye aitlik derecesi ile açıklanmaktadır. Bulanık mantıkta aitlik
derecesi, 0-1 arasında değişkenlik göstermektedir. ‘0’ değeri aitlik yok anlamına gelirken, ‘1’
değeri tam üyeliği temsil etmektedir (Alp, 2012). Bulanık AHP’de uzmanlar kesin değerlendirme
yapmak yerine, yargılarını dilsel değişkenlerle daha kolay ifade edebilmektedir. Uzmanlar
tarafından yapılan sözel değerlendirmeler, üçgensel bulanık sayılar ile ifade edilmektedir (Yılmaz,
2012). Çalışmada, (Chang, 1996) tarafından önerilen genişletilmiş Bulanık AHP prosedürü
uygulanmıştır. Uzman görüşlerinin bulanık sayılar ile ifade edilmiş karşılıkları Tablo 1’de
sunulmuştur. Birden çok uzmanın görüşüne başvurulduğunda, her kriter için (l,m,u) değerlerinin
geometrik ortalaması alınarak üçgensel bulanık sayılar içeren ikili karşılaştırma matrisi elde edilir.
Tablo 1. Üçgensel Bulanık Sayıların Ölçek Değerleri (l,m,u)
Açıklama

Önem Derecesi

Önem Derecesi Karşılığı

Eşit Önemli

(1,1,1)

(1,1,1)

Biraz Önemli

(2/3,1,3/2)

(2/3,1,3/2)

Önemli

(3/2,2,5/2)

(2/5,1/2,2/3)

Çok Önemli

(5/2,3,7/2)

(2/7,1/3,2/5)

Mutlak Önemli

(7/2,4,9/2)

(2/9,1/4,2/7)
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Genişletilmiş Bulanık AHP yönteminin temel adımları şöyledir (Chang, 1996):
 Adım 1: i. nesneye göre bulanık sentetik değer hesaplanır.

Formülün birinci kısmında yer alan matris için, m adet boyut analizinin bulanık toplamı yapılır.

Formülün ikinci kısmındaki ifadeyi hesaplamak için, ilgili ‘M’ değerleri üzerinde bulanık
toplama işlemi yapılarak vektörün tersi hesaplanır.



Adım 2: M1 (l1, m1, u1) ve M2 (l2, m2, u2) üçgensel bulanık sayılar olmak üzere, M2 >= M1
olasılık değeri hesaplanır.



Adım 3: Konveks bir bulanık sayının olasılık derecesinin k tane konveks sayıdan Mi
(i=1,2,3,…k) daha büyük olma olasılığı hesaplanır.

olduğu

kabul
edilir
ve
şeklinde hesaplanmaktadır.

ağırlık

vektörü

4. BULGULAR
Genişletilmiş Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemi kullanılarak analiz edilen girişimci
üniversite olgusunu ölçen yedi temel boyut ilgili uzmanlar tarafından ikili olarak karşılaştırılmıştır.
Alanında uzman 5 farklı akademisyenin verdikleri cevaplar toplanarak, bulanık sayıların geometrik
ortalaması hesaplanmış ve kriterlerin ikili karşılaştırmasını içeren tablo aşağıda sunulmuştur.
Tablodaki satır ve sütunlar kriterlerin baş harfleri olarak düzenlenmiştir.

1091

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

Tablo 2. Kriterlerin Bulanık Karşılaştırma Puanları
Kriterler

LY

ÖK

EÖ

GİY

BA

GÜU

GÜE

LY

1.0 1.0 1.0 1.7 2.0 2.4 1.2 1.5 1.9 1.3 1.6 2.0 0.9 1.2 1.8 2.6 3.1 3.6 1.3 1.8 2.3

ÖK

0.4 0.5 0.6 1.0 1.0 1.0 1.7 2.2 2.8 1.0 1.3 1.7 0.9 1.1 1.5 1.8 2.2 2.5 1.4 1.9 2.4

EÖ

0.5 0.7 0.9 0.4 0.5 0.6 1.0 1.0 1.0 1.7 2.0 2.4 0.9 1.3 1.8 1.2 1.3 1.5 1.2 1.6 2.2

GİY

0.5 0.6 0.8 0.6 0.8 1.0 0.4 0.5 0.6 1.0 1.0 1.0 1.1 1.4 1.7 1.1 1.5 2.1 1.3 1.7 2.3

BA

0.6 0.8 1.2 0.7 0.9 1.2 0.5 0.8 1.1 0.6 0.7 0.9 1.0 1.0 1.0 1.4 1.9 2.5 1.2 1.5 1.9

GÜU

0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.5 0.7 0.9 0.4 0.5 0.7 1.0 1.0 1.0 0.8 1.0 1.2

GÜE

0.4 0.6 0.8 0.4 0.5 0.7 0.5 0.6 0.8 0.4 0.6 0.8 0.5 0.7 0.9 0.8 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0

Tablo 2’ye göre hesaplanan sentetik değerler şu şekildedir:
SLY = (9.94, 12.34, 15.07)*(0.015, 0.018, 0.022) = (l=0.14, m=0.22, u=0.33)
SÖK = (0.12, 0.18, 0.28)
SEÖ = (0.10, 0.15, 0.23)
SGİY = (0.09, 0.13, 0.21)
SBA = (0.09, 0.14, 0.21)
SGÜU = (0.06, 0.08, 0.12)
SGÜE = (0.06, 0.09, 0.14)

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

0.635
0.858
0.983
1
1

0.662
0.879
1
1
1

işlemleri

0

0

0.039

0.141

0.261
0.429
0.420
0.946

S7>diğerleri

1

0.772

S6>diğerleri

1

S5>diğerleri

1

Tablo 3. Vektör Büyüklükleri İkili Karşılaştırmalar
0.545
0.413
0.445
S4>diğerleri

0.777

S3>diğerleri

1
S2>diğerleri

S1>diğerleri

Yukarıda elde edilen vektör değerleri kullanılarak kriterlerin karşılaştırma
gerçekleştirilmiştir. İlgili karşılaştırma sonuçları Tablo 3’de sunulmuştur.

0.358
0.516
0.506
1

Karşılaştırma işlemleri sonucunda, ‘V’ değerleri kullanılarak ağırlık vektörü W’= (1, 0.777, 0.545,
0.413, 0.445, 0, 0)T şeklinde hesaplanır. Vektör normalizasyonu sonucunda elde edilen kriter
ağırlıkları Tablo 4’de sunulmuştur.
Tablo 4. Kriterlerin Göreli Ağırlıkları
Kriterler
Ağırlıklar
Liderlik ve Yönetim
0.314
Örgütsel Kapasite
0.244
Eğitim-Öğretimde Girişimcilik
0.171
Girişimciler için Yollar
0.130
Bilgi Alışverişi
0.140
Girişimci Üniversitede Uluslararasılaşma
0.000
Girişimci Üniversite Etkisi
0.000

Tablo 4 incelendiğinde, üniversitelerde girişimcilik ölçümü yapılırken dikkate alınacak girişimcilik
boyutlarının göreli önem düzeyleri görülmektedir. Yapılan analiz sonucunda, üniversite
girişimciliğini ölçmede, ‘Liderlik ve Yönetim’ boyutu 0.314 ağırlık değeriyle en önemli kriter
olarak bulunmuştur. Bu durum, girişimci üniversite tercihinde liderlik ve yönetim fonksiyonlarının
bu süreçte önemli bir yeri olduğunun kanıtıdır. ‘Örgütsel Kapasite’ boyutu 0.244 ağırlık değeri ile
ikinci en önemli boyut olarak saptanmıştır. Boyutlar genel itibariyle yakın ağırlıklara sahip olsa da,
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tabloda ağırlık atanmamış 2 boyut göze çarpmaktadır. Uluslararasılaşma ve Girişimci Üniversite
Etkisi boyutlarının göreli ağırlıkları ‘0’ değerini almıştır. Bu durum, girişimci üniversite olgusunda
bu faktörlerin çok da önemli olmadığının göstergesidir. Kullanılan yöntemin sınırlılıkları dahilinde,
girişimcilik olgusunu ölçen temel boyutlar mantıklı ve tutarlı bir şekilde derecelendirilmiştir.

5. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Üniversite girişimciliği olgusunu ölçmek amacıyla saptanan temel boyutları ağırlıklandırmak amacı
güden bu çalışmada, genişletilmiş Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) kullanılarak
probleme dair kriterlerin ağırlıklandırılması işlemi yapılmıştır. Çoklu kriterli ve çoklu alternatifli
karar probleminde en az seçme/sıralama adımı kadar, probleme dahil edilen kriterlerin
ağırlıklarının saptanması da önem arz etmektedir. Bu bakımdan ilgili çalışma, literatürde genel
kabul gören üniversite girişimcilik temel boyutlarının tespiti ve önem düzeylerinin saptanması
açısından kıymetlidir.
Yapılan analizler sonucunda, girişimcilik ölçümünde öne çıkan ilk üç kriter; liderlik ve yönetim,
örgütsel kapasite ve eğitim-öğretimde girişimcilik kriterleri olmuştur. Liderlik ve yönetim boyutu
yaklaşık %32 önem düzeyi ile en önemli değişken olmuştur. Buna karşılık, girişimci üniversitenin
uluslararasılaşması ve girişimci Üniversite etkisi boyutlarına kullanılan yöntem dahilinden ağırlık
atanmamıştır. Bu tarz bir ölçüm yapacak kurum ve kuruluşların, yüksek ağırlık atanan kriterleri
dikkate alıp, ağırlık atanmayan kriterleri elemesi yapılacak değerlendirme ve derecelendirmeleri
daha rasyonel ve tutarlı hale sokacaktır.
TÜBİTAK her sene yayınlamış olduğu “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” ile
Türkiye’deki üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralamaktadır. Bu
çalışmanın sonuçları göz önüne alındığında bu endekse ait gösterge setleri yeniden ele alınabilir ve
ilave daha detaylı çalışmalar ile bu setler güncellenebilir.
Kullanılan matematiksel sürecin sonuçları, sadece bu çalışmada kullanılan boyutlar ve uzman
görüşleri ile sınırlı olup, tüm çalışmalara genellenmesi hata doğuracaktır. Farklı ağırlık belirleme
yöntemleri kullanılması farklı sonuçlar doğurabilir. Ayrıca, üniversite girişimciliğini ölçmek
maksadıyla yapılacak ileriki çalışmalarda, farklı uzmanların sunacağı farklı öznel değerlendirmeler
çalışma sonuçlarını değiştirecektir.
Gelecekte yapılacak çalışmalarda, öznel yargılara dayanan süreçler yerine, girişimcilik boyutları
Entropi ve CRITIC gibi nesnel prosedürler ile de ele alınabilir. Ayrıca kriter ağırlıkları
saptandıktan sonra, çeşitli çok kriterli karar verme yöntemleri ile seçilecek alternatif üniversiteler
için bir derecelendirme yapılmasının üniversite girişimciliği literatürüne katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
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TÜRKİYE İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNDE KADIN
İSTİHDAMININ VERİMLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ
THE IMPACT OF WOMEN EMPLOYMENT ON PRODUCTIVITY IN
TURKISH MANUFACTURING SECTORS
Gonca AKGÜN GÜNGÖR1

Hatice Hicret ÖZKOÇ2

ABSTRACT
Productivity measured in terms of output in economy is a measure of the effectiveness in the
process of transforming inputs to output. The output level of a firm or industry depends on labor,
capital and state of technology. Therefore, the quality of the workforce and its intensity in
production is one of the important factors affecting the productivity and added-value of the
industry. There are many studies in the literature related with employment and productivity
relations that are the factors affecting international competitiveness in Turkish manufacturing
industry. The question of the existence of the effect of increased women employment on the
productivity growth in the globalization process brings a different perspective to the literature. The
relationship between employment and productivity, as an important factor in achieving
international competitiveness, can be explained in two opposite ways. First of all, when the amount
of labor used in production increases, the average labor productivity decreases due to decreasing
marginal labor force incidence and skill heterogeneity among employees. From another point of
view, while increasing productivity reduces labor demand at a given output level, especially in the
long term productivity growth can increase labor demand by increasing the demand for product in
other words increasing the production.
In this study, the relationship between woman employment and productivity in the Turkish
manufacturing sub-sectors in 2009-2014 period is examined. According to the results of the panel
regression analysis established for this purpose, there was no statistically significant change in the
productivity while the increase in the value-added was observed due to the increase in the women
employment ratio. On the contrary, it is seen that the increase in productivity doesn’t affect the
female employment rate. However, women employment rate has been increased due to the increase
in value added. These results show that expectations of women's participation in the labor market
are also positive, with intensification of international competition in the globalization process.
Key words: Productivity, Women Employment, Turkish Manufacturing Sectors, Panel
Regression
Jel Codes: E24, J01, J11, J21, J24.

ÖZET
Ekonomide çıktı açısından ölçülen verimlilik, girdilerin çıktılara dönüştürülme sürecinde etkinliğin
bir ölçümüdür. Bir firma veya endüstrideki çıktı seviyesi işgücü miktarına, sermayeye ve
teknolojinin durumuna bağlıdır. Dolayısıyla işgücünün niteliği ve üretimdeki yoğunluğu sektörün
verimliliğini ve katma değerini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Ekonomideki üretimin önemli
kısmını gerçekleştiren Türkiye imalat sanayinin uluslararası rekabet gücünü etkileyen faktörlerden
1

Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü,
gonca@mu.edu.tr.
2
Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, hatice.ozkoc@mu.edu.tr.
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biri olarak, istihdam ve verimlilik ilişkisini inceleyen pek çok çalışma literatürde mevcuttur.
Küreselleşme sürecinde özellikle bazı sektörlerde yoğunlaşan ve giderek artan kadın istihdamının
verimlilik artışı üzerindeki etkisinin varlığının sorgulanması ise literatüre farklı bir bakış açısı
getirmektedir. Uluslararası rekabet gücünün elde edilmesinde önemli birer faktör olarak, istihdam
ve verimlilik arasındaki ilişki iki zıt açıdan açıklanabilmektedir. Öncelikle üretimde kullanılan
işgücü miktarı arttığında, azalan marjinal işgücü getirisi ve çalışanlar arasındaki beceri
heterojenitesi nedeniyle ortalama işgücü verimliliği azalmaktadır. Diğer açıdan bakıldığında ise,
artan verimlilik belli bir çıktı düzeyinde işgücüne olan talebi azaltırken; özellikle uzun dönemde
verimlilik artışı, ürüne olan talebi yani üretimi arttırarak işgücü talebini arttırabilmektedir.
Bu çalışmada, Türkiye imalat sanayi alt sektörlerinde 2009-2014 döneminde kadın istihdamı ile
verimlilik ilişkisi incelenmiştir. Bu amaçla kurulan panel regresyon analizi sonuçlarına göre, kadın
çalışan oranının artmasına bağlı olarak katma değer artışı gözlenirken verimlilikte istatistiksel
açıdan anlamlı bir değişime rastlanmamıştır. Karşıt olarak, verimlilik artışının kadın istihdam
oranını etkilemediği, buna rağmen katma değer artışına bağlı olarak kadın istihdam oranının da
arttığı görülmüştür. Bu sonuçlar, küreselleşme sürecinde uluslararası rekabetin şiddetlenmesi ile
birlikte kadınların işgücü piyasasına katılımı üzerine beklentilerin de olumlu yönde olduğunu
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Verimlilik, Kadın İstihdamı, Türkiye İmalat Sanayi Sektörleri,
Regresyon

Panel

Jel Kodları: E24, J01, J11, J21, J24.

1. GİRİŞ
İmalat sanayi, bir ekonominin kalkınması için büyümenin ana motoru görevini üstlenmektedir ve
istihdam, verimlilik ve uluslararası rekabetteki temel değişmeleri yansıtmaktadır (Yusop vd., 2005:
101). Verimlilik bir ülkenin kalkınmışlık seviyesi ve uluslararası rekabet gücünün en önemli
ölçütlerinden birisidir. Nitekim gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, daha yüksek verimliliği elde
etme ve istihdam fırsatları yaratma üzerine odaklanmakta; böylece yaşam standartlarını
geliştirmeyi, dış ticaret kazançlarını arttırmayı ve uzun dönemli sürdürülebilir bir büyümeyi
sağlamayı hedeflemektedirler. Ancak verimlilikteki artışlar iş yıkımlarına neden olarak istihdamı
olumsuz da etkileyebilmektedir (Yusof, 2007: 151).
Bir sektörün verimlilik düzeyi, sektörde elde edilen çıktı miktarı ile ilişkilidir. Bir firma veya
endüstrideki çıktı seviyesi ise işgücü miktarına, sermayeye ve teknolojinin durumuna bağlıdır.
Dolayısıyla verimlilik artışı, zamanla bu faktörlerdeki büyümeyi de yansıtmaktadır (Mahmood,
2008: 55). Yaygın teorik ve ampirik literatür, hem kısa hem de uzun dönemde istihdamdan
verimliliğe ve verimlilikten istihdama doğru iki yönlü bir ilişkinin varlığını açıkça ortaya
koymaktadır. Kısa dönemde, verimlilik düzeyindeki artış teknolojik gelişme ile ilişkili olarak,
geçici olarak işgücünü işsiz bırakmaktadır. Uzun dönemde ise, daha yüksek verimlilik, işgücü
arzını arttırması muhtemel olacak şekilde ücretleri arttıracaktır. Etkin Ücret Modeline göre,
ücretlerdeki artış zaman içerisinde verimlilik artışlarını getirmektedir. Diğer yandan, ücret artışları
işgücü verimliliğindeki artış üzerinde baskı yaratmakta ya da emeğin ortalama ürününü arttırarak
(saat başına çıktı) düşük verimlilikteki işlere öncülük etmektedir (Buchele ve Christiansen, 1999:
318; Horst vd., 2009: 3). Ancak oluşan yüksek verimlilik nedeniyle üretim artmakta ve daha fazla
üretim daha fazla istihdamı da getirmektedir. Verimliliğin istihdam üzerinde ortaya çıkardığı net
etki ise, talep esnekliğine bağlı olarak bu iki zıt etkinin nispi büyüklüğüne bağlı olmaktadır (Yusof,
2007: 151-152).
Standart Solow büyüme modeli kapsamında bile eğer bir istihdam şoku işgücünün bileşimini
etkilerse, istihdam şokları ortalama olarak toplam faktör verimliliğini etkileyebilmektedir. Ancak,
istihdam edilen her ilave işgücü oldukça yüksek beceri düzeyine sahip olsa dahi, mevcut çalışan
işgücüne kıyasla çok daha az deneyimli olduğundan, ilave istihdam artışının verimsiz fazla çalışma
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saatleri yaratarak, toplam verimliliği olumsuz etkilemesi ile sonuçlanabileceği ifade edilmektedir
(Horst vd., 2009: 3).
İstihdam ve verimlilik arasındaki söz konusu bu ilişki, özellikle gelişmekte olan ülkelerde
kadınların işgücüne katılımının önündeki engeller düşünüldüğünde, ekonomide kadın istihdamının
verimlilik üzerindeki etkisine dikkati çekmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde
toplumsal cinsiyet anlayışı, kadınların işgücüne katılımında önemli bir engel olmaya devam
etmektedir. Kadınların işgücüne katılımı hem ekonomik hem de sosyal açıdan kalkınmayı sağlayan
ve yoksulluğun azaltılmasında rol oynayan en önemli etkenlerden biridir. Kadınların işgücüne dahil
olmasının ülkelerin verimlilik ve uluslararası rekabet gücünün arttırması dolayısıyla ekonomik
kalkınma düzeyini arttıracağına ilişkin yaygın bir görüş hakimdir. Bu konuyu destekleyen
çalışmaların (Bkz. Goldin, 1994 ve Klasen ve Lamanna, 2009 gibi) en önemli sonuçlarından biri,
kadınların işgücüne katılımı ve ekonomik gelişme arasında anlamlı bir ilişki saptanmış olması ve
kadın erkek ayrımcılığının fazla olduğu ülkelerde, bu durumun büyümeyi negatif olarak
etkilemesidir (Kılıç ve Öztürk, 2014: 108). Küreselleşme ve rekabet gücü açısından toplumsal
cinsiyetçi anlayışın şekillenmesi, ülkelerin kalkınmaları açısından gerekli bir faktör haline
gelmektedir. Nitekim birçok çalışma, ticari serbestleşme girişimleri ve ortaya çıkan uluslararası
rekabet ile birlikte verimlilik ve üretim artışlarının piyasada çalışan kadın sayısını arttırdığını
desteklemektedir (Özler, 2000; Aguayo-Tellez, Airola ve Juhn: 2010).
Bu çalışmada, 2009-2014 döneminde Türkiye imalat sanayi alt sektörlerinin rekabet gücünü
etkileyen önemli faktörlerden kadın istihdamı ve verimlilik arasındaki iki yönlü ilişkinin varlığı
Panel regresyon analizi yardımıyla araştırılmaktadır. Bu kapsamda, kadın istihdamının Türkiye
imalat sanayi sektörlerindeki yeri ve kadın istihdamındaki artışın imalat sanayinin verimlilik ve
katma değeri üzerinde yaratacağı etkiler ortaya konulmaktadır.

2. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE İSTİHDAM-VERİMLİLİK İLİŞKİSİ
Ekonomide üretim yapılan bir imalat sektörü, ihracat, istihdam, verimlilik ve dolayısıyla ekonomik
büyüme üzerinde önemli bir role sahiptir. Üretim ve katma değer artışının sağlanabilmesi için, o
sektörde sürdürülebilir bir büyümenin garantilenmesi ya da rekabet gücünün elde edilmesi
zorunludur (Yusop vd., 2005: 95). Sektörün rekabet gücü elde edebilmesini sağlayan faktörlerden
en önemlisi ise, verimlilik düzeyinin ve paralelinde sektörde üretilebilen çıktı düzeyinin artması ve
böylece büyümenin sağlanmasıdır.
Bir ekonomide sektörün verimlilik seviyesi, elde edilen çıktı miktarı açısından ölçülmektedir.
Çıktı, yaygın olarak değer açısından dikkate alınmakta, fakat bazı durumlarda fiziksel birimler de
kullanılmaktadır. Değer açısından üretim, üretimde elde edilen cironun değeri veya reel katma
değer olarak ölçülmektedir. Ancak ciro, girdilerin çift sayılması gibi bir hesaplama problemini
içerdiğinden, verimliliğin kesin ve doğru bir ölçümünü vermemektedir. Bu yüzden üretimde elde
edilen çıktı, çoğunlukla endüstri tarafından elde edilen “reel katma değer” olarak ölçülmektedir.
Verimlilik ölçümünün katma değer kriterine göre yapılması, miktar ölçümüne kıyasla daha kolay
ve daha az karmaşık bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Katma değere dayalı “verimlilik”
ölçütü, sektörün katma değerinin sektörün üretim değerine bölünmesi suretiyle de elde
edilebilmektedir (Yükçü ve Atağan, 2009: 6; Büyükkılıç, 2008: 63; Gürak, 2016: 42-45). Katma
değer, endüstrinin gerçek ekonomik faaliyetini yansıtmaktadır ve aynı zamanda iş ve istihdam
değişimleri ile çok daha yakından ilişkili olan sonuçlara sebep olma eğilimindedir (Yusop vd.,
2005: 97; Mahmood, 2008: 55-56; Yükçü ve Atağan, 2009: 6). Dolayısıyla, verimlilik artışı
dinamik bir kavram olup zaman içerisinde belli bir kritere göre üretilen katma değerdeki reel artışı
göstermektedir (Gürak, 2016: 47).
Literatürde verimlilik, elde bulunan kaynaklardan optimum çıktının sağlanması yani belli bir
çıktının en az maliyetle üretilmesi olarak ifade edilmektedir (Yükçü ve Atağan, 2009: 1). Bundan
dolayı teknik anlamda verimlilik, "üretilen mal ve hizmet miktarı yani çıktı ile bu mal ve hizmet
miktarının üretilmesinde kullanılan girdiler arasındaki oran" olarak tanımlanmakta ve genellikle bu
ölçü, (çıktı/girdi) olarak formüle edilmektedir Ancak günümüz küresel ekonomi çerçevesinde
verimlilik denince artık birim girdi başına düşen üretim miktarını arttırma çabaları ile birlikte,
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uluslararası piyasada yaratacağı sonuçların da dikkate alınarak, elde edilen ürün ve hizmetin
kalitesini yükseltme, çevreyi ve doğal yapıyı koruma, çalışanlara en iyi yaşam ve çalışma
koşullarını sağlama gibi faktörler de bir arada düşünülmektedir (Gürak, 2016: 47-48; Yükçü ve
Atağan, 2009: 4).
Standart büyüme teorisi, verimlilik artışını teknolojik gelişme ve sermaye birikimi açısından
açıklamaktadır. Buna göre verimlilik büyümesi, teknolojik gelişim oranına eşittir. Nitekim Robert
Solow Neoklasik Ekonomik Büyüme Modeli ile işgücü verimliliğinin denge büyüme oranının,
teknolojik değişim oranı tarafından belirlendiğini savunmaktadır. Solow bu görüşünü, işgücü
arzının ve sabit istihdam oranının (tam istihdam) dışsal olarak belirlendiği varsayımı altında işgücü
verimliliğindeki büyüme artan işgücü talebine ve aynı orandaki teknolojik değişim reel ücret
düzeyinin büyümesine dönüşmektedir, şeklinde ifade etmektedir. Kısa dönem Keynesyen teori
çerçevesinde ise, işsizlik geçici bir talep yetersizliği olarak kabul edilmektedir. İşgücü piyasasının
tam istihdamdan ziyade, dengeyi nasıl bulduğu üzerine odaklanmaktadır. Mal ve işgücü
piyasalarında eksik rekabet koşulları altında fiyatlar ve ücretlerin firmaların, çalışanların ve
kurumların piyasa gücü tarafından şekillendiği vurgulanmaktadır (Landmann, 2004: 16-17; 34).
Dışsal büyüme teorilerinin yetersizliği üzerine ortaya atılan Yeni İçsel Büyüme modelleri ise, eksik
rekabet koşulları, teknolojik gelişmenin içsel olduğu ve beşeri sermayenin önemli olduğu
varsayımlarına dayanmaktadır (Parasız, 2003: 172).
Bir sektörde zaman içerisinde gerçekleşen verimlilik artışları fiziksel sermaye, araştırma ve
geliştirme (AR-GE) harcamaları ve beşeri sermayeye yatırım vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir.
İleri teknoloji endüstrilerinin daha yoğun olduğu özellikle gelişmiş ülkeler, çoğunlukla AR-GE ve
beşeri sermaye üzerine odaklanmaktadır; çünkü bu yatırımların yüksek teknolojili endüstrilerde
daha önemli etkilere sahip olduğu bir gerçektir (Yusof, 2007: 159).
Rifkin (1994), ekonomide yüksek teknolojili sektörlerde gerçekleşen kalkınmanın sağladığı hızlı
verimlilik artışlarının, işgücü piyasasında işlerin kaçınılmaz bir şekilde azalışına öncülük edeceğini
ifade etmektedir. Bu durum, ‘daha verimli üretimin yapıldığı bir toplum aynı zamanda daha zengin
olamaz mı?’, sorusunu da düşündürmektedir. Klasik iktisadın temellerinden biri olan Say kanunu,
piyasada yapılacak iş miktarını sabit kabul ederek, artan verimliliğin iş kayıpları ve istihdam
azalışları anlamına geleceğini ancak piyasada “her arz kendi talebini yaratır” düşüncesiyle
işgücünün uzun süre işsiz kalmayacağını ve piyasanın tam istihdamda olduğunu savunmaktadır. P.
Krugman ise, “İyi şeyler beraber hareket eder” sözüyle, yüksek verimlilik artışının istihdam için iyi
bir gelişme olduğunu, diğer bir açıdan düşük işsizliğin verimlilik artışı için iyi olduğunu ve böylece
bunların hepsinin tüm ekonomik performans yani uluslararası rekabet gücü için iyi bir şey
olduğunu ifade etmektedir (Landmann, 2004: 6, 12).
Ülkelerin uluslararası piyasadaki üstünlükleri üzerinde etkilere sahip olan önemli faktörlerden olan
istihdam ve verimlilik arasındaki ilişki, ekonomide iki yönden açıklanabilmektedir. İstihdam edilen
işgücü miktarının verimlilik üzerindeki etkisini ifade eden ilk açıklama, iki temel üzerine
oturmaktadır. Birincisi, azalan marjinal işgücü getirisi ile ilişkilidir. Çalışanların homojen ve beşeri
sermayenin eşit olduğu varsayımı altında, üretimde kullanılan işgücü miktarındaki artış üretimin
sermaye yoğunluğunu (sermaye/emek oranını) azaltmakta ve bu, işçi başına düşen daha düşük
marjinal veya ortalama çıktıya öncülük etmektedir. İkincisi, çalışanlar arasındaki beceri
heterojenitesidir. İstihdam sürecinin ilk başlarında daha vasıflı işgücünün istihdam edilmesine
yönelik bir seçim süreci nedeniyle, marjinal veya ortalama bir çalışan henüz çalışmakta olan
işçiden daha düşük beceriye sahip olmaktadır. Bu da istihdam artışının verimlilik üzerindeki
negatif ilişkisini ortaya koymaktadır. Aksine, örneğin sosyal primlerdeki bir artış nedeniyle işgücü
maliyetlerindeki bir artışın, düşük vasıflı işgücüne olan talebi azaltacağı ve bunun ortalama işgücü
verimliliğinde bir artışa öncülük edebileceği de vurgulanmaktadır (Cavelaars, 2003: 2-3).
İstihdam ve verimlilik arasındaki ilişki, “verimlilik istihdamı etkiler” şeklinde, ters yönlü de
işleyebilmektedir. Bu durumda, söz konusu ilişkide etkinin işareti belirsizdir. Verimlilik, girdiler ve
çıktılar arasındaki üretimde var olan teknolojik ilişkiyi ortaya koymaktadır. Dolayısıyla verimlilik
ekonomik etkinlikle değil, teknolojik etkinlikle ilişkilidir. Teknolojik gelişme, üretimde kullanılan
daha az çalışan ile aynı üretim miktarını üretmeyi mümkün kılmaktadır. Bu nedenle aynı çıktı
seviyesinin daha düşük bir işgücü girdisiyle sağlanabildiği bir verimlilik artışı durumunda
doğrudan etki, artan verimliliğin işgücü talebini ve dolayısıyla istihdam edilen işgücü miktarını
azaltmasıdır. Dolaylı etki ise, verimlilik artışının birim işgücü maliyetlerinde bir azalmaya yol
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açarak, firmanın karlılığını arttırması ve bu piyasada firmanın rekabet gücünün artmasıdır. Bu
durumda firmanın daha fazla işgücü çalıştırarak çıktısını genişletmesi muhtemeldir, yani daha
yüksek bir işgücü talebine neden olacaktır. Ayrıca, verimlilik artışı ürüne olan talebi ve böylece
işgücü talebini arttırmakta; bu da fiyatlarda düşmeye neden olmaktadır. Doğrudan etki verimlilik
ve istihdam arasındaki negatif ilişkiyi gösterirken, dolaylı etki pozitif ilişkiyi ortaya koymaktadır
(Cavelaars, 2003: 3; Mahmood, 2008: 53, 57; Yusof, 2007: 151-152). Gali (1999), verimlilik
büyümesinin kısa dönemde istihdamı azaltabileceği, ancak uzun dönemde işgücü talebi üzerinde
pozitif bir etkiye sahip olacağını tartışmaktadır (Mahmood, 2008: 53).
Üretimde kullanılan sermaye donanımı ve teknolojik gelişme gibi faktörlerin yanında işgücü
niteliğindeki değişmeler ve bunların kullanımı gibi değişen faktör kalıpları da verimlilik üzerinde
önemli etkilere sahiptir (Mahmood, 2008: 55). Nitekim istihdamın niteliğinin yaş, eğitim ve
cinsiyet gibi demografik faktörlere bağlı olduğu tartışmasızdır (Horst vd., 2009: 6). Literatürde
giderek istihdam ve verimlilik arasındaki ilişki kapsamında ele alınan çalışmalarda, demografik
faktörlerin rolü de daha fazla dikkate alınmaya başlamaktadır. Beaudry ve Collard (2002) ve
Beaudry vd. (2004, 2005) demografik değişkenlerin istihdam ve verimlilik üzerinde güçlü bir
etkiye sahip olduğunu açıklamaktadır. Feyrer (2007), demografik farklılıkların zengin ve fakir
ülkeler arasındaki ekonomik performanstaki değişikliklerin çoğunu açıkladığını tartışmaktadır.
Bir ülkede uygulanan işgücü piyasası reformları, istihdam-verimlilik bağlantısını birkaç yolla
etkileyebilmektedir. Bu reformlarda, istihdamı arttırmak önemli hedeflerden biridir. Nitekim bu
hedef aynı zamanda işgücü verimliliğini de dolaylı yolla etkilemektedir. Ayrıca, daha iyi işleyen
işgücü piyasalarının verimlilik iyileşmelerine neden olması şeklinde, doğrudan bir etki de ortaya
çıkmaktadır. Allard ve Lindert (2006), Bassanini ve Venn (2007) ve OECD (2007) bazı işgücü
piyasası politikalarının (minimum ücretler ve doğum izni gibi) işgücü verimliliği üzerinde pozitif
etkiye sahip olduğunu ispatlamaktadır (Horst vd., 2009: 7). İşgücü piyasasında işgücü arzının
kıtlığı ve bunun ekonomik kalkınma üzerindeki etkileri üzerine çalışmalar ve uygulanan yapısal
politikalar incelendiğinde, işgücü piyasasına katılımda cinsiyetin önemli bir yer tuttuğu
vurgulanmaktadır. Özellikle gelişmekte olan birçok ülkede, küreselleşme sürecinde uygulanan
yapısal uyum politikaları çerçevesinde, kadın ve erkek istihdamı arasındaki eşitsizlikler ve çalışma
koşullarının iyileştirilmesine yönelik önemli işgücü piyasası politikaları uygulansa da, bu
politikaların yetersizliği ve özellikle kadınların piyasada ciddi sorunlarla yüzleşmek zorunda
kaldığı vurgulanmaktadır.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin büyük ölçüde devam ettiği gelişmekte olan toplumlarda refah
seviyesinin yükseltilmesi ve kalkınmanın sürdürülebilmesi bakımından kadın istihdamı önem arz
etmektedir (Demir, 2014). Nitekim, kadınların işgücüne katılımı sürdürülebilir kalkınmanın ve
küresel piyasalarda avantaj sağlamanın önemli bir unsuru olarak kabul edilmektedir. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerde kadınların işgücüne düşük katılım oranı dikkat çekmektedir. Kadınların
ekonomik yaşama daha fazla katılmaları, üretimde verimlilik ve dolayısıyla kalkınma ve
büyümeden daha fazla pay almasını sağlamaktadır. Ülkelerin sanayileşme süreci ile birlikte, bir
yandan kadının çalışma yaşamına katılma isteği ve gerekliliği, diğer yandan ekonominin işgücü
ihtiyacı kadınların işgücü piyasasına katılımını hızlandırmıştır. Nitekim Zaki (2011) çalışmasında
ülkelerde ticaretin serbestleştirilmesinin kadınların işgücüne katılımını teşvik ettiği sonucuna
varmıştır. Önceleri fazla yetenek ve beceri gerektirmeyen işlerde istihdam edilirken, sonraları daha
nitelikli ve eğitim gerektiren işlerde istihdam edilmeleri, kadınların istihdamında eğitimin önemini
de ortaya koymaktadır (Özdemir, Yalman ve Bayrakdar, 2012: 115; Akan ve Güngör, 2012: 3;
Zaki, 2011: 16-20). Tüm bu faktörler sonucu, üretimde kadın istihdam oranının giderek artmasının,
verimlilik ve katma değer üzerinde yaratacağı etkiler de literatürde kadın istihdamı-verimlilik
ilişkisini gündeme getirmektedir.

3. LİTERATÜR İNCELEMESİ
İstihdam ve verimlilik arasındaki ilişki literatürde yoğun olarak çalışılmakla birlikte, özelde kadın
istihdamı ve verimlilik üzerine yapılan çalışmalar sınırlıdır. Genel olarak literatürdeki çalışmalar
incelendiğinde, sonuçların karmaşıklığı dikkati çekmektedir. Çalışmalarda ilişki kısa ve uzun
dönemli ilişki olarak incelendiğinde, farklı sonuçların elde edildiği ve çoğunlukla verimliliğin
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istihdam üzerindeki negatif etkisi vurgulanmaktadır. Ancak uzun dönemde bu olumsuz etkinin
ortadan kalktığını ortaya koyan ve pozitif ilişkinin varlığını savunan birçok ampirik çalışma da
bulunmaktadır. Bu nedenle, bu derece zengin ve karmaşık olan literatürü kesin yargılarla özetlemek
mümkün değildir. Verimlilik ölçütü olarak toplam ya da işgücü verimliliğinin kullanılması tercih
edilirken, istihdama ilişkin olarak çalışan sayısı ve işgücüne katılım oranı verileri kullanılmıştır.
Tablo 1’de, konuya açıklık getirmesi ve yol göstermesi bakımından istihdam ve verimlilik ilişkisini
araştıran çalışmalardan bazılarına detaylı olarak yer verilmiştir.
Tablo 1: Literatür İncelemesi
Çalışma
Buchele ve
Christiansen
(1999)

Kapsam
Kuzey Amerika ve
Avrupa’nın temel
ekonomileri
1960-1990 dönemi

Analiz

Bulgular

Panel Regresyon
Analizi

İstihdam artışı ve verimlilik artışı arasında uzun
dönemli zıt ilişki mevcuttur.

Cavelaars
(2003)

25 OECD Ülkesi
1961-1980 ve 19812000 dönemi

EKK Analizi
WLS Regresyon
Analizi

1960-1980 döneminde istihdam artışı verimliliği
azaltır.
1980-2000 döneminde pozitif ilişki vardır. Uzun
dönemde negatif etki ortadan kalkmaktadır

Landmann
(2004)

Almanya’da
1970-2000 dönemi

Korelasyon Analizi

İstihdam ve verimlilik güçlü bir şekilde pozitif
ilişkilidir.

Lentz and
Mortensen
(2005)

Danimarka imalat
sanayi firmaları

Panel Regresyon
Analizi

Verimlilik ve istihdam arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır.

Feyrer (2005)

OECD Ülkeleri
1960-1990 dönemi

Panel Regresyon
Analizi

İşgücünün
demografik
özelliklerindeki
değişmeler toplam verimlilik ile anlamlı şekilde
ilişkilidir.

Yusof (2007)

22 OIC üyesi ülke
1960-2004 dönemi

VECM Modeli

5 ülkede verimlilik artışı istihdam seviyesini
azaltır.
1 ülkede verimlilik artışı istihdam seviyesini
arttırmaktadır.
16 ülke için ilişki bulunamamıştır.

Mahmood
(2008)

Avustralya imalat
sanayi -Küçük ve orta
ölçekli firmalar
1994-1995 ve 19992000 dönemi

Panel Regresyon
Analizi

Verimlilik ve istihdam arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. (Pozitif anlamsız ilişki)

Saraçoğlu ve
Suiçmez
(2008)

Türkiye imalat sanayi
1988-2006 dönemi

VECM Analizi
Uzun dönemli ilişki

İstihdam verimliliği azaltır; Verimlilik istihdamı
azaltır.
Uzun dönemde verimlilik artışları istihdamı
arttırır.

Suiçmez
(2009)

Türkiye imalat sanayi
1988-2006 dönemi

Eşbütünleşme Analizi

Verimlilik ve istihdam arasında uzun dönemli
ilişki bulunmamaktadır.

Horst vd.
(2009)

OECD Ülkeleri 19702003 dönemi

Panel Veri Analizi

İstihdam verimliliği arttırır.

Korkmaz
(2010)

Türkiye ve OECD
Ülkeleri
karşılaştırması
1970-2009 dönemi

Eşbütünleşme ve
Granger Nedensellik
Analizi

İstihdam ve verimlilik arasında çift yönlü pozitif
ilişki vardır.

Panel Eşbütünleşme
Analizi

Tüm alt sektörlerde verimlilik-istihdam arasında
eşbütünleşme vardır.
14 sektörde istihdamdaki artış verimliliği
arttırmaktadır.

Panel Eşbütünleşme
Analizi

Kadın istihdamı ve işgücü verimliliği arasında
uzun dönemli pozitif ilişki

Bhattacharya
vd. (2011)
Akan ve
Güngör (2012)

Hindistan imalat
sanayi sektörleri
1973-1974 ve 19992001 dönemi
Türkiye imalat sanayi
2000-2010 dönemi
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Çalışmalarda yapılan analizlerde, çoğunlukla imalat sanayi sektörleri ve ülke karşılaştırmaları
dikkate alınmıştır (Tablo 1). Bazı çalışmalarda ise, uluslararası piyasalarda serbestleşme ile birlikte
rekabet gücü ve ihracat artışlarının, kadın istihdamının payını arttırma eğiliminde olduğu
vurgulanmaktadır (Özler, 2000; Zaki, 2011; Nowbutsing ve Ancharaz, 2011).

4.TÜRKİYE İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNDE KADIN İSTİHDAMIVERİMLİLİK İLİŞKİSİ
Türkiye’de gerek işgücüne katılım gerekse de işsizlik oranlarında cinsiyetler arasında gözlemlenen
büyük farklılıklar kadın istihdamının ayrıca incelenmesini gerektirmektedir. İşgücü piyasasında
kadınlar ekonomik ve sosyal faktörler olarak adlandırılabilecek farklı engellerle
karşılaşmaktadırlar. Ekonomik faktörler düşük ücret, sosyal güvenlikten yoksun olma şeklinde
iken; sosyal faktörler düşük eğitim, toplumsal cinsiyet anlayışı, ataerkil zihniyet yapısı olarak
özetlenebilmektedir (Önder, 2013: 35, 36). Ancak, günümüz küreselleşme sürecinde ortaya çıkan
esnek işgücü piyasası koşulları sayesinde, bu faktörlerin olumsuz etkileri azaltılarak, kadın işgücü
arzı giderek artmaktadır. Özellikle çalışma saatlerindeki esneklik, evli ve çocuklu kadınlara yönelik
sağlanan kolaylıklar kadın istihdamının artmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Türkiye imalat sanayinde kadın çalışanların payı incelendiğinde (Şekil 1), 2009-2014 döneminde
toplam çalışanlar içerisinde kadın istihdamının payının, %75-80 civarında olan erkek istihdam
oranına kıyasla, oldukça düşük seviyelerde olduğu (%22 civarı) nettir. Ancak kadın istihdam
oranının çok yüksek olmamakla birlikte artma eğiliminde olduğu da gözlemlenmektedir.
İşgücü piyasasında kadınların erkeklere kıyasla daha fazla kayıt dışı çalışmak zorunda kalması,
kadınların geleceğe yönelik beklentilerini ve işgücüne katılımını azaltmaktadır (Önder, 2013: 48).
Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda Avrupa Birliği ortalamasına göre işgücüne katılma oranının genel
olarak düşüklüğü belirtilmekte ve bu düşüklüğün sebebi olarak da kadınların işgücüne ve istihdama
yeterince katılamaması gösterilmektedir (Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2006: 37; Korkmaz ve
Korkut, 2012: 45-46).
Şekil 1. 2009-2014 Döneminde Toplam İmalat Sanayinde Kadın ve Erkek Çalışanların
Toplam Çalışan İçerisindeki Payı

Kadın istihdamının önündeki engeller ve kısıtlarının ortaya konulabilmesi için, imalat sanayi alt
sektörleri bazında detaylı bir inceleme yapmak gerekmektedir. İmalat sanayinde özellikle belli
sektörlerde kadın istihdamı yoğunlaşmaktadır. 14-Giyim eşyalarının imalatı, %46,6 oran ile kadın
istihdamının en yoğun olduğu sektördür. Bunu %32,6 ile 21-Temel eczacılık ürünlerinin ve
eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı sektörü ve %28,3 ile 26-Bilgisayarların, elektronik ve optik
ürünlerin imalatı sektörü izlemektedir. Bunun dışında, 10-Gıda ürünlerinin imalatı, 12-Tütün
ürünleri imalatı, 13-Tekstil ürünlerinin imalatı, 15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı gibi emek yoğun
sektörlerde kadın istihdam oranı kendi sıralaması içerisinde yüksek paya sahiptir. Ancak,
kadınların imalat sanayinde sadece emek yoğun sektörlerde istihdam edildiği de söylenemez. Bazı
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sermaye yoğun sektörlerde de (Sektör 21, 26, 27) önemli istihdam oranları gözlemlenmektedir
(Şekil 2). 3
Şekil 2. 2009-2014 Döneminde İmalat Sanayi Alt Sektörlerinde4 Kadın ve Erkek Çalışan Paylarının
Sektörel Dağılımı

İşsizlik ve istihdam bir yandan ülkede uygulanan sanayi politikaları dış ticaret ve kur politikalarının
yanında verimlilik ile de yakından ilgili makro ekonomik bir konudur (Saraçoğlu ve Suiçmez,
2008: 92). 2009-2014 döneminde her bir alt sektörün katma değerini sektörün üretim değerine
bölmek suretiyle “ortalama verimlilik düzeyleri” hesaplanabilmektedir. Buna göre, verimliliğin en
yüksek olduğu 21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
sektöründe kadın istihdam oranının da en yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Ayrıca 30-Diğer
ulaşım araçlarının imalatı, 12-Tütün ürünleri imalatı, 28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve
ekipman imalatı sektörlerinin verimlilik düzeyleri de oldukça yüksektir.
En düşük verimliliğe sahip sektör ise, sermaye yoğun olan 19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol
ürünleri imalatı sektörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu sırasıyla 24-Ana metal sanayii ve 10Gıda ürünlerinin imalatı sektörleri izlemektedir (Şekil 3).

3

“Emek Yoğun Sektörler” ve “Sermaye Yoğun Sektörler” sınıflaması için Bkz. Akgün Güngör ve Gökalp, 2015: 1076.
NACE REV. 2 Sınıflamasına göre sektör kodları ve isimleri: 10-Gıda ürünlerinin imalatı; 11-İçeceklerin imalatı; 12-Tütün ürünleri
imalatı; 13-Tekstil ürünlerinin imalatı; 14-Giyim eşyalarının imalatı; 15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı; 16-Ağaç, ağaç ürünleri ve
mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı; 17-Kağıt ve kağıt
ürünlerinin imalatı; 18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması; 19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı; 20Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı; 21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı; 22-Kauçuk ve
plastik ürünlerin imalatı; 23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; 24-Ana metal sanayii; 25-Fabrikasyon metal ürünleri
imalatı (makine ve teçhizat hariç); 26-Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı; 27-Elektrikli teçhizat imalatı; 28-Başka
yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı; 29-Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı; 30Diğer ulaşım araçlarının imalatı; 31-Mobilya imalatı; 32-Diğer imalatlar.
4
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Şekil 3. 2009-2014 Döneminde İmalat Sanayi Alt Sektörlerinin Ortalama Verimlilik Düzeyleri

Sektörel üretim değerindeki farklılıklar nedeniyle, sektörde yaratılan reel katma değer sıralaması ile
sektörlerin verimlilik düzeyleri sıralaması birbirinden farklılaşmaktadır. Verimlilik düzeyi yani
sektörün üretim değeri başına düşen katma değer oranı çok yüksek düzeyde olmamasına rağmen;
sektörün yarattığı reel katma değer düzeyinin yüksek olması, o sektörün katma değer yaratma
potansiyelinin yüksekliğini ve ayrıca üretime, ihracata ve istihdama önemli katkı sağladığını
göstermesi açısından önemlidir.
Sektörde yaratılan ortalama reel katma değer açısından, 10-Gıda ürünlerinin imalatı, 13-Tekstil
ürünlerinin imalatı, 23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ve 29-Motorlu kara taşıtı,
treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı sektörleri ilk sıralarda yer alırken; en düşük
ortalama katma değere sahip sektörler 15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı, 12-Tütün ürünleri imalatı,
18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması ve 11-İçeceklerin imalatı sektörleridir (Şekil 4).
Kadın istihdam oranının yüksek olduğu Gıda ve Tekstil ürünleri imalatı gibi sektörlerde reel katma
değerin yüksek olduğu görülmekle birlikte, 21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin
malzemelerin imalatı ve 26-Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı gibi sektörlerde
kadın istihdam oranı yüksek olsa da reel katma değer düzeyi nispeten diğer sektörlere kıyasla biraz
daha düşüktür.
Şekil 4. 2009-2014 Döneminde İmalat Sanayi Alt Sektörlerinin Ortalama Reel Katma Değeri

Yıllar itibariyle imalat sanayinde kadın istihdamındaki büyüme oranları ile reel katma değerdeki
büyüme oranları karşılaştırıldığında ise, (2012 ve 2013 yılı dışında diğer yıllarda) birbiriyle paralel
değişimler gösterdiği dikkati çekmektedir. Ancak, kadın istihdamı ile sektörün verimlilik ve reel
katma değeri arasındaki ilişki grafik yardımıyla karşılaştırıldığında, net bir yargıya varmak
mümkün değildir. Çünkü sektörün verimliliği üzerinde istihdamın yanında ücret düzeyi, AR-GE
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harcamaları ve fiziksel sermaye gibi birçok faktör de etkili olmaktadır. Dolayısıyla verimlilikteki
herhangi bir değişmenin istihdamdaki değişme kaynaklı olup olmadığının net bir şekilde
belirlenebilmesi için ampirik bir analiz yapmak daha sağlıklı olacaktır.

5.VERİ SETİ VE UYGULAMA SONUÇLARI
Bu çalışmada, Türkiye imalat sanayi sektörlerinde kadın istihdamının verimlilik üzerindeki etkisini
incelemek amacıyla 23 alt sektörün 2009-2014 dönemini5 kapsayan verileri ekonometrik analize
tabi tutulmuştur. Tablo 2’de çalışmada kullanılan değişkenler ile verilerin hangi kaynaklardan elde
edildiği gösterilmektedir.

Değişken
Kadın Çalışan Oranı
Katma Değer
Verimlilik

Tablo 2: Değişkenler
Açıklama
Kadın Çalışan Sayısı / Toplam İstihdam Sayısı
(Katma Değer / GSYH Deflatörü)*100
Katma Değer / Üretim Değeri

Veri Kaynağı
Türkiye İstatistik Kurumu
Türkiye İstatistik Kurumu
Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye imalat sanayi alt sektörlerinde kadın istihdamı ile verimlilik arasındaki ilişkiyi incelemek
amacıyla bu çalışmada 2009-2014 dönemine ait verilerle Panel Veri Analiz Yöntemi kullanılmıştır.
Analizler, Stata 14 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Kurulacak olan ekonometrik modellerin güvenirliliği için modellerde yer alacak olan değişkenlerin
durağan olması gerekmektedir. Aksi halde değişkenler arasında sahte regresyon problemi ortaya
çıkabilecektir. Bu nedenle öncelikle serilerin durağanlıkları incelenmiştir. Her üç seri için “sabitli
model” ve “sabitli ve trendli model” birim kök testleri uygulanmış ve sonuçları Tablo 3’de
sunulmuştur.

Test Yöntemi
Hadri
LLC
IPS
Hadri
LLC
IPS
Hadri
LLC
IPS

Tablo 3: Birim Kök Testi Sonuçları
I(0) Sabitli Model
I(0) Sabit ve Trendli Model
Kadın Çalışan Oranı
5.6306**
1.4980*
-11.0023**
-13.5809**
-4.7685**
-0.4014
Katma Değer
8.5480**
-0.6437
-2.8173**
-12.8800**
0.0890
-1.1899*
Verimlilik
2.0261**
0.2083
-15.9691**
-19.1976**
-6.1961**
-6.5101**

** ve * sırasıyla %1 ve %10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. Değişkenlerin gecikme
uzunlukları Akaike bilgi kriterine göre belirlenmiştir.

Elde edilen bu sonuçlara göre her üç değişken seviyelerinde durağandır. Böylelikle değişkenlerin
düzey değerleri arasında panel regresyon modeli kurulmasında herhangi bir sakınca yoktur.
Çalışan kadın oranı, katma değer ve verimlilik arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla kurulan
panel regresyon modelleri aşağıda verilmiştir.
Katma Değerit = 0  1Kadın Çalışan Oranı it

(1)

Kadın Çalışan Oranı it = 0  1Katma Değerit

(2)

5

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından İmalat sanayi alt sektörleri bazında kadın çalışan sayısı verileri analizin yapıldığı 2009-2014
dönemi itibariyle yayımlanmaktadır.
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Verimlilik it = 0  1Kadın Çalışan Oranı it

(3)

Kadın Çalışan Oranı it = 0  1Verimlilik it

(4)

Breush Pagan (1980) yaklaşımına göre, panel veri modellerinde birim etkilerin varyansının sıfır
olması durumunda, model en küçük kareler yöntemi ile çözülebilir. Varyansın sıfırdan farklı olması
durumunda ise tesadüfi etkiler modeli yapısında genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi
kullanılmalıdır (Güriş, 2015: 69). Öte yandan tesadüfi etkiler modeli ile sabit etkiler modeli
arasında seçim yapabilmek için Hausman (1978) testi kullanılmaktadır. Klasik modele karşı
tesadüfi etkiler modelinin test edildiği Breusch Pagan testinde sıfır hipotezi H0: Var(u)=0 (Klasik
model uygundur) biçiminde kurulmaktadır. Hausman testinde ise sıfır hipotezi H0: Katsayılar
arasındaki fark sistematik değildir (Tesadüfi Etkiler Modeli geçerlidir) şeklindedir. Çalışmada yer
alan dört model için söz konusu testlerin sonuçları Tablo 4’te verilmektedir.
Tablo 4: Havuzlanmış Model, Sabit Etkiler ve Tesadüfi Etkiler Modelleri Tercihi
Test
Sonuç
MODEL 1
 2 = 285.10
Breusch Pagan Testi
Prob: 0.0000
H0 hipotezi reddedilir, klasik model uygun değildir.

 2 =7.18
Hausman Testi

Prob: 0.0074
H0 hipotezi reddedilir, sabit etkiler modeli geçerlidir.

MODEL 2
Breusch Pagan Testi
Hausman Testi

 2 = 332.07
Prob: 0.0000 H0 hipotezi reddedilir, klasik model uygun değildir.

 2 = 0.22
Prob: 0.6388 H0 hipotezi reddedilemez, tesadüfi etkiler modeli geçerlidir.

MODEL 3
Breusch Pagan Testi
Hausman Testi

 2 = 295.05
Prob: 0.0000 H0 hipotezi reddedilir, klasik model uygun değildir.
 2 = 0.38
Prob: 0.5366 H0 hipotezi reddedilemez, tesadüfi etkiler modeli geçerlidir.

MODEL 4
Breusch Pagan Testi
Hausman Testi

 2 = 329.78
Prob: 0.0000 H0 hipotezi reddedilir, klasik model uygun değildir.

 2 = 0.38
Prob: 0.5361 H0 hipotezi reddedilemez, tesadüfi etkiler modeli geçerlidir.

Elde edilen sonuçlar uyarınca Model 1 dışında diğer üç modelde tesadüfi etkiler modeli uygun
bulunurken, Model 1 için ise sabit etkiler modeli uygun bulunmuştur. Çalışmada ele alınan tüm
modellerin uygun Genelleştirilmiş EKK yöntemi model tahmin sonuçları Tablo 5’te verilmektedir.
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Tablo 5: Model Tahmin Sonuçları
Değişkenler
Katsayılar
MODEL 1
Bağımlı Değişken: Katma Değer
Sabit
-238905.9 (0.433)
Kadın Çalışan Oranı
686469 (0.000)
MODEL 2
Bağımlı Değişken: Kadın Çalışan Oranı
Sabit
0.00195 (0.00)
Katma Değer
0.1669716 (0.000)
MODEL 3
Bağımlı Değişken: Verimlilik
Sabit
0.2077279 (0.000)
Kadın Çalışan Oranı
0.0169 (0.838)
MODEL 4
Bağımlı Değişken: Kadın Çalışan Oranı
Sabit
0.18927 (0.000)
Verimlilik
-0.008097 (0.918)

Sabit etkiler modelinde değişen varyans sorununun olup olmadığı Wald testi yardımıyla
incelenmiştir. Wald testi her bir birimin varyansının panel ortalamasına eşit olduğu sıfır hipotezini
sınamaktadır. Model 1 için Wald testinin test istatistiği  2 =17552.52 [0.000] bulunmuştur. Buna
göre Model 1’de değişen varyans sorunu vardır. Tesadüfi etkiler modellerinin geçerli olduğu
Model 2, Model 3 ve Model 4 için değişen varyans sorununun olup olmadığı Levene-Brown ve
Forsythe testleri yardımıyla incelenmiştir. Model 2 için elde edilen sonuçlar (W0=1.747 [0.035],
W50=1.068 [0.395], W10=1.747 [0.035] ) bu modelde değişen varyans sorunu olduğunu
göstermektedir. Benzer bir sonuç Model 3 (W0=2.122 [0.007], W50=0.831 [0.679], W10=2.122
[0.007] ) için de geçerlidir. Ancak Model 4’te (W0=1.262 [0.219], W50=0.843 [0.665],
W10=1.262 [0.219] ) değişen varyans sorununun olmadığı görülmektedir.
Sabit ve Tesadüfi etkiler modelinde otokorelasyon sorununun olup olmadığı için Baltagi Wu LBI
testinden yararlanılmıştır. Model 1 için Baltagi-Wu LBI =1.4566, DW=0.8039 olarak bulunmuştur.
Bu sonuçlara göre Model 1’de otokorelasyon sorunu mevcuttur. Model 2 için bulunan değerler ise
Baltagi-Wu LBI =1.6126, DW=1.1050 şeklinde olup otokorelasyon sorununa işaret etmektedirler.
Model 3 için bulunan değerler ise (Baltagi-Wu LBI =1.9817, DW=1.5367) bu modelde
otokorelasyon olmadığını ifade etmektedir. Model 4’e ilişkin test sonuçları ise (Baltagi-Wu LBI
=1.4820, DW=0.9610) bu modelde de otokorelasyon sorununun varlığını göstermektedir. Elde
edilen sonuçlar özetlenecek olursa; Model 1 ve Model 2 değişen varyans ve otokorelasyon
sorununu taşımaktadır, Model 3 sadece değişen varyans sorununa sahipken Model 4 ise sadece
otokorelasyon sorununa sahiptir.
Regresyonun söz konusu temel varsayımlarının sağlanmaması durumunda oluşabilecek sorunları
gidermek amacıyla Robust (sağlam) Tahmin yöntemlerinden yararlanılmış ve elde edilen nihai
modeller Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6’da verilen sonuçlara göre kadın çalışan oranının artmasına bağlı olarak katma değerde bir
artış gözlenirken, verimlilikte istatistiksel açıdan bir değişim görülmemektedir. Verimlilik artışının
kadın çalışan oranını istatistiksel açıdan etkilemediği, buna karşın katma değer artışının kadın
çalışan oranını arttırdığı ortaya çıkan bir başka sonuçtur.
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Tablo 6: Robust Tahmin Sonuçları
Değişkenler

Katsayılar
MODEL 1
Bağımlı Değişken: Katma Değer
Sabit
-244485 (0.562)
Kadın Çalışan Oranı
6926413 (0.005)
MODEL 2
Bağımlı Değişken: Kadın Çalışan Oranı
Sabit
0.00196 (0.001)
Katma Değer
0.16694 (0.000)
MODEL 3
Bağımlı Değişken: Verimlilik
Sabit
0.2072 (0.000)
Kadın Çalışan Oranı
0.0192 (0.838)
MODEL 4
Bağımlı Değişken: Kadın Çalışan Oranı
Sabit
0.1887 (0.000)
Verimlilik
-0.0052 (0.955)

6.SONUÇLAR
Çalışmada, uluslararası piyasalara katılımda önem arz eden Türkiye imalat sanayi sektörlerinde
kadın istihdamı ve verimlilik arasındaki çift yönlü ilişki, Panel Regresyon Analizi ile test
edilmiştir. Buna göre, 2009-2014 döneminde Türkiye imalat sanayi sektörlerinde kadın istihdamı
ile verimlilik arasında her iki yönlü anlamlı bir ilişki bulunamazken, kadın çalışan oranı arttıkça
sektörün reel katma değeri artmakta ve reel katma değer artışları sektördeki kadın çalışan oranını
arttırmaktadır.
Analiz sonuçları dikkate alındığında, küreselleşme ve serbestleşme sürecinde Türkiye imalat
sanayinde kadın istihdamının öneminin ihmal edilmemesi gerektiği ve sektörde yaratılan katma
değeri pozitif etkileyen bir faktör olması sebebiyle kadınların işgücüne katılımının önündeki
engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik politikalara öncelik verilmesi gerektiği açıktır. Diğer
yandan, uluslararası piyasalarda rekabetin giderek şiddetlenmesi ile birlikte kadınların işgücü
piyasasına katılımı üzerine cinsiyetçi anlayış ve beklentiler de giderek değişmektedir. Bu durum
küreselleşme sürecinde rekabet gücü açısından işgücü piyasasında toplumsal cinsiyet anlayışının da
şekillenmesine yol açarak, kadınların işgücüne katılımının önündeki engellerin azalmasına yol
açmaktadır.
Nitekim sektörde çalıştırılan kadın oranı arttırılırsa, sektörde yaratılan reel katma değere olumlu bir
katkı sağlanacak ve bu durum ekonomik büyümeyi ve uluslararası rekabet gücünü destekleyecektir.
Bu amaçla, günümüz teknolojik gelişmeler ve bunun gerektirdikleri düşünüldüğünde, kadınların
eğitilerek daha vasıflı niteliklere sahip olması ve işgücü piyasasında daha üst kademelerde yer
alması şarttır. İşgücü piyasasında verimliliği etkileyen teknoloji ve beşeri sermaye gibi faktörlere
yatırım yapılması, bu nedenle önemini korumaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de işgücü piyasası
kurumları önemli bir rol oynamalıdır ve yapısal değişmeler hem dış talebi hem de yurtiçi talebi
teşvik etmek amacıyla yapılmalıdır. Böylece üretimde çıktı artışı sağlanarak yaratılan yeni işler ve
istihdam iç ve dış piyasalarda büyüyen talebi karşılayabilecek düzeyde yaratılabilecektir.
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OTEL İŞLETMELERİNDE KADIN İSTİHDAMI:
FETHİYE ÖRNEĞİ
WOMEN’S EMPLOYMENT IN HOTEL INDUSTRY: THE CASE OF
FETHIYE
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GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin itici güçlerinden biri olan turizm sektörü emek yoğun
özelliği ile istihdamın arttırılarak işsizliğin azaltılmasında kilit rol oynamaktadır. UNWTO (2017)
raporuna göre sektör her on kişiden birine iş imkânı sağlamaktadır. Turizm sektörü otomasyona
geçme olanaklarının sınırlı olmasından dolayı daha çok insan emeği ile yürümekte ve çok çeşitli
istihdam olanakları sunmaktadır (Liu ve Wall 2006: 160).
Kadın işgücününün çalışma hayatına dâhil edilmesi ise ekonomik ve toplumsal kalkınmada
kurtarıcı rol oynamaktadır. Bu nedenle değişen ekonomik ve sosyal yapı ile birlikte turizm
sektöründe kadın işgücünün yapısı ve kadın istihdamın önemi her geçen gün artmaktadır. Bu
çalışmanın amacı Muğla ilinin Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde
çalışan kadınların demografik özellikleri, yaptıkları işin niteliği ve iş koluna ilişkin görüşlerini
ortaya koymaktır. Kadın çalışanların demografik özelliklerini ve iş koluna ilişkin görüşlerini ortaya
koymak ve istihdam edilen kadın çalışanların sorunlarına ilişkin çözüm önerileri ileri sürmek
sektörde kadın istihdamının arttırılmasında önemli rol oynayacaktır.

LİTERATÜR TARAMASI
İşgücü piyasası göstergelerini incelediğimizde Türkiye’de, diğer gelişmekte olan ülkelerde hatta
gelişmiş ülkelerde işgücüne katılım oranı, istihdam oranı, yarı zamanlı veya güvencesiz işlerde
çalışma oranı, istihdamın sektörel dağılımı, ücret ve farklı birçok gösterge açısından cinsiyetler
arasında farklılıklar bulunmaktadır. TUİK (2016) verilerine göre işgücüne katılma oranı erkeklerde
%71,9 iken kadınlarda bu oran %32,7; istihdam oranı ise erkeklerde %64,6 kadınlarda %27,5;
işsizlik oranı ise erkeklerde %10,2, kadınlarda % 0,16’dır.
İstihdama ilişkin literatürde birçok çalışmaya rastlansa da, turizm sektöründe kadın istihdamına
yönelik yapılan ampirik çalışmaların sayısında yetersizlik olduğu düşünüldüğünden, bir katkı
sağlamak amacıyla bu çalışma yapılmıştır.
Türkiye’deki turizm sektörü açısından kadın çalışanların turizm sektöründe istihdam olanakları ve
kadın istihdamında karşılaşılan engellerin ele alındığı çalışmada gerek toplumsal bakış açısı, gerek
kültürel normlar, gerekse yasal düzenlemelerden dolayı kadının iş hayatında erkeklerden daha az
üretebiliyormuşçasına geri planda durmasına değinilmiş ve sektörde kadının doğru
konumlandırılması gerekliliğine yer verilmiştir (Dinçer vd., 2016).
Iverson (2000) cinsiyet farklılıklarına göre ücret beklentilerini ortaya koymayı amaçladığı
çalışmasında kadınların erkeklere göre daha az ücret beklentisi içinde olduğunu gözlemiştir. Çelik
1
2

Arş. Gör., MuğlaSıtkı Koçman Üniversitesi, Turizm Fakültesi, nurcelik@mu.edu.tr.
Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turizm Fakültesi, obahar@mu.edu.tr.
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Uguz ve Topbaş (2014) yaptıkları çalışmada turizm sektörü istihdamı cinsiyetçi yapısı ile ele
alınmış sektörde kadın emeğinin yaşadığı sorunlar betimsel verilerle analiz edilmiştir. Kadınların
işe alma, ücretlendirme ve terfi konularında cinsiyete yönelik ayrımcı uygulamalar yaşadığı
belirtilmiştir.
Turizm sektöründe kadın çalışanların karşılaştıkları sorunları ele alan bir diğer çalışmada,
kadınların karşılaştıkları sorunlar, işyükü ve çalışma sürelerinin fazlalığı, sendikal hakların fazla
yaygın olmaması, hizmet içi eğitim olanağının yetersizliği, iş güvencesinin olmaması, taciz olayları
şeklinde sıralanmıştır (Demirkol vd., 2004) .
Lie ve Leung (2001) tarafından Singapur’daki 25 oteldeki 82 kadın yönetici ile yaptıkları
çalışmada ise üst pozisyonlara geçmek için kadın personelin bazı durumlarda aile yaşantısından
vazgeçmek durumunda kaldığı ve üst pozisyonlara geçmek için karşılaştığı sorunların büyük
oranda kültürel ve toplumsal normlar olduğu gözlenmiştir.
Yapılan literatür taraması sonucunda kadınların turizm sektöründe engellerle karşılaştığını
göstermektedir. Gerek toplumsal bakış açısı gerekse kültürel normlar kadınları çalışma hayatında
dezavantajlı duruma düşürmektedir.

TASARIM VE YÖNTEM
Yapılan literatür taraması sonucunda çeşitli çalışmalar incelenmiş (Yanardağ ve Avcı, 2012;
Dirgar, 2009; Akgül ve Etçi, 2017) ve otel işletmelerinde çalışan kadınlara uygulanmak üzere bir
anket geliştirilmiştir. Çalışmada araştırma evrenini Muğla ili Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren 4
ve 5 yıldızlı otel işletmelerindeki kadın çalışanlar oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemi Muğla ili
Fethiye ilçesindeki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışanlar arasında basit rastgele seçimli
örnekleme tekniğidir. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü web sitesinden elde edilen turizm
istatistikleri içerisinde Fethiye ilçesinde yatırım ve işletme belgeli toplam 79 tesis bulunmaktadır,
bu tesislerden 29 tanesi 4 ve 5 yıldızlıdır. 29 tesisin insan kaynakları yöneticilerine mail
gönderilmiş ve toplamda 1743 (%35) kadın ve 3198 (%65) erkek personel olmak üzere 4941 kişi
çalıştırıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 29 işletmenin tamamı ile anket yapılmak istenmiş ancak 12
işletme geri dönüş yapmıştır. Başka bir deyişle anket çalışmasına %41,37 işletmeden katılım
sağlanmıştır. 12 işletmeden toplam 333 kadın katılımcıya 02 Temmuz ve 10 Ağustos 2017 tarihleri
arasında yüz yüze anket yapılmıştır. Yüksek sezonda Fethiye ilçesinde 4 ve 5 yıldızlı otel
işletmelerinde toplam 1743 kadın çalışmaktadır. Bu kapsamda, Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004)’ün
yaptıkları çalışmada ortaya koydukları örneklem büyüklüğü tablosundan yararlanılarak 0.05 hata
payı düşünülerek ve daha önce belirtildiği üzere 333 katılımcıya ulaşılarak 297 tanesi
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile analize tabi tutulmuş
ve frekans dağılımları ile ilgili değerler hesaplanmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Ankete katılan 297 kadın çalışanların %37,4’nün 17-25 yaş, %23,2’nin 26-34 yaş, %24,6’sının 3543 yaş ve %14,8’nin 44 ve üzeri yaş aralığında olduğu gözlenmiştir. Genç nüfus oranının yüksek
olduğu ülkemizde bu sonuç doğaldır. Ankete katılan katılımcıların %50,5’i Fethiye ve %16,5’i
Muğla doğumlu olduklarını belirtmişlerdir. Dolayısıyla sektör yerel halka iş imkânı sunmaktadır.
Çalışan kadınların % 78,1’inin 17-25 yaşları arasında çalışmaya başladıkları, %15,2’sinin 26-34
yaşları arasında çalışmaya başladıkları, %5,7’sinin 35-43 yaşları arasında çalışmaya başladıkları,
%3’ünün 44 ve üzeri yaşlarda çalışmaya başladıkları görülmektedir. Bu sonuç, sektöre genç
yaşlarda girişlerin olanaklı olduğunu göstermektedir. Sektörün bazı bölümlerine girişte lisans
düzeyinde eğitim zorunluluğunun olmaması genç yaşta girişleri olanaklı kılmaktadır. Araştırmaya
katılan katılımcıların %35,7’si ilkokul, %7,1’i ortaokul, %14,8’i lise, %15,8’i önlisans, %25,9’u
lisans, %0,7’si yükseklisans mezunudur. Eğitim düzeyinin düşük olması kat hizmetleri personelinin
işe alım sürecinde eğitim şartı aranmadığından kaynaklanmaktadır. Eğitim düzeyinin düşük olduğu
bilindiğine göre hizmet içi eğitim şarttır. Çalışan kadınların %49,8’si evli, %42,4’ü bekâr ve
%7,7’si ise boşanmış ya da eşini kaybetmiştir. Uzun süreli ve hızlı tempoda çalışmayı gerektiren bu
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sektörde, çalışma yaşamı ile birlikte evliliğin sorumluluklarını yerine getirmek epeyce zor
olmaktadır. Kadın çalışanlara çalışmak için birisinden izin alma durumu sorulduğunda %44.4’nün
çalışabilmek için eşinden izin alması gerektiği, % 6,1’nin çalışabilmek için babasından izin alması
gerektiği, %49.5’nin ise çalışmak için kimseden izin alması gerekmediğini belirtmiştir. Çalışan
kadınların %50,5’nin karar verme özgürlüğüne sahip olmadıkları, çalışabilmek için birisinden izin
almaları gerektiği görülmektedir. Araştırmaya katılan kadın çalışanların % 47’5’i kat hizmetleri,
%13,5’i ön büro, %12,1’i satış pazarlama, %8,8 muhasebe, %11,4’ü yiyecek-içecek, %4’ü misafir
ilişkileri, %2,7’si insan kaynaklarında çalışmaktadır. Katılımcıların sadece %4,7’si yönetici olarak
çalışmaktadır. Sonuçlar incelendiğinde en yoğun kadın iş görenin kat hizmetleri departmanında
çalıştığı görülmektedir. Kadının eğitim düzeyi yükseldikçe daha az emek gücü isteyen işlere
yönelecek ve kariyer açısından işteki konumu yükselecektir. Ankete katılan katılımcılara çalışmaya
ne kadar süre devam edecekleri sorulduğunda; %52,5’nin emekli olana kadar, %15,8’nin eşleri iş
bulana kadar, %8.8’nin evleninceye kadar, %9.8’nin belli bir sosyal refaha ulaşana kadar, %7,1’i
çocuk sahibi olana kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtmişlerdir. Sektör değiştirme
durumları sorulduğunda %42,4’nün evet, %57,6’sının hayır cevabı verdiği gözlenmiştir. Sektörün
mevsimlik olması, yoğun iş temposu, yöneticiler tarafından değer görememe ve düşük ücretler gibi
faktörlerden dolayı kadın çalışan iyi bir iş imkânı bulursa sektör değiştirebileceğini belirtmiştir.
Ankete katılan katılımcılara sektörde çalışmayı tercih etmelerinin sebebi sorulmuştur. %34,3’ü
zorunluluktan, %25,2’i diplomasız çalışma imkanı sunduğundan, %15,2’sinin sevdiği iş
olmasından, %14,5’i yaşadığı yerin turizme yönelik iş imkanları sunmasından, %10,8’i bu alanda
eğitim aldığından tercih etmiştir. Dolayısıyla kadınların çalışmasının temel nedeni daha çok
ekonomik nedenlere dayanmaktadır.

SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Turizm sektöründe önemli bir yer tutan konaklama işletmelerinde yoğun emek gücüne ihtiyaç
duyulmaktadır ve sektörde bu duruma paralel olarak kadın çalışanların sayısı her geçen gün
artmaktadır. Yapılan analizler sonucu sektörde çalışan kadın çalışanların kat hizmetleri
departmanında yoğunlaştığı (%47,5) ve kat hizmetleri departmanında çalışan personelin eğitim
düzeyinin düşük ve yaş ortalamalarının yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu durumda hizmet içi eğitim
hem çalışan personelin motivasyonu hem de sektör açısından önemlidir. Kadınların çocuk sahibi
olunca ve evlenince iş yaşamını bırakmak istemeleri (%15,9) düşüncesinden bertaraf etmeleri için
kadınlara fırsatlar sunulmalı, gerekirse otel yönetimi kadın çalışanların çocuklarına otel bünyesinde
kreş imkânı yaratmalıdır. Kadın çalışan sayısının artması kadınların ekonomik özgürlüğüne
kavuşmasına imkân sağlasa da ankete katılan kadın çalışanların büyük bir çoğunluğunun (%50,5),
işe başlaması için, eşi ya da babasından izin alması gerekmektedir. Dolayısıyla bu durum eğitim ile
çözülebilecektir. Eğitim seviyesi arttıkça kadınların daha fazla söz sahibi olma hakkı
doğabilecektir. Üst yönetimde çalışan kadın sayısı (%4,7) ve lisans eğitimi gören (%25,9) kadın
sayısı oldukça azdır. Sevdiği iş olduğu için sektörü tercih edenlerin oranı ise sadece %15,2’dir.
Çalışan kadınların bu sektörü sevdiği iş olarak yapmaları için kariyer basamaklarını tırmanırken
karşılaştıkları zorluklar giderilmeli, iş ve aile dengesini kurabilmeleri için gereken düzenlemeler
yapılmalı, iş yerinde gereken değer verilmeli, inisiyatif kullanmaları sağlanmalı, adil ücret
politikası uygulanmalı ve sektör personeli gerekli yasal düzenlemelerden faydalanarak kadrolu
olarak bünyesinde tutmalıdır. Sezonluk çalışan personel işe aitlik hissedememekte ve bu durum
verimliliği düşürmektedir.
Araştırmanın, 4 ve 5 yıldızlı otelleri kapsaması elde edilen bilgilerin genellenebilirliğini
kısıtlamaktadır. Bundan sonra konu ile ilgili yapılacak çalışmaların her sınıftan otelin dâhil edilerek
yapılması araştırmanın sonuçlarının genellenebilirliğini etkileyecektir. Ayrıca daha sonraki
çalışmalarda otellerin sınıflarına göre karşılaştırma yapılması literatüre önemli bir katkı
sağlayacaktır. Son olarak şunu belirtmek gerekir; kadınları çalışma hayatında korumaya yönelik
uygulamaların işverenlerin erkek çalışanları tercih etmeye yönlendirecek sonuçlar yaratmamasına
dikkat edilmelidir.
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TURİZM SEKTÖRÜNDE KADIN İSTİHDAMI VE
SORUNLARI
WOMEN EMPLOYMENT AND ISSUES IN TOURISM SECTOR
Şükran Buse KARASET1

Canan TANRISEVER YİĞİT2

ABSTRACT
Tourism which is rapidly developing and has an enormous flexibility with its diversity and
dynamic structure has been growing in 21. century as well. Undoubtedly, manpower and
organization power are quite important for this improvements. Tourism sector is a labor intensive
field, so manpower is needed more. Accordingly, workload enables to create new employment
areas. In this rapid growth, when work force in tourism sector is cut into sections, the first
classification that comes to mind is based on gender. Women, sometimes behind men sometimes
complementary element and equivalent of men and sometimes take part in social life as
antecedentsince the past, participate in this growing organization. However, when it is looked at the
literature related the topic, in conducted researches, it has been seen that women are more rarely
involved in the industry than men and important positions in the sector have been occupied by men.
In this context, in general, women employment, the role of women on entrepreneurship, the
difficulties that women experience in business life and the feminist approaches arising against these
challenges have been mentioned in the study. This research is limited to women managers working
in the tourism sector in Kastamonu. Interview form, one of the quantitative methods, were
implemented to 15 female managers, 12 of these interviews have been finalized. According to the
findings, those points have been ensued: Women are exposed to discrimination, they are locked
themselves into their houses and children, they do not have the oritical knowledge about tourism
sector, they are not able to show themselves in business life because of conservative structure of
Kastamonu and the people in Kastamonu have not overcome perception of the idea that women can
not work in tourism sector yet.
Keywords: Tourism, Women Employment, Gender, Gender Apartheid.
Jel Code: Z3

ÖZET
Hızla büyüyen, muazzam bir esnekliğe sahip olan çeşitliliği ve dinamik yapısıyla turizm 21.
yüzyılda da bu büyümeye devam etmektedir. Şüphesiz bu gelişmeler için insan ve organizasyon
gücü son derece önemlidir. Turizm sektörü emek-yoğun bir alan olduğu için insan gücüne daha çok
ihtiyaç duyulmaktadır. Buna bağlı olarak, iş yoğunluğu yeni istihdam alanlarının yaratılmasına
olanak sağlamaktadır. Bu hızlı büyüme içerisinde turizm sektöründeki iş gücü bölümlere
ayrıldığında akla gelen ilk sınıflandırma cinsiyet üzerine yapılmıştır. Geçmişten bu yana erkeğin
bazen gerisinde bazen erkeğin tamamlayıcı unsuru ve dengi, bazen de öncül olarak toplumsal
hayatta yer alan kadın bu büyüyen organizasyonda yerini almaktadır. Lakin konuya ilişkin
literatüre bakıldığında yapılan araştırmalar kadınların erkeklere oranla sektörde daha nadir yer
aldıkları ve sektördeki önemli pozisyonların erkekler tarafından işgal ettiği görülmüştür. Bu
bağlamda çalışmada genel olarak kadın istihdamına, kadının girişimcilikteki rolüne, kadınların iş
1
2

Lisans Öğrencisi, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi, busekaraset@gmail.com
Yrd. Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi, ctanrisever@kastamonu.edu.tr
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hayatında yaşadığı zorluklara ve bu zorluklara karşı türeyen feminist yaklaşımlara değinilmiştir. Bu
araştırma Kastamonu’da turizm sektöründe çalışan kadın yöneticilerle sınırlandırılmıştır. Nicel
araştırma yöntemlerden görüşme formu 15 kadın yöneticiye uygulanmış, 12 kadın yönetici ile
görüşme nihayete erdirilmiştir. Yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular dâhilinde kadınların
ayrımcılığa uğradığı, kendilerini ev ve çocuklarına adadıkları, turizm sektörü ile ilgili teorik bilgiye
sahip olmadıkları, Kastamonu ilinin muhafazakâr yapısından kaynaklı kadınların iş hayatında
kendilerini gösteremedikleri ve kadının turizm sektöründe çalışamaz algısını henüz yenemedikleri
elde edilen sonuçlar arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Kadın İstihdamı, Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Ayrımcılığı.
Jel Kod: Z3

1. GİRİŞ
Turizm kalkınma ve ekonomik büyümede öncü sektörlerden birisidir. Bu sebeple yüksek oranda
istihdam yaratmaktadır. Turizm sektörünün kadınlar için önemli bir sektör olduğu gerçeğinden yola
çıkıldığında; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre 2013 yılında dünya ölçeğinde
turizm sektöründe istihdam edilen kadınların oranı gelişmiş ülkelerde %54,1, gelişmekte olan
ülkelerde %57,7 ve azgelişmiş ülkelerde %40,7 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de turizm sektörü
ile ilgili göstergelere bakıldığında, kadın istihdam oranı %21,7 olup, bu oran içinde bulunulan
gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler grubundaki kadın istihdamı oranından çok düşüktür
(ILO 2014). Türkiye hatta dünyada nüfusun yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Türkiye genelinde
turizm sektöründe istihdam oranlarında sürekli bir artış söz konusudur. İstihdam oranındaki bu
artış diğer sektörlerde olduğu gibi kadın erkek arasında da oransal açıdan farklılıklar
göstermektedir. 2013 yılında Türkiye turizminde istihdam edilen erkek oranı %70 iken kadın oranı
%30 oranındadır (Çelik Uğuz ve Topbaş, 2016).
Türkiye toplumunu ele aldığımızda erkek ağırlıklı toplumsal koşullar nedeniyle kadınların
toplumdaki ve istihdamdaki yeri erkeklere oranla çok geride kalmaktadır. ILO verilerine göre
istihdamda cinsiyet açığı 1995 yılından bu yana 0,6 puan azalmıştır. İstihdam oranı ise 2015 yılında
kadınlarda %46 erkeklerde ise neredeyse %72’dir. Gelişmiş veya gelişmemiş ülkelerde, kadınlar
ücretli veya ücretsiz işlerde erkeklere oranla çalışma saatleri daha fazladır. Örneğin; kadınlar belli
başlı mesleklerde yoğunlaşmak zorunda kalmış, kadın erkek görev dağılımında ayrımcılığa
uğramış ve adaletli bir ortamda iş hayatı mücadelesi zorlaşmıştır. Ataerkil toplum düzeni kadının iş
hayatındaki ilerlemesini negatif yönlü etkilese de bu durum gelişmiş ülkelerde hızla düzelmektedir.
(Bıyıklı, 2015).
İş yaşamında ayrımcılık değişik şekillerde ortaya çıkabilmekte ve her ayrımcılığın çalışanlar
üzerinde farklı olumsuz etkileri olmaktadır. Kadın ayrımcılığı ve erkek hegemonyasının istidam
üzerine etkisi ile ilgili alan yazında birçok araştırma göze çarpar. Bu konular kadınların karşılaştığı
zorlukların, önyargıların ve dışardan onlara bakışın çok büyük problemlere yol açtığını
göstermektedir. Yapılan araştırmalar neticesinde; gelişmiş ülkelerde iş ilanlarında kriterler açık bir
şekilde belirtilirken gelişmemiş ülkelerde sadece iş ilanı verilmektedir. Bu durum ise cinsiyet
ayrımcılığını beraberinde getirmektedir. En ufak bir örnekle: iş başvurusunda bile liyakata göre
değil cinsiyete göre işverenin tercihidir (Çiçek, 2000; Dalkıranoğlu ve Çetinel, 2008; Bıyıklı,2015).
Konu ile bağlantılı olarak turizm sektörüne bakıldığında istihdamın arttırılmasında ki en önemli
faktör eğitimdir. Eğitimli bir personel rekabet piyasasında, sektörde avantaj yaratacak ve kendini
garanti altına almış olacaktır. Kadının ne kadar eğitimli olursa olsun erkekler karşısında terfi ve
ücret düşüklüğü konusunda haksızlığa uğradığı unutulmamalıdır (Bıyıklı, 2015).
Hizmet sektöründe yapılan araştırmalar neticesinde, sektördeki istihdamın cinsiyetleri öne
sürülerek kadınların çalışma imkânlarının ve üst mertebeye ulaşmalarının kısıtlı olduğu
görülmektedir (Skalpe, 2007; Bıyıklı,2015). Kadınların çalışma imkanlarının kısıtlı olmasından
kaynaklı çalışmanın literatür kısmında kadına yapılan ayrıcalıklar ve kuramsal yaklaşımlar detaylı
bir şekilde ele alınmıştır.
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2. ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
2.1. Kadın İstihdamı Kavramı
18-19.yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimi öncesinde kadınlar yalnızca ev işi ve çocuk bakmayla
yükümlü gibi gözükseler de evlerine ekmek getiren fabrikalarda, tarlalarda çalışan ve bu sayede
kendilerini geliştirirken, tam olarak sanayi devriminden sonra ücret karşılığı çalışmaya
başlamışlardır. Sanayi devrimi ile makinaların çoğalması kadın işgücüne ihtiyacı beraberinde
getirmiştir. Kadınların kendilerini geliştirmeleri ve işgücünün kadınlara olan ihtiyacı nedeniyle
kadınlar daha çok çalışmaya ve bilge insan olma yolunda ilerlemişlerdir. Örneğin; Madam Curie
radyoaktivite hakkındaki çalışmalarıyla Nobel ödülünü almaya hak kazanan örnek kadınlardan
biridir. Kadınların ekonomik, sosyal ve bilimsel olarak hayata katılması onların girişimci olma
özelliğini de paralelinde getirmiştir. Kadın girişimciliği, kadınların her açıdan güçlendirilmesini
sağlayan çok yönlü bir konudur. Kadınlar geçmişten bu yana sadece maddi kaynaklara erişimde
değil, eğitim ve sosyal kaynakları elde etmede de dezavantajlı olmuşlardır. Tüm bu faktörlerin
olumsuz etkileri kadın girişimciliğini etkilese de aile hayatı ve mesleki faaliyetlerdeki değişiklikler
daha fazla kadının iş hayatına katılmasını sağlamıştır (Keskin,2013).
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’ndan alınan verilere göre; Türkiye nüfusunun %50,2 sini erkek
nüfus %49,8’ini kadın nüfus oluşturmaktadır. Bu oranlara göre Türkiye’de 15 ve daha yukarı
yaştakilerin işgücüne katılma oranları 2014 yılında %45,5 olup, bu oran erkeklerde %64,8
kadınlarda ise %26,7 olmuştur. Giderek artan işgücü oranı 2015 yılında %35’e kadar yükselmiştir
(TÜİK, 2016). Türkiye giderek modern bir ülke haline gelse de kırsalda yaşayan kadınlar için halen
tarım çok önemli bir sektör olarak kalmayı başarmıştır. Kadınların eğitim eksikliği, toplum ve aile
yapılarının cinsiyet ayrımından kaynaklanmaktadır. Cinsiyet ayrımcılığı kadınların iş hayatında
ikinci plana atılmalarına bu sebeple daha çok ev işleri, tarla, hayvan ve çocuk bakma gibi
görevlerle özdeşleşmelerine sebebiyet vermiştir. Toplumların birçoğunda meslekler kadın işi ya da
erkek işi olarak sınıflandırılırlar.
Genel olarak; “kadın işi” statüsü düşük, maaşı az, devamlılığı olmayan, sosyal güvenceleri kıt
buna karşın ‘erkek işi’ ise yetkinlik ve sorumluluk gerektiren ücreti yüksek, devamlılığı olan ve
sosyal güvenceleri olması gereken kalifiye işlerdir.
Kadın ve erkek arasındaki bu ayrımcılığı gidermek için Avrupa Birliği’nin (AB) üzerinde çalıştığı
birkaç başlık vardır. Bu başlıklar şunlardır;
a) İş ve ev hayatının beraber yürütülmesinin sağlanması,
b) Kadınların bilim dünyasına katılmasının sağlanması,
c) Kadınlara yönelik şiddet ve cinsel tacize karşı etkin olarak korunma sağlanması
d) Kadınların eğitim ve meslek olanaklarının arttırılması,
e) Aynı iş için eşit ücret ilkesinin, yaygınlaştırılması
f) Karar alma mekanizmasında erkekler ile kadınlar arasında denge sağlanması,
g) Kadınların işgücüne aktif katılımının sağlanması (Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği,
2006c) olarak belirtilmiştir.
AB’nin kadın erkek arasındaki ayrımcılıkları önlemek için üzerinde çalıştığı konular ülkemizi de
yakından ilgilendirmektedir. Aile yapısının daha farklı, kadının daha anaç bulunduğu ve erkek
egemenliğinin yüksek olduğu bir toplumda bu tip çalışmalar zorunlu hale gelmektedir. Çalışmalar
sayesinde ayrımcılıkların giderilmesi ve kadın işgücünden daha fazla yararlanılmak
hedeflenmektedir.
2.2. Türkiye’de Kadın İşgücü
Türkiye’de kadın istihdamı, gelişmiş ülkelerin kadın istihdamı ile ilgili kat ettikleri yolun biraz
gerisinde olmakla beraber benzer bir gelişim eğrisi gözlenmektedir. Savaş dönemlerinde erkeklerin
orduya katılmalarından kaynaklı kadınlara ihtiyaç duyulmuştur ve kadın istihdamında yükselme
meydana gelmiştir. Bu yükselme 19. yüzyılda daha da artış göstermiştir. Cumhuriyet’in ilanı ile
birlikte kadına bazı haklar verilmiş ve bu haklar kadınların toplum içerisindeki yerinin, çalışma
hayatının değişmesinde önemli rol oynamıştır (Günden, 2011). Kadınlara verilen haklar neticesinde
kadın iş gücünü üç sınıfta değerlendirmek mümkündür;
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 Aile işçisi ve kırsalda yaşayan kadınlar,
 Kırsaldan kente göç sonrasında zorunluluktan kaynaklı düşük ücretli çalışan kadınlar,
 Kentlerde doğup büyümüş eğitimli ve bir meslek sahibi olan kadınlardır.
Kadınlara yapılan bu ayrımcılıktan dolayı risk içeren dönemlerde öncelikle kadınların işten
çıkartılması diğer bir ayrımcılık politikasıdır. Bu durumda, kadınların istihdam etme şekli
“korunmasız istihdam” olarak ön plana çıkmaktadır (Sosyal İş Sendikası, 2010; Köse, 2014).
Şüphesiz bu durum erkek-egemen bakış açısını ifade etmektedir. Bu yüzden Türkiye’nin kadın
istihdamı konusunda gelişebilmesi için çok uzun bir zamana ihtiyacı vardır.
2.3. Kadın Girişimciliği Kavramı
Dünyanın bütünleşmiş tek bir pazar durumuna gelmesi, birbiriyle yarış içerisinde olan
girişimcilerin yararına olmuştur. Özellikle bilgi ve teknolojinin bir arada kullanıldığı sosyal
ortamın ilerlemesi ile e-ticaret gelişmiş, niş pazarların meydana gelmesiyle, dar ve yoğun bir
pazarda etkinlik gösteren girişimciler meydana çıkmıştır. Meydana çıkan girişimciler arasında
kadın girişimciler de bulunmaktadır. Günümüzde sadece 8 milyondan fazla kadın girişimci
Amerika Birleşik Devleti (ABD)’nde bulunmakta ve sektörlerine başarı sağlamaktadır. (Soysal,
2010; Köse, 2014).
Kadınların iş sahasına atılmaları ile ilgili Çelik ve Özdevecioğlu tarafından yapılan araştırmada
(2001) Nevşehir’de, kadınların girişimci olmalarında daha çok aileye ek gelir sağlamak, kocanın
ölmesi, kendini ispat etme gibi unsurların etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Kastamonu’da yapılmış bir
araştırma ise; üretken olma, başarı tutkusu ve bilgi birikimi (%42), bağımsız çalışma arzusu (%25),
kazanç elde etme isteği (%14), aile işini devam ettirme isteği (%14) ve başka seçeneğin olmaması
(%5) gibi faktörlerin kadınların iş kurmaya yönelmelerinin nedenlerini ortaya çıkartmıştır (Tan,
2006; Soysal, 2010).

2.4. Kadın İstihdamında Ayrımcılıkla İlgili Kuramsal Yaklaşımlar
2.4.1. Yapısalcı – İşlevselci Yaklaşım
Yapısalcı-işlevselci yaklaşımın esasında toplumsal düzen ve kurumların birbirleri ile olan uyumu
yatmaktadır. Buna göre, kurumların birbiri ile olan uyumunda aile kurumu toplumsal dengeyi
garantiye alan ve devamlılığını sağlayan küçük bir kurum fonksiyonuna sahiptir. Bundan kaynaklı
yapısalcı-işlevselci yaklaşım, cinsiyetler arasındaki farklılıkları gerek fizyolojik gerekse
cinsiyetlerinin gerektirdiği roller açısından kabul edip, yapılan bu ayırımın yapılması gerektiğini
savunur. Bu yaklaşımı savunan Parsons’a göre eşler aile içinde birbirlerini tamamlayan ve
rollerinde ustalaştıklarına değinerek, erkeğin araçsal kadının ise dışavurumsal rolü üstlenmesi
gerektiğini savunmuştur. Parsons bu sayede, cinsiyet hiyerarşisinin olduğunu gündeme getirmiştir
(Günay ve Bener, 2011; Köse, 2014).
Araçsal kavramın ifade şekli rasyonalite, yarış ve özgüven olduğu halde, dışavurumsal kavramın
ifade şekli kadınlık görevleri dâhilinde duygusallık ve mesuliyet bilincinde olmaktır. Tam olarak
bu durumda cinsiyet hiyerarşisi söz konusudur. Bu hiyerarşide kadınlar üreme ve çoğalma
potansiyeline sahiptir. Başka bir anlatım ile bir savaş sırasında kadın nüfusunun azalması üreme ve
çoğalma kaybına neden olur. Fakat erkek nüfusundaki azalmanın diğer erkekler tarafından
giderilme olasılığıı daha yüksektir (Sullivan. 2003; Demirbilek, 2007). Bu yaklaşım aynı zamanda,
karşı cinslerin yapmakla yükümlü olduğu ve göstermek zorunda oldukları davranışları ifade
etmektedir. “Yuvayı dişi kuş kurar” cümlesi ve kafalardaki değişmeyen algı bu yaklaşımı
sergilemektedir. (Köse, 2014).
2.4.2. Çatışma Kuramı
Bu yaklaşımın temelinde kuvvet ve ayrıcalık bulunmaktadır. Kuvvet bir diğer anlamıyla güç, hayatı
tesir ve denetleme yeterliliğine gönderme yaparken, temelinde maddi güç-kuvvet vardır. Bu kuram
kadın ve erkek arasındaki farkları, ayrıcalıkları anlatırken, güç kavramını baz alarak açıklar.
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Engels’e göre erkek aile için çok önemlidir ve maddi olanaklar erkeğin elindedir görüşünü savunur.
Bu da erkeğin bir kat daha güce sahip olmasını sağlar. Kapitalizm ile birlikte erkek daha da
güçlenmiş, bunun sebebi de egemen yaklaşım ve miras hukuku yoludur. Böylelikle erkeklerin
güçlenmesi kadınları ikincil konuma geçirmiştir. Erkeklerin güçlenmesi kadınları eve mahkûm
ederken, erkekleri iş hayatına girme izni vermiştir. Engels, erkeklerin kapitalizm ile birlikte düşük
maddiyatla geçinirken, kadın ise üstündeki bütün sorumluluklara rağmen işgücüne ücret
ödenmemiştir şeklinde açıklama yapmıştır (Macionis And Plummer, 2002; Demirbilek, 2007).
Diğer yandan Randall Collins’e göre de (aktaran Demirbilek, 2007) çiftler arasında bir çıkar
çatışması olduğunu ve cinsiyetlerinin birbirlerine karşı üstün olma sistemi olarak
kullanılabileceğinin üstünde durmuştur. Bu üstünlük kurma sistemi toplumların genelinde erkeğin
üstünlüğünü egemenliğini kabul ettirip ve böyle bir egemenliğe inandırdıkları için kadın ikincil
konuma atılmıştır. Kadın başka bir yolu olmadığı düşüncesine kapılır (Sullivan, 2003). Bu cinsiyet
durumu aslında doğum öncesine kadar gitmektedir. Erkek çocuk kız çocuktan daha çok
istenmektedir. Böylelikle, cinsiyet ayrımcılığı erkekler tarafından kurallar ile birlikte kadınlara
karşı kullanılmış ve Sanayi Devriminde sonra kadınların iş gücüne katılmasıyla yarış daha da
büyümüştür. Günümüzde iş yaşamında kadınların karşı karşıya kaldıkları cam tavan sendromu gibi
zorlukların zemininde bu yarışın etkileri bulunmaktadır (Demirbilek, 2007).
2.4.3. Feminist Yaklaşım
Feminizm kavramı Türk Dil Kurumu (TDK)’na göre, toplumda kadının haklarını erkeğin sahip
olduğu haklar seviyesine çıkarmak, eşitlik sağlamak olarak verilmiştir. İngiliz ve Fransız
devrimlerindeki feminist hareketin ilk çıkış noktası Mary Wollstonecraft’ın “A Vindication of
theRights of Woman” (1792) isimli yapıtı ile başlamış olup liberal klasik John StuartMill ve
Harriet Taylor Mill’in “The Subjection of Women” (1869) isimli yapıtı ile devam etmiştir. Bu
yapıtlarda kadına sadece biyolojik açıdan bakılması incelenmiş ve bunun için çözüm yolları yani
eğitimi geliştirme çabaları bulmaya çalışılmıştır. Feminizmin ikinci çıkış noktası 1960’lı yıllarda
gün yüzüne çıkmış ve üçüncü çıkış noktası ise post-modern toplumda erişilebileceği ön
görülmektedir (MacionisAndPlummer,2002; Demirbilek, 2007).
Feminist yaklaşım, öncelikli olarak ve özellikle kadınların sosyo-ekonomik toplumda erkeklerin
güç kazandığı ortamlarda alt seviyede kaldıklarını ve kadınların bu ikincil konumundan kaynaklı
yaşadıkları güç eksikliği ile birlikte aile yaşantılarını etkilediği görülmekte ve bu özelliğini çatışma
kuramından ödünç almaktadır. Feministler, genel olarak kadınların iş hayatına girerken ve işe
girdikten sonraki terfi aşamalarında karşılaştıkları cinsiyet ayrımcılığına, iş hayatındaki tacizlere,
karşı cinsiyet ile kendileri arasındaki ücret farklılıklarına, aile içerisinde kontrolü sağlamak için
şiddete başvurmaya, yasal olmayan doğumlara ve boşanmaların çoğalması gibi faktörleri dile
getirmişlerdir (Perry and Perry, 2003; Demirbilek, 2007).
Feminist yaklaşım, ayrımcılığı kendi içerisinde “liberal, sosyalist, radikal” olmak üzere üçe
ayırmıştır.
Liberal feminizm, şahısların kendi becerilerini geliştiren ve kendi çıkarları doğrultusunda serbest
olması gerektiğini savunan bir feminizm dalıdır (Macionis and Plummer, 2002). Liberal
feministler, toplumun bir kurum olduğunu kabul eder ve bu kurumda yer alan kadınların sahip
olması gereken hakları ve imkânları iyileştirmeye çalışırlar. (Macionis and Plummer, 2002;
Demirbilek, 2007).
Sosyalist feminizm temelini Marx’ın çatışma kuramından almaktadır. Kadın erkek arasında iş
sahasında eşitliğin sağlanamadığını savunur. (aktaran Payne, 1997; Demirbilek, 2007; Köse, 2014).
Radikal feminizm kuramı 1970’lerde New York ve Boston’da medeni haklar ve savaş karşıtı
kampanyalar için politik etkinliklerde eylem yapan kadınlardan esinlenerek ortaya atılmıştır.
(İngün, 2005). TDK’ya göre köktencilik anlamına gelen radikalizm tamamen ataerkilliğe
odaklanmakta ve bütünüyle eşitliği savunan sosyalizmin bile bu konuyu açıklamakta yetersiz
kalacağını, erkeğin her alanda üstün olduğunu ve eşitlik gibi meseleleri reddetmektedir. Radikal
feminizmin savunucuları bu düşüncelerini kadının cinselliği ve üreme yetileri üzerine
dayandırmaktadır. (Payne, 1997; Demirbilek, 2007).
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2.4.4. Neo – Klasik/ Beşeri Sermaye Kuramı
İktisat kuramında yer alan neo-klasik teori; yarış içerisinde olan iş sahasında ücretlerin, emeğin
değişken ürün zenginliğin eşit ve çalışan işçilerin eşit yapıcılıkta olduğunu, aynı zamanda uzun
süre çalışmalarda ücret alımının eşit olması gerektiğini savunur (Palaz, 2003). Neo-klasik
yaklaşımın amacı, bir kuruluşta çalışan insanların o iş ile ilgili isteklerini, düşüncelerini anlamak,
kuruluşun çalışan insanlardan en üst derecede faydalanmasını sağlamak, kuruluştaki insanların
birbirleri ile aralarındaki iletişimin hangi seviyede olduğunu ölçmektir (Bıyıklı, 2015).İktisat
kaynaklarında kadınların iş yaşamındaki yerini anlamak için neo-klasik/beşerî sermaye kuramına
göre, kadınların çalışma hayatında alt konumlarda olmalarının nedeni, kadınların erkeklere göre
sahip oldukları beşerî sermayesinin az olması şeklinde gösterilmektedir. Beşerî sermaye kavramı
ise eğitim sürecinde kazanılmış üretken bilgi, beceri ve yeteneklerdir. (Özçatal, 2011).
2.5. Turizmde Kadın İstihdamı Ve Girişimciliği
Kadınların işgücüne girmeleri, ev işi ve çocuk bakmak gibi sorumlulukları bir yana bırakıp gerek
aile bütünlüğünü sağlamak gerekse evin maddi sorumluluğunu paylaşmışlardır. Türkiye’de kadının
iş alanına bakıldığında, geçmişten bu zamana değişmeyen tarım sektörü olduğu görülmektedir.
Türkiye’de çalışan toplam kadın sayısının %74’ü tarım sektöründe yer almaktadır (Kantar, 1999).
Buradan yola çıkarak kadınların istihdam sağladığı diğer sektörler, tekstil, yeme-içme, bankacılık,
turizm, öğretmenlik olarak görülmektedir.
Kadınların istihdam alanlarından biri olan turizm sektöründe kadın oranı %5 ile %10 arasındadır.
Bu oranın tam aksine dünyadaki turizm sektöründeki kadınların istihdam oranı %46 olarak
belirtilmiştir. %46’lık oran dünyadaki kadın istihdamını gösterirken TÜİK verilerine göre
Türkiye’de 2015 yılı genel istihdam oranı %46’dır. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler
Birliği (AKTOB), 2013 verilerine göre de turizm sektöründe çalışan kişi sayısını 1.298 olarak
göstermektedir. Bu kişilerden, %56’sı yiyecek içecek sektöründe, %30’u konaklama
işletmelerinde, %5,7’si seyahat acentelerinde, %7’si eğlence ve dinlence hizmetlerinde ve %1,2’si
havayolu ulaştırmasında çalışmaktadır. Dünyada, bu oran yüksek olmasına rağmen sadece az
sayıda kadın yüksek mertebeye ulaşmıştır. Diğer ülkelerde de olduğu üzere turizmin gelişmesi ile
kadın çalışan sayısı doğru orantılıdır. Devlet İstatistik Verileri ülkemizde konaklama işletmelerinde
istihdam eden kadınların oranını %23 olarak belirtmiştir (Aydın Tükeltürk ve Şahin Perçin, 2008).
Diğer yandan Batılı kadınlar hayatlarını sürdürmek için çalışmayı tercih ederler. Batılılar için
modern hayat ön plandadır. Her iki cinsiyetin çalışmaması onlara sorun yaratmaktadır. Bundan
kaynaklı, kadınların çalışma hayatına girmeleri zorunlu hale gelmiştir. Ancak ülkemizde çoğu
kadının kırsalda olması farklı çözüm yollarını beraberinde getirmektedir. Kadınlar “ücretsiz aile
işçisi” sıfatından kurtulup kendilerine ücret olanağı sağlayan ve girişimci sıfatına da
yükselmişlerdir (Fidan ve Nam, 2012).
2.6. Turizm Sektöründe Kadın Katılımı, Problemler Ve Ayrımcı Uygulamalar
Her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de çalışanların karşılaştıkları birçok sorun vardır.
İstihdam oranında erkekler ve kadınlar arasındaki denge birbirine çok yakın olmasına rağmen elde
edilen gelir ve liyakat oranında çok büyük farklılıklar göstermektedir. Kadınlar açısından zaman
turizm sektöründe istihdam sağlanmasında kadının rolü daha da zor gözükmektedir. Sahada iş
gücünün yaklaşık yarısını kaplayan kadın işgücü olsa da kadınlar gelir dağılımı ve liyakat
konusunda çok geride kalmaktadır. Gelir dağılımında dediğimiz gibi pastadan büyük payı erkek
istihdam oranı kapmaktadır. Genel çerçeveden bakıldığında yaşanılan problem aşağıda da
bahsedileceği gibi; çalışma saatleri ve ücretlendirme, meslek ve pozisyon, cinsel, duygusal taciz,
eğitim ve oryantasyon, terfi ve cam tavan sendromu, basmakalıp yargılardır.
Çalışma saati ve ücretlendirme; Turizm sektöründe adil olmayan çalışma saatleri, işlerin sadece
mevsimsel olması, iş güvenliğine önem verilmemesi ve çalışana değer verilmeyip az maliyetle
çalıştırılması bu sektörün sürekli ve düzenli olarak değişmesini sağlamaktadır (Bıyıklı, 2015).
Meslek ve pozisyon; kadınların iş yaşamında önemli rol oynayan faktör cinsiyet ayrımcılığıdır.
Cinsiyet ayrımcılığı, mesleklerin erkek ve kadın mesleği olarak ikiye ayırmaktadır ve eğitim
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alırken dahi bu bireylere öğretilmektedir. Bu durum kadınları yönetici konumunun haricinde uzman
olabilecekleri mesleklere doğru çevirmektedir. Kadınlara yapılan bu ayrımcılık peşin hüküm
sürmelerine sebep olmaktadır. Böyle bir iş sahasında kadın yöneticilerin azlığından kaynaklı
kadınlar kendilerine örnek birini göremedikleri için iş hayatından istediğini alamayınca yani
sorumlulukları ve iş hayatı arasında kalınca kariyeri ile ilgili düşüncelerini gözden geçirmek
zorunda kalmıştır (Crampton ve Mishra, 1999).
Cinsel – duygusal taciz (mobbing); Türk Dil Kurumu, mobbing kavramının karşılığı
olarak “Bezdiri” kelimesini belirlemiş ve bezdiriyi“İş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde
belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol
açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme” olarak tanımlamıştır (TDK, 2016).Mobbing’in
erkeklere oranla kadınlara daha fazla uygulandığı görülmektedir.
Eğitim ve oryantasyon; Turizm sektörünün gelişebilmesi, müşterilerinin isteklerine cevap
verebilmesi ve kaliteli bir işletme olabilmesi için eğitimin önemi her sektörde olduğu gibi turizm
sektöründe de büyük önem taşımaktadır. Gelişen hizmet sektörleri arasında olan turizm sektörü
özveri isteyen bir sektördür ve bu yüzden istihdam eden kişilerin son derece nitelikli olması ve işini
benimsemesi gerekmektedir. Çalışanların işini benimsemesi için ise yöneticilerin düzgün bir
şekilde yönlendirme yapması ve oryantasyon ile ilgili mutlaka seminer almaları gerekmektedir
(Bıyıklı, 2015; İbicioğlu, H. Avcı, U. ve Boylu, Y. 2003).
Terfi ve cam tavan sendromu; Cam tavan meselesini kadınların eğitimlerine bakmaksızın terfi ve
yükselme pozisyonlarını sihirli bir değnek ile kısıtlamak ve bu kısıtlamaların sebebi kadınların
sadece kadın olduğundan dolayı maruz kalmasıdır (Aytaç, 1997; Günden, 2011). Kadınların
yükselememesi ve bulunduğu işte yeterince başarılı olamaması işverenler ve genel görüş olarak
kadının geleneksel toplumdaki yerine bağlanmıştır. Kadın bir anne olarak evi, ailesi ve çocukları
daha önce geldiğinden kariyer hep ikinci planda kalmaktadır. (Kocacık ve Gökkaya, 2005).
Basmakalıp Yargılar (Güvensizlik, Tecrübe Eksikliği, Başarısızlık Beklentisi): Çalışma
hayatında birtakım kalıplar kadınların önünde engel yaratmaktadır. Yapılan bazı araştırmalarda bu
basmakalıp yargılar kadınların kariyer hayatlarını engellediği sonucuna varılmıştır. Bu yargıların
genelinde kadınların risk alma ve kararlılık yönünün zayıf olduğu belirtilerek yönetici konumuna
ulaşamayacaklarını ifade edilmektedir (Anafarta, vd, 2008).
2.7. Turizm Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Örüntülerine Yönelik İstihdam
Yaklaşımları
Kadınların istihdam sahası olan turizm sektöründe kadınların istihdamına yönelik bazı yaklaşımlar
vardır. Bu yaklaşımlar;
 Birinci Evre: Modernizasyon Kuramı ve Politik Ekonomi Yaklaşımı
 İkinci Evre: Turizmle İlgili İşlerde Toplumsal Cinsiyet Önyargılarını Eleştiren İlk
Çalışmalar
 Üçüncü Evre: Kadın İstihdamının ve Turizm Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Ayrımının
Feminist Açıklamaları
- İkili Sistem Kuramı
- Birleştirilmiş Sistem Kuramı (Bıyıklı, 2015)

3. KASTAMONU’DA TURİZM SEKTÖRÜNDE KADIN İSTİHDAMI
Kastamonu’da kadınların turizmdeki istihdamı konusunda yapmış olunan piyasa ve kurumlardaki
araştırmalarım neticesinde; Kastamonulu kadınların, literatür taramasında yer verildiği gibi
geçmişten günümüze yapılan kadın-erkek ayrımcılığının devam ettiği, kadının ikici plana atıldığı,
tarlada çalışan, hayvanlara bakan, pazarda sebze satan, sadece çocuklarına bakan ev kadını tabiri ile
tanımlandığı, turizm sektöründe kadının yerinin olmadığı anlaşılmıştır.
Bu çerçevede, İŞKUR 2016 yılı verilerine göre Kastamonu’da kayıtlı işgücü toplam 20.106 kişi
olup bunların 10.731’i işsiz statüsünde olup, bu statünün %53’ü kadın, %47’si erkektir.
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Kastamonu genelinde işyerlerinin %10’unda part-time, %28,5’inde vardiyalı çalışma
uygulanmaktadır. Part-time çalışma uygulayan işyerlerinde kadın işgücü değerlendirme eğilimi
daha yüksektir. Part-time çalışma uygulamayan işyerlerinde kadın çalışan oranı %26 iken, parttime çalışma uygulayan işyerlerinde kadın çalışan oranı %40’a yükselmektedir. Vardiyalı çalışma
yapan sektörler ise en fazla konaklama, Yiyecek İçecek Hizmetleri, İdari ve Destek Hizmet
Faaliyetleri, İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmetler Faaliyetleridir. Vardiyalı çalışma yapılan (%20)
işyerlerinde vardiyalı çalışma yapılmayanlara (%33) oranla daha az kadın çalışan bulunmaktadır.
Ayrıca Konaklama ve Yiyecek İçecek Hizmetleri, Eğitim-İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmetler
sektörlerinde kadın çalışan sayısı erkek çalışan sayısından fazladır (İPA, 2016).
Kastamonu ilinde açık işlerde %9,4 kadın tercih edilmektedir. Fakat nitelik getirmeyen mesleklerde
açık işlerin %67,8’inde kadın işgücü talep edilmektedir. Yapılan araştırmalara göre “konaklama ve
yiyecek hizmetleri faaliyetleri” sektöründe açık iş sayısı 24’tür. Kadın-erkek olarak
oranladığımızda bölgede açık işte erkek tercihi %26,1 kadın tercihi ise %8,7’dir. Ve açık işte
kadınların tercih edildiği meslekler garson, bulaşıkçı, resepsiyon görevlisi olarak belirtilmiştir. Bu
mesleklere çalışan alırken eğitimli olup olmaması göz ardı edilip akraba-eş dost sayesinde işçi
bulunmaktadır.
İşyeri Verileri
İŞKUR’dan alınan veriler doğrultusunda Kastamonu ilinde 577 işyeri bulunmakta ve bu
işyerlerinde 14 bin 570 kişi çalışmaktadır. Çalışanların %73,1’i erkek, %26,9’u kadındır. Bölgede
kadınlar çoğunlukla imalat sektöründe çalışmaktadırlar ve ücretsiz işçi olarak tarım sektöründe de
yaygın olarak kadın çalışana rastlanmaktadır. Kastamonu ilinde kadın çalışanın erkek çalışandan
fazla olduğu tek sektör “İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmetler Faaliyetleri”dir. Yapılan araştırmalar
doğrultusunda Kastamonu ilinde kadın çalışan oranı diğer illere göre daha düşüktür. Kastamonu
ilinde 10 ve 10’dan fazla kişinin istihdam ettiği işyerleri için diğer sektörlere göre “konaklama ve
yiyecek hizmeti faaliyetleri” sektörü %6,9 olarak oranlanmıştır. Bu oran kadın-erkek çalışan olarak
ayrıldığında erkek çalışan sayısı 457 iken kadın çalışan sayısı 162 olarak belirlenmiştir. Bölgede
kadınlar genel olarak erkeklere göre nitelik gerektirmeyen işlerde çalışmaktadır. Kadınlar
çoğunlukla temizlik görevlisi, aşçı, ütücü, satış danışmanı ve kat hizmetleri gibi alanlarda
görülmektedir (İPA,2015).
İŞKUR’un verilerine göre Kastamonu’da 15 sektör bulunurken bunlardan 8 tanesi part-time olarak
işçi çalıştırmaktadır. Bu sektörlerden bir tanesi de “konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri”
sektörüdür. Bu sektörde part-time oranı %18,4 olup kadın çalışan sayısı 49 ve erkek çalışan sayısı
87’dir. Ve bu sektördeki mesleklerden kadınların istihdam sağladığı alanlar;
 Temizlik görevlisi
 Satış danışmanı
 Bulaşıkçı
 Aşçı
 Aşçı yardımcısı olarak sıralanmaktadır.
Bölgede diğer çalışma şekli olan “vardiyalı çalışma” sistemini işyerlerinin %23,2’si yapmaktadır.
Kastamonu’da bu sistem genel olarak Türkiye ortalamasından yüksektir. Vardiyalı çalışma yapan
“konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri” sektöründe oran %50’dir ve kadın sayısı 102 erkek
sayısı 198’dir. Bu sistemde cinsiyet yönüne bakıldığında erkek oranının daha yüksek olduğu
görülmektedir. Buda kadınların ikincil konumunun bir kanıtıdır.
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4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE BULGULAR
4.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, Kastamonu’da turizm sektöründe kadınların iş hayatına katılımları ve iş
hayatında karşılaştıkları ayrımcı uygulamaları incelemektir. Bu yüzden kadın çalışma hayatında
cinsiyetçiliği araştıran birçok yaklaşım irdelenmiştir. Bu yaklaşımlardan yararlanarak kadınların iş
hayatını toplumsal cinsiyet ile bağdaştırıp, kadınların iş hayatındaki sorunlarına çözüm yollarının
aranması hedeflenmiştir.
4.2.

Araştırmanın Önemi, Araştırma Soruları

Bu araştırmanın önemi turizm sektöründe çalışan kadınların karşı karşıya kaldığı problemleri
ortaya çıkarmaktır. Ayrıca bu bireylere yapılan ayrımcılığın durumunu belirlemektir.
Turizm sektöründe çalışan bireylerin yaşadıkları sorunları ve cinsiyet ayrımcılığı hususunda nesnel
bir araştırma ve taze bir fikir olması açısından çalışma önem arz etmektedir.
Araştırmanın genel anlamda konusunu özetledikten sonra bu konu ve çalışmanın kapsamı
çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır.
S.1. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı turizm alanında kadının istihdam ve girişimciliğini nasıl
etkilemektedir?
S.2. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı kadının işgücünü nasıl etkilemektedir?
S.3. Türkiye'de turizm alanında kadın istihdamı ve girişimciliği önündeki zorluklar nelerdir?
S.4. Turizm alanı kadın istihdamı ve girişimciliği açısından uygun bir alan mıdır?
S.5. Kastamonu’da turizm alanında istihdam edilen kadınlar ya da girişimci kadınlar açısından
uygun bir destinasyon mudur?
S.6. Kastamonu'da turizm alanında çalışan kadınların memnuniyet düzeyi nasıldır, hayata bakışları
nasıl etkilenmiştir?
S.7. Kastamonu’da turizm alanında çalışan kadınların çalışan kadın olma özelliğiyle beraber aile
ilişkilerinde nasıl bir değişim meydana gelmiştir?
4.3. Araştırmanın Evreni, Ana kütlesi ve Örneklemi
Bu çalışmanın genel evreni Türkiye’deki turizm sektöründe çalışan kadın çalışanlardır.
Araştırmanın ana kütlesini Kastamonu’da turizm sektöründe çalışan kadın yöneticiler
oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden açık uçlu sorular hazırlanarak görüşme
tekniği kullanılmıştır. Bu teknik için, “Turizmde Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği Beypazarı
Örneği (Köse, 2014)” tezinde kullanılan sorulardan yararlanılmıştır. Kastamonu’da turizm
sektöründe çalışan kadın yöneticilerin sayısı 15 olup bu kişilerden 12 tanesine ulaşılmıştır. 1
yönetici soruları cevaplamak istememiştir. Diğer 2 yöneticiye ulaşılamamıştır. Her bir kişiye ucu
açık 20 ortak soru sorulmuştur. Görüşmelerde ses kayıt cihazı da kullanılmıştır.
4.4. Bulgular
Yapılan çalışmada Kastamonu ilinde merkezde yer alan turizm sektöründe çalışmakta olan kadın
yöneticilere araştırma konusu ile ilgili 20 tane ucu açık soru yöneltilmiştir.
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Tablo 1. Kastamonu İlinde Turizm Sektöründe Çalışan Kadın Yöneticilerin
Vermiş Oldukları Cevaplar
SORU 1

SORU 2

SORU 3

SORU 4

SORU 5

Turizm alanında kaç senedir çalışmaktasınız?

Katılımcı Sayısı

Katılımcı Numarası

11 yıldır
15 yıldır
3 yıldır
5 yıldır
12 yıldır
10 yıldır
1,5 yıldır
18 yıldır
Hangi nedenler sizi çalışmaya yönlendirdi?
Mecburiyet.
Çalışma isteği.
Çocuklarımı okutmak.
Kariyer ve maddi.
Turizm okuduğum için bu alanda çalışmak
istedim.
Tarihe olan aşkım-tutkum. (Ballık konağı)
İlk başta iş arayışı. Ve sonrasından hoşuma gitti.
Güzel bir sektör olduğunu düşündüm.
Bundan önce ilaç sektöründeydim. Farklı bir
tecrübe olsun diye bu sektörü seçtim.
Çalışma konusunda kararı nasıl aldınız?
Zorunlu.
Çalışma isteği.
İş bulamayınca (birçok yerden dönüş olmayınca)
Turizm okuduğum için çalışma kararı aldım.
Çocukluktan beri eski yapılara ve tarihe olan
aşkım-tutkum.
İş arayışı
Saatler konusunda ve vardiyalı olması.
Hem kendim çalışmam gerek dedim hem de
çocuklarıma destek olmak için.
Çalışma konusunda ailenizden veya
çevrenizden destek gördünüz mü?
Ailemden destek gördüm.
Eşimden destek gördüm.
İlk başlarda açıkçası destek görmedim. Çünkü
Kastamonu turizme açık bir memleket değildi.
Daha sonradan açılmaya başladı. Zamanla
alanımda yükselmeye başlayınca destek gördüm.
Sayılır. Şehir küçük bir şehir ve muhafazakâr
birazda. Dediler otel mi hayır. Bir bayan otelde
çalışamaz. Ama abimden çok destek gördüm.
Hiç kimse yardımcı olmadı.
Çalışma konusunda aldığınız kararda size
daha çok kadınlar mı yardımcı oldu, yoksa
erkekler mi?
İkiside.
Erkekler.
Kimse yardımcı olmadı. Tamamen kendim.
Kadınlar.
Ankara’da kadınlar, İstanbul’da erkekler. Aslında
iyi insana denk gelmek önemli.

1
1
4
1
1
2
1
1
Katılımcı Sayısı
3
2
2
1
1

1
2
3,5,7,11
4
6
8,10
9
12
Katılımcı Numarası
1,3,10
2,12
4,11
5
6

1
1

7
8

1

9

Katılımcı Sayısı
2
4
1
1
1

Katılımcı Numarası
1,10
2,4,5,12
3
6
7

1
1
1

8
9
11

Katılımcı Sayısı

Katılımcı Numarası

6
3
1

1,2,3,5,8,12
4,9,11
6

1

7

1
Katılımcı Sayısı

10
Katılımcı Numarası

5
2
2
2
1

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

SORU 7

SORU 8

SORU 9

Sermayenizi nasıl sağladınız? Dışarıdan bir
yardım aldınız mı?
Öz kaynak
Sermaye sağlamadım.
Kesinlikle hayır. Diğer konağı sattık. Cepten
yedik.
Evet yardım aldım.
Belediyeye ait bir yer sermaye yok.
Birikim ve acente için kredi alındı
Çalışacağınız alanı seçmede hangi faktörler
etkili oldu?
Baba mesleği
Yabancı dil bilmem avantajdı.
Personel açığı olduğu için buraya başladım. Önce
kat görevlisi olarak başladım. Daha sonra şef
oldum.
Eşim ve birazda tanıdıkların yönlendirmesi.
Turizmi hiç düşünmedim. Yabancı dil çıkışlıyım.
Tamamen tercih hatalarım yüzünden turizme
yönelmek zorunda kaldım. Daha sonrasında
devam ettirdim.
Dediğim gibi tarihe olan aşkım-tutkum beni
yönlendirdi.
İş aradığım için önüme fırsat geldi kabul ettim.
Deneyimim yoktu otelcilik ile ilgili. Yeni bir
deneyim olsun diye başladım bu sektöre.
Turizm otelcilik okuduğum için.
Şans birazda. Bu konağı ben seçmedim belediye
tarafından görevlendirildim.
Çalışma isteği.
Turizm alanında çalışmadan önce başka bir
alanda çalıştınız mı?
Evet, çalıştım.
Hayır, çalışmadım.
Asıl branşım öğretmenlik. İlk bu alanda
çalışmaya başladım.
Serender’de yemekhanede çalıştım. Aşçı
yardımcısı olarak.
İnsan kaynaklarında çalıştım.
Hayır, tecrübem yok.
Bir, iki şirkette daha çalıştım ama turizm ile
alakalı değildi.
İlaç sektöründe çalıştım.
Pansiyon ve konak.
Turizm eğitim merkezinde öğreticilik yaptım.
İşiniz size hangi yükselme olanaklarını
sunuyor?
Bilmiyorum.
Resepsiyonda çalışıyorum. İlerleyebildiğim kadar
ilerlemek ilerliyorum.
Hayır, bir olanağım yok
Zaten iş yeri sahibiyim.
Bundan sonrası için kendi işyerimi açmak
istiyorum. İnşallah öyle bir projede bulunacağız
arkadaşlarımla.
Öyle hoş bir ortamdır ki bu değişik insanlarla ve
yabancı insanlarla tanışıyoruz. Bu bize bir
yükselme olanağı sunuyor.
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Katılımcı Sayısı

Katılımcı Numarası

2
6
1

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

1
1
1
Katılımcı Sayısı

10
11
12
Katılımcı Numarası

1
1
1

2
3
4

1
1

5
6

1

7

1
1

8
9

1
1

10
11

1
Katılımcı Sayısı

12
Katılımcı Numarası

1
3
1

1
2,8,10
3

1

4

1
1
1

5
6
7

1
1
1
Katılımcı Sayısı

9
11
12
Katılımcı Numarası

1
1

2
3

1
1

4
5

1

6

1

7
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SORU 10

SORU 11

SORU 12

SORU 13

SORU 14

SORU 15

Şu anda acente müdürüyüm. Çok çalışanımız yok
ama Gülsen Hanım ile birlikte birçok proje
yaptık. Onun bilgilerine sahibim ve bilgi
açısından yükselme oldu.
Turizmin önü açık. Kastamonu için değil ama
başka illerde olabilir.
Yok. Hemen hacca gidip emekli olmak istiyorum.
Yaklaşık 1.5 yıl sonra.
Bilemiyorum. Bunu kestirmek çok zor. Buraya
görevlendirme yapılırken benim pansiyonda
çalışmam bir avantajdı. Belki yeni yerler açılırsa
daha üst seviye olabilir.
İleriyi göremiyoruz. O günkü şartlara göre
değişiyoruz.
Kendinizi iyi bir anne ve iyi bir eş olarak
görüyor musunuz?
Evet, görüyorum.
Evet ama çalışan bir anne olduğum için eksi
yönleri var. Özellikle çocuğum açısından.
Bekarım.
Hayır. Çünkü sabah 8 gece 11 çalışıyorum. Eve
yeterli vakit ayıramıyorum. Herkes tatil yaparken
biz çalışıyoruz.
Her zaman iyi bir anneyim ama eş konusunu
bilemiyorum. O karşılıklıdır.
Henüz bir çocuğum yok ama iyi bir eşimdir.
Mümkün olduğunca birbirimize vakit ayırıyoruz.
Sizce evin reisi kimdir?
Kadındır.
Ortaktır.
Babadır. Erkek her zaman liderdir.
Aslında bende bitiyor her şey. Ortak karar alınır
ama her şey bende biter.
Sorumluluklarınızı öncelik sırasına göre
sıralar mısınız?
Evim ve işim.
Eşimle her şeyi ortak yaparız. Sorumluluk ikimize
ait.
Önce annelik sonra iş.
İşim.
Sabah kalkıp işe gelmek zorundasın. Ev, çocuk
ikinci planda kalıyor. İş ön planda.
Şu anda çocuğum olmadığı için işim daha sonra
evim.
Evinizde işlerin yürütülmesinden kim
sorumludur?
Ben sorumluyum.
Eşim ile birlikte.
Annem.
Herkes kendi işinden sorumludur.
İşe göre değişiyor. Temizlik yapılacaksa ben, bir
yere para ödenecekse eşim.
Ailenizin çalışmanıza bakışı nasıldır?
Olumlu.
Mecbur olduğum için hiçbir bakış açısı yok.
İşiniz çocuklarınıza ve eşinize gereken özeni
göstermenizi etkiliyor mu?
Hayır.
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1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

Katılımcı Sayısı

Katılımcı Numarası

7
1

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

1
1

7
10

1

11

1

12

Katılımcı Sayısı
4
6
1
1

Katılımcı Numarası
1,7,9,11
2,3,4,5,6,8
10
12

Katılımcı Sayısı

Katılımcı Numarası

1
1

3
4

6
1
1

2,5,6,9,11,8
7
10

1

12

Katılımcı Sayısı

Katılımcı Numarası

7
2
1
1
1

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

Katılımcı Sayısı
11
1
Katılımcı Sayısı

Katılımcı Numarası
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12
10
Katılımcı Numarası
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SORU 16

SORU 17

SORU 18

Etkiliyor.
Tabi, turizm bol vakit alan bir iş. Giriş çıkış
saatleri belli değil. Olumsuz olarak etkiliyor aile
hayatımı. Yeterince vakit ayıramıyorum.
Evli değilim.
Bazen seyahat yaptığımdan dolayı etkiliyor. Ayda
1 veya 2 kez seyahat ediyorum.
Hayır, etkilemiyor. Oteldeyken etkiliyordu ama
acentede etkilemiyor. En azından saat 6-7 de
çıkabiliyor. Cumartesi yarım gün Pazar tam gün
iznim var.
Sosyal güvenliğiniz var mıdır? Sizce sosyal
güvenlik neden önemlidir?
Var. Gelecek ve sağlık açısından önemli.
Evet var. Emeklilik ve özellikle çocuğumun
geleceği için önemli. En azından arkasında
annesinden kalan bir sermayesi olsun.
40 yılda bir hastanelere işim düşüyor. O zaman
yararını görüyorum.
Var. İşyerinde başımıza bir şey gelirse nasıl
ödeyeceğiz. Ve “geleceğe yatırım için faydalı
değil mi?” diye soru yönelttiğimde “yoo, 58
yaşında emekli oluyorum 58 yaşına kadar ya
yaşarım ya yaşamam” cevabını aldım.
Kazandığınız ücreti nasıl harcıyorsunuz?
Geçim için.
Ev giderleri vs.
İhtiyaçlar doğrultusunda kullanıyorum.
Evim ve çocuklarım için.
Konak için kullanıyorum. 2 aydır açık değil
devamlı cepten harcıyorum.
Çok para kazanıyorsunuz ama tatil
yapamıyorsunuz.
Ödemelerimize göre değişiyor. Bazen evin
ihtiyaçları bazen de şirketin borcuna.
Turizm sektörünün kadın çalışan için elverişli
bir sektör olduğunu düşünüyor musunuz?
Avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Evet
Evet ama mesai saatleri dezavantaj.
Çoğu müşteriler firma ağırlıklı ve bay misafir
olunca bazı olumsuzluklar olabiliyor.
Evet. Kendi ayaklarım üzerinde durmam bir
avantaj. Bugüne kadar dezavantaj görmedim.
Elverişli ama evli bayanlar için daha zor. Tabi ki
geziler için vakit ayırmak gerekir.
Yerine göre değişir. Kastamonu yeni yeni bayan
için uygun hale gelmeye başladı. Kadın için elit
bir yerde çalışıyorsanız bakış açısı kötü
olmayacaktır. Ama burası elit bir yer olmadığı
için bazen misafirlerimizden farklı tepkiler
alıyoruz. Ve çalışma saatleri.
Ben son derece katılıyorum. Misafirlerimizden
bayan olanlar kendilerini güvenilir hissediyor.
Çalıştığım yer elekçi mahallesi olarak geçiyor.
Kadınlar için çekinceli bir yer olarak bilinir ama
bu düşünce eskiden böyleydi bence gayet hoş bir
yer. Her yerde olduğu gibi iyisi de var kötüsü de.
Kadın-erkek olarak ayırmıyorum turizm
sektörünü. Ama anne-kadın diye ayırırsam o
zaman olumsuz olduğunuz düşünüyorum. Çocuk
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olmadan daha verimli çalışabiliyordum çocuk
biraz engelliyor.
Erkenden evime gidebildiğim için avantajlı.
Hayır. Tek bir avantajı var eve yemek
yapmıyorsunuz. Çünkü sabah 8 gece 11
çalıştığınız için.
Kesinlikle, destek olursa elverişli bir sektör.
Burası aslında evimiz. Kadın diyorlar yapamaz
edemez diye ama kadının eli her şeye yakışır.
Yeri geliyor erkek işi yapıyoruz. Sadece önümüzü
açmaları lazım ve desteklenmek şart.
Departmanına göre değişir. İlk başlarda özverili,
gayretli ve sabırlı olunursa bir yerden sonra iyi
olabiliyor. Hiçbir şey kolay değil. Dezavantajı ise
çalışma saatleri. Birazcık bekar işi diyebiliriz.
Tatilleri sıkıntı. Herkes tatil yaparken sen
çalışıyorsun.
Kastamonu’nun çalışan kadınlar için elverişli
bir yer olduğunu düşünüyor musunuz, olumlu
ve olumsuz yönleri nelerdir?
Evet, elverişli.
Bu konuda bilgi sahibi değilim.
Kastamonu için hayır. İş hariç sosyal hayat yok.
Evet. Çünkü ulaşım konusunda mağdur
olmuyoruz. Çalışmamıza rağmen evimize geç
kalmıyoruz.
Çalışan kadın her yerde aynı artık. Olumlu ve
olumsuz yönleri şehirlere göre değişmiyor bence.
Kastamonu büyük şehirlere göre daha elverişli.
Yolda geçen zaman açısından.
Yani bu sene için sorarsanız evet. Olumsuz yönü
ise insanlar belirli bir kültür seviyesine
ulaşamadıkları için otelciliği bayan çalışamaz,
bayan işi değil gibi görüyorlar. Ama bu sene
gelişme var. Kastamonu “Marka Kent” varış
noktası ile ilgili birçok çalışma yapıldı ve halkın
buna duyarlı yaklaşımı Kastamonu’da ilerlemeye
yol açtı.
Dediğim gibi ben hiçbir olumsuz şey
yaşamadığım için neden olmasın. Çalışmak
istedikten sonra işin ve yerin önemi yok.
Değil, maalesef. Ben şu an işten çıksam aynı
statüde bir iş bulabileceğimi düşünmüyorum.
Hayır. Fazla sektör yok küçük bir il olduğu için.
Kastamonu’daki hiçbir kadının çalışmak
istediğini düşünmüyorum. Ama çalışmak isteyen
her yerde çalışır. Ama Kastamonu elverişli değil.
Başka bir yerde çalışmak isterler ama burada
istemezler. Çünkü kadınların çoğu orta yaşlı.
Çalışsalar da mecburiyetten çalışırlar.
Dediğim gibi destek verilirse elverişli bir yer.
Mesai saatleri için akşam saatlerinde bayanlar
durmasın diyorlar. Akşam 5-6’da kadınların shifti
biter. Devlet memuru gibi çalıştırılıyor. Ama
büyük şehirlerde bayanlar daha çok şey öğrenir.
Tecrübe kazanır. Önü daha açıktır.
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Yapılan görüşmeler sonucunda, görüşülen 12 kadın katılımcıdan 6’sı Kastamonu’da uzun süreli
turizm sektöründe çalışmaktadır ve bu 6 kişinin yaş ortalaması 20 ile 40 arasındadır. Bu kadınların
çoğunluğu mecburiyet, evine çocuklarına bakmak ve çalışma isteği ile sektöre başlamışlardır. Bu
sektöre başlarken çoğunlukla ailelerinden destek görmüşlerdir. Ama 6 numaralı katılımcı
Kastamonu’nun muhafazakâr bir toplum yapısına sahip olduğundan ve turizmin kadınlar için
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uygun bir sektör olmadığı düşünüldüğünden kaynaklı ailesinden destek görmemiş olup zamanla
mesleğinde ilerledikçe destek gördüğünü belirtmiştir. Görüşülen kadınlardan sadece 1 tanesi turizm
bölümü mezunu olduğu için bu sektörde çalışmaktadır. Diğer kadınlar ise literatürde belirtildiği
gibi tanıdık sayesinde ya da kadınlara yönelik işler olduğu için tercih etmişler ve zamanla yükselme
fırsatı bulmuşlardır. Çalışan kadınların çoğunluğu daha önce başka sektörlerde çalışmışlardır ya da
branşları farklıdır. Eğitimini almadan işçi açıklığından kaynaklı sektöre giren kadın sayısı oldukça
fazladır.
Görüşme yapılan kadınlar sektörle ilgili herhangi bir beklentisi içerisinde değiller ya da sektörde
nasıl ilerleyebileceklerini bilmemektedirler. 9 numaralı katılımcı turizmin önünün açık olduğunu
ama bunun Kastamonu’da mümkün olmadığını belirtmiştir.
Kadınların geçmişten gelen ataerkil yapıya uyması gerektiği ve çalışan kadınların eşi ve çocuğunu
ikinci plana attığı ileri sürülmektedir. S.11’e cevap veren kadınlardan 1,2,3,4,5,8,9 numaralı
katılımcılar kendilerini iyi bir anne ve eş olarak gördüğünü belli ederken diğer katılımcılar sektörün
eksi yönünün çocukları açısından ilgi eksikliğine yol açtığını belirtmişler ve sektörün yorucu
olduğunu çalışma saatlerinin çok olduğunu belirtip evi ve çocukları ile ilgilenemediğini dile
getirmiştir. Katılımcılar turizm sektörünün konaklama alanında çalışan kadınlar için zor olduğunu
acente kısmının esnek saatlerinden dolayı kadınlar için uygun çalışma alanı olduğunu
belirtmişlerdir ve bu sonuca göre kadınların önceliğinin evi ve çocuğu olması beklenmektedir.
Görüşme yapılan kadınlardan 2,5,6,9,11,8 numaralı katılımcılar öncelikleri olarak çocuklarını
sonrasında işlerini tercih etmişlerdir. Çocuğu olmayan kadınlar için öncelik işleridir.
Ataerkil yapı ve sığ düşünce kadınların bütün sorumlulukları üstlenmesine sebep olmuştur. Bu
durum çalışan kadınlar için hem evde hizmetçi, anne hem de eve para getiren durumunu ortaya
çıkarmaktadır. Yapılan görüşmede S.14’e verilen cevaplara göre 1,2,3,5,6,8,11 numaralı
katılımcılar için evin yürütülmesinden kadın sorumludur cevabını vermişlerdir. Buna göre; Kadın
temizlik-yemek yapar çocuğuna bakar erkek ise daha çok güç gerektiren işlerden sorumlu ve
kadınlar kazandığı parayı evi ve çocukları için harcamaktadırlar.
Turizm sektörünün kadın mesleği olmadığı belirtilirken S.19’a göre kadınların bazıları sektörün
avantajlı bazıları avantajlı olmadığını dile getirmişlerdir. Avantaj olarak kendi ayakları üstünde
durduklarını yeni insanlarla tanışıp çevre edindiklerini söylerken diğer katılımcılar sektörün mesai
saatleri ve acentelerde yapılan gezilerden dolayı avantajlı olmadığını düşünmektedirler. Bunun
sebebi ise evi ve çocuklarına yeterli zamanı ayıramamaları olarak belirlenmiştir ve toplum algısı
olan kadın çalışamaz kadın sadece evinde çalışır yemek yapar çocuklarına bakar düşüncesinden
kaynaklı olarak kadınların kendilerine olan özgüvenleri kırılmaktadır.
Kastamonu konumuna göre turizm sektörünün elverişli olup olunmadığı konusunda katılımcıların
bazıları elverişli bazıları elverişli olmadığı yanıtını vermişlerdir. Katılımcıların elverişli
demelerindeki sebep işten çıktıktan sonra yolda vakit geçirmeyip evlerine hemen gidebilmeleri ve
kadınlar içi ayrı vardiya sisteminin hazırlanmasıdır. Elverişli olmadığını düşünen katılımcılar için
Kastamonu’nun gelişmemiş olması, fazla sektörün olmayışı, kendilerine ekstra bilgi
katamadıklarını ve kadınların destek göremeyişi olarak belirtmişlerdir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Kadınların en fazla istihdam edildiği sektörlerden biri olan turizmde kadına karşı uygulanan
ayrımcılık iş hayatında kadını daha zor bir duruma getirmektedir. Her alanda olduğu gibi turizm
sektöründe de kadınların erkeklerle eşitliğini sağlamak, kadın işgücünü arttırmak ve kadın
çalışanların hali hazırda bulunan iş şartlarını yükseltmek gerekmektedir.
Yapılan çalışma; her alanda olduğu gibi turizm sektöründe de en önemli ve bireylerin konumlarının
belirleyici faktörünün eğitim olduğunu göstermektedir. Turizm sektörünü canlandırmak ve sektörde
nitelikli işçi sağlayabilmek üzere eğitilmiş, donatılmış iş gücü sağlamak amacı ile okullarda turizm
bölümleri açılmış; bu sayede turizmin gelişmesine ve öneminin artmasına olanak sağlanmıştır.
Araştırmada kullanılan analiz yönteminden görüşme tekniğinin sonuçlarına bakıldığında, sektörün
içerisinde olan kadınlar toplumsal cinsiyet rolleri yüzünden bastırılmış olup sektörün bilincinde
olan birkaç kadın dışında diğerleri sektör ile ilgili bilgi sahibi olmadığı gibi sadece ihtiyaç için
çalışmaktadırlar.
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Araştırmaların sonuçlarına bir bütün olarak bakıldığında kültürel ve toplumsal olarak içinde
bulunduğumuz ataerkil yapıda; Kastamonu yöresinin toplumsal yapısının daha muhafazakâr ve
kendi içine kapalı bir bölge olması sebebi ile kadınlar iş hayatında erkeklerin gerisinde
kalmışlardır. Bu toplumsal şartlar sadece erkeklerin değil kadınlarında düşünce yapısına oturmuş
ve bu durum itirazsız kabul edilir bir mecburiyet olarak zihinlerdeki yerini almıştır. Bunun en
büyük sebebi yukarıda da izah edildiği gibi ataerkil ortam ve muhafazakâr düşünce yapısıdır.
Araştırmadan elde edilen sonuca göre kadının zihnindeki en önemli unsur ailesi ile ilgilenmesi ve
kendisinin yapmasını zorunlu olarak gördüğü ev işleridir. Araştırmaya göre çalışma hayatında
genel görüşler bu şekilde iken; mevzu turizm olduğunda düşünceler biraz daha sığlaşmış ve turizm
sektörünün kadınlar için uygun bir sektör olmadığı düşüncesi baskın olmuştur. Bunun en büyük
nedeni de konu üzerinde bir bilgiye sahip olunmamasıdır. Bu düşüncelere ve kadınların toplum
hayatında karşılaştığı birçok handikaba rağmen kadın sosyal bir varlık olarak; toplumun her
alanında olduğu gibi ihtiyaçlarını karşılamak ve ev ekonomisine destek olmak için turizm
istihdamında da yerini almak istemektedir.
Araştırma sonuçları kadının turizm istihdamındaki rolüne ilişkin gayet net bilgiler vermekle bu
bilgilerden yapılacak en kesin çıkarımlar; alan ile ilgili bilgisizlik, eğitim eksikliği ve sığ düşünce
yapısıdır.
Yapılan çalışma ile ilgili bazı öneriler şu şekildedir;
 Kadın erkek ayırt etmeksizin üst düzeyde eğitimine olanak sağlanmasıdır. Verilen bu
eğitimle toplumun kafa yapısı değişecek hem de yetiştirilen kalifiye elemanlar ile cinsiyet
ayrımcılığının önüne geçilecektir.
 Yasal düzenlemeler ile kadın işgücünün geliştirilmesi gerekmektedir.
 Konu ile ilgili bilgi sağlamak için de turizm bölümlerindeki eğitim kalitesinin arttırılması,
daha çok okul açılması gerekli ve çocukları bu bölüme teşvik etmek için gerekli bilgileri
konunun uzmanları tarafından konferanslarda anlatılmalı en güzel şekilde sektörün reklamı
yapılması öngörülür.
Kadınlar gece vardiyasına kalamaz düşüncesi kalkmalıdır.
 İşe alımlarda her iki cinsiyet için iş tecrübesine ve eğitime bakılmalıdır.
 Kadınların erkekler gibi bir birey olduğu unutulmamalı ve önlerine zorluk çıkartılıp
yükselmeleri engellenmemelidir.
 Turizm sektöründe iş tanımlarının cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yapılması gerekmektedir.
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GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Girişimcilik eğitimi bir ülkenin ekonomik büyüme temelini oluşturan girişimcilik becerilerinin,
tutum ve davranışların geliştirilmesi için kritik öneme sahiptir. Üniversitelerdeki girişimcilik
eğitimi girişimciliğe yönelik tutumlar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir5. Girişimcilik
eğitiminden amaç bir kişide girişimcilik potansiyeline yönelik olarak gizli kalmış bir takım
özelliklerin ortaya çıkmasını ve farkında olmasını sağlamaktır. Girişimci niteliklere sahip olanların
yanlış işler yapmalarını önlemek, kaynaklarının daha verimli kullanılmasını gerçekleştirmektir6.
Sağlık hizmet sunumu içerisindeki multidisipliner yapıda hastaların ve sağlıklı bireylerin en sık ve
uzun süreli iletişim kurduğu sağlık çalışanı hemşirelerdir7. Bu süreçte hemşirelerin uygulama
alanlarında, mesleki beklentilerinde ve sağlık sisteminde yer alan boşlukları doldurma ihtiyacı
doğrultusunda hemşirelik girişimciliği yeniden gündeme gelmeye başlamış ve “girişimcilik”
kavramı hemşirelik rollerinden biri olarak literatüre girmiştir8,9,10,11. Bu çalışmanın temel amacı,
hemşirelik rollerinden biri olarak kabul edilen girişimciliğin, hemşirelik müfredatlarında durumunu
ortaya koymayı hedeflemektedir.
Bu çalışma ile hemşirelik müfredatında girişimcilik eğitimini hem içerik hem de bağlam
bakımından tartışılmakta ve üniversitelerde girişimcilik eğitimlerinin hedef ve içeriklerine yönelik
öneriler sunmaktadır.

LİTERATÜR TARAMASI
Girişimciliğin hem niceliksel hem de niteliksel olarak performans artışı göstermelerinde ve
topluma kazandırılmalarında kelebek etkisine sahip kurumların en başında üniversiteler, daha geniş
1
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LEKOKO, M., E. M. RANKHUMİSE ve Peter RAS (2012). “ The effectiveness of entrepreneurship education: What matters most?” ,
African Journal of Business Management, 6(51), 12023–12033
6
HEINONEN, Jarna (2006). “ Action-Based Activities in Teaching Corporate Entrepreneurship at University Level ”, Journal of Asia
Entrepreneurship and Sustainability, 11(2), 1-26.
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WİLSON, A., Whitaker, N. & Whitford, D. (2012). Rising to the challenge of health care reform with entrepreneurial and
intrapreneurial nursing initiatives. The Online Journal of Issues in Nursing, 17(2),
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ICN. (2004). Guidelines on the nurse entre/intrapreneur providing nursing service. International Council of Nurses, 4-8.
http://www.ipnig.ca/education/Guidelines-NurseEntre-ICN.pdf, Accessed Date: 14.05.2015313
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bir ifade ile yükseköğrenim kurumları gelmektedir. Üniversitelerin sağladıkları girişimcilik
eğitiminin toplumda, hem mikro hem de makro ölçekte önemli değişikliklere öncülük etmesi
beklenmektedir. Tartışmasız yükseköğrenim kurumları içinde dominant stratejik grup olan
üniversitelerin, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda potansiyel girişimcileri yetiştirme
konusunda yükümlülük almaları arzu edilmektedir.
Sanchez (2013), girişimcilik eğitimi programlarının temelinde yatan varsayımın, girişimcilikle
ilgili becerilerin bir kişilik meselesi olmadığına ve öğretilebileceğine işaret etmektedir 12.
Girişimciliğin yalnızca belirli kişilik özelliklerini taşıyan bir grup ayrıcalıklı kişiye ait özel bir
yetenek olmadığına vurgu yapılarak, sonradan kazanılan bazı beceri ve yetkinliklerle girişimci
olunabileceğinin altı çizilmektedir.
Girişimcilik eğitimi, girişimcinin gelişmesine önemli katkılar sunmaktadır. Bu kapsamda yapılan
çalışmalar incelendiğinde girişimcilik eğitimlerinin amaçları; Girişimcilikle ilgili yararlı bilgiler
sunmak, tekniklerin kullanımı ile kapasiteleri arttırmak, iş durumları incelenerek eylem planlarının
oluşturulmasını sağlamak, girişimcilik becerilerini tanımlamak ve teşvik etmek, girişimciliği tüm
konularda desteklemek ve empati geliştirmek, değişime yönelik tutumları geliştirmek ve yeni
başlayanları ve diğer girişimcileri teşvik etmek olarak belirtilmiştir 13

TASARIM VE YÖNTEM
Araştırma deneysel olmayan tasarım modelinde tanımlayıcı olarak yapılmış, karşılaştırmalı eğitim
araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini 118 Hemşirelik lisans programı oluşturmaktadır. Hemşirelik
eğitimi veren kurumların listesine YÖK Lisans Atlasında tarama yapılarak ulaşılmıştır 14.
Çalışmanın örneklem seçimi yapılmaksızın bütün müfredatlara ulaşılması planlanmıştır.
Çalışmanın verilerini Hemşirelik bölümlerinin müfredat programlarında yer alan ders isimleri
oluşturmuştur. Ders isimlerine Üniversitelerin resmi web siteleri taranarak ulaşılmıştır. Bu
araştırmada verilerin toplanmasında belgesel tarama tekniği kullanılmıştır. Girişimcilik derslerin
diğer üniversitelerin müfredatlarındaki karşılıkları belirlenerek excel programında veri tabanı
oluşturulmuştur. Değerlendirmede sıklık ve yüzdelik değerleri kullanılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
YÖK Atlasta 118 hemşirelik lisans programı bulunmaktadır. Bu programların %50.8’i yüksekokul,
%49.2’si Fakülte hemşirelik bölümüdür. Yüksekokulların %76.7’si (N:46) devlet, %23.3’ü (N:14)
vakıf üniversitesidir. Fakültelerin ise %67.2’si (N:39) devlet, %32.8’i (N:19) vakıf üniversitesidir
Bu programların 27’sinin (%22.9) resmi web sitesinde müfredatlarına ulaşılamamıştır.
Müfredatına ulaşılan 91 üniversitenin %73.6’sında (N:67) girişimcilik dersi bulunmamaktadır.
Girişimcilik eğitimi verme oranı %26.4 (N:24)’dir. Girişimcilik eğitimi veren Üniversitelerin
%87.5’inde seçmeli, %12.5’inde ise zorunlu ders olarak verilmektedir. Girişimcilik dersi
üniversitelerin %62.5’inde tek dönemde, %33.3’ünde iki dönemde %4.2’sinde ise 3 dönemde de
müfredatta yer almaktadır. Müfredatta yerleştiği dönem açısından incelendiğinde en fazla (%37.5)
oranında 3 Sınıf müfredatlarında yer aldığı görülmektedir.
Öğrencilere verilen girişimcilik eğitimleri vasıtasıyla, öğrencilerin yakın ya da orta vadeli gelecekte
aldıkları eğitimi kendi dünya görüşleri doğrultusunda yeniden yapılandırarak, girişimsel
aktivitelerde bulunmaları beklenmektedir.

12

SÁNCHEZ, José C. (2013). “The Impact of an Entrepreneurship Education Program on Entrepreneurial Competencies and Intention”,
Journal of Small Business Management, 51(3), 447-465
13
RAPOSO, M. ve Paço, D. A. (2011). Entrepreneurship Education: Relationship between education and entrepreneurial activity.
Psicothema, 23(3), 453-457
14
YÖK. (2017). 2015-2016 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. Yükseköğretim Kurumu: https://istatistik.yok.gov.tr/
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SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Girişimcilik öğrenilebilir bir disiplindir. Hemşirelik müfredatında girişimcilik prensiplerinin sağlık
problemlerinin çözümünde kullanımı açısından bu derse yer verilmesi, yenilikçi ve yaratıcı hemşire
girişimcilerin yetiştirilmesinin yanı sıra sağlık problemlerinin erken dönemde fark edilmesi ve
etkin bakım yaklaşımlarının uygulanmasına da olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda bu dersin
hemşirelik öğrencilerinin mesleki yaşantılarında değişim ajanı ve disiplinler arası sağlık hizmeti
sunumunda katalizör olma yeteneklerini geliştireceği ve gelişen sağlık problemlerinin çözümüne
önemli ölçüde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Hemşirelik eğitiminde girişimcilik derslerinin
yetersiz düzeyde verildiği görülmektedir. Hemşirelik rollerinden olan yenilikçilik ve bireysel
girişimcilik düzeylerini arttıracağından girişimcilik dersinin hemşirelik müfredat programlarında
yer alması önerilir. Bölüm eğitmenlerinin öncelikle girişimcilik ile ilgili bilimsel temellere ilişkin
ilgili donanımları edinmelerinin, verilecek derslerin etkinliğini arttıracağı düşünülmektedir.
Araştırma sadece üniversitelerin kendi kurumsal web sitelerinde ilan ettiği derslerin kıyaslanması
ile gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle kıyaslama yapılacak alanlara yönelik eksik veriler de bu
araştırmanın temel kısıtlarından birini oluşturmaktadır
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GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Günümüze kadar Dünya’da etkin olmuş devletlerin hemen hemen hepsinin başarısının temelinde
bir tür girişimcilik yattığı görülmektedir. Girişimcilik; günümüz şartlarında ve küresel rekabetin
giderek yoğunlaştığı küresel Dünya’da oldukça önemli bir kavramdır 5. Girişimcilik kavramının
bireyler tarafından tam anlamıyla anlaşılması, hem sektörel hem de toplumsal bazda olumlu etkiler
bırakmaktadır. Üniversiteler ise, girişimcilik kavramının daha iyi anlaşılması ve kavranması için
hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim vermektedirler.6
Girişimcilik eğitimi bir ülkenin ekonomik büyüme temelini oluşturan girişimcilik becerilerinin,
tutum ve davranışların geliştirilmesi için kritik öneme sahiptir. Üniversitelerdeki girişimcilik
eğitimi girişimciliğe yönelik tutumlar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir7. Girişimcilik
eğitiminden amaç bir kişide girişimcilik potansiyeline yönelik olarak gizli kalmış bir takım
özelliklerin ortaya çıkmasını ve farkında olmasını sağlamak, girişimci niteliklere sahip olanların
yanlış işler yapmalarını önlemek, kaynaklarının daha verimli kullanılmasını gerçekleştirmektir8.
Bu çalışma ile İlk ve Acil Yardım müfredatında girişimcilik eğitimini hem içerik hem de bağlam
bakımından tartışılmakta ve öneriler sunulmaktadır.

LİTERATÜR TARAMASI
Üniversitede okuyan öğrencilerin mezun olduktan sonra hayatlarını nasıl ve ne şekilde idame
ettirecekleri çok önemli bir konudur. Öğrencilerin üniversitede almış oldukları eğitim ile hayata
tutunmaları arasında doğrudan ve dolaylı bir ilişki kurulabilir. Mezun olan öğrenciye verilen
diploma, öğrencinin iş hayatı ile arasında resmi bir köprü oluşturmaktadır. Yine almış olduğu
eğitim ile sahip olduğu bilgiyi kullanarak gerek iş hayatına gerekse toplumsal hayata uyum
sağlayabilecektir9.
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Girişimcilik eğitimi, girişimcinin gelişmesine önemli katkılar sunmaktadır. Girişimcilik
eğitimlerinin amaçları; girişimcilikle ilgili yararlı bilgiler sunmak, tekniklerin kullanımı ile
kapasiteleri arttırmak, iş durumları incelenerek eylem planlarının oluşturulmasını sağlamak,
girişimcilik becerilerini tanımlamak ve teşvik etmek, girişimciliği tüm konularda desteklemek ve
empati geliştirmek, değişime yönelik tutumları geliştirmek ve yeni başlayanları ve diğer
girişimcileri teşvik etmek olarak belirtilmiştir10
Girişimciliğin hem niceliksel hem de niteliksel olarak performans artışı göstermelerinde ve
topluma kazandırılmalarında kelebek etkisine sahip kurumların en başında üniversiteler
gelmektedir. Üniversitelerin sağladıkları girişimcilik eğitiminin toplumda, hem mikro hem de
makro ölçekte önemli değişikliklere öncülük etmesi beklenmekte ve üniversitelerin, ekonomik,
sosyal ve kültürel alanlarda potansiyel girişimcileri yetiştirme konusunda yükümlülük almaları arzu
edilmektedir.
Girişime başlamadan önce girişimcilik eğitiminin verilmesi bireylerin gelecekte yapacakları
girişimlerin başarı şansını arttırması açısından önemlidir. Özellikle gençlerin girişimsel ve tutumsal
davranışlarının oluşmasında girişimcilik eğitiminin büyük önem taşıdığı, söz konusu eğitimin
öğrencilerdeki girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmaya yardımcı olduğu ve kendi işlerini
kurmaya yönlendirdiği ifade edilmektedir11.

TASARIM VE YÖNTEM
Araştırma deneysel olmayan tasarım modelinde tanımlayıcı olarak yapılmış, karşılaştırmalı eğitim
araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini İlk ve Acil Yardım önlisans programı bulunan 107 üniversite
müfredat programı oluşturmaktadır. İlk ve Acil Yardım önlisans programı bulunan kurumların
listesine YÖK Lisans Atlasında tarama yapılarak ulaşılmıştır12. Çalışmanın örneklem seçimi
yapılmaksızın bütün müfredatlara ulaşılması planlanmıştır.
Çalışmanın verilerini İlk ve Acil Yardım önlisans müfredat programlarında yer alan ders isimleri
oluşturmuştur. Ders isimlerine Üniversitelerin resmi web siteleri taranarak ulaşılmıştır. Bu
araştırmada verilerin toplanmasında belgesel tarama tekniği kullanılmıştır. Girişimcilik derslerin
diğer üniversitelerin müfredatlarındaki karşılıkları belirlenerek excel programında veri tabanı
oluşturulmuştur. Değerlendirmede sıklık ve yüzdelik değerleri kullanılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Günümüzde bilgi giderek daha çok elektronik ortamda üretilmekte ve erişimi de web sayfaları
aracılığıyla sağlanmaktadır. Internet’te yer alan web sayfası sayısının artması sonucunda benzer
içeriğe sahip ancak farklı tasarımlarla hazırlanan web siteleri ortaya çıkmıştır. Web sitelerinde yer
alan bilginin kullanıcı beklenti ve özelliklerine göre tasarlanarak sunulması bu bilginin etkin
kullanımı açısından önemlidir 13. YÖK Atlasta 107 İlk ve Acil Yardım önlisans programı
bulunmaktadır. Bu programların %66.4’ü (N:71) devlet, %33.6’sı (N:36) vakıf üniversitesidir. Bu
üniversitelerden 24’ünün (%22.4) resmi web sitesinde müfredatlarına ulaşılamamıştır
Öğrencilere verilen girişimcilik eğitimleri vasıtasıyla, öğrencilerin yakın ya da orta vadeli gelecekte
aldıkları eğitimi kendi dünya görüşleri doğrultusunda yeniden yapılandırarak, girişimsel
aktivitelerde bulunmaları beklenmektedir 14. Müfredatına ulaşılan 83 üniversitenin %69.9’unda
(N:58) girişimcilik dersi bulunmamaktadır. Girişimcilik eğitimi verme oranı %30.1 (N:25)’dir.
Girişimcilik eğitimi veren Üniversitelerin %80’inde seçmeli, %20’sinde ise zorunlu ders olarak
verilmektedir. Girişimcilik dersi üniversitelerin %64’ünde tek dönemde, %24’ünde iki dönemde
%12’sinde ise 4 dönemde de müfredatta yer almaktadır.
10

RAPOSO, M. ve Paço, D. A. (2011). Entrepreneurship Education: Relationship between education and entrepreneurial activity.
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11
SOYLU, A. ve Kepenek, Y. (2008). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri Ve Aldıkları Eğitimin Girişimciliğe
Olan Katkılarının Belirlenmesi: PAU Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği, Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan.
12
YÖK. (2017). 2015-2016 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. Yükseköğretim Kurumu: https://istatistik.yok.gov.tr/
13
UÇAK, NÖ. Çakmak, T., (2009). Web Sayfası Kullanılabilirliğinin Ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi
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14
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Verilecek girişimcilik eğitimi, teorik bilgilerden ziyade, öğrencileri gerçek hayatta iş bitirici insan
konumuna getirecek bilgiler olmalıdır. Öğrencilerin özgüvenlerini kazanmalarını sağlayacak, başarı
ve başarısızlık durumlarında neler yapabileceklerini öğretecek bir eğitim sürecinden geçen
öğrencilerin hayata tutunabilmeleri ve başarı sağlayabilmeleri daha kolay olacaktır.

SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Bilginin sürekli artmasına paralel olarak teknolojinin her geçen gün kendini yenilemesi ülkelerin
eğitim sürecini etkilemektedir. Bu nedenle eğitim programlarının güncel ve yapılan ortamlarının
çağın koşullarına uygun olması gerekmektedir. Özellikle mesleki ve teknik eğitim programlarının
geliştirilmesinde toplumun ihtiyaçları ve ülkenin istihdam alanları göz ardı edilmemelidir; çünkü
mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları, mezun ettiği öğrencileri nitelikli eleman olarak sektöre
kazandırmakla görevlidir.
İlk ve Acil Yardım eğitiminde girişimcilik derslerinin yetersiz düzeyde verildiği görülmektedir.
Girişimcilik prensiplerinin sağlık problemlerinin çözümünde kullanımı açısından İlk ve Acil
Yardım müfredatında bu derse yer verilmesi, yenilikçi ve yaratıcı sağlık girişimcilerin
yetiştirilmesinin yanı sıra sağlık problemlerinin erken dönemde fark edilmesine olanak
sağlayacaktır. Yenilikçilik ve bireysel girişimcilik düzeylerini arttıracağından girişimcilik dersinin
İlk ve Acil Yardım müfredat programlarında yer alması önerilir. Bölüm eğitmenlerinin öncelikle
girişimcilik ile ilgili bilimsel temellere ilişkin ilgili donanımları edinmelerinin, verilecek derslerin
etkinliğini arttıracağı düşünülmektedir.
Araştırma sadece üniversitelerin kendi kurumsal web sitelerinde ilan ettiği derslerin kıyaslanması
ile gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle kıyaslama yapılacak alanlara yönelik eksik veriler de bu
araştırmanın temel kısıtlarından birini oluşturmaktadır
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TURİZMİN TOPLAM İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; VAR
ANALİZİ
Sadettin PAKSOY1

Aslı YENİPAZARLI2

Ela BULUT3

ABSTRACT
Turkey is a rich country in terms of tourism diversity, due to its geographical location. As a result
of this position, tourism incomes and tourism employment are becoming important in terms of
macroeconomic indicators. Tourism is an important leverage for economic growth in developing
countries. After the latest events in our country, the tourism sector has suffered a serious blow. As a
result of the developments experienced in tourism, there have been serious contractions in the
Turkish economy especially in the field of employment. In this study, the effect of the tourism
sector was tried to be measured in the contraction of employment. Domestic and foreign visitor
data and total employment data between 2005 and 2017 were analyzed with Var analysis. In
particular, the recession in the tourism sector in 2016 has seen a sharp contraction in employment
as well. As a result of the var analysis, tourism has come to the conclusion that there is a
considerable influence on employment in the direction of a shock effect response analysis.

Keywords: Tourism, Employment, Var Analysis.
Jel Codes: C22, F62, F63, F66, Z30, Z32
ÖZET
Türkiye coğrafi konumu sebebiyle turizm çeşitliliği olarak zengin bir ülke durumundadır. Bu
konumunun sonucunda turizm gelirleri ve turizm istihdamı makroekonomik göstergeler açısından
önemli hale gelmektedir. Turizm gelişmekte olan ülkelerde iktisadi büyüme için önemli bir
kaldıraç niteliği taşımaktadır. Ülkemizde en son yaşanan olaylar sonrasında turizm sektörü ciddi bir
darbe almıştır. Turizmde yaşanan gelişmeler sonucunda Türkiye ekonomisinde özellikle istihdam
alanında ciddi daralmalar gerçekleşmiştir. Bu çalışmada istihdam alanındaki daralmada turizm
sektörünün etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. 2012-2017 yılları arası çıkış yapan yerli ve yabancı
ziyaretçilerin harcama verileri ile toplam istihdam verileri var analizi ile incelenmiştir. Özellikle
2016 yılındaki turizm sektöründe gerçekleşen daralmanın istihdamda da ciddi bir daralma
gerçekleştirdiği grafiksel olarak izlenmiştir. Var analizi sonucunda turizm de ortaya çıkan bir şokun
etki tepki analizleri doğrultusunda istihdamda dikkate değer bir etkiye sebep olduğu yargısına
ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Turizm, İstihdam, Var Analizi,
Jel Kodları: C22, F62, F63, F66, Z30, Z32

1. GIRIŞ
Turizm gelişmekte olan ülkeler için ekonominin lokomotifi olarak görülmektedir. Bu nedenle
turizmde rekabet edebilirlik ve turizm alt yapısının geliştirilmesi kalkınma politikalarının önemli
1
2
3
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unsurlarından biri halini almıştır. Turizm aynı zamanda niteliksiz iş gücünün de yoğun olarak
kullanıldığı bir alan olduğu için bölgesel kalkınma konusunda da önemi artmaktadır. Ulusal olarak
incelediğimizde ekonominin turizmle birlikte geliştirilmesi; turistlerin ihtiyaçlarını karşılama
amacıyla konaklama, ulaşım faaliyetleri, yiyecek, eğlence, güvenlik, hediyelik eşya, sağlık ve
bankacılık sektörlerindeki arz kapasitesinin geliştirilmesine ilaveten bu sektörlere yapılacak olan
altyapı yatırımlarının yapılabilmesi ile bağlantılıdır. Bu sebepten uluslararası sermaye, tur
operatörleri, ulaşım ve otel hizmetleri gibi yatırımların doğrudan yabancı sermaye olarak turizm
sektörüne girişi sağlanmaktadır (Bahar&Bozkurt,2010:256). Turizm; yatırımları ve iş hacmini
genişletme, gelir artışı oluşturma, döviz sağlama, yeni istihdam alanlarının açılması, bölgesel
kalkınmanın sağlanması, sosyal ve kültürel hayata etki etmesi sebebiyle ülkeler açısından önemi
artmaktadır (Yanardağ ve Avcı, 2012: 41). Turizm aynı zamanda mal ve hizmetlerin satın alımı ile
birlikte tüketimini de kapsadığı için ekonominin birçok sektörünü etki altına almaktadır (Kara vd.
2012). Turizm gelirleriyle birlikte etkilenen bütün sektörler aynı zamanda istihdamı da
etkilemektedirler. İstihdam üzerindeki etki genel olarak 3 şekilde ele alınarak incelenmiştir.
-Turizmin doğrudan istihdama etkisi; konaklama, ulaşım ve yiyecek-içecek işletmeleri ile turizm
büroları gibi bu alanda faaliyet gösteren kamu kuruluşları, sektörde doğrudan istihdamı
sağlamaktadır (Sarı & Uçar, 2010: 339)
-Turizmin dolaylı istihdama etkisi; direkt olarak turizm faaliyetlerini içermeyen ama turizm sektörü
tarafından etkilenen diğer sektörlerdeki istihdam (Tutar vd, 2013:18) dolaylı istihdamı
içermektedir.
-Uyarılmış istihdam ise turizm harcamaları sonucunda gelirleri ve yaşam refahı artan bölge
halkının elde etmiş oldukları geliri, bölge ve dolayısıyla ülke ekonomisinde harcamaları sonucu
iktisadi alandaki diğer sektörlerinde istihdam hacminde artışa neden olmasıdır (Karagöz, 2006: 65).
Teorik olarak turizmin ekonomik büyüme ve istihdam üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu
yaygın olarak literatürde yer almaktadır. Türkiye gibi turizm açısından zengin bir ülkede turizmin
istihdam üzerinde yüksek bir etkiye sahip olduğu kanısı yerleşmiştir. Bu çalışmanın amacı
istihdama olan etkinin ölçülebilmesini ve yaşanan krizler açısından turizm ve istihdam arasındaki
ilişkinin derecesi tespit edilmek istenmiştir. Bu doğrultuda çalışmada 2012:1 – 2017:6 dönemlerine
ait olan istihdam ve ziyaretçi verileri arasındaki ilişki VAR analizi, Toda –Yamamoto ve Granger
nedensellik analizi yöntemleri ile ele alınmıştır.

2. TÜRKIYE’NIN TURIZM GÖSTERGELERI
Türkiye’nin turizm sektöründeki gelişmesi 1990’lı yıllarda başlamıştır. Turizm sektörü yıldan yıla
gelişerek Türkiye sahillerine ziyaretçi akınları gerçekleşmiştir. Son yıllarda turizm sektörünü
çeşitlendiren bir ülke halini almış ve kış turizm açısından ziyaretçi çekmeye başlamıştır.
Türkiye’ye en çok turist Rusya ve Almanya’dan gelmektedir. Son dönemlerde yapmış olduğu
çalışmalar sayesinde Türkiye’yi ziyaret eden kişilerin ülke yelpazesi çeşitlilik göstermiştir.
Türkiye’ye gelen ziyaretçileri milliyetlerine göre incelediğimizde en çok ziyaretçinin yine Türkiye
vatandaşı olduğu Grafik 1 verilerinden anlaşılmaktadır. Toplam ziyaretçi sayısındaki payını dikkate
aldığımızda 2015 yılında %12,05 2016 yılında ise %16,37 oranında gerçekleşmiştir. Yoğun olarak
ziyaretçilerin Almanya ve Rusya’ dan geldiği tablodan anlaşılmaktadır. Rusya’dan gelen ziyaretçi
sayısı toplam ziyaretçi sayısı içinde 2014 yılında %8 iken 2015 yılında %6 2016 yılında ise %2
olarak gerçekleşmiştir. 2015 uçak krizi sonrasında Rusya’dan gelen ziyaretçilerin oranlarında %4
oranında bir azalma gerçekleşmiştir. Türkiye en çok yabancı ziyaretçiyi ortalama %11 oranında
Almanya’dan almaktadır. Almanya’dan gelen ziyaretçi oranları 2013,2014 ve 2016 yılların da
azalma gösterse de bu azalma çok büyük oranlarda gerçekleşmemiştir. Son yıllarda Fransa ve
İtalya’dan gelen ziyaretçi sayılarında azalma gözlenmektedir. Bulgaristan, Gürcistan ve Ukrayna
oranlarında ise 2016 yılında bir artış gözlenmektedir.
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Grafik 1: Milliyetlerine göre ziyaretçi oranları 2011-2016

Kaynak: Tüik

Grafik 2: Turizm gelirlerinin GSYİH içindeki % oranı 2005-2016

Kaynak: Tüik ve dünya bankası verilerinden derlenmiştir.
Grafik 2 verilerinden turizm gelirlerinin GSYİH içindeki payının oldukça düşük olduğu
görülmektedir. Turizm gelirlerinin GSYİH içindeki payı ortalama % 3,41 olarak gerçekleşmiştir.
2005 yılında %4 seviyesinde olmasına rağmen 2015 yılında %3,66 olarak gerçekleşmiştir. Yine
2016 yılında 15 Temmuzunda etkisiyle %2,58 seviyesine gerilediği görülmektedir. Turizm
sektörünün ülkede yaşanan bir krizden en hızlı etkilenen sektörlerden biri olduğu yine grafik 2’den
anlaşılabilir.

3. LITERATÜR
Turizmin ekonomi üzerinde etkisini araştıran birçok çalışma mevcuttur. Türkiye’de yayınlanmış
çalışmaları incelediğimizde çoğunlukla turizm ve büyüme arasındaki ilişkinin analiz edildiği
görülmektedir. Bahar (2006) yılında yapmış olduğu çalışmada turizm sektörünün Türkiye’nin
ekonomik büyümesi üzerindeki etkisini VAR analizi yaklaşımı ile incelemiştir. Türkiye ekonomisi
açısından turizm gelirlerinden GSMH’ya doğru tek taraflı bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu ve
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uzun dönemde turizm gelirlerinin ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Bahar & Bozkurt (2010) yapmış oldukları panel veri analizi yöntemi ile 21 Gelişmekte Olan Ülke
analizinde turizmin ekonomik büyümeyi arttırdığı bulgusuna ulaşmışlardır. Çakmak vd. (2011)
yılında hizmet ticaretinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini eş bütünleşme analizi yöntemi ile
Türkiye açısından incelemiştir ve hizmet ticaretinin ekonomik büyüme üzerinde henüz yeterli etki
göstermediği sonucuna ulaşmıştır. Kara vd.(2012) turizm gelirlerinin çeşitli makro göstergeler ile
ilişkisini 1992-2011 yılları kapsamında Engle - Granger ve Var analizi ile incelemişlerdir. Turizm
sektörünün Türkiye açısından makro değişkenleri etkileyen ve aynı zamanda bu değişkenlerden
etkilenen bir sektör olduğu yargısına ulaşmışlardır. Çetintaş & Bektaş (2008) 1964-2006 yılları
arasında turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ARDL yöntemi ile test etmiş ve
turizm gelirlerinin ekonomik büyümeyi uzun dönemde pozitif yönde etkilediği sonucuna
ulaşmıştır. Yavuz (2006) Türkiye’de turizm gelirlerinin ekonomik büyüme üzerinde etkisini yapısal
kırılmalar ve nedensellik analizi yöntemi ile araştırmıştır ve GSYİH ve turizm gelirlerindeki
kırılmaların kalıcı etki yapmadığı ve 1992-2004 yılları arasında turizm gelirlerindeki artış ile
iktisadi büyüme arasında nedensellik ilişkisinde hem Granger nedensellik hem de Toda Yamamoto
yöntemi kullanarak ilişkinin bulunmadığı yönünde sonuca ulaşmıştır. Turizm gelirleri ile ekonomik
büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır.
İstihdam ve turizmin etkisini inceleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır. Ünlüönen & Şahin (2011)
turizmin istihdam açısından önemini literatür taraması yöntemi ile analiz etmiştir. Turizm
sektörünün diğer sektörlere göre daha çok istihdam alanı sağladığı fakat mevsimsellik etkisinin bu
olumlu sonuçlar üzerinde olumsuz etkilere sebep olduğu sonucuna ulaşmıştır. Turizm sektörünün
istihdam üzerine etkisini inceleyen Tutar vd. (2013) ise SWOT analizi ile yöntemini
kullanmışlardır. Turizmin hizmet ağırlıklı bir sektör ve döviz girişi sağlamasının güçlü yanları
olduğunu, ülkemizde mevsimlik etkisini aşamamasının ve bu sektörde çalışanlarının dil sorunu
yaşamasının zayıf yönleri olduğu sonucuna ulaşmıştır. Turizm konusunda yeterli eğitimin
olmamasının bu sektör açısından bir tehdit içerdiğini belirtmiştir. Sarı & Uçar (2010) turizmin
istihdamdaki yerini ve 2009 krizinin etkilerini incelemiştir. Turizm sektörünün ve istihdamın 2008
krizinin devamında doğrudan istihdamın 2009 ve 2010 yılları arasında azalma gösterdiğini
doğrudan ve dolaylı istihdamın ise 2009 yılında azaldığını fakat stabil kaldığını tespit etmiş ve
gelecek yıllarda artan trend görünümünden dolayı artış gerçekleştirebileceğine dikkat çekmiştir.
Dayananda (2014) yapmış olduğu çalışmada Karnataka’ya turizmin etkisini incelemiştir. Turizm
gelişimi ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğunu, turizmdeki büyümenin istihdam
ve alt yapı üzerinde de pozitif etkiye sebep olduğunu aynı zamanda turizm sektöründe risk ve
belirsizlikler içerdiğini tespit etmiştir. Turizmin Karnataka üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini
tartışmıştır.
Turizmin istihdam üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu düşüncesi yaygındır. Literatür
taramalarından da bu yaygın düşüncenin doğrulandığı görülmektedir. Çalışmanın temel amacı
turizmin Türkiye açısından istihdam üzerindeki etkisini gözlemlemek ve ölçebilmektir.

4. MODEL VE VERI SETI
Çalışmanın temel amacı turizm sektörünün toplam istihdam üzerindeki etkisi ve Rusya ile
yaşanmış olan uçak krizinin de birlikte istihdama yansımasını gözlemleyebilmek amaçlanmıştır.
Özellikle turizmde yaşanan bir krizin istihdamda oluşturabileceği baskı dikkate alınmak istenmiştir.
Modelde toplam istihdam verileri için Tüik tarafından hazırlanmış olan 2012-2017 yıllarına ait
aylık istihdam verileri ile turizm harcama verileri kullanılmıştır. İstihdam ve turizm arasındaki
ilişki var analizi yardımı ile Granger nedensellik ve Toda Yamamoto nedensellik testleri ile
açıklanmaya çalışılmıştır. Data seti logaritması alınmış ve mevsimsellikten arındırılmış seriler
olarak turizm verilerini temsil eden turizm gelirleri lturincsa ve toplam istihdamı temsil eden
lemploysa serilerinden oluşmaktadır. 2012:1 ve 2017:6 aylarını kapsayan veri setleri istihdam ve
turizm gelirleri için tüik verilerinden yararlanılmıştır.
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Grafik 1: Turizm Gelirleri (Harcama verileri) 2012-2017 aylık (LTURINCSA)
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Turizm gelirlerini gösteren Grafik 1 serilerini incelediğimizde 2012’den 2014 yılına kadar geçen
süreçte artan bir trend eğilimi olduğu gözlenmektedir. Bu dönemde Turizm gelirleri aylık olarak
farklı gelir miktarları elde edilmiş olsa da genel olarak turizm verilerinin arttığı söylenebilir. 2015
yılından sonraki dönemde ise bir azalma eğilimi gözlenmektedir. Bu durum ülke içindeki terör ve
siyasi olayların etkisini göstermektedir. Faka 2016 yılında ciddi bir kırılma yaşanmıştır. 2016
yılının 2 ve 3. Dönemini işaret eden bu kırılma 15 temmuz sürecini göstermektedir. Bu durum 15
temmuz darbe girişiminin Türkiye’ye maliyetini de ifade etmektedir. Turizm gelirleri 2014 yılında
34.305 milyon dolar olarak gerçekleşmiş 2015 yılına gelindiğinde ise 31.464 milyon dolar
olmuştur. 2015 yılında 2 milyar 815 milyonluk bir kayıp yaşanmıştır. 2016 yılına gelindiğinde ise
22.107 milyon dolara inmiştir. Bu durum 2015 yılından daha fazla bir gelir kaybını yaklaşık olarak
9 milyar 357 milyon dolarlık turizm gelirlerinde azalmayı ifade etmektedir. Darbe teşebbüsünün
turizm sektörü açısından %29 oranında bir gelir kaybına yol açtığı görülmektedir. Birçok sektörü
etkilediği gibi turizm sektörünü ve dolaylı olarak istihdamı da ciddi bir şekilde etkilemiştir.
Grafik 2: Toplam istihdamı 2012-2017 aylık (LEMPLOYSA)
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İstihdam rakamlarını incelediğimiz zaman ise 2012 yılından 2017’ye kadar dalgalı bir seyir
görülmektedir. Genel olarak istihdam rakamları artış trendi sergilemekte ve kısa dönemlerde
dalgalanmalar görülse uzun dönemde artış trendinden bir kopuş yaşanmamıştır. Ayrıca 2013 yılının
4. dönemi ve 2014 yılının birinci döneminde görülmekte olan kırılma ise ülkemizde yaşanan 17-25
Aralık krizini ve 2014 yılının birinci dönemindeki dolar kurunun yükselmesi üzerine MB ’sının
faiz oranını arttırmış olduğu dönemi göstermektedir. O dönemde yaşanmış olan krizin istihdama
yansıması şeklinde yorumlanabilir. Fakat bu durum çok uzun sürmemiş ve sonrasında tekrar eski
trendi yakalamasıyla etkisini kaybetmiştir. 2016 yılının 2.ve 3. dönemlerine bakıldığında bu sürede
kısa dönemli bir kırılma görülse de artış trendi devam etmiş ve eski seviyesini tekrar yakaladığı
grafik 2’den anlaşılmaktadır. 2016 yılında ki bu kırılma 2015’in son aylarına rastlayan Rus
Uçağının düşürülmesinin sonuçları olarak yorumlanabilir. Rusya’nın bu dönemde yapmış olduğu
ticaret ambargolarının ve Rus ziyaretçilerin azalmasının etkileri bu dönemde ortaya çıkmıştır.
4.1. Birim Kök Testi Analizi
İstihdam ve turizm gelirleri serilerinin birim kök testi analizleri tablo 2’de verilmiştir. ADF testi ile
birim kök sorununu incelediğimiz de serilerin düzeyde mutlak değerde kritik değerden küçük
olduğu görülmektedir. Bu durumda serilerin birim kök içerdiğini H0: Birimkök hipotezinin %1
olasılık değerlerinde reddedilemediği görülmektedir. Birinci dereceden farklarının alındığı
durumda ise yine ADF birim kök istatistiğine mutlak değerde %1 olasılık seviyesine göre H0
hipotezi reddedilmektedir. Bu durumda serilerin birinci dereceden farklarının alınması ve var
analizinin testlerine geçilmesi uygun bulunmuştur.

SERİLER
LEMPLOYSA
ΔLEMPLOYSA

Tablo 2: Augmented Dickey Fuller Birim Kök Testi
KRİTİK
ADF TEST
SERİLER
ADF TEST
DEĞER
-3.105836 [1]
-4.105534*
LTURINCSA
-2.697059 [1]
-8.765357 [1]
-4.107947*
ΔLTURINCSA
-8.667642 [1]

KRİTİK
DEĞER
-4.105534*
-4.107947*

Not: Tek yıldız işareti (*) %1 anlamlılık düzeyini gösterir. Bütün değişkenler için test biçimi olarak düzey değerde sabit
terim ve trend; birinci farklar (Δ) için de sabit terim ve trend kullanılmıştır. Köşeli parantez içindeki değerler
değişkenlerin maksimum 1 gecikme uzunluğu temel alınarak; Akaikeinfocriterion’ne göre belirlenen gecikme
uzunluklarını göstermektedir.

5. VAR ANALIZI
Değişkenlerdeki yapısal etkilerin gözlemlene bilmesi için ekonometrik modeller içinde zaman
serileri yöntemlerinden var analizi yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. İlk olarak Sims (1980)
tarafından ortaya atılan ve içsel değişkenler arasındaki dinamik ilişkilerin ölçülmesini sağlayan
yöntemdir. Var yönteminin uygulanabilmesi için modelde kullanılacak serilerin durağanlaştırılmış
olmaları gerekmektedir. Eğer serilerde durağanlık söz konusu değilse uygun olan bir şekilde
serilerin durağanlaştırılması gerekmektedir. Bu sebeple daha önce yaptığımız ön testler ile
logaritması alınmış, mevsimsel etkilerden arındırılmış serileri birinci farkları alınarak
durağanlaştırma işlemi yapılmıştır. İki değişkenli var modelimiz şu şekildedir:

(1)
(2)
1. ve 2. Modelde α ve b sabit terimleri, β ve δ ise katsayıları, ε1t ve ε2t ise beyaz gürültülü (Whitenoise) hata terimlerini açıklamaktadır. Model analizi Eviews 9 programı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Gecikme uzunluğu tespiti yapılmıştır ve bu analiz sonucunda 7 gecikme ve

1142

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

sonrasının uygun olduğu görülmüştür. 7 gecikme sonucunda elde edilen otokorelasyon test
sonuçları aşağıdaki gibidir:

Lag
0
1
2
3

LogL
282.4399
286.8327
293.9073
298.4824

Tablo 3’ün devamı
4
301.6295
5
305.6737
6
308.6649
7
326.5341
8
327.4577
9
327.7453
10
329.2463
11
333.4962
12
338.7960

Tablo 3: Gecikme uzunluğu testi (Lag Length Criteria)
LR
FPE
AIC
SC
NA
9.37e-08
-10.50716
-10.35846*
8.122656
9.24e-08
-10.52199
-10.22459
12.54738
8.24e-08
-10.63801
-10.19191
7.768998
8.08e-08
-10.65971
-10.06491

5.106555
6.257091
4.402180
24.94942*
1.219892
0.358166
1.755803
4.650936
5.399749

8.39e-08
8.43e-08
8.84e-08
5.31e-08*
6.07e-08
7.14e-08
8.07e-08
8.27e-08
8.23e-08

-10.62753
-10.62920
-10.59113
-11.11449*
-10.99840
-10.85831
-10.76401
-10.77344
-10.82249

-9.884020
-9.736987
-9.550219
-9.924883
-9.660093
-9.371301
-9.128296
-8.989028
-8.889374

HQ
-10.44998
-10.40762
-10.46646
-10.43098

-10.34161
-10.28610
-10.19084
-10.65703*
-10.48375
-10.28648
-10.13499
-10.08724
-10.07911

Tablo 4:VAR Residual Serial Correlation LM Tests sonuçları
Lags
1
2

LM-Stat
1.822624
3.344598

Prob
0.7683
0.5019

3
4

1.987973
3.394634

0.7380
0.4941

5
6
7
8
9
10
11
12

5.323830
3.919041
1.341444
2.421561
5.586484
8.058210
3.202488
8.296000

0.2557
0.4171
0.8543
0.6587
0.2322
0.0895
0.5245
0.0813

Autocorrelasyon LM testinde 12 gecikmeye kadar dikkate alınmıştır ve bunun sonucunda
otokorelasyon sorunu olmadığı, prob değerlerinin %5’den büyük olduğu görülmektedir. Bu
durumda Var analizi için tabloların yorumlanması anlamlıdır. Değişen varyans sorunu dikkate
alındığında (Tablo 4) ise prob değerlerinin %5’den büyük olduğu görülmektedir. Değişen varyans
yoktur null hipotezi reddedilemez ve istatistiki olarak anlamlıdır.
Tablo 4:Heteroskedasticity Tests
Chi-sq
df
Prob.
86.00898
90
0.6833

Yedi gecikmeli modelin karakteristik ters kökleri grafik 3’de verilmiştir. Serilerin karakteristik
Ters kök kriterleri grafik 3’te verilmektedir. Ters kökler grafiğe göre birim çember içerisinde
bulunmaktadır. Lütkepohl’e 1991 göre ters kökler çember içinde kalan bir var modeli durağan bir
süreç içermektedir ayrıca etki-tepki analizi ve standart hata terimlerini yorumlamak uygundur. Bu
süreçte grafiğe göre var modeli sonuçlarını ve yapılacak olan nedensellik analizlerini yorumlamak
istatistiki olarak anlamlıdır.
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Grafik 3:Var Modeli Karakteristik Ters Kökleri
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5.1. Nedensellik Analizi
Literatür taramasının soruncunda yapılmış olan nedensellik analizlerinin bir kısmının büyüme ile
turizm arasında nedensellik ilişkisini tespit ettiğini gözlenmiştir. Aynı şekilde birçok ekonomik
göstergenin de nedeni olarak turizm gelirlerinin tespit edildiği çalışmalarda mevcuttur. Fakat aynı
zamanda nedensellik analizlerinin bir kısmı büyüme ile turizm gelirleri arasında bir nedensellik
olmadığını belirtmektedir. Bu durumda istihdam ile turizm arasında bir nedensellik ilişkisini analiz
etmek gerekmektedir.
Granger nedensellik analizine göre turizmden istihdama doğru bir nedensellik tespit edilmiştir.
Prob değeri %5’den küçüktür ve H0 turizm istihdamın nedeni değildir hipotezi red edilmektedir.
İstihdamdan turizm yönünde bir nedenselliğin olmadığı prob değerinin 0,1263 olduğu
görülmektedir. Toda Yamamoto nedensellik analizinde de Granger nedensellik analizi ile yaklaşık
sonuçlar elde edilmiştir. Turizmden istihdama doğru bir nedensellik tespit edilmiştir. İstihdamdan
turizme doğru bir nedensellik söz konusu değildir. Bu testler sonucunda teoriye uygun olarak
turizmin istihdamı arttırıcı yönde etkiye sahip olduğu ve aralarında tek taraflı bir nedensellik
ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır.
Granger nedensellik analizi
Nedenselliğin yönü
Chi-sq
dlturincsadlemploysa 18.62691
dlemploysadlturincsa 10.08104

Tablo 5: Nedensellik analizi
TodaYamamoto Nedensellik analizi
Prob
Nedenselliğin yönü
Chi-sq
Prob
0.0094
dlturincsadlemploysa
22.59926
0.0020
0.1840
dlemploysadlturincsa
10.10867
0.1825

5.2. Varyans Ayrıştırması
Varyans ayrıştırması sonuçlarını incelendiği zaman ilk dönemde istihdamın tamamının kendisi
tarafından açıklandığı görülmektedir. 5. Dönemde ise %89’u istihdam tarafından açıklanırken
%10’luk bir kısmının turizm tarafından açıklandığı görülmektedir. 10. Dönemde ise istihdamın
%80’inin kendisi tarafından açıklandığı turizm tarafından ise %9 artış ile %19 oranında açıklandığı
görülmektedir. İstihdamın turizm tarafından açıklanması ise 15. periyodda %22 20. Periyodda ise
%24 olduğu görülmektedir. Uzun dönemde istihdamdaki turizm etkisinin azalarak arttığı
görülmektedir.
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Tablo 6: Varyans Ayrıştırması sonuçları DLEMPLOYSA
S.E.
DLEMPLOYSA
DLTURINCSA
0.004813
100.0000
0.000000
0.005241
89.34171
10.65829
0.005812
80.76018
19.23982
0.006007
77.46952
22.53048
0.006110
75.50563
24.49437

Period
1
5
10
15
20

5.3. Etki Tepki Analizi
Grafik 4: Etki Tepki Analizi
Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Response of DLEMPLOYSA to DLEMPLOYSA

Response of DLEMPLOYSA to DLTURINCSA

.006

.006

.004

.004

.002

.002

.000

.000

-.002

-.002

-.004

-.004
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2

Response of DLTURINCSA to DLEMPLOYSA

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Response of DLTURINCSA to DLTURINCSA

.06

.06

.04

.04

.02

.02

.00

.00

-.02

-.02

-.04

-.04
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Grafik 4’de istihdam ve turizm verilerinde meydana gelen bir şok sırasında verilen tepkiler 20
dönemlik süreç için gösterilmektedir. Sağ üst grafik turizmde ortaya çıkan bir şok sırasında
istihdamda ortaya çıkan tepkiyi göstermektedir. Turizmde ortaya çıkan bir şok sonucunda istihdam
1. Dönemden sonra tepki göstermekte ve bu tepki 10. Dönemden sonra etkisini kaybetmektedir.
Turizmde ortaya çıkan bir şok esnasında istihdamda çok büyük bir etkinin ortaya çıkmadığı
görülmektedir.
Turizmden istihdama doğru bir nedensellik tespit edilmiş olsa da istihdam ve turizm arasındaki
ilişkinin zayıf olduğu yargısına ulaşılabilir. Ayrıca korelasyon matrisleri incelendiğinde turizm ve
istihdam arasındaki ilişki 0,26 olarak ayrıca tespit edilmiştir. İstihdamda ortaya çıkan bir şok
karşısında turizmin vermiş olduğu tepki ise sol alt grafikte gözlenmektedir. Bu grafikte aynı
varyans etrafında dalgalanma gerçekleştiğinden dolayı ciddi bir tepkinin ortaya çıkmadığı yargısına
ulaşılabilir. Bu durum nedensellik analizinde istihdamdan turizme doğru bir nedensellik
görülmediği sonucunu da destekler niteliktedir. İktisadi teoriye de uygun olarak turizm istihdam
tarafından açıklanamamaktadır.

6. SONUÇ
Çalışmada, Türkiye’de turizm sektörünün 2012-2017 yılları arasında gerçekleşmiş olan turizm
gelirleri verileri ile toplam istihdama olan etkisi bu dönemlerde gerçekleşen krizlerde dikkate
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alınarak incelenmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi, terör ve güvenlik sorunlarından kaynaklanan
ziyaretçi sayısında azalma ve dolayısıyla sektörde istihdam düzeyi ele alınmıştır. Turizm sektörü
ekonomik anlamda mevsimsel etkiler barındıran bir sektördür.
Turizm ekonomik etkisi bakımından önemli bir sektördür. Doğal ve yapay çevre, yerli halk, ve
ziyaretçiler üzerinde önemlidir. Sosyo-ekonomik bir kavram olarak, turizm ekonomik kalkınmanın
bir motoru, aynı zamanda da çeşitli endüstrileri etkileyen sosyal bir itici güçtür. Bu yüzden, talep
yanlı bir kavram olarak, turizm ziyaretçilerin aktivitelerini ve onların mal ve hizmet gelirlerindeki
rolünü işaret eder. Arz yanından bakıldığında ise turizm ziyaretçiler için üretilen mal ve hizmetlerin
toplamı olarak anlaşılabilir. Turizm temelde istihdam ve dolayısıyla kalkınmanın önemli bir
kaynağı olarak bulunmaktadır.
Çalışmada istihdam ve turizm gelirleri ilişkisinde beklendiği üzere pozitif bir ilişki tahmin ve
beklentileri doğrulamaktadır. Çalışmanın önemi yöntem bakımından özellikle Granger ve TodaYamamato nedensellik analizlerinin etki tepki fonksiyonlarının pratikte geliştirilmiş bir ilişki
yönünü bilimsel, ekonometrik analizle de farklı tekniklerle test etmenin mümkün olduğunu ortaya
koymasıdır.
Yapılan testler göstermektedir ki son zamanlarda yaşanan olaylar sonucunda toplam istihdam
üzerinde turizmde ortaya çıkan gelişmeler çok büyük etkilere yol açmamıştır. Rus Uçağı krizi,
Darbe teşebbüsü ve terör olayları 2016 yılı turizm gelirlerinde 9 milyar 357 milyon dolarlık bir
daralma gerçekleştirmiş olsa da etki tepki analizlerinde görüldüğü üzere 5. Dönemden sonra toplam
istihdam eski seviyesine dönmüştür ve turizm gelirleri ilk 6 aylık dönemde eski yıllarda ortaya
çıkan gelir seviyesine doğru artış eğilimindedir. Yapılan regresyon analizi sonucunda da turizmde
ortaya çıkan %100’lik bir artışın toplam istihdam üzerinde % 2,9 oranında bir artışa neden olduğu
ayrıca tespit edilmiştir. Bu durum ülkemizde turizmin toplam istihdam üzerinde zayıf bir etkiye
sahip olduğunun göstergesidir.
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KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İSTİHDAM EDİLEN
PERSONELİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI
DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIK
GÖSTERİYOR MU?
ATTITUDES TOWARDS PROFESSION OF THE STAFF WORKING
IN HOSPITALITY MANAGEMENT: THE CASE OF ANTALYA
Funda ÖN ESEN1

Cafer TOPALOĞLU2

ABSTRACT
The aim of the study is to determine the opinions of the people working in the tourism sector about
the tourism profession and to determine whether the occupational considerations of the participants
differ according to the demographic variables. Quantitative method was used in the study and
survey technique was used as data collection tool. The sample of the study consists of people
working in 5 star hotels operating in Antalya. The data were collected by convenience sampling
method and a total of 376 questionnaires were taken into consideration. According to the research
result, the employees do their jobs professionally, but they see them as a weary profession. As a
result of the analyzes, there is no significant difference between the occupational thoughts and
gender; There have been significant differences between age, education and whether tourism
education is or not, where tourism education is taking place, the position in which the staff
operates, how many years the staff has been operating, how many years the staff has been working
in the tourism sector, how many rooms are in the hotel, and how many staff are employed at the
hotel.
Keywords: Hospitality Management, Tourism Staff, Professional Attitudes

ÖZET
Çalışmanın amacı, turizm sektöründe çalışan kişilerin turizm mesleği ile ilgili düşüncelerini
belirlemek ve katılımcıların meslek ile ilgili düşüncelerinin demografik değişkenlere göre farklılık
gösterip göstermediğini tespit etmektir. Çalışmada nicel yöntem kullanılmış ve veri toplama aracı
olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın ana kütlesi, Antalya ilinde faaliyet gösteren 5
yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan kişilerden oluşmaktadır. Veriler kolayda örnekleme
yöntemi ile toplanmış, toplam 376 anket değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırma sonucuna göre,
çalışanlar mesleklerini severek yapmakta, ancak yıpratıcı bir meslek olarak görmektedirler. Yapılan
analizler sonucunda, mesleğe ilişkin düşünceler ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunmazken;
yaş, eğitim, turizm eğitimi alıp almadığı, turizm eğitimini nerede aldığı, işletmedeki pozisyonu, kaç
yıldır bu işletmede çalıştığı, kaç yıldır turizm sektöründe çalıştığı, otelde kaç oda olduğu ve dolu
sezonda otelde kaç personel çalıştığı arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Konaklama İşletmeleri, Turizm Personeli, Mesleki Tutum.

1
2

Arş. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turizm Fakültesi, fundaon@gmail.com
Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turizm Fakültesi, ctopaloglu@mu.edu.tr
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1.GİRİŞ
Kitle turizminin tüm dünyada gelişmesi ile birlikte, Türkiye coğrafi avantajları ve iklim
koşullarının da etkisiyle turizm alanında hızlı bir ilerleme sergilemiştir. 1980’li yıllardan
başlayarak devlet desteği ve teşviklerin de yardımıyla kalkındırılmaya çalışılan turizm endüstrisi,
süreç içerisinde istenen altyapı ve fiziksel nitelikleri yüksek turizm tesis yatırımlarına kavuşmuş,
ülkenin kalkınmasında ve istihdamın artmasında itici bir güç olmuştur. Özellikle 2000’li yıllardan
itibaren hızlı bir değişim ve gelişim göstermiş ve tüm dünyada turizm gelirleri ve turist sayısı
bakımından ilk on ülke arasında yer almaya başlamıştır (Roney ve Öztin, 2007:5; Hacıoğlu, 2010:
14). Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; turizm geliri 2016 yılında bir önceki yıla göre
%29,7 azalarak 22 milyar 107 milyon 440 bin $ ve ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2016
yılında bir önceki yıla göre %24,6 azalarak 31 milyon 365 bin 330 kişidir (Türkiye İstatistik
Kurumu, 2017). Yaşanan kriz ve terör olayları, Türkiye’nin durumu vb. nedenlerin, televizyon ve
sosyal medyada çok fazla gündeme geldiği düşünüldüğünde rakamlardaki azalma kaçınılmaz hale
gelmektedir. Buna rağmen, gerek yarattığı turizm geliri, gerekse oluşturduğu istihdam boyutuyla
büyük bir sektör olan turizm sektörü, ülkenin ekonomik gelişimini destekleyen ve önemli katkılar
sağlayan sektörlerden biri olma özelliğini korumaktadır (Martin ve Rodriguez del Bosque, 2008:
263).
Turizm sektörünün ülke ekonomisine yapmış olduğu katkı, turizm pazarında rekabeti arttırmış ve
önemli bir problem olan nitelikli insan gücüne olan ihtiyaç önemini hala korumaktadır. Öyle ki,
yapılan araştırmalar da turizm eğitimi alan nitelikli personelin önemli bir bölümünün sektörde var
olan düşük ücret, mevsimlik istihdam, yorucu ve uzun çalışma saatleri, yönetsel sorunlar vb.
olumsuz koşullar nedeniyle turizm sektöründe çalışmak istemediklerini veya çalışmadıklarını
göstermektedir. Bunun yanı sıra, sektörün hizmet odaklı yapısı ve turistlerin temel ihtiyaçlarından
ziyade psikolojik ihtiyaçlarının da tatmin edilmeye çalışılması, nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı
açık bir şekilde ortaya koymaktadır (Hacıoğlu, 2010: 14).
Hizmetler sektörünün bir alt dalı olan turizm, emek-yoğun bir sektördür. Turizm sektöründe yeni
ve dinamik bir çalışma ortamının bulunması ve üretim ile tüketimin eş zamanlı olması eğitilmiş,
nitelikli insan gücü faktörünü daha da ön plana çıkarmaktadır. Özellikle, konaklama işletmelerinde
hizmet kalitesinin sağlanması ve turist ile çalışan arasında sağlıklı ve kaliteli bir iletişim
gerçekleşmesi için insan gücü faktöründen en verimli şekilde faydalanılması gerekmektedir
(Türkay ve Eryılmaz, 2010: 180; Yurtseven ve Dönmez, 2003:133). Dolayısıyla, motivasyonu
yüksek ve işletmelerine bağlı çalışanlar yaratmak ve onları işletmede tutundurmak gün geçtikçe
önem kazanmaktadır (Küçükusta, 2007: 191). Bu nedenle, hizmet sektörünün önemli bir bileşeni
olan konaklama işletmelerinde istihdam edilen personelin mesleğe yönelik tutumları, başta müşteri
tatminin sağlanması nedeniyle üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu noktadan
hareketle, çalışmada turizm sektöründe istihdam edilen personelin turizm mesleği ile ilgili
düşüncelerini belirlemek amaçlanmıştır.

2.ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Küreselleşme sonucu ortaya çıkan rekabet koşullarında turizm sektörü için hizmet kalitesi oldukça
önem teşkil etmektedir. Turizm sektöründe hizmet kalitesini etkileyen ve devamlılığını sağlayan
unsurların başında konuklarla doğrudan iletişim içerisinde olan personel faktörü yer almaktadır.
Dolayısıyla turizm işletmeleri, konuklarına en kaliteli hizmeti en iyi personelle sunmak
istemektedirler. Bunun için de istihdam edilecek personelin mesleğin gerektirdiği nitelikte bilgiye,
yeteneğe ve sosyal yetkinliğe sahip olmaları ve turizm sektörünü sevmeleri gerekmektedir. Bu
bağlamda, ekonomiye katkısı olan turizm sektöründe istihdam edilen personelin turizm mesleği ile
ilgili düşünceleri önem kazanmaktadır.
Yapılan literatür taraması sonucunda, eğitim alanında çalışan kişilere, ileride sahip olacakları
meslekle ilgili olarak okuyan öğrencilere vb. yapılmış çalışmalara (Şimşek, 2011; Karaman, 2008;
Şanlı ve Saraçlı, 2015; Kaya, 2013); turizm eğitimi alan öğrencilerin kariyer beklentileri, turizm
mesleği ya da turizm sektörü algıları ile ilgili çalışmalara (Üzümcü vd., 2015; İnce ve Kendir,
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2016; Aymankuy ve Aymankuy, 2013; Türker vd., 2016) rastlanmış, ancak turizm sektöründe
çalışan kişilerin meslek ve turizm sektörü algıları ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu noktada çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı ve boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.

3.ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Çalışmanın amacı, turizm sektöründe çalışan kişilerin turizm mesleği ile ilgili düşüncelerini
belirlemek ve katılımcıların meslek ile ilgili düşüncelerinin demografik değişkenlere göre farklılık
gösterip göstermediğini tespit etmektir. Çalışmada nicel yöntem kullanılmış ve veri toplama aracı
olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda yapılan literatür taraması sonucunda
turizm mesleği ile ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla anket formu oluşturulmuştur. Anket
formu iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde mesleğe ilişkin düşüncelerini
ölçmeye yönelik 11 ifade; ikinci bölümünde ise demografik sorular yer almaktadır. Çalışmada
meslekle ilgili düşünceleri ölçmeye yönelik hazırlanan sorular Karaman (2008)’ın çalışmasından
yararlanılarak uyarlanmış ve ifadelere katılım düzeyleri 5’li Likert ile derecelendirilmiştir. İfadeler;
1-Kesinlikle Katılıyorum, 2-Katılıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılmıyorum, 5-Kesinlikle
Katılmıyorum’ a denk gelmektedir.
Çalışmanın ana kütlesi, Antalya ilinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan
kişilerden oluşmaktadır. Araştırma Ekim-Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Veriler kolayda
örnekleme yöntemi ile toplanmış, toplam 376 kullanılabilir anket değerlendirilmeye alınmıştır.
Toplanan veriler bir istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir.

4.VERİLERİN ANALİZİ
Araştırmada öncelikle Cronbach’s Alpha katsayısı kullanılarak ölçeğin güvenilirliği test edilmiş ve
mesleğe ilişkin düşüncelerin Cronbach’s Alpha değerinin α = .80 olduğu ortaya çıkmıştır. Bu
sonuç, ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu ifade etmektedir (Kalaycı, 2016: 405).
Çalışmanın bundan sonraki analizlerinde, başka bir ifadeyle, mesleğe yönelik ifadelerin demografik
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek için öncelikle parametrik ya da
parametrik olmayan testlerden hangisinin yapılmasının doğru olacağını belirlemek amacıyla
Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri ile verilerin normal dağılıma uygunluğu test
edilmiştir. Söz konusu testlerin sonucunda 0,05 anlamlılık düzeyine göre verilerin normal
dağılmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda parametrik olmayan testlerden Mann Whitney U ve
Kruskal Wallis H testlerinin uygulanmasına karar verilmiştir.

5.ARAŞTIRMA BULGULARI
Bu bölüm Antalya’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde istihdam edilen
personelin demografik bilgilerini, mesleğe yönelik tutumlarını ve bu tutumların demografik
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini elde etmeye yönelik olarak tasarlanmıştır.
Ankete verilen cevapların her biri aşağıda tablo halinde özetlenmiştir.
5.1. Demografik Bulgular
Bu bölümde katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim vb. demografik özelliklerine ilişkin bulgular yer
almaktadır. Elde edilen bulgular tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Yaş
18 ve altı
19-25 yaş
26-35 yaş
36-45 yaş
46-55 yaş
56-65 yaş
Eğitim
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Turizm Eğitimi
Evet
Hayır
Turizm Eğitimini
Aldınız?
Kurs
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü

Nerede

Sayı (n)
306
70
Sayı (n)
2
52
154
114
38
16
Sayı (n)
11
125
161
66
13
Sayı (n)
243
133
Sayı (n)

Yüzde (%)
81,4
18,6
Yüzde (%)
,5
13,8
41
30,3
10,1
4,3
Yüzde (%)
2,9
33,2
42,8
17,6
3,5
Yüzde (%)
64,6
35,4
Yüzde (%)

17
131
73
18
4

4,5
34,8
19,4
4,8
1,1

İşletmedeki Pozisyon
Üst Düzey Yönetici
Orta Düzey Yönetici
Alt Düzey Yönetici
Yönetim Görevi Olmayan Çalışan
Kaç yıldır bu işletmede çalışıyorsunuz?
1 yıldan az
1-3 yıl
4-6 yıl
7-9 yıl
10 yıl ve üstü
Kaç yıldır turizmde çalışıyorsunuz?
5 yıl ve altı
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü
Oteldeki Oda Sayısı
151-200 oda
201-250 oda

Sayı (n)
30
127
138
81
Sayı (n)
82
181
94
16
3
Sayı (n)
154
133
61
26
2
Sayı (n)
8
82

Yüzde (%)
8
33,8
36,7
21,5
Yüzde (%)
21,8
48,1
25
4,3
,8
Yüzde (%)
41
35,4
16,2
6,9
,5
Yüzde (%)
2,1
21,8

251 oda ve üstü
Personel Sayısı
101-150 kişi
151-200 kişi
201-250 kişi
251 kişi ve üstü

286
Sayı (n)
1
1
5
369

76,1
Yüzde (%)
,3
,3
1,3
98,1

Katılımcıların çoğu erkeklerden oluşmaktadır (%81,4). Katılımcıların %41’i 26-35 yaş aralığında
ve %30’u 36-45 yaş aralığındadır. Katılımcıların eğitim durumu 161 kişi önlisans, 125 kişi lise
mezunudur. Katılımcıların %64’ü (243 kişi) turizm eğitimi almıştır. Turizm eğitimi alan 131 kişi
lisede eğitim almıştır. Bunu 73 kişi ile önlisans, 18 kişi ile lisans, 17 kişi ile kurs ve 4 kişi ile
lisansüstü takip etmektedir. Katılımcıların %36,7’si alt düzey yönetici, %33,8’i orta düzey yönetici,
%21,5’i yönetim görevi olmayan çalışan ve %8’i üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır.
Katılımcıların %48,1’i şu anki işletmede 1-3 yıl, %25’i 4-6 yıl ve %21,8’i 1 yıldan az süredir
çalışmaktadır. Katılımcıların turizm deneyimine baktığımızda; %41’i 5 yıl ve altı, %35,4’ü 6-10
yıl, %16,2’si 11-15 yıl süredir turizm sektöründe çalışmaktadır. Katılımcıların çalıştıkları otelde
(%76,1) 251 ve üstünde oda bulunmaktadır. Bunu %21,8 ile 201-250 oda ve %2,1 ile 151-200 oda
takip etmektedir. Katılımcıların %98,1’i çalıştıkları otelde 251 kişi ve üzerinde personelin
olduğunu belirtmektedir.
5.2. Ölçek Maddelerine İlişkin Bulgular
Araştırmada kullanılan ölçek maddeleri, 1=Kesinlikle Katılıyorum ile 5=Kesinlikle Katılmıyorum
arasında sıralanan 5’li Likert ile derecelendirilmiştir. Ölçek maddeleri için işaretlenen 1 ve 2
seçenekleri meslekle ilgili ifadelere katıldıklarını, 4 ve 5 seçenekleri ifadeye katılmadıklarını, 3
seçeneği ise ifade ile ilgili kararsız olduklarını göstermektedir.
Tablo 2. Mesleğe İlişkin Düşünceler Ölçeğine İlişkin Verilerin Aritmetik Ortalaması ve Standart Sapması
Mesleğe İlişkin Düşünceler
Art. Ort. Std. Sap.
Mesleğimi severek yapıyorum.
,74
2,02
Mesleğim, kişilik özelliklerime uygundur.
2,60
,75
Mesleğimin statüsü yüksektir.
2,44
,89
Yıpratıcı bir meslektir.
2,46
,87
Mesleğimden yeterince doyum sağlıyorum.
2,49
,85
Mesleğimin ekonomik imkânları yeterlidir.
2,58
,85
Yaptığım işe toplum yeterince saygı duyar ve değer verir.
2,61
,88
Mesleğim, toplumda en güvenilen meslekler arasındadır.
,93
2,64
Mesleğim, toplumun gelişmesine önemli katkı sağlar.
2,54
,80
Mesleki anlamda nitelikli bir arkadaş çevresine sahibim.
2,54
,84
İş arkadaşlarımla entelektüel anlamda düşünce alışverişi yapıyorum.
2,58
,83
1=Kesinlikle Katılıyorum…5=Kesinlikle Katılmıyorum
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Tablo 2’ye göre mesleğe ilişkin düşüncelerden en çok “Mesleğimi severek yapıyorum (2,02)”
ifadesine katıldıkları görülmektedir. En düşük ortalamaya sahip ifade ise “Mesleğim, toplumda en
güvenilen meslekler arasındadır (2,64).” Katılımcıların mesleğe ilişkin düşünceler kısmında yer
alan ifadelere katıldıkları görülmektedir.
5.3. Mesleğe İlişkin Düşüncelerin Demografik Değişkenlere Göre Değişimi
Beş yıldızlı konaklama işletmesinde çalışanların mesleğe ilişkin düşüncelerinin belirlenmesi
amacıyla hazırlanan bu çalışmada, çalışanların mesleğe ilişkin düşüncelerin demografik
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla Mann Whitney U ve
Kruskal Wallis H testlerinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, mesleğe ilişkin
düşünceler ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunmazken; yaş, eğitim, turizm eğitimi alıp
almadığı, turizm eğitimini nerede aldığı, işletmedeki pozisyonu, kaç yıldır bu işletmede çalıştığı,
kaç yıldır turizm sektöründe çalıştığı, otelde kaç oda olduğu ve dolu sezonda otelde kaç personel
çalıştığı arasında anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Mesleğe ilişkin düşünceler ile anlamlı farklılık
gösteren demografik değişkenler aşağıda verilmiştir.
Mesleğe ilişkin düşünceler ile yaş arasında anlamlı farklılık gösteren analiz sonuçları tablo 3’te yer
almaktadır.
Tablo 3. Mesleğe İlişkin Düşüncelerin Yaşa Göre Değişimi
İfadeler

Mesleğimi severek yapıyorum.

Mesleğim kişilik özelliklerime
uygundur.

Yaş
18 ve altı
19-25 yaş
26-35 yaş
36-45 yaş
46-55 yaş
56-65 yaş
18 ve altı
19-25 yaş
26-35 yaş
36-45 yaş
46-55 yaş
56-65 yaş

n
2
52
154
114
38
16
2
52
154
114
38
16

Sıra Ort.
279,75
214,91
193,99
180,86
157,83
165,66
306,75
174,98
200,78
193,03
153,26
150,88

X2

p

14,065

,015

13,454

,019

p< 0,05

Tablo 3’e göre mesleğe ilişkin düşünceler ile yaş değişkeni arasında anlamlı farklılık gösteren iki
ifade olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, “Mesleğimi severek yapıyorum” (p=,01, p<0,05) ve
“Mesleğim kişilik özelliklerime uygundur” (p=,01, p<0,05) ifadeleri ile yaş değişkeni arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. 18 yaş ve altında olan katılımcıların
bu ifadelere katılma oranları diğer yaş gruplarına göre daha yüksektir.
Mesleğe ilişkin düşünceler ile eğitim değişkeni arasında anlamlı farklılık olup olmadığını gösteren
analiz sonuçları tablo 4’te yer almaktadır.
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Tablo 4. Mesleğe İlişkin Düşüncelerin Eğitime Göre Değişimi
İfadeler

Yıpratıcı bir meslektir.

Mesleğim, toplumda en güvenilen
meslekler arasındadır.

Mesleğim, toplumun gelişmesine
önemli katkı sağlar.

Mesleki anlamda nitelikli bir
arkadaş çevresine sahibim.

İş arkadaşlarımla entelektüel
anlamda düşünce alışverişi
yapıyorum.

Eğitim
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü

n
11
125
161
66
13
11
125
161
66
13
11
125
161
66
13
11
125
161
66
13
11
125
161
66
13

Sıra Ort.
185,41
207,52
190,93
162,37
110,73
265,41
205,10
177,84
180,82
134,85
215,32
205,26
183,86
178,39
113,42
239,23
199,23
186,10
177,58
127,62
223,64
207,37
181,34
177,14
123,69

X2

p

5,913

,003

14,938

,005

12,630

,015

9,589

,048

12,651

,013

p< 0,05

Tablo 4’e göre mesleğe ilişkin düşünceler ile eğitim değişkeni arasında anlamlı farklılık gösteren
beş ifade olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, “Yıpratıcı bir meslektir” ifadesini lise mezunu,
“Mesleğim, toplumda en güvenilen meslekler arasındadır”, “Mesleğim, toplumun gelişmesine
önemli katkı sağlar”, “Mesleki anlamda nitelikli bir arkadaş çevresine sahibim” ve “İş
arkadaşlarımla entelektüel anlamda düşünce alışverişi yapıyorum” ifadelerini ortaokul mezunu olan
katılımcıların algılamaları daha yüksektir.
Mesleğe ilişkin düşünceler ile turizm eğitimi alıp almama değişkeni arasında anlamlı farklılık olup
olmadığını gösteren analiz sonuçları tablo 5’te yer almaktadır.
Tablo 5. Mesleğe İlişkin Düşüncelerin Turizm Eğitimi Durumuna Göre Değişimi
İfadeler
Turizm Eğitimi Durumu
n
Sıra Ort.
U
Evet
243
200,45
Yaptığım işe toplum yeterince
13254
saygı duyar ve değer verir.
Hayır
133
166,66
Evet
243
203,58
12494
Mesleğim, toplumun gelişmesine
önemli katkı sağlar.
Hayır
133
160,94
p< 0,05

p
,002
,000

Tablo 5’e göre mesleğe ilişkin düşünceler ile turizm eğitimi durumu değişkeni arasında anlamlı
farklılık gösteren iki ifade olduğu görülmektedir. Anlamlı çıkan iki ifadeyi turizm eğitimi alan
katılımcıların almayanlara göre algılamaları daha yüksektir.
Mesleğe ilişkin düşünceler ile turizm eğitimini aldığı yer değişkeni arasında anlamlı farklılık olup
olmadığını gösteren analiz sonuçları tablo 6’da yer almaktadır.
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Tablo 6. Mesleğe İlişkin Düşüncelerin Turizm Eğitimini Aldığı Yere Göre Değişimi
İfadeler
Turizm Eğitimini Aldığı Yer
n
Sıra Ort.
X2
Kurs
17
134,76
Lise
131
127,94
Mesleğimi severek
Önlisans
73
118,34
9,804
yapıyorum.
Lisans
18
86,14
Lisansüstü
4
101,38
Kurs
17
126,85
Lise
131
131,76
Mesleğim kişilik
Önlisans
73
114,91
14,439
özelliklerime uygundur.
Lisans
18
73,67
Lisansüstü
4
128,75
Kurs
17
136,41
Lise
131
129,20
Önlisans
73
117,34
11,456
Mesleki anlamda nitelikli bir
arkadaş çevresine sahibim.
Lisans
18
90,44
Lisansüstü
4
52,13
p< 0,05

p

,044

,006

,022

Yapılan analiz sonucunda turizm eğitimini aldığı yer ile mesleğe ilişkin düşünceler arasında
anlamlı farklılık gösteren üç ifade ortaya çıkmıştır. Kurs mezunlarının “Mesleğimi severek
yapıyorum” (p=,04) ve “Mesleki anlamda nitelikli bir arkadaş çevresine sahibim” (p=,02)
ifadelerini, turizm eğitimini lisede alan katılımcıların ise “Mesleğim kişilik özelliklerime
uygundur” (p=,00) ifadesini algılamaları daha yüksektir.
Mesleğe ilişkin düşünceler ile katılımcıların işletmedeki pozisyonu arasında anlamlı farklılık olup
olmadığını gösteren analiz sonuçları tablo 7’de yer almaktadır.
Tablo 7. Mesleğe İlişkin Düşüncelerin Katılımcıların İşletmedeki Pozisyonuna Göre Değişimi
İfadeler
Pozisyon
N
Sıra Ort.
X2
P
Üst düzey yönetici
30
147,08
Orta Düzey Yönetici
127
183,64
Yıpratıcı bir
8,015
,046
meslektir.
Alt düzey yönetici
138
191,13
Yönetim görevi olmayan çalışan
81
206,97
p< 0,05

Analiz sonucuna göre, katılımcıların işletmedeki pozisyonu ile mesleğe ilişkin düşünceler
arasından sadece “Yıpratıcı bir meslektir” (p=,04) ifadesinde anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır
ve bu ifadeyi yönetim görevi olmayan çalışanların diğer pozisyondaki çalışanlara oranla
algılamaları daha yüksektir.
Mesleğe ilişkin düşünceler ile katılımcıların işletmedeki çalışma yılı değişkeni arasında anlamlı
farklılık olup olmadığını gösteren analiz sonuçları tablo 8’de yer almaktadır.
Tablo 8. Mesleğe İlişkin Düşüncelerin Katılımcıların İşletmedeki Çalışma Yılına Göre Değişimi
İfadeler
İşl. Çalışma Yılı
N
Sıra Ort.
X2
P
1 yıldan az
82
214,41
1-3 yıl
181
183,82
4-6 yıl
94
180,24
10,383
,034
Mesleğimi severek yapıyorum.
7-9 yıl
16
165,66
10 yıl ve üstü
3
143,17
1 yıldan az
82
208,44
1-3 yıl
181
194,12
Yıpratıcı bir meslektir.
4-6 yıl
94
156,21
13,925
,008
7-9 yıl
16
207,09
10 yıl ve üstü
3
217,00
p< 0,05
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Tablo 8’e göre iki ifade anlamlı farklılık göstermektedir. Bir yıldan az süredir aynı işletmede
çalışan katılımcıların “Mesleğimi severek yapıyorum” (p=,03) ifadesini, 10 yıl ve üstü süredir aynı
işletmede çalışan katılımcıların ise “Yıpratıcı bir meslektir” (p=,00) ifadesini algılamaları daha
yüksektir.
Mesleğe ilişkin düşünceler ile katılımcıların turizm sektöründeki çalışma yılı değişkeni arasında
anlamlı farklılık olup olmadığını gösteren analiz sonuçları tablo 9’da yer almaktadır.
Tablo 9. Mesleğe İlişkin Düşüncelerin Katılımcıların Turizmde Çalışma Yılına Göre Değişimi
İfadeler
Turizmde Çalışma Yılı
N
Sıra Ort.
X2
P
5 yıl ve altı
154
196,54
6-10 yıl
133
195,81
Mesleğim kişilik özelliklerime
11-15 yıl
61
176,78
11,039
,026
uygundur.
16-20 yıl
26
138,23
21 yıl ve üstü
2
94,00
5 yıl ve altı
154
183,26
6-10 yıl
133
173,56
Mesleğim, toplumda en
11-15 yıl
61
222,06
13,893
,008
güvenilen meslekler arasındadır.
16-20 yıl
26
223,54
21 yıl ve üstü
2
106,50
p< 0,05

Yapılan analiz sonucunda, katılımcıların turizm sektöründe çalışma yılı ile meslek hakkındaki
düşünceler arasında iki ifadede anlamlı farklılık görülmüştür. 5 yıl ve altı süredir turizm sektöründe
çalışanlar “Mesleğim kişilik özelliklerime uygundur” ifadesini, 16-20 yıldır sektörde çalışanlar ise
“Mesleğim, toplumda en güvenilen meslekler arasındadır” ifadesini daha güçlü bir şekilde
algılamaktadır.
Mesleğe ilişkin düşünceler ile katılımcıların çalıştıkları oteldeki oda sayısı değişkeni arasında
anlamlı farklılık olup olmadığını gösteren analiz sonuçları tablo 10’da yer almaktadır.
Tablo 10. Mesleğe İlişkin Düşüncelerin Katılımcıların Çalıştıkları Oteldeki Oda Sayısına Göre Değişimi
İfadeler
Oteldeki Oda Sayısı
N
Sıra Ort.
X2
P
151-200 oda
8
173,31
Mesleğimde yeterince doyum
201-250 oda
82
213,64
6,454
,040
sağlıyorum.
251 ve üstü
286
181,72
p< 0,05

Analiz sonucunca göre, oda sayısı ile meslekle ilgili düşünceler arasında sadece “Mesleğimde
yeterince doyum sağlıyorum” (p=,04) ifadesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya
çıkmıştır. Bu ifadeyi 201-250 odası bulunan bir işletmede çalışan katılımcıların algılamaları daha
yüksektir.
Mesleğe ilişkin düşünceler ile katılımcıların çalıştıkları oteldeki personel sayısı değişkeni arasında
anlamlı farklılık olup olmadığını gösteren analiz sonuçları tablo 11’de yer almaktadır.
Tablo 11. Mesleğe İlişkin Düşüncelerin Katılımcıların Çalıştıkları Oteldeki Personel Sayısına Göre Değişimi
İfadeler
Personel Sayısı
N
Sıra Ort.
X2
P
101-150 kişi
1
255,50
151-200 kişi
1
11,00
Mesleğim kişilik özelliklerime
8,260
,041
uygundur.
201-250 kişi
5
94,00
251 ve üstü
369
190,08
p< 0,05

Analiz sonucunca göre, personel sayısı ile meslekle ilgili düşünceler arasında sadece “Mesleğim
kişilik özelliklerime uygundur” (p=,04) ifadesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya
çıkmıştır. Bu ifadeyi 101-150 kişinin çalıştığı bir işletmede çalışan katılımcıların algılamaları daha
yüksektir.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonuçlarına göre, turizm sektöründe çalışan kişilerin mesleğe yönelik düşüncelerinin
olumlu olduğu söylenebilir. Çalışanlar mesleklerini severek yapmakta, ancak yıpratıcı bir meslek
olarak görmektedirler. Özellikle genç turizmciler (18 yaş ve altı), mesleklerini sevmekte ve
kişiliklerine uygun olduğunu düşünmektedirler. Bu sonuç turizme yeni katılan gençlerin sektörde
çok fazla deneyime sahip olmadıkları şeklinde yorumlanabilir.
Turizm sektöründe çalışan erkek ve kadınların meslekle ilgili düşünceleri arasında anlamlı bir fark
olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum turizm mesleğine yönelik hem kadın hem de erkek çalışanların
benzer düşüncelere sahip olduğunu göstermektedir.
Lise ve ortaokul mezunu olan katılımcıların turizm mesleğine yönelik düşüncelerinin eğitim
seviyesi yüksek olan kişilere göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Lisansüstü mezunu olan
çalışanların ortaokul, lise, önlisans ve lisans mezunu olan çalışanlara göre daha olumsuz
düşüncelere sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu durumun lisansüstü pozisyonunda olan
katılımcıların turizm sektöründe daha uzun süre çalışmış ve şartları deneyimlemiş olmalarından
kaynaklandığı söylenebilir.
Turizm sektöründe yönetim görevi olmayan çalışanların mesleği yıpratıcı bir meslek olarak
gördükleri belirlenmiştir. Bu durumda yönetim görevi olmayan personelin genelde genç kesim
olduğu düşünüldüğünde, turizm sektörü ile yeni tanışan çalışanların daha yolun başında meslek ile
ilgili kötü bir intibaa sahibi oldukları yorumu yapılabilir.
Bulundukları işletmede bir yıldan az zamandır çalışan katılımcılar, mesleklerini severek yapmakta
ancak uzun yıllardır çalışanlar turizm mesleğini yıpratıcı olarak görmektedirler. Bu doğrultuda,
turizm mesleği ile ilgili görüşlerde aynı işletmede kısa süre çalışanlar ile uzun süre çalışanlar
arasında büyük bir fark olduğu söylenebilir. Kısa süre çalışanlar mesleği severek yaptıklarını dile
getirirken, uzun yıllardır çalışanlar turizm mesleğinden soğuduklarını ve oldukça yıpratıcı bir
meslek olduğunu dile getirmektedir. Ayrıca bu sonuç genç katılımcıların (18 ve altı) düşünceleriyle
de örtüşmektedir.
Turizm mesleği ile ilgili düşünceler ile sektörde çalışma yılı arasında da anlamlı bir fark olduğu
belirlenmiştir. Kısa süredir sektörde olan çalışanlar turizm mesleğinin kişiliklerine uygun
olduğunu, uzun yıllardır çalışanlar ise mesleğin toplumda güvenilir olduğunu düşünmektedirler. Bu
bağlamda, kısa zaman sektörün içinde olan katılımcılar henüz mesleği kendileriyle bağdaştırdıkları,
uzun yıllardır turizm sektöründe olan katılımcıların ise mesleğe farklı bakış açısından baktıkları
yorumu yapılabilir.
Araştırma sonuçları, turizm sektöründe çalışanların mesleğe ilişkin düşüncelerine ilişkin önemli
bulgular ortaya koymuştur. Bu bulgular doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulabilir:
 Eğitim seviyesi arttıkça turizm mesleğine ilişkin düşüncelerin olumsuz olduğu dikkate
alındığında, turizm sektöründeki durumun yetkililer tarafından yeniden sorgulanması,
iyileştirme çabalarının hızlandırılması ve konuya ilişkin araştırmaların yapılması
gerekmektedir.
 Turizm sektöründe çalışan gençlerin her ne kadar mesleklerini severek yapsalar da, kişilik
özelliklerine uygun olduğunu düşünseler de, yönetim görevi olmadıkları için yıpratıcı bir
meslek olarak gördükleri ortaya çıkmıştır. Bu noktada, genç nesil için turizm mesleği ile
ilgili eğitim programları hazırlanmalı, eğitimlerini tamamladıkları takdirde gelecekte farklı
pozisyonlarda olabileceklerine dair bilgilendirme yapılmalıdır.
6.1. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler
Araştırmanın en önemli kısıtı sadece beş yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan kişilerden
oluşmasıdır. Diğer bir kısıt, araştırmanın sadece Antalya bölgesinde yapılmasıdır. Gelecek
çalışmalar, farklı bölgelerde, farklı konaklama işletmelerinde uygulama ve kıyaslama yapılabilir,
yerel paydaşların görüşleri alınabilir.
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TURİZM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM ARTIRMADA
KÜLTÜREL ZEKÂNIN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE ROLE OF CULTURAL INTELLIGENCE FOR
INCREASING EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR
Senem YAZICI1
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GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Türkiye’de, 1980 yılından itibaren artan turizm yatırımları ile turizm gelişimi hızlanmıştır. Yerli ve
yabancı turizm yatırımları geliştikçe, turizmde çalışacak kalifiye eleman ihtiyacı da hızla artmıştır.
2016 yılında, Türkiye’ye 35 farklı ülke ve kültürden 31 milyonun üzerinde turist gelmiştir
(TÜRSAB, 2017). Çok farklı ülke ve kültürden gelen turistlerden dolayı; turizmde çalışan kişilerin
kendi kültürlerinin yanında birden fazla kültüre adapte olarak çalışma zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır. Kişilerin farklı kültürlere çabuk kolay adapte olabilmeleri ile "Kültürel Zeka"
seviyeleri arasında doğru orantı olduğu yapılan çalışmalarda bulunmuştur (Ott ve Michailova,
2016; Büyükbeşe ve Yıldız, 2016; Mercan, 2016). Kültürel Zeka kavramını ilk ortaya atanlar
Earley ve Ang (2003)'a göre, kültürel zeka seviyesinin yüksek olması durumunda çalışanlarda
yüksek adaptasyon ve performans görülmektedir. Turizmde çalışanlar doğal olarak çok kültürlü
ortamlarda çalışmaktadırlar. Fakat kültürel zekânın istihdamı etkileyen bir faktör olup olmadığı
henüz araştırılmamıştır. Bu araştırmanın amacı, çok kültürlü bir ortamda çalışmak zorunda olacak
olan turizm öğrencilerinin kültürel zekâ boyutlarına göre sevilerini ölçmek ve alt boyutların
cinsiyet ve yaş değişkenleri ile anlamlı bir ilişkisi olup olmadığı tespit etmektir.

LİTERATÜR TARAMASI
Turizmde istihdam sorunları uzun zamandır çalışılan bir alandır (Demirkol, Fidan ve Pelit, 2004;
Yıldız, 2011; Ünlüönen ve Şahin, 2011; Yanardağ ve Avcı, 2012; Tutar, Alpaslan, Tutar ve Erkan,
2013; Uğuz ve Topbaş, 2016; Aksu, Yıldırım ve Özcan, 2016; Giritlioğlu ve Özlü, 2016). Bugüne
kadar yapılan çalışmalarda, turizmde istihdam sorunlarının başında turizm sektör çalışanlarının
işgücü devir hızının yüksek olması olarak görülmektedir (Ünlüönen ve Şahin, 2011; Yanardağ ve
Avcı, 2012; Giritlioğlu ve Özlü, 2016). Diğer taraftan, turizmin çok değişkenli, kültürlü ve birçok
meslekten farklı bir yapıya sahip olması da istihdamı etkileyen durumları ortaya çıkarmaktadır
(Duygu ve Akbıyık, 2016; Mercan, 2016). Seyahatlerin, vize alımlarının ve yasal şartların
kolaylaşması dolayısı ile farklı ülkelerde çalışmayı ya da seyahat etmeyi teşvik etmektedir. Bu ise,
çok kültürlü çalışma ortamlarının hızla artması anlamına gelmektedir. Çok kültürlü çalışma
ortamlarında kişilerin kültürel adaptasyonu çalışma performanslarına direkt yansımaktadır (Yeşil,
2010). Bu çerçevede bakılması gereken kişilerin kültürel zekâ seviyelerinin yüksek olup
olmadığıdır.
2003 yılında Earley ve Ang tarafından yayınlanan "Kültürel Zekâ" kitabı ile kuramsal öneri olarak
başlayan "Kültürel Zekâ" kavramı, günümüze kadar yapılan çalışmalar ile güvenirliliğini
kanıtlamış ve kabul görmüştür (Ott ve Michailova, 2016). 2009 yılından itibaren, Türkiye'de de
1
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kültürel zekâ üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmıştır (Yeşil, 2009; Yeşil, 2010; Şahin, 2011;
Şahin ve Gürbüz, 2012; Şahin, Gürbüz, Köksal ve Ercan, 2013; İlhan ve Çetin, 2014a; İlhan ve
Çetin, 2014b; Çetin, 2014; Aslan ve Aslan, 2015; Yılmaz ve Kaya, 2015; Çalışkan, Ünal,
Kalafatoğlu, Akün ve Üçler, 2015; Büyükbeşe ve Yıldız, 2016; Mercan, 2016; Çakan, Buturak,
Özçiçek, Koçak, Rezaki, Özpolat ve Oğuztürk, 2016; Dilek ve Topaloğlu, 2017). Yapılan
araştırmalardan sadece üç makale turizm sektöründe kültürel zekânın etkilerini belirleme üzerinedir
(Aslan ve Aslan, 2015; Yılmaz ve Kaya, 2015; Dilek ve Topaloğlu, 2017).
Earley ve Ang (2003) kültürel zekâyı “bireyin farklı kültürel ortamlarda etkin bir şekilde
çalışabilme ve yönetebilme yeteneği” olarak tanımlamışlardır. Early ve Mosakowski (2004:139)
kültürel zekâ tanımını detaylandırarak; “bireyin farklı kültürlerden olan bir kişinin alışık
olmadığımız ve açık olmayan davranış, jest, el kol hareketlerini o kişinin arkadaşları ya da aynı
kültüründen olan insanlar gibi anlaması ve yorumlaması” olarak yapmışlardır. Earley and Ang
(2003)’ın kültürel zekâ modeli dört alt boyuttan oluşmaktadır; meta-bilişsel kültürel zekâ, bilişsel
kültürel zekâ, motivasyonel kültürel zekâ ve davranışsal kültürel zekâ (Earley ve Ang, 2003).
İşletmelerde çalışanların kültürel zekâ seviyelerinin yüksek olması durumunda, iş ortamlarına daha
hızlı adapte olabilecekleri ve müşteri ilişkilerini olumlu olarak etkileyeceğini yapılan çalışmalar
göstermektedir Yılmaz ve Kaya, 2015; Aslan ve Aslan, 2015; Yılmaz ve Kaya, 2015; Dilek ve
Topaloğlu, 2017). Özellikle, turizm gibi çok kültürlü ortamlarda çalışanların bu konuda çalışma
hayatına başlamadan önce bu bilince sahip olmaları önemlidir. Yazın taramasında, yapılan
çalışmaların çalışanların eğitimlerini aldıktan ve iş hayatına başladıktan sonraki süreçte kültürel
zekâlarını ölçme ya da tespit etme üzerine olduğu görülmüştür. Bu araştırmada, turizmde çalışmaya
hazırlanan ve henüz eğitimini almakta olan kişilerin, kültürel zekâ seviyelerinin ölçülmesi üzerine
bir araştırma yapılması hedeflenmiştir.

TASARIM VE YÖNTEM
Araştırmanın örneklemi, Muğla’da Turizm Fakültesi 3. sınıfta okuyan toplam 372 öğrenciden basit
tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilmiştir. İlhan ve Çetin (2014a) tarafından Kültürel Zekâ ölçeği
Türkçe’ye çevrilerek; Türkçe ölçeğin orjinal ölçek gibi bireylerin kültürel zekâlarını ölçmek
amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir (Aslan ve
Aslan, 2015; Çalışkan ve diğerleri, 2015; Koçak ve Özdemir, 2015; İpekçi, 2016; Baltacı, 2017).
Bu çalışmada İlhan ve Çetin (2014a) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Kültürel Zekâ ölçeği
kullanılarak veriler toplanmıştır. Toplamda 246 anketin kullanılabilir olduğu belirlenmiş ve
verilerin analizi “SPSS 22.0” istatistik paket programından yararlanılarak yapılmıştır. Verilerin
tanımlayıcı istatistikleri yapılmıştır. Öğrencilerin Kültürel Zekâ ölçeğine verdikleri cevaplara
ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Kültürel zekânın alt boyutları
ile yaş değişkeni arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile ANOVA testi yapılmıştır. Cinsiyet
değişkeni ile kültürel zekânın alt boyutları arasında farklılık olup olmadığını tespit etmek için t-test
kullanılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Anketin demografik sorularına verilen cevaplara göre frekans değerleri bulunmuştur. Anketi
cevaplayan turizm öğrencilerinin %41,5’i kadın; %58,5’i erkeklerden oluşmaktadır. Öğrenciler
%97,2’si 18-25 yaş arası; %2,4’ü 26-30 yaş arası ve %0,4’ü 31-35 yaş arasındadır. Evli olanlar
%0,4 ve bekâr olanlar %99,2’dir. Sektörde staj yapanlar %79,7; yapmayanlar %19,9’dur. Turizm
öğrencilerinin %61’i kendi işinde; %26,4’ü devlet işinde; %11,4’ü özel sektörde; %1,2’si ise
çalışmayacağını belirtmişlerdir. Yurtdışına giden öğrenci sayısı %11,4; gitmeyen %88,6’dır.
Yabancı arkadaşı olanlar %83,3; olmayanlar %16,7’dir. %80,1’i üniversite eğitim dilinin İngilizce
olması; %19,9’u olmamasını seçmiştir. Yapılan faktör analizi sonuçları doğrultusunda orijinal
ölçekte olduğu gibi 4 faktörlü (meta-bilişsel kültürel zekâ, bilişsel kültürel zekâ, motivasyonel
kültürel zekâ ve davranışsal kültürel zekâ) ve 20 ifadeden oluşan yapının toplam varyansı %56,594
oranında tanımladığı bulunmuştur. KMO değeri 0,837 olarak bulunmuştur.
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Turizm öğrencilerinin kültürel zekâ seviyeleri ortalama bir seviyede yüksek (Ort:4,68,
Std.Sapma:0,813) olduğu bulunmuştur. Kültürel zekaya ait alt boyutlardaki en yüksek ortalama
motivasyonel (Ort:5,24, Std.Sapma:1,189) ve meta-bilişsel (Ort:5,22,
Std.Sapma:1,067)
boyutlarında, davranışsal boyutun (Ort:4,77, Std.Sapma:1,176) ortalama değerde olup; en düşük
ortalamanın ise biliş boyutta (Ort:3,83, Std.Sapma:1,126) olduğu tespit edilmiştir. Her bir kültürel
zeka boyutunda yüksek çıkan değişkenler ise; motivasyonel boyutta “Farklı kültürden insanlarla
etkileşim kurmaktan zevk alırım” (Ort:5,92, Std.Sapma:1,09), bilişsel boyutta “Diğer kültürlerin
dini inançlarını ve kültürel değerlerini bilirim” (Ort:4,54, Std.Sapma:1,407), meta-bilişsel boyutta
“Farklı kültürel geçmişe sahip insanlarla etkileşim kurarken kullandığım kültürel bilgilerin
farkındayım” (Ort:5,29, Std.Sapma:1,269), “Bana yabancı bir kültürden gelen insanlarla etkileşim
kurarken kültürel bilgimi ayarlarım” (Ort:5,26, Std.Sapma:1,386), davranışsal boyutta ise
“Konuşma davranışlarımı (örneğin; ses tonu, aksan vb.) kültürlerarası iletişimin gereklerine göre
ayarlarım” (Ort:4,95, Std.Sapma:1,596); “Farklı kültürlerarası durumlara uyum sağlamak için
duruma göre duraksar ya da sessiz kalırım” (Ort:4,87, Std.Sapma:1,680). Öğrencilerin kültürel zekâ
boyutlarında cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık
göstermediği bulunmuştur.

SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Yapılan çalışma sonucunda turizm öğrencilerinin kültürel zekâlarının ortalama bir seviyede yüksek
olduğu bulunmuştur. Kültürel zekâya ait alt boyutlardaki en yüksek ortalama motivasyonel ve
metabilişsel boyutlarında, davranışsal boyutun ortalama değerde olup; en düşük ortalamanın ise
biliş boyutta olduğu tespit edilmiştir. Turizm öğrencileri ile yapılan bu çalışmada, Çetin (2014)
tarafından yapılan uzak yol kaptanlarının kültürel zekâ seviyeleri ve Demirel ve Demirel (2016)
Erasmus öğrencilerinin kültürel zekâ seviyeleri ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca, kültürel
zekânın yüksek olması durumunda kişilerin çabuk adapte olabildikleri (Ang, Van Dyne, Koh, Ng,
Templer, Tay ve Chandrasekar, 2007), performanslarının arttığı (Lee ve Sukoco, 2010) ve iş
hayatlarına olumlu yönde etki ettiği (Earley ve Peterson, R. S. (2004) yapılan çalışmalarda
bulunmuş olup; bu öğrencilerin kültürel zekâ seviyelerinin mezun olmadan önce artırılmasına
yönelik yapılacak her gelişim ve öğretim çalışmalarının doğrudan etkileyeceği anlaşılmaktadır.
Turizmde çalışanların çok kültürlü ortamlarda çalışmaları için kültürel farklılıkları anlayabilmek ve
adapte olabilmek için kişisel yeteneklerini geliştirmeleri gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu gelişimin
sağlanması ise kültür derslerinin, kültürel yetenekleri geliştirilebileceği aktivitelerin, ERASMUS
değişim programına katılımın, çok kültürlülüğün yaşanabileceği karma sınıfların, yabancı öğrenci
sayısının artırılması ile mümkün olabilir.
Turizmin istikrarlı ve sürdürülebilir yapıya sahip olabilmesi için istihdam sorunlarının ilk sırada
çözümlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yapılan araştırmalar ve öneriler sorun tespit etme
çalışmalarından daha ileriye gitmemiştir. Turizm sektörünün istihdam sorunları oldukça aşikâr
iken, pratikte daha etkili ve çözüm odaklı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışma, kültürel
zekânın geliştirilmesi gereken bir yetenek olduğunu varsayarak, potansiyel turizm öğrencilerinin
üniversite yıllarında bu yeteneğe sahip olmaları durumunda, istihdamın artacağı yönündedir.
Bu çalışmanın kısıtları arasında, tek bir bölgede bulunan üniversite öğrencileri üzerine yapılmış
olması bulunmaktadır. Bundan dolayı ileride coğrafik açıdan farklı bölge ve üniversiteleri de
kapsayan bir çalışma yapılması önerilmektedir. Ayrıca, turizm öğrencileri ve mezun olmuş ve
sektörde çalışmakta olan kişiler arasında yapılacak bir karşılaştırma da kültürel zekânın
geliştirilmesinde önemli bilgiler verecektir.
Sonuç olarak, farklı kültürler ile bir arada yaşama, eğitim görme (Erasmus programına katılma) ya
da çalışmanın kültürel zekânın gelişmesi için çok önemli olduğu tespit edilmiştir. Turizm
sektöründe çalışacak öğrencilerin kültürel zekâlarının yüksek olması, onların çok kültürlü ortama
rahat adapte olabilmelerini ve istihdamın artmasına katkıda bulunacağı sonucuna varılmıştır.
Ayrıca, kültürel zekâ seviyesinin artırılması için, üniversitelerde uluslararası kültür derslerinin
yoğunlaştırılması, ileride farklı kültürler ile birlikte çalışacak turizm öğrencilerinin sektörde
başarılı olmalarında anahtar rol oynayacağı ortaya çıkmıştır.
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TURİZM TESİSLERİNİN DOLULUK ORANLARININ,
İSTİHDAM VE BİST TURİZM ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİN NEDENSELLİK ANALİZİ
THE CAUSALİTY ANALYSİS OF THE EFFECTS OF OCCUPANCY
RATES OF TOURİSM FACİLİTİES ON UNEMPLOYMENT AND ISE
TOURİSM INDEX
Umut Burak GEYİKÇİ1

ABSTRACT
The monthly series of the BIST Tourism index was used in the study covering the period between
2005 and 2015. The aim of this study was to reveal the reciprocal effect of non-agricultural
employment figures and occupancy rates of hotels and motels on each other and BİST tourism
index and to reveal the direction of this effect In the study, the logarihms of the seasonally adjusted
series were taken then ADF and PP unit root tests were done, and all of the series were found to be
stationary in the first differences. After that, the lag length of the series was found to be 1 and
Granger causality analysis was performed. The fact that the length of delay is one means that the
effect of the change in the series is seen after one month. As a result of the analysis, it is concluded
that the non-agricultural employment rate is Granger cause of the both BİST Tourism index and the
occupancy rates of the hotels. On the other hand, no Granger causality was found between the
BİST tourism index and the occupancy rates of the hotels. The reason for this is that it is not
possible to make a sufficient and accurate comparison because the tourism stocks are represented in
a small proportion of 0,16% of the stock market.
Key words; Granger causality, non-agricultural emloyment

ÖZET
Çalışmada 2005 - 2015 yılları arasını kapsayan dönemde BIST Turizm endeksine ait aylık seriler
kullanılmıştır. Tarım dışı istihdam rakamları ve otel ve motellere ait doluluk oranlarının birbirleri
ve BİST Turizm endeksi üzerine yaratacağı karşılıklı etkiyi ve bu etkinin yönünü ortaya çıkarmak
çalışmanın amacını oluşturmuştur. Çalışma kapsamında mevsimsellik etkisinden arındırılan
serilerin önce logaritmaları alınmış, ardından ADF ve PP birim kök testleri yapılmış ve serilerin
tümünün 1. farklarında durağan oldukları tespit edilmiştir. Sonrasında gerçekleştirilen analizler ile
serilerin gecikme uzunluğu 1 olarak bulunmuş ve Granger nedensellik analizi gerçekleştirilmiştir.
Gecikme uzunluğunun bir olarak bulunması serilerde meydana gelen değişmenin etkisinin bir ay
sonra görüldüğü anlamına gelmektedir. Analiz neticesinde tarım dışı istihdam oranlarının BİST
Turizm endeksi ve otellere ait doluluk oranları ile karşılıklı olarak Granger nedensellik ilişkisi
içerisinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan BİST Turizm endeksi ile otellere ait doluluk
oranları arasında herhangi bir Granger nedenselliği bulgulanamamıştır. Bu durumun sebebi olarak
ise turizm hisselerinin hisse senedi piyasasından %0,16 gibi küçük bir oranda temsil edilmesi
nedeniyle yeterli ve doğru bir kıyaslama yapabilecek güçte olmaması olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler; Granger nedensellik, tarım dışı istihdam, BİST Turizm,
1
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1. GİRİŞ
Gelişmekte olan ülkelerin turizm pazarından aldıkları pay gittikçe büyümektedir. Bu konuda Dünya
Turizm Örgütü UNWTO (2015)’e göre Dünya üzerinde gelişmiş turizm destinasyonlarının
önümüzdeki 20 yıl içerisinde yaşayacağı büyüme, gelişmekte olan destinasyonların çok gerisinde
kalacaktır. (Cohen, Prayag, & Moital, 2014)’e göre gelişmekte olan piyasaların turizmdeki rolü
gittikçe artmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında Türk ekonomisinin son dönemde en önemli itici
güçlerinden bir tanesini olan turizm gelecekte çok daha iyi bir noktaya gelebilecektir. Türkiye’nin
2016 yılı sonu itibariyle turizm gelirleri 22 milyar dolar seviyesinde yer alırken gelen turistlerin
kişi başı ortalama harcama tutarları da 705 dolar civarında gerçekleşmiştir (Tuik; 2017).
Türkiye’de 2016 yılında otellerin ortalama doluluk oranları %50,8 olarak gerçekleşirken
Avrupa’nın en düşük doluluk oranı yaşayan ülkesi olmuştur. Turizm gelirlerinin GSMH içindeki
oranı da 2016 yılında %2,6 düzeyinde gerçekleşmiştir (TURSAB, 2017).
Yüksek turizm gelirleri paralelinde Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) çatısı altında faaliyet gösteren yedi
turizm hissesinin BİST TÜM endeksi içerisindeki toplam ağırlığı %0,16 civarındadır. Turizm
gelirlerinde bu derecede iyi konumda olan bir ülkenin hisse senedi piyasasında turizm hisselerinin
ağırlığının %1’in altında olması bu konunun ayrıca sorgulanmasını gerektirmekte olup ayrı bir
çalışma konusudur. Ancak turizm gelirlerini temsil eden doluluk oranları ve turizm endeksi
arasında doğrusal bir ilişki olması gerektiği çalışmanın araştırma konularından bir tanesini
oluşturmaktadır. Turizm tesislerinin doluluk oranları ekonomik faktörlerin turizm sektörü
üzerindeki etkisini değerlendirmek için oldukça uygun değişkenlerdir. Bu açıdan doluluk
oranlarının tarım dışı istihdam ile olan ilişkisi incelenmeye değer bir konudur. Tuik (2017)
rakamlarına göre turizm sektörünün tarım dışı toplam istihdamdaki payı %5,4 civarındadır.
Turizm sektörünün rekabetçiliği, sürdürülebilirliği ve kaliteye dayalı kalkınmasında en öneli
unsurların başında istihdam gelmektedir. İstihdam ve işsizlik oranları birçok ülkenin ekonomik
durumunu ve gelişmişliğini yansıtan değişkenler arasındadır (Akcan 2016: 26). Ulusal gelirin ve
refahın artırılabilmesi istihdam rakamlarında meydana gelecek artışla desteklenmektedir. Bu
bağlamda doluluk oranları ile sektörün genel istihdamda yaratacağı etkinin göz önünde
bulundurulması ve sezonluk dalgalanmalar yaşayan sektörün ulusal istihdam ile ilişkisinin test
edilmesi ilerde atılacak adımlar ve alınacak önlemlerin belirlenebilmesi için son derece önemlidir.
Hisse senedi piyasalarının son dönemde dünya genelinde artan önemi araştırmacılara sermaye
piyasaları ile farklı sektörler arasında var olan ilişkiyi araştırma hususunda yeni bir çığır açmıştır
(Arestis Vd. 2001). Uluslararası sermaye hareketlerinin gün geçtikçe arttığı sermaye piyasalarında
turizm sektörünün aldığı payın, doluluk oranları ve istihdam rakamları ile olan ilişkisi atılması
gereken adımlar için önemli bir inceleme konusudur.
Tarım dışı istihdam rakamları ve otel ve motellere ait doluluk oranlarının birbirleri ve BİST Turizm
endeksi üzerine yaratacağı karşılıklı etkiyi ve bu etkinin yönünü ortaya çıkarmak çalışmanın temel
amacını oluşturmaktadır.
Bu makalede otellerin doluluk oranları, tarım dışı istihdam rakamları ve BİST turizm endeksi
arasındaki ilişkileri gözden geçirmek için zaman serisi yöntemleri kullanılmıştır. Kaçınılmaz olarak
zaman serilerinin kendi sınırlamaları mevcuttur. Spesifik olarak en doğru sonuca ulaşabilmek için
mümkün olan en uzun zaman serileri ile çalışmak gerekmektedir. Çalışma kapsamında istihdam
rakamlarının aylık yayımlanması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan elde edilen verilerin en son
2015 yılını kapsaması nedeniyle 2005 – 2015 dönemini kapsayan on bir yıllık süreci kapsayan 132
adet aylık veriden yararlanılmıştır.

2. LİTERATÜR TARAMASI
Literatürde doluluk oranları, istihdam ve hisse senedi piyasası ilişkilerini birlikte inceleyen
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle literatür taramasında daha çok incelenen üç
değişkenin birbirleri ile olan ikili ilişkilerini incelemiş çalışmalara referans verilecektir.
Turizm faaliyetlerinin başarısını ölçmede kullanılan en önemli göstergelerden bir tanesi doluluk
oranlarıdır. Yöneticiler, ekonomistler ve diğer ilgililer için doluluk oranlarının etkin ve doğru
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şekilde değerlendirilebilmesi ekonomik göstergelerin doğru şekilde elde edilebilmesi için elzemdir
(Baker ve Riley; 1994). Yapılmış bazı çalışmalar (Lee, 1984; Donaghy Vd. 1995) doluluk oranları
yerine fiyatlara bakmak gerektiğini, doluluğun fiyatla ters orantılı olduğunun dolayısıyla doluluk
oranının tek başına iyi bir değerlendirme aracı olamayacağını belirtse de (Arbel ve Strebel, 1979;
Greenberg, 1985 ve Wingenter Vd. 1982) çalışmalarında doluluk oranları ile oda fiyatı arasındaki
korelasyonun sıfır olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle doluluk oranının tek başına turizme ilişkin
iyi bir gösterge olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Literatürde turizm sektörünün istihdam üzerindeki etkisin ölçen çalışmalardan (Coltman, 1989;
Boz, 2006; Sarı ve Uçar, 2010; Türkoğlu, 2011; Yanardağ ve Avcı, 2012) gerçekleştirdikleri
çalışmalarda turizmin istihdam yaratıcı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Diğer yandan
(Vellas ve Becherel, 1995)’de turizmin istihdam üzerindeki etkisinin direkt olarak
ölçülemeyeceğini belirtmişlerdir. Ancak (Yıldız, 2011)’de belirtildiği gibi Turizm emek-yoğun bir
sektör olduğu için diğer sektörlere göre daha fazla istihdam yaratması bekleneceğinden bu
çalışmada turizm sektörünün istihdam üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.
Doluluk oranlarının firma karlılıklarını da doğrudan etkileyeceği ve aralarında pozitif bir
korelasyon olduğu düşünüldüğü için doluluk oranı ile turizm endeksi arasında doğrusal bir ilişki
olduğu düşünülmektedir. Konuyla alakalı olarak (Chen, 2007 ve Heiman, 1988)’e göre hisse
fiyatları firma performansının bir göstergesi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır dolayısıyla otel
doluluk oranları ile hisse performansları arasında da pozitif yönlü bir ilişki olduğu
varsayılmaktadır.
Çalışmada veriler arasındaki nedensellik ilişkilerini test etmek maksadıyla Granger nedensellik
testi kullanılmıştır.
2005-2015 yılları arasını kapsayan 132 adet aylık veri ile gerçekleştirilen analizde incelenen
serilerden istihdam rakamlarının ve otel doluluk oranlarının mevsimsellik içermeleri nedeniyle
önce bu iki seri mevsimsellikten arındırılmış ardından tüm serilerde var olabilecek aykırı değerlerin
etkisini azaltabilmek için logaritmaları alınmıştır.
Zaman serilerine ilişkin gerçekleştirilecek testlerde serilerin birim kök içerip içermemesi (durağan
olup olmaması) önemli bir noktadır. Bu amaçla analizlere geçmeden önce serilerin her birine birim
kök testleri yapılarak durağanlık koşulunu sağlayıp sağlamadıkları incelenmiştir.
Augmented Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Testi
ADF birim kök testi literatürde en çok kullanılan birim kök testidir (Enders, 1995). Serinin trend
içerip içermemesine göre üç farklı şekilde formüle edilmektedir.
Seri sabit terim ve trend içermiyorsa;
∆zt = Ɵzt-1 + α1∆zt-1 + α2∆zt-2 + ……+ α2∆zt-2 + αt
Schwartz veya Akaike bilgi kriterine ait gecikmeler en aza indirgenerek gecikme sayısının (p)
belirlendiği denklem, son gecikme istatistiksel olarak anlamlı olana kadar gecikme sayısını azaltır.
Bu denklemde sabit terim veya trend yoktur.
Seri sabit terim içeriyor fakat trend içermiyorsa;
∆zt = α0 + Ɵzt-1 + α1∆zt-1 + α2∆zt-2 + ……+ α2∆zt-2 + αt
Seri sabit terim ve trend içeriyorsa;
∆zt = α0 + Ɵzt-1 + ϒt +α1∆zt-1 + α2∆zt-2 + ……+ α2∆zt-2 + αt
Phillips-Perron (PP) Birim Kök Testi
Otokorele ve heteroscedastic non-sistematik bileşen ile süreç tarafından üretilen zaman serilerinin
birim kök testinde, regresyon modelinde gecikme (p) seçim problemi sıklıkla görülür. Philips ve
Perron (1988) bu problem ele alarak süreçte otokorelasyon yapısını ilgili otokorelasyon modelleri
ile tanımlamak yerine parametric olarak modifiye edilmemiş test istatistiklerine sahip standart
Dickey-Fuller testini kullanmışlardır. Formülde,
Sabit terim ve trend olmadan;
Yt=δY(t-1)+ut
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Sabit terimli
Yt=β1+δY(t-1)+ut
Sabit terimli ve trendli
Yt=β1+δY(t-1)+β2(t-T/2)+ut
Formüllerin her üçünde de hata terimleri ortalaması sıfıra eşittir ancak bunlar ardışık bağımlı veya
heteroskedasticit olabilirler. Bu nedenle Philips Perron testi ADF’nin varsayımlarından
bağımsızdır. PP testi Newey-West hata düzeltme mekanizması kullanarak ardışık bağımlılığı
ortadan kaldırır ve eş-varyans varsayımını yerine getirir (http://www.myistatistik.com/
metodoloji/birim-kok/).
Granger Nedensellik Testi;
Granger nedenselliğinin matematiksel formülasyonu stokastik süreçlerin lineer regresyon
modellemesine dayanmaktadır (Granger 1969). Granger nedensellik normalde iki değişkenli (X1
ve X2) otoregresif bir modeldir ve şu şekilde formüle edilir;
X1(t)=

11,j

X1(t − j) +

12,j

X2(t)=

21,j

X2(t − j) + E1(t)

X1(t − j) +

22,j

X2(t − j) + E2(t)

Burada p, modele dahil edilen maksimum gecikmeli gözlem sayısıdır, matris A, modelin
katsayılarını içerir (yani, her gecikmeli gözlemin X1 (t) ve X2 (t) tahmin edilen değerlerine olan
katkıları ) ve E1 ve E2, her zaman serisi için artık (öngörme hataları) dir. E1 (veya E2) varyansı
birinci (veya ikinci) denklemde X2 (veya X1) terimlerinin eklenmesiyle azaltılırsa, o zaman X2
(veya X1) Granger- (G) -X1'i (veya X2'yi) etkiler. Diğer bir deyişle, A12'deki katsayılar ortak
olarak sıfırdan önemli derecede farklıysa, X2 G-X1'e neden olur. Bu bir F - X1 ve X2 üzerinde
kovaryans durağanlığının varsayımları göz önüne alındığında, A12 = 0 olduğu boş hipotezin
sınanmasıdır. G-nedensellik etkileşiminin büyüklüğü ilgili F istatistiğinin logaritması ile tahmin
edilebilir (Geweke 1982). Kriterler, örneğin Bayesian Information Criterion (BIC, (Schwartz
1978)) veya Akaike Bilgi Kriteri (AIC, (Akaike 1974)), uygun model sırasını belirlemek için
kullanılabilir (http://www.scholarpedia.org/article/Granger_causality)

3. ANALİZ VE BULGULAR
Çalışmada 2005 yılı ile 2015 yılları arasında aylık tarım dışı istihdam, BİST Turizm endeksi
kapanış değerleri ve otellerin doluluk oranları alınmıştır. Tarım dışı istihdam rakamları Türkiye
İstatistik Kurumu (TUİK) web sitesinden, BİST Turizm endeksi kapanış değerleri finnet2000 web
sitesinden ve otellere ait doluluk oranları Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistik Şube
müdürlüğünden temin edilmiştir.
İncelenen serilerden doluluk oranı ve tarım dışı istihdam rakamı mevsimsel olarak farklılık
gösterebildiği için bu iki seriye Census X12 metoduyla mevsimsel düzeltme uygulanmıştır.
Hareketli ortalamaya oran yaklaşımına dayanan bu yöntem, hareketli ortalama hesaplanırken,
serinin başından ve sonundan kaybedilen değerlerin yerine konulması ile ulaşılan ön tahminlerle
kesin tahminlerin elde edilmesi ve bu şekilde de trend, konjonktür ve rassal bileşenlerin tespitine
imkan vermektedir (Bayraktutan ve Bıdırdı, 2010).
Doluluk oranı ve istihdam verilerine Census X12 mevsimsel düzeltme uygulandıktan sonra tüm
serilerin doğal logaritması alınmıştır. Logaritmayı alma nedeni ise logaritması alınan serilerin
varyanslarının stabilize olması sonucunda varsa aykırı gözlemlerin etkilerinin azaltılmasıdır (Türe
ve Akdi, 2005).
Serilere ait açıklayıcı değişkenler Tablo 1.’de sunulmuştur.
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Tablo 1. Açıklayıcı Değişkenler

Ortalama
Ortanca
Maximum
Minimum
Std.Hata
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability
Toplam
Toplam Std. Hata
Gözlem

BIST

DOLULUK_SA

ISTIHDAM_SA

6.962
6.258
12476
3.017
2.074
0.471020
2,3567
7,1567
0.027922
918.926
5.63E+08
132

0.407589
0.416412
0.535878
0.240918
0.046796
-1,366090
5,670635
80,28403
0.000000
53,80171
0.286877
132

17563,37
16924,33
21591,5
14346,93
2.062
0.423802
1,845191
11,2861
0.003542
2318365
5.57E+08
132

Logaritması alınan serilere birim kök (durağanlık) testleri gerçekleştirilmiştir. Seriler arasında
nedenselliğin araştırılabilmesi için durağan olmaları gerekmektedir. Bu amaçla, ADF ve PhilipsPerron birim kök testleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 1.’de sunulmuştur.
H0: Birim kök vardır
H1: Birim kök yoktur.
Tablo 2.’den elde edilen sonuçlar H0 kabul yani, serilerde birim kök vardır (seriler durağan
değildir) sonucuna ulaşmamıza neden olduğu için serilerin 1. Farklarını alarak tekrar test etmemiz
gerekmektedir.
Tablo 2. Birim Kök Testleri (Düzey Değerde)
ADF

Bist
Trzm
Doluluk
İstihdam

Sabitsiz
ve
trendsiz
-0.330
(0,5649)
-0,191
(0,6155)
7,169
(1,000)

Sabit terimli
-2,246
(0,1913)
-2,505
(0,1167)
1,169
(0,9979)

PP
Sabitli ve
trendli
-2,780
(0,2076)
-3,827
(0,0181)
-0.786
(0,9636)

Sabitsiz ve
trendsiz
-0.372
(0,5487)
0.031
(0,6910)
6,246
(1,000)

Sabit terimli
-2,446
(0,1313)
-3,083
(0,0303)
0.957
(0,9960)

Sabitli ve
trendli
-2,963
(0,1468)
-3,541
(0,0392)
-1,001
(0,9694)

Serilerin 1. Farkları alındıktan sonra gerçekleştirilen birim kök testlerinde tüm seriler için hem
trendsiz ve sabitsiz, hem sabitli hem de trend ve sabit terimli testlerde %1 hata payı ile H0 red
çıkmıştır. Seriler 1. Farklarında durağandır. Bu nedenle bu aşamadan sonra serilerin 1. Farkları
alınmış halleri ile analize devam edilecektir.
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Tablo 3. Birim Kök Testleri (1. Fark)
ADF

PP

Sabitsiz ve
trendsiz

Sabit
terimli

Sabitli ve
trendli

Sabitsiz ve
trendsiz

Sabit terimli

Sabitli ve
trendli

Bist
Trzm

-10,859
(0,000)*

-10,823
(0,000)*

-10,796
(0,000)*

-10,859
(0,000)*

-10,822
(0,000)*

-10,796
(0,000)*

Doluluk

-15,531
(0,000)*

-15,472
(0,000)*

-15,413
(0,000)*

-17,008
(0,000)*

-16,928
(0,000)*

-16,901
(0,000)*

İstihdam

-4,560
(0,000)*

-6,302
(0,000)*

-10,865
(0,000)*

-9,274
(0,000)*

-10,840
(0,000)*

-10,935
(0,000)*

*%1 hata pay
Serilere nedensellik testi uygulamadan önce uygun gecikme uzunluğunun bulunması
gerekmektedir. Bu amaçla VAR modeli kurularak uygun gecikme uzunluğu tespit edilmeye
çalışılmıştır. Tablo 4.’de elde edilmiş olan sonuçlar gösterilmiştir. Tablo’dan da anlaşılabileceği
üzere her dört bilgi kriterine göre de gecikme seviyesinin 1 olması gerekmektedir. Elde edilen
sonuçların güvenilirliği açısından gerçekleştirilen LM ve White testlerinde de otokorelasyon ve
değişen varyans içermediği anlaşılmıştır.
Tablo 4. Gecikme Uzunluğu Tablosu

Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

1
2
3
4
5
6
7
8

756,3700
764,1775
768,1109
774,3712
783,1372
788,8805
793,0109
796,3309

NA
14,8533
7,2912
11,2990
15,3940
9,8056
6,8505
5,3443

1.06e-09*
1.08e-09
1.17e-09
1.23e-09
1.23e-09
1.31e-09
1.42e-09
1.56e-09

-12,15236*
-12,13297
-12,05058
-12,00604
-12,00223
-11,94928
-11,87010
-11,77774

-11,94659*
-11,72143
-11,43328
-11,18296
-10,97338
-10,71466
-10,42971
-10,13158

-12,06878*
-11,96580
-11,79984
-11,67170
-11,58432
-11,44778
-11,28501
-11,10907

Tablo 4.’de bulunmuş olan uygun gecikme uzunluğuna göre gerçekleştirilen Granger nedensellik
testi sonuçları Tablo 5.’de verilmiştir. Elde edilmiş olan tabloya ait sonuçlar daha net
anlaşılabilmesi için Şekil 1.’de gösterilmiştir.
Tablo 5. Granger Nedensellik Testi

İstihdam - Doluluk İlişkisi

F İst.

Olasılık Değ.

İstihdam, Doluluk Oranının Granger Nedeni Değildir
Doluluk Oranı, İstihdamın Granger Nedeni Değildir

5,9204
3,0167

0.0431*
0.0848**

0,08946
0,66591

0.7654
0.4160

2,60042
1,38542

0.0931**
0.0906**

BİST Turizm - Doluluk İlişkisi
BİST Turizm Endeksi Doluluk Oranının Granger Nedeni Değildir
Doluluk Oranı BİST Turizm Endeksinin Granger Nedeni Değildir
İstihdam - BİST Turizm İlişkisi
BIST Turizm Endeksi İstihdamın Granger Nedeni Değildir
İstihdam BİST Turizm Endekisinin Granger Nedeni Değildir
*%5 hata payı ile
**%10 hata patı ile
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Şekil 1’de gösterildiği gibi, istihdam, doluluk oranının Granger nedeniyken, doluluk oranı da
istihdamın Granger nedenidir. İncelenen her üç serinin birbirleri ile olan ilişkilerinde en güçlü
nedensellik istihdam'dan doluluk oranına doğru olandır. Diğer yandan İstihdam BİST Turizm
endeksinin Granger nedeniyken, BİST Turizm endeksi de istihdamın Granger nedenidir. Böyle bir
ilişki bulunmuş olması hisse senedi piyasası ile istihdam arasındaki karşılıklı etkileşimi göz önüne
sermektedir. Doluluk oranının, BİST turizm endeksi ile herhangi bir ilişkisine de rastlanmamıştır .
Şekil 1. Granger Nedensellik Testi Sonuçları

İstihdam

Doluluk

BİST Turizm

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
2005 ile 2015 yılları arasında Türkiye’deki tüm otellere ait doluluk oranları, BİST Turizm endeksi
ve tarım dışı istihdam rakamlarına ait aylık veriler kullanılarak gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada,
mevsimselliğin yoğun olarak etkilediği otel doluluk oranları ve tarım dışı istihdam rakamlarına ait
seriler mevsim etkisinden arındırılmıştır. Ardından serilere ait logaritmalar alınarak aykırı
gözlemlerin etkisi azaltılmaya çalışılmıştır. Elde edilmiş olan serilere uygulanan birim kök testleri
neticesinde tüm serilerin 1. farklarında durağan oldukları tespit edildiği için her birinin birinci
farkları alınarak nedensellik testi öncesi uygun gecikme uzunluğu bulunmuştur. Tüm seriler için
uygun gecikme uzunluğu tüm bilgi kriterleri açısından 1 olarak bulunmuştur. Gecikmenin 1 olarak
bulunmasının anlamı, meydana gelen değişikliklerin 1 dönem (çalışmada 1 dönem 1 ayı ifade
etmektedir) içerisinde diğer serileri etkilediğidir.
Gerçekleştirilen Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre; Turizmin istihdam ile olan ilişkisi,
otel doluluk oranları ile istihdam arasındaki ilişki ve İstihdam ile BİST Turizm endeksi arasındaki
ilişkiye bakarak ölçülmüştür. Doluluk oranlarının istihdam üzerindeki nedensellik ilişkisi, doluluk
oranından istihdama doğru ve istihdamdan da doluluk oranına doğru karşılıklı şekilde ve yine
istihdam ile BİST turizm endeksi arasındaki ilişki de istihdamdan BİST Turizme ve Turizmden de
istihdama olacak şekilde iki yönlü olarak (Vellas ve Becherel, 1995) çalışmalarında elde ettikleri
sonucun aksine ve (Coltman, 1989; Boz, 2006; Sarı ve Uçar, 2010; Türkoğlu, 2011; Yıldız; 2011,
Yanardağ ve Avcı, 2012)’nın çalışmalarında elde etmiş oldukları sonuçlarla benzer şekilde var
olduğu yani doluluk oranlarının, istihdamın ve aynı şekilde istihdamında doluluk oranlarının
Granger nedeni olduğu, benzer şekilde istihdamın BİST Turizm endeksinin ve BİST Turizm
endeksinin de istihdamın Granger nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen
sonuçlar bu çerçeveden incelendiğinde istihdamın, BİST turizm endeksi ve doluluk oranları ile
karşılıklı olarak Granger nedeni olduğu ortaya çıkarken toplam tarım dışı istihdamdaki payı %5,4
olan turizm sektörünün, yan sektörleri ile birlikte istihdam ile önemli bir nedensellik ilişkisi
içerisinde olduğu ifade edilebilir.
BİST Turizm endeksi ve doluluk oranları çalışmada turizm gelirlerinin bir göstergesi olarak kabul
edilmiştir. Gelirlerin artış ve azalışında karşılıklı bir nedensellik olacağı düşünülerek BİST turizm
endeksi ile doluluk oranları arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar (Chen, 2007 ve
Heiman, 1988)’in çalışmalarında elde etmiş oldukları sonuçların aksine doluluk oranlarının, BİST
turizm endeksi ile aralarında herhangi bir nedensellik ilişkisi içerisinde olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Bu durumun temel nedeni olarak Dünya’da hem turizm geliri hem de toplam turist
sayısı bakımından ilk on ülke arasında olan Türkiye’de hisse senedi piyasasında turizm
yatırımlarının oldukça sığ bir yer tutması olarak söylenebilir. Turizm endeksine dahil hisselerin,
toplam hisse senedi piyasasında sadece %0,16 civarında bir yer tutuyor olması, gerçekleştirilen
analizlerden yanıltıcı sonuçlar elde edilmesine neden olabilmektedir.
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TURİZMDE ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞBİRLİĞİ
ETKİNLİKLERİ: KARİYER GÜNLERİ ÖRNEĞİ
UNIVERSITY-SECTOR COLLABORATION EVENTS IN TOURISM:
A CASE OF RECRUITMENT DAYS
Pınar YALÇINKAYA1

Işıl ARIKAN SALTIK2

ABSTRACT
As an indirect consequence of globalization and increasing competition, there is a tendency to
increase university-industry collaboration around the world. In the case of the service industry,
such as tourism, university-industry collaboration could be realized in the simplest way by
supporting the theoretical education provided by universities through practical training provided by
the private sector. In order to contribute to this collaboration, so as to increase the employment of
the students and to support their career development, Tourism Faculties could organize meetings
where their students and the representatives of the industry come together and in such a way that
they can have employment interviewing. The aim of this study is to evaluate the recruitment days
of a state university which is the pioneer of these organizations in the field of tourism. In
accordance with this purpose, qualitative research methods are conducted in the study. Firstly, onsite observations were made with the participation of researchers in the latest organization in 2017.
Then, face-to-face interviews by using semi-structured questionnaires with academy
representatives who were the responsable of the event and also involved in its organization was
conducted. As a result of the research, it was revealed that the performance of the events was
mainly determined by the number of participating sector representatives, whereas no systematic
data were collected about the students employed through the event. Besides, it was ascertained that
the most important problem for organizers in the events was the disordinance arising from the
unconfirmed or uninformed participation of some sector representatives, which affect adversely the
organization of the event. In the direction of the research findings, some suggestions were made to
the academy representatives who aim to organize similar events to support the career development
of their students.
Key words: Tourism, Employment, University-Industry Collaboration
JEL Codes: L83, O15, M5

ÖZET
Küreselleşme ve beraberinde artan rekabetçiliğin dolaylı bir sonucu olarak, dünya genelinde
üniversite-sektör işbirliğini arttırma eğilimi olduğu görülmektedir. Turizm sektörü gibi hizmet
sektörleri söz konusu olduğunda, üniversite-sektör işbirliği, en yalın şekilde, üniversiteler
tarafından verilen teorik eğitimin, özel sektör tarafından sağlanan uygulamaya yönelik eğitim ile
desteklenmesi suretiyle gerçekleşebilmektedir. Bu işbirliğine katkı sağlamak, böylelikle
öğrencilerinin istihdamını arttırma ve kariyer gelişimine destek olmak amacıyla bazı turizm
fakülteleri, sektör temsilcileriyle öğrencilerinin iş görüşmesi yapabileceği şekilde biraraya geldiği
etkinlikler düzenlemektedirler. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde turizm alanında bu etkinliği
gerçekleştiren ilk üniversitelerden olan bir devlet üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliklerin
1

Yüksek Lisans Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı,
y.pinar23@gmail.com.
2
Yrd.Doç.Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konaklama İşletmeciliği Bölümü, isilas@mu.edu.tr.
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değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, nitel araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen
araştırmada, öncelikle araştırmacıların 2017 yılında düzenlenen etkinliğe katılımıyla yerinde
gözlem yapılmıştır. Ardından organizasyonun asli sorumlusu olan ve düzenlenmesinde etkin bir
şekilde görev alan akademi temsilcileriyle yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak yüzyüze
görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, etkinliklerin performansının temel olarak
katılım sağlayan sektör temsilcileri sayısı üzerinden belirlendiği, buna karşın etkinlik aracılığıyla
istihdam edilen öğrenciler hakkında sistematik bir veri toplanamadığı bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca,
düzenleyiciler açısından etkinliklerde karşılaşılan en önemli sorunun, bazı sektör temsilcilerinin
habersiz veya geç bildirimle katılımından kaynaklanan ve organizasyonu olumsuz etkileyen
düzensizlikler olduğu anlaşılmıştır. Araştırma bulguları doğrultusunda, öğrencilerin kariyer
gelişimine destek olmaya yönelik bu tarz buluşmalar düzenleme gayesinde olan akademi
temsilcilerine çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.
Anahtar Kelime: Turizm, İstihdam, Üniversite-Sektör İşbirliği
JEL Kodları: L83, O15, M5

1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Üniversitelerin temel hedeflerinden biri sürdürülebilir istihdam olanaklarının yaratılmasıdır.
Üniversiteden mezun olan kişilerin yeteneklerinin ve istihdam olanaklarının geliştirilmesinin
önemli faktörlerinden biri mesleki ve teknik uygulamaların büyük önem taşıyan tarafı olan işletme
ya da kurumların eğitim öğretim süreçlerine aktif bir şekilde rol alarak katılımlarının sağlanması ve
bunun yanında bu süreçlere eğitim dönemindeki öğrencilerin ve mezunlarında aktif olarak
katılımının gerçekleşmesiyle birlikte işbirliği içine girilmesidir (Sarıaltın ve Erol, 2015). Bu
işbirliğine katkı sağlamak, böylelikle öğrencilerinin istihdamını arttırma ve kariyer gelişimine
destek olmak amacıyla bazı turizm fakülteleri, sektör temsilcileriyle öğrencilerinin iş görüşmesi
yapabileceği şekilde biraraya geldiği etkinlikler düzenlemektedirler. Bu çalışmanın amacı,
ülkemizde turizm alanında bu etkinliği gerçekleştiren ilk üniversitelerden birisi olan bir devlet
üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliklerin, akademi temsilcileri tarafından nasıl
değerlendirildiğinin açığa çıkarılmasıdır.

2. ÜNİVERSİTE- SEKTÖR İŞBİRLİĞİ ETKİNLİKLERİ
Son zamanlarda teorik eğitimin yanında pratik eğitimi ve sektörlerin gelişimini destekleyen ülkeler,
Akademi-Sektör işbirliğini oluşturmak ve geliştirmek çabasındadırlar. Teoriye dayalı faaliyet ve
etkinliklerde kaliteyi sağlayarak rekabet gücünü artırmanın yanı sıra, var olan kaynakların etkili ve
verimli kullanılmasında akademi ve sektör işbirlikleri büyük önem taşımaktadır. Akademi sektör
işbirlikleri farklı biçimlerde gerçekleşebilmektedir. Üniversitelerde verilen teorik bilginin sektör ile
buluşturulmasının sağlandığı bu işbirlikleri içinde ilk akla gelen uygulamalardan birisi, taraflara
karşılıklı iletişim ve irtibat olanağını sunan ortamların yaratıldığı teknoparklardır. Esas olarak,
üniversitelerle sektör temsilcilerinin iç içe olduğu yeni alanların tasarlanması düşüncesiyle ortaya
çıkan Teknoparklar, üniversite-akademi-devlet arasında teknoloji transferinin gerçekleştirilmesinde
büyük önem taşıyan alanlardır. Araştırma geliştirmeye destek vermek, teknoloji transferini
gerçekleştirmek ve bölgenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren teknoparkların
(Kılıç ve Ayvaz, 2011), tüm bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için öncelikle akademi-sektör
işbirliğini etkin bir şekilde sağlaması ve tarafların karşılıklı birbirini desteklemesi gerekmektedir.
Pizam vd., (2013) tarafından belirtildiği üzere, sektör temsilcilerinin doğrudan akademik kuruma
ve/ya kurum bünyesindeki öğrencilere yaptığı maddi destekler, akademi yöneticileriyle ve/ya
öğrencileriyle sektörel bilgi ve deneyimlerin paylaşımına olanak sağlayan çeşitli toplantılar
vasıtasıyla danışmanlık sunulması gibi faaliyetler, sektör temsilcileri tarafından sağlanan akademi
sektör işbirliği etkinlikleri içinde yer almaktadır. Akademi temsilcilerinin öncülük ettiği ve yaygın
olarak görülen bir diğer akademi sektör işbirliği uygulaması olarak, genellikle üniversiteler
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tarafından düzenlenen ve sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getiren istihdam etkinlikleri ön
plana çıkmaktadır. İstihdam etkinlikleri öğrencilerin ve mezunların derslerde teorik olarak aldıkları
bilgileri normal hayatla özdeşleştirerek pratik olarak uygulamalarını, iletişim becerilerini
geliştirmelerini, kendilerine olan özgüvenlerini geliştirmelerini, meslekleri yakından tanıyarak
doğru hedefler doğrultusunda uygun mesleği tercih etmelerini ve kariyerlerine yön vermelerini,
kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı, iş dünyasını yakından tanıyarak daha fazla farkındalık sahibi
olabilmeleri amacıyla gerçekleştirilmektedir (Polat ve Kapucuoğlu, 2016).
Emek yoğun bir sektör olan turizmde, rekabet gücünü kazanmada nitelikli işgücü önemli bir role
sahiptir. Sektör, akademi tarafından yetiştirilen ve eğitilen kalifiye ve donanımlı iş görenlere ve
bunun yanında bilgi toplumuna gereksinim duymaktadır. Bu sebeple, sektör yöneticileri akademi
ile turizm sektörünün işleyiş ve yönetimine dair pratik olarak uygulamalı ders, staj, konferans,
kongre, kariyer günleri gibi istihdam etkinlikleri hakkında daha kapsamlı işbirliği geliştirerek iş
gören gereksinimlerini karşılamak adına daha fazla çaba sarf etmektedir (Wildes ve Tepeci, 2003).
Akademiler iş ihtiyacı olan ve girişimci kişileri yetiştirmek, fark ortaya koyan ve uygulamaya
dayalı araştırmaları sürdürmek, kamu plan ve programlarına etki etmek, ömür boyu öğrenme
imkânlarını ortaya çıkarmak, sektörün destek verdiği faaliyetler de bulunmak ve iyi bir şekilde iş
gören ve insan yetiştirmeyi amaç edinirler. Sektör kuruluşları ise; yatırımın geri kazanımı, hedef
pazarda ki paylarını artırma, mal ve hizmetlerinde yenilik ve gelişmelerle birlikte yetenekli ve
verimli işgücü kazanıp bunları yetiştirip ve geliştirerek ellerinde tutmayı amaç edinirler. Devletin
rolü ise kalitenin ön planda tutulduğu eğitim ve araştırma akademilerin olmasını, akademi ve sektör
işbirliğiyle yatırım ve girişimcilikte başarı elde edilerek ekonomik kalkınma ve büyümeyi amaç
edinirler (Gökçe Sel ve Tepeci, 2016). Böylelikle akademi ile işbirliği içinde olan turizm
işletmeleri iş gören gereksinimlerini karşılama ve maddi açıdan maliyetleri en aza indirme
fırsatlarını yakalayabilmektedir. Bunun yanı sıra bu işbirlikleri sektöre donanımlı, eğitimli ve
alanında kalifiyeli kişilerin yetiştirilerek istihdam yaratılmasına ve rekabet üstünlüğünün
artırılmasına olanak tanımaktadır (Jauhari ve Thomas, 2013).

3. YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı, ülkemizde turizm alanında bu etkinliği gerçekleştiren ilk üniversitelerden
olan bir devlet üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliğin değerlendirilmesidir. Bu amaç
doğrultusunda, nitel araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen araştırmada, öncelikle araştırmacıların
2017 yılında düzenlenen etkinliğe katılımıyla yerinde gözlem yapılmıştır. Ardından
organizasyonun asli sorumlusu olan ve düzenlenmesinde etkin bir şekilde görev alan akademi
temsilcileriyle yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada gözlem ve görüşme tekniği bir arada kullanılarak araştırmacının araştırma sorusuna
farklı noktalardan ve farklı açılardan bakılması sağlanarak daha geniş ve derin bilgi sunumu
amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinde en sık karşımıza çıkan yöntemlerden biri olan
görüşme, insanların bakış açılarını, edindikleri deneyimlerini, duygularını ve algılarını ortaya
koymada kullanılan oldukça etkili bir yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Yarı yapılandırılmış
görüşme, araştırmacının görüşme akışına bağlı olarak değişik yan ya da alt sorularla görüşmenin
akşını etkileyebilmesini, görüşülen kişinin yanıtlarını açmasını ve ayrıntılamasını sağlayarak
araştırmacıya esneklik kazandırdığı için tercih edilmiştir (Türnüklü, 2000). Araştırmada kullanılan
görüşme formu esas olarak üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde etkinlik ile ilgili genel bilgileri,
ikinci bölümde etkinliğe katılım sağlayan akademik birim ile ilgili genel bilgileri yönelik sorular
yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise akademi temsilcilerinin, turizmde akademi sektör buluşması
ile ilgili değerlendirmelerine ilişkin sorular bulunmaktadır.

4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırma kapsamında örnek olarak incelenen kariyer günleri niteliğindeki akademi-sektör işbirliği
faaliyeti, her yıl, genellikle Mart ayı sonu veya Nisan ayı başında olmak üzere, kampüs sınırları
içinde bir günlük bir etkinlik olarak düzenlenmektedir. 2002 yılından günümüze kesintisiz olarak
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sürdürülen etkinlik, ilk gerçekleştirildiği tarihten itibaren asli olarak üniversitede idari görevleri de
yürütmüş ve yürütmekte olan bir öğretim üyesi liderliğinde düzenlenmektedir. Son dört yıldır
Turizm Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan bir diğer akademik personel de
etkinliğin düzenlenmesinde etkin bir şekilde rol almaktadır. Etkinliğin iki asli sorumlu kişi
tarafından alt yapısının oluşturulduğu, etkinliğin bir gün öncesi ve etkinlik esnasında ise diğer
personel/ hizmetliler ve öğrenciler olarak toplamda yaklaşık 20 kişiden düzenleme esnasında
destek alındığı ifade edilmiştir.
Etkinlik düzenlenirken turizm işletmelerinin web siteleri, daha önceden fakülte tarafından tutulan
işletme bilgilerini içeren kayıtlar (iletişim adresleri, önceki katılımcılar vb.) masa, sandalye, masa
örtüsü, pano, bilgisayar, yazıcı gibi araç ve belgelerden yararlanıldığı öğrenilmiştir. Etkinliğin
düzenlenmesinde sponsorluk desteği alınmadığı, sadece etkinliğe katılan özel sektör
temsilcilerinden alınan katılım ücreti alındığı bildirilmiştir. Bu maddi katkının yanı sıra, Türk Hava
Yolları gibi büyük kurumsal işletmelerin kar amacı gütmeden faaliyete katılarak etkinliğin imajını
destekleyici bir tavır sergilediği dile getirilmiştir. Etkinliğin gerçekleştirilme zamanının
belirlenmesinde; sektörün personel planını yapmaya başladığı dönem, akademik takvim ve
sektörden gelen talepler göz önünde bulundurulduğu ifade edilmiştir. Etkinliğin düzenlendiği
mekânın; üniversitenin imkânları ve gerekli alanların özellikleri, erişilebilirliğin kolaylığı, taşıma
kapasitesinin elverişliliği gibi kriterlere göre belirlendiği belirtilmiştir. Etkinliğin tüm üniversite
öğrencilerine açık olarak gerçekleştirildiği, katılımcı öğrenciler hakkında herhangi bir veri
tutulmasının söz konusu olmadığı öğrenilmiştir. Ayrıca akademi temsilcileri tarafından, sektör
temsilcilerinden en büyük beklentinin öğrencilere daha iyi çalışma şartlarının sunulması olduğu
vurgulanmıştır.

5. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Turizmde akademi sektör buluşması temalı bu etkinliğin düzenlenmesinde karşılaşılan en önemli
sorunlar mekansal sorunlar olduğu anlaşılmaktadır. Fiziksel koşullar ile ilgili sıkıntılardan dolayı
işletmelerin taleplerine yeterli ölçüde cevap verilemediğinin ifade edilmesi, etkinlik düzenleyicisi
olarak akademi temsilcilerinin farkındalığını göstermesi açısından önemlidir. Bu farkındalığın
somut hale getirilerek, daha uygun alanlar ve daha geniş imkanlarla etkinliğin düzenlenmesi, daha
fazla işletmenin katılımının yanı sıra etkinliğin verimliliğini arttırması açısından önem
taşımaktadır.
Ayrıca, düzenleyiciler açısından etkinliklerde karşılaşılan bir diğer önemli sorunun, bazı sektör
temsilcilerinin habersiz veya geç bildirimle katılımından kaynaklanan ve organizasyonu olumsuz
etkileyen düzensizlikler olduğu görülmektedir. Bazı işletmelerin habersiz bir şekilde gelip hiçbir
bilgi vermeden daha önceden başka bir işletmeye ayrılan yere stant kurması, işletmelerin katılım
durumlarını, zamanında bildirmemesi, katılım ücretini yatırmadan ve kayıt yaptırmadan işletmeler
tarafından katılım sağlama çabaları, yer sıkıntısı, profesyonel malzemelerin eksikliği, yapılan
planlamaya uyulmadığı için işleyişte meydana gelen sıkışmalar ve tıkanıklıklar olarak sıralanmıştır.
Bu noktada, akademi temsilcileri tarafından etkinlik çağrısı kapsamında yapılacak bir ek
bilgilendirmenin yanı sıra, etkinlik dönemi dışında gerçekleştirilen çeşitli sektörel etkinlik ve
toplantılara katılımlarda, sektör temsilcilerinin olası benzer taleplerini azaltma konusunda destek
olabilecektir.
Araştırma sonucunda, etkinliklerin performansının temel olarak katılım sağlayan sektör temsilcileri
sayısı üzerinden belirlendiği, buna karşın etkinlik aracılığıyla istihdam edilen öğrenciler hakkında
sistematik bir veri toplanamadığı bilgisine ulaşılmıştır. Sirkülasyonun bu denli yoğun olduğu bir
alanda etkinlik gününde bu verileri tutmanın zorluğu kabul edilmekle birlikte, etkinlik öncesinde
öğrencilerden de katılım için kayıt alınması katılımın yoğunluğuna ilişikin bir öngörü yaratması
açısından faydalı olacaktır. Ayrıca, etkinlik sonrasında, kayıt yaptırmış öğrencilere ulaşılarak
etkinliğe kesin katılımının teyidinin yanı sıra etkinlik aracılığıyla tam veya yarı zamanlı
istahdamına ilişkin bir gelişme olup olmadığına yönelik edinilecek veriler, etkinliğin peformansını
değerlendirmede anlamlı veriler sağlayabilecektir.
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