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SUNUŞ
Ülkelerin ekonomik gelişmesi ve kalkınması büyük ölçüde o ülkede gerçekleşen girişimcilik faaliyetlerine
bağlı hale gelmiştir. Çünkü girişimciler yeni işler yaratırlar, birçok yeni ürün ve hizmet sağlayarak rekabet
gücünü artırırlar, teknolojik değişimler sayesinde verimliliği artırarak bireylerin hayatlarına pozitif yönde
etki etkilerler. Girişimciler, ekonomik kaynakları, en verimli alanlara yönelterek ederek üretim
kaynaklarını, ortaya koyduğu yeni tarzlarla birleştirerek üretimin faktörlerine dönüştürmektedirler.
Bundan dolayı girişimciler yaşadıkları topluma karşı önemli misyonlar üstlenirler ve üstlendikleri
misyonlar onları toplumsal ve ekonomik kalkınma için önemli kılmaktadır.
Bilindiği üzere rekabet gücü elde etme, istihdam yaratma, pazarda varlığını sürdürerek yarattığı istihdamı
sürekli kılma/artırma ve nitelikli mal ve hizmet üretimiyle ekonomik gelişmeye katkıda bulunma
becerisini gerektirmektedir. Bununla birlikte, rekabet artışı ile verimlilik artışı, birbirini etkileyen bir
döngü yaratmakta; rekabet nedeniyle işletmeler, tüketicinin ihtiyaç ve taleplerine cevap verecek daha
nitelikli mal ve hizmet üretimi için işgücünün ve üretimin verimliliğini artırırken, verimlilik artışı, pazarda
rekabetin daha fazla ivme kazanmasına katkı sağlamaktadır.
Girişimci, başlattığı faaliyetin bitiminde doğabilecek sonuçları önceden hesaplayan ve sonuçta doğacak
riski üstlenen kimsedir. Bu nitelikteki kişinin sadece ekonomik alanda faaliyette bulunması gerekmez.
Kişi sanatta, bilimde ya da herhangi bir mesleksel faaliyette bulunurken kendi rutinin dışına çıkıp risk
taşıyan işlere girişebilmektedir. Bununla birlikte girişimci denildiğinde, genellikle, ekonomik etkinlikte
bulunan kişi anlaşılır. Buna göre, girişimci üretim faktörlerini bir araya getirerek, ekonomik mal ve hizmet
üretimi için gerekli girişimi başlatan, bunu yaparken de üretim için gerekli finansman kaynaklarını ve
üretimin değerlendirileceği pazarları bulan kişi olarak anlaşılır.
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde beşeri sermaye, artık kalkınmayı sağlama anlamında
fiziki sermayeden daha önemli bir hale gelmiştir. Gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlere katkı sağlayan
bireylerdeki bilgi, beceri ve benzer nitelikler olarak tanımlanan beşeri sermaye, insana yapılan yatırımlarla
artmakta ve üretim sürecinin vazgeçilmez bir girdisi olmaktadır.
Az gelişmiş ülkelerde en önemli sorunlarda birisi işsizliktir ve bu sorun yeni yatırımların yeterince
yapılmamasından kaynaklanır. İşsizlikten kurtulmanın en etkin yolu kişilerin kendiişlerini kurmalarıdır.
Dolayısıyla girişimci sayısı ne kadar artarsa, istihdam oranı da o kadar artacaktır. Girişimci sayısının
artması toplumsal refah düzeyi ve yaşam kalitesini de artıracaktır.
Bu bağlamda 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi’nin Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi ev sahipliğinde Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Girişimcilik ve Kariyer
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü, Girişimcilik
Topluluğu İşbirliği ile birçok kurum ve kuruluşun da desteği ve işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.
Bu kongrenin düzenlenmesine destek veren Rektörümüz Prof.Dr. Hüseyin Çiçek’e ve Düzenleme Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Marangoz’a, Düzenleme ve Yürütme Kurulunda görev yapan
meslektaşlarımıza, sponsor olan kurum ve kişilere çok teşekkür ederim. Ayrıca, kongreye bildirileri ve
katılımlarıyla katkı sağlayan tüm öğretim elemanı ve kişilere teşekkür ederim.
Daha nice kongrelerde buluşmak dileğiyle kongreye katkı sağlayan herkesi saygı ve sevgiyle
selamlıyorum.
Prof.Dr. Famil ŞAMİLOĞLU
Kongre Koordinatörü
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ÖNSÖZ
Girişimcilik konusu günümüzde iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi başta olmak üzere
geniş kitleler tarafından üzerinde tartışılan bir konudur. Çünkü girişimcilik ekonomik ve toplumsal
gelişmenin ve kalkınmanın temel taşıdır. Ülkemiz genç bir nüfusa sahip ve işsizlik bütün dünyada olduğu
gibi ülkemiz açısından da önemli bir sorundur. İşsizliğin önlenmesinde girişimcilik en önemli araçtır ve bu
nedenle ülkemizde bu konu daha geniş kesimler tarafından tartışılmalıdır. Uluslararası Girişimcilik
İstihdam ve Kariyer Kongre’si bu konuların tartışıldığı bir platformdur.
Dördüncüsünü düzenlediğimiz kongre her geçen gün daha geniş bir katılımcı kitlesine ulaşmakta ve
etkinliğini giderek arttırmaktadır. Kongrede 10 farklı ülkeden ve 56 farklı üniversiteden ve kurum
kuruluşlardan 269 katılımcı 133 tam metin ve 6 adet poster bildiri sunmuşlardır. İki farklı panelde 8
panelist girişimcilik, istihdam ve kariyer ile ilgili konuları tartışmışlardır.
Bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde işbirlikleri ve destekler çok önemlidir. Dördüncüsünü
düzenlediğimiz bu kongrenin de çok değerli ortakları ve bu etkinliğe katkı ve destek veren kurum ve
kuruluşlar da vardır. Bu organizasyon 2013 yılında başladığı günden bugüne yerelde üniversite çevre
işbirliğinin en iyi örneğinin sunulduğu ve bunun başarılı bir şekilde devam ettirildiği bir organizasyondur.
Muğla Büyükşehir Belediyesi her etkinliğimize destek veren en önemli ortağımızdır. Muğla BB Başkanı
sayın Dr. Osman GÜRÜN, ilk kongreyi düzenleyeceğimiz 2013 yılında kedisini ziyaret ettiğimde bu
etkinliğe büyük bir heyecan duyarak katkı vermişti, hala katkıları devam etmektedir, kendilerine çok
teşekkür ederiz.
Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin ÇİÇEK her zaman ver her ortamda bizi desteklediler ve yalnız
bırakmadılar, kendisine çok teşekkür ederiz.
TÜBİTAK, Uluslararası ve Ulusal saygınlığı olan ülkemizin güzide kuruluşlarından biridir. Bu kongremiz
TÜBİTAK tarafından da desteklenmektedir.
Kongremizi bir yıllık süreçte bu noktaya beraber getirdiğimiz İİBF Dekanı Prof. Dr. Famil ŞAMİOĞLU
her daim desteklerini esirgemediler kendisine çok teşekkür ederim.
İlk kongreden bu yana en önemli ortağımız ve destekçimizden birisi de Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
(MUTSO)’dır. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO)’na ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa
ERCAN’a çok teşekkür ederim.
Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO)’na ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Reşit ÖZER’e, Bodrum
Ticaret Odası (BODTO)’na ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Serdar KOCADON’a, Bodrum
Belediyesi’ne ve Milas Belediyesi’ne, Bodrum Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD)’ne ve Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Engin KAPLA’a, Muğla PEGEM Akademi Sahibi Sayın Hüseyin ÖZGÜL’e ve
Grammy Seyahat işletmesi çalışanlarına katkıları ve destekleri için çok teşekkür ederim.
Kongre bir ekip işidir ve ekibin uyumu çok önemlidir. Kongre düzenlene ve yürütme kurulunda yer alan
ekip arkadaşlarıma, ev sahiplikleri ve katılımcılara yaşattıkları ve yaşatacakları eşsiz deneyim için de
Vogue Otel Yönetimi ve çalışanlarına çok teşekkür ederim.
Ayrıca Kongreye değerli görüşleri ile katkı veren, açılım getiren bilim insanlarına, geceli gündüzlü çalışan
danışma, bilim ve hakem kurulunda yer alan meslektaşlarıma ve hocalarıma içten teşekkür ederim.
Bu süreçte teşekkürü hak eden daha çok kişi ve kurum var ama hepsini burada saymak mümkün değildir.
Bu vesileyle kongrede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
Ekip arkadaşlarımla birlikte geçmiş üç kongrenin birikimi ve yaklaşık 1 yıllık bir çalışma sürecinin
sonunda sizlerin huzuruna çıktık. Bu tür etkinlikleri yapmanın zorluğunu ve yoğunluğunu takdir edersiniz.
Kongre süresince eğer hatalarımız kusurlarımız var ise bilmeden yapılmıştır, şimdiden özür dilerim.
Kongrenin üniversitemize, ilimize, ülkemize ve insanlığa hayırlı ve faydalı olmasını dilerim.
Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
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GİRİŞİMCİLİK EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURSHIP AND
ECONOMIC DEVELOPMENT
Cemil Serhat AKIN 1

Cengiz AYTUN2

ABSTRACT
There are many studies investigating the relationship between entrepreneurial success and economic
growth. But there are few studies that question the relationship between economic development and
entrepreneurship. The primary aim of the study is to show the interaction mechanisms between
entrepreneurship and economic development and to reveal this in the context of related literature.
The other aim of the study is to empirically question the relationship between economic development
and entrepreneurship. In the study, 15 countries were searched under the limit of access to data and
panel data analysis was performed with their data between 2002 and 2017 and finally the relationship
between entrepreneurial activities and economic development was questioned. Global
entrepreneurship index data and Total early-stage Entrepreneurial Activity (TEA) were used to
represent entrepreneurial activities. In addition, the human development index was used to represent
economic development. According to the results, causality relationship was found from
entrepreneurship activities to economic development.
Key word:Economic development, Entrepreneurship, Panel Data Analysis
ÖZET
Girişimcilik başarısı ile ekonomik büyüme arasında çok sayıda çalışma bulunurken ekonomik
kalkınma ile girimcilik arasındaki ilişkiyi sorgulayan çalışma sayısı azdır. Ayrıca ekonomik
kalkınmaya ilişkin endekslerin 1990’lı yıllar ile birlikte oluşturulması nedeni ile ekonometrik
yöntemler için gerekli veri setleri oluşturulamamış ve ekonometrik çalışmalar yapılamamıştır.
Çalışmanın öncelikli amacı girişimcilik ile ekonomik kalkınma arasındaki etkileşim
mekanizmalarını ilgili literatür çerçevesinde ortaya koymaktır. Çalışmanın diğer amacı ise bu alanda
eksik olan literatüre katkı sağlamak ve ekonomik kalkınma ile girişimcilik arasındaki ilişkiyi ampirik
olarak sorgulamaktır. Çalışmada verilere ulaşılabilme kısıtı altında seçilen ülkelerin 2001 ile 2018
yıllları arasındaki verileri ile panel veri analizinde gerçekleştirilmiş girişimci faaliyetler ile ekonomik
kalkınma arasındaki ilişki sorgulanmıştır. Girişimci faaliyetleri temsilen küresel girişimcilik endeksi
verileri, ekonomik kalkınmayı temsilen beşeri kalkınma endeksi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara
göre girişimci faaliyetlerden ekonomik kalkınmaya doğru tek yönlü nedensellik ilişkisine
rastlanılmıştır.
Anahtar Kelime: Ekonomik Kalkınma, Girişimcilik, Panel veri analizi.

1. GİRİŞ
Girişimcilik genel olarak var olan veya bilinmeyen bir bilginin yaratılması olarak tanımlanmaktadır.
Bu sayede var olan fırsatların gün yüzüne çıkarılması ya da yaratılması söz konusu olur (Hisrich ve
Peters, 2002: 47). Bu faaliyetleri gerçekleştiren ve üretim faktörlerinden biri olarak tanımlanan
girişimciler fırsatları değerlendirmekte, sahip oldukları kaynakları riske ederek yatırım
gerçekleştirmektedir. Bu sayede girişimciler bazen toplumsal ihtiyaçları karşılamakta bazen de
toplumsal ihtiyaçları kendileri yaratmaktadır. Bu süreçte bireyi girişimci yapan en önemli özellik
yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımla risk alabilme yeteneğidir. (Allen, 2006: 13).
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Genel olarak yaşam kalitesindeki artış olarak tanımlanan ekonomik kalkınma uzun yıllar ekonomik
büyüme ile aynı anlamda görülmüştür. Belli bir dönemde milli gelirde sağlanan reel artış olarak
tanımlanan ekonomik büyüme, kantitatif bir büyüklük iken ekonomik kalkınma kalitatif bir
büyüklüktür (Dornbusch ve Fischer, 1998). Ekonomik kalkınma daha bilgi tabanlı bir kavram olup,
üretme ve rekabet etme yollarında kaynak tabanlı bir yaklaşımdan, bilgi temelli bir yaklaşımla geçiş
olarak tanımlanmaktadır (Wennekers vd., 2005: 294). Başka bir tanıma göre ekonomik kalkınma,
beslenme sorununun iyileştirilmesi, çevresel kalitenin sağlanması, eğitimde modernizasyon ile
maddi zenginliğin yanı sıra manevi yönden de zenginleşme sağlanıp yaşam standartlarının artması
anlamlarını da içermektedir (Yağcı, 2003).
Bu anlamda kalkınma ekonomik büyümeyi de içeren daha kapsamlı bir büyüklüktür. Kalkınma
kavramı daha bütüncül yaklaşımla ele alınarak bireylerin refahı doğrultusunda üretim yapılarının
yanı sıra sosyo-kültürel yapının da iyileştirilmesi anlamına gelir (Savaş, 1991). Sosyal ve siyasal
yapısında meydana gelen yapısal değişimleri içeren bir süreç olarak da tanımlanabilmektedir (Clark,
1996). Gelir artışı toplumsal olarak sosyo- iktisadi açıdan olumlu dönüşümün önemli sağlayıcı olsa
da tek başına refahı temsil etmesi mümkün değildir (Ezeala ve Harrison, 1996:10).

2. GİRİŞİMCİLİĞİN KISA EVRİMİ
Girişimci faaliyetler ile ekonomi arasındaki ilişkiyi ekonomik büyüme ile ilişkilendiren Schumpeter
(1934)’den bu yana çok sayıda çalışma yapılmış ve girişimci faaliyetler ile ekonomik göstergeler
arasındaki ilişkiler sorgulanmıştır. Girişimcilik ile ilgili ilk sistematik bilgileri bizlere sunan J.
Schumpeter’e göre girişimci, İktisadi kalkınmanın başlamasını sağlayan temel üretim faktörüdür.
Schumpeterci yaklaşımı benimseyen politikacılar kalkınma için üretim miktarının artırma odaklı
politikalar üretmiştir.
İkinci dünya savaşından sonra ekonomik performansı kantitatif ölçütler ile ölçen anlayış kalkınmayı
ihmal etmiş üretim artışı yapılan analizlerde en çok kulanılan gösterge olmuştur. Bu süreçte devlet
yanlısı ve piyasa yanlısı ekoller tarafından dengeli kalkınma stratejileri oluşturulmuştur. Sadece
devletin girişimci olarak ekonomide yer aldığı bu stratejide, devletin kaynakları ile başlatılan
sanayileşme hamlesi ve oluşan yeni sanayilerin zararlı dış rekabetten korunması söz konusudur. Dış
ticarete getirilen sınırlamalar girişimci faaliyetlerin önündeki en önemli engellerdir.
1980’li yıllar ile birlikte liberal politikaların yeniden hakim olması ile dengesiz kalkınma modelleri
politika yapıcılar tarafından oluşturulmuştur. Ekonomik problemlerin çözümünde piyasanın en etkin
çözümü bulacağına inanan dengesiz kalkınmacılar dış ticaretin ve rekabetin yardımıyla ülke
vatandaşlarının yaşam kalitelerini artırmaya çalışmışlardır. Yaşanan bu süreçte siyasiler üretimi
artırmak yeni istihdam olanakları yaratmak yoksulluğu ve yoksunluğu azaltmak için özel kesim
yatırımlarını girişimciliği teşvik eden politikalar üretmişlerdir. Ayrıca bu politikalar ile girişimcilerin
faaliyetlerini sürdürmeleri için hukuki sosyal ve ekonomik çevreye ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Mülkiyet haklarının güvence altına alınması, ihracat kolaylıkları, kadın girişimcilere verilen düşük
faizli krediler, yerli ve yabancı girişimciler için getirilen kolaylıklar bunlardan bazılarıdır.

3. GİRİŞİMCİLİK VE EKONOMİK KALKINMANIN ETKİLEŞİM MEKANİZMALARI
Ülkelerin ekonomik performansı ile girişimci faaliyetler arasındaki ilişkiyi kapsamlı bir şekilde
ortaya koymak için kurulmuş Küresel Girişimcilik İzleme kuruluşunun (Global Entrepreneurship
Monitor–GEM) raporuna göre ülkelerin ekonomik başarılarının en önemli sağlayıcısı girişimci
faaliyetlerdir. GEM raporuna göre refahın yüzde 70 oranında sağlayıcısı Girişimci faaliyetlerdir.
Ekonomik kalkınma ile girişimcilik arasında kısa ve uzun dönemde çok sayıda etkileşim kanalı
bulunmaktadır. Bu etkileşimler kısa dönemde gelir kanalı ile gerçekleşmektedir. Girişimci faaliyetler
mikro düzeyde hane halkı gelirlerini arttırırken, makro düzeyde istihdam, milli gelir gibi temel
ekonomik göstergeleri iyileştirmektedir. Ayrıca erken dönemde girişimciler yeni ürünler ve üretim
süreçleri ile piyasaya girerek, rekabetçi ortam için zemin hazırlamakta ve kaynakların etkin
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kullanımına da olanak sağlamaktadır. Tüm bunlara ek olarak girişimci faaliyetler yeni ürünlerin veya
teknolojilerin gelişimine de katkı sağlayarak ekonomide dinamizmi sağlamaktadır. Girişimci yeni
işletmeler kurar, bu işletmeler bir yandan yeni istihdam alanları yaratırken bir yandan da rekabetin
artması nedeniyle etkinlik artışını, hatta teknolojik gelişmeyi beraberinde getirir (Acs, 2006; Acs ve
Varga, 2005)
İşletmelerin birbirleri ile girdikleri rekabet sonrasında oluşan rekabetçi yaklaşım bilginin yayılımına
olanak sağlar iken üretim yöntemlerinde meydana gelen değişim etkin kaynak kullanımı sonucunu
da doğurmaktadır. Bilginin yayılması ve ticarileştirilmesi konusunda girişimcilik aracı olarak bu
işlemlerin gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır (Audretsch ve diğ. , 2006: 33). Bu anlamda
girişimcilerin etkinliği ve verimliliği arayan yenilikçi yaklaşımları ile risk alma eğilimlerinin yüksek
olması ile ekonomik performansı etkilemektedir (Can ve Karataş, 2007).
Girişimci faaliyetlerin ekonomik kalkınma üzerine uzun dönem etkisi ise sosyal dönüşüm
mekanizması ile gerçekleşmektedir. Toplumsal dönüşüm sürecinde yeniliklere adaptasyon önemli
bir role sahip iken söz konusu yeteneklerin gelişimi ancak girişimsel faaliyetler ile
gerçekleşebilmektedir. Girişimsel faaliyetler sosyal alanlarda toplumsal yarar odaklı değerlerin
yaratılması için değişimci ve yenilikçi bir sürecin başlatılmasına katkı sağlarken, risk üstlenme,
yenilikçi ve öncü olma niteliğinden dolayı tüm toplumların değişim ve gelişim süreçlerinde
işlevsellik göstermektedir. Başarılı girişimcilerin ekonomik alanda sağladığı katkılar girişimsel
yenilikler ile birleşince sosyal yapının iyileşmesinde de etkili olmaktadırlar. Üretim yöntemlerinin
değişmesi ile nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulmakta ve bölgeye eğitim yatırımları yapılarak insanların
eğitim seviyesi yükselmektedir.
Girişimci faaliyetler uzun dönemde bölgesel dengesizlikleri giderebilmektedir. Siyasilerin
uygulayacağı politikalar ile geri kalmış bölgelerdeki girişimciler vergi indirimleri sübvansiyon gibi
araçlar ile uyarılarak bölgesel dengesizliklerin giderilmesi ağlanmaktadır.
Girişimci faaliyetler üretim alanının yanı sıra sosyal alanlarda da dışsallıklar yaratmaktadır.
Yaratılan bu dışsallıklar yeni örgütlenmeleri beraberinde getirmekte, yaratılan bu oluşum ekonomik
büyümenin yanı sıra kurumsal yapının değişiminde de rol oynamaktadır. Girişimcilik faaliyetleri,
toplumun yapısında değişimi başlatan katalizör etkisi yapmakta ve bu sayede gelişimi de
sağlamaktadır (Acs ve Armington, 2004; Acs ve diğ. , 2012).

3.1. Veri
Girişimciliğin tanımlanması kadar girişimci faaliyetlerin ölçülmesi de büyük zorluklar içermektedir.
Girişimciliği doğrudan ölçmek zor olduğundan yapılan analizlerde girişimciliği temsil ettiği
düşünülen ikincil değişkenler kullanılmaktadır. Bunlar arasında en çok kullanılanlar yeni açılan
işletme sayısı, patent sayısı, kendi hesabına çalışan nüfus oranı değişkenleridir. Son yıllarda ise
Küresel Girişimcilik İzleme (GEM) verileri yapılan analizlerde sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.
GEM programı, her bir katılımcı ülkedeki girişimcilik faaliyetlerinin ulusal düzeyde yapılan
değerlendirmelerine dayanır. Örneklemler rassal olarak oluşturulmaktadır. Resmi istatistik
programlarında girişimciliğin ölçülmesine yönelik unsurlarla ilgili veriler farklılık gösterdiğinden,
GEM projesi bu konuda uluslararası düzeyde homojen ve karşılaştırılabilir verilerin elde edilmesini
mümkün kılmaktadır. İzlenilen ülke sayısının artması ülkelerin karşılaştırılmasına da olanak
sağlamaktadır. Bu sebeple çalışmada girişimcilik faaliyetlerini temsilen gem projesi kapsamında
oluşturulan erken dönem girişimcilik faaliyetleri (total early-stage entrepreneurial activity -tea)
verileri kullanılmıştır. Çalışmanın sağlamlığını artırmak için başka bir girişimcilik göstergesi olan.
küresel girişimcilik ve kalkınma enstitüsünün (the global entrepreneurship and development
institute-gedi) oluşturduğu girişimcilik endeksi de analize dahil edilmiştir. Çalışmada ülkelerin
kalkınma göstergesi olarak dünya bankası veri tabanından elde edilen beşeri kalkınma endeksi (HDI)
kullanılmıştır.
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3.2. Yöntem
Ampirik uygulama üç aşamadan oluşmaktadır:
i. Yatay kesit bağımlılığı (Breusch ve Pagan, 1980; Pesaran, 2004; Pesaran, Ullah ve Yamagata,
2008) ve homojenlik testleri (Pesaran ve Yamagata, 2008) uygulanmaktadır.
ii. İkinci aşamada serilere IPS (Im, Pesaran ve Shin, 2003) ve CADF (Pesaran, 2007) birim kök
testleri uygulanarak durağanlıkları araştırılmaktadır.
iii. Uygulamanın son aşamasında Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından heterojen ve yatay
kesit bağımlılığı bulunan panel veri modelleri için geliştirilen nedensellik testi kullanılmıştır.
Yatay kesit bağımlılığı zamanın herhangi bir noktasında i ülkesinde meydana gelen şokun aynı
noktada ya da daha sonrasında j ülkesini etkilemesi olarak tanımlanabilir. Uygulamalarda yatay kesit
bağımlılığının araştırılması günümüzde ülkelerin arasındaki ekonomik ilişkilerde ortaya çıkan
yüksek ölçüdeki küreselleşmenin göz önünde bulundurulması açısından da önem taşımaktadır
(Nazlioglu ve ark., 2011, ss. 6617–6618). Bu nedenle çalışmada serilere ilişkin yatay kesit
bağımlılığının test edilmesinde Breusch ve Pagan (1980), Pesaran (2004) ve Pesaran ve ark. (2008)
lagranj çarpanı testleri kullanılmıştır. Her bir test için H o hipotezi “Yatay kesit bağımlılığı yoktur”
şeklindedir. H0 hipotezi altında, sabit yatay kesit sayısı (N: sabit) ve zaman periyodu sonsuza
giderken (T→∞) CDLM1 test istatistiği N(N-1)/2 serbestlik derecesinde ki-kare asimptotik dağılımına
sahiptir (Breusch ve Pagan, 1980). Ancak yatay kesit sayısının artması durumunda test uygulanamaz.
Bu durumun üstesinden gelmek üzere Pesaran (2004) CD LM2 test istatistiğini geliştirmiştir. Büyük T
değerleri için CDLM2 test istatistiği normal dağılıma sahipken yine de T > N şartı aranmaktadır.
Pesaran (2004) böyle bir şartın aranmadığı CD LM3 testini aynı makalede ayrıca oluşturmuştur. Bu
anlamda T ve N sonsuza giderken N>T ya da T>N durumlarının her ikisinde de CDLM3 istatistiği
asimptotik standart normal dağılıma sahiptir. Ancak sonraki dönemde Pesaran ve ark. (2008) hata
terimi için faktör yüklemesi ortalamaları sıfıra girerken CD LM1 testinin H0’ı kabul etme eğiliminde
olduğunu göstermiştir. Sorun LMadj testi ile düzeltilmiş olup, test istatistiği T>N iken asimptotik
standart normal dağılıma sahiptir.
Panel veri analizinde tahmin edilecek modellere ilişkin eğim katsayılarının homojen ya da heterojen
olması yapılacak birim kök eşbütünleşme ve nedensellik testlerinin uygulanabilirliği açısından önem
taşımaktadır. Katsayıların homojen olduklarının varsayılması, ülkelere özgü farklılıkların gözden
kaçırılmasına neden olmaktadır (Nazlioglu ve ark., 2011, s. 6618). Birçok ampirik çalışmada ayrı
birimler (ülkeler) için eğim katsayısı homojen kabul edilmektedir. Homojenlik varsayımının test
edilmesinde Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından geliştirilen Delta testleri (∆̃ ve ∆̃𝑎𝑑𝑗 )
kullanılacaktır. Açıklayıcı değişkenlerin katı dışsal ve hata teriminin normal dağılmadığı bir
𝑗
durumda ∆̃ test değeri (𝑁, 𝑇) → ∞ ve √𝑁/𝑇 2 → ∞ iken standart normal dağılıma sahiptir. Hataların
normal dağıldığı durumda ise N ve T’nin birbirine göre büyüklüğü ne olursa olsun testin ortalama
varyans sapmasının düzeltilmiş olduğu versiyonu (∆̃𝑎𝑑𝑗 ) normal dağılım sergilemektedir.
Birim kök testlerinin uygulanmasına geçmeden önce yatay kesit bağımlılığı ve eğim katsayılarının
heterojenliği araştırılmalıdır. Bu iki sorunun varlığı halinde yapılacak birim kök testlerinin de bu
sorunları göz önünde bulundurması gerekmektedir. IPS (Im ve ark., 2003) birim kök testi zaman
serisinde kullanılan ADF testinin panel veriye uyarlanmış bir versiyonudur. Buna göre öncelikle
panelde bulunan her bir birim ya da ülke için ADF istatistikleri elde edilmekte ve bunların ortalaması
alınarak IPS panel birim kök istatistiği elde edilmektedir. Test istatistiği T ve N sırasıyla sonsuza
gittiğinde asimptotik standart normal dağılıma sahiptir. IPS testi gibi birinci kuşak testler
incelendiğinde, testlere ilişkin asimptotik özelliklerin yatay kesit bağımlılığının olmaması
varsayımına dayandığı görülmektedir. Ancak uygulamada bir X ülkesinde meydana gelen şokun Y
ülkesini etkilemiyor olması varsayımı ekonomik ilişkilerin küreselleştiği bir makroekonomik
sistemde gerçekçi değildir. Bu anlamda durağanlık analizinde hem heterojenlik hem de birimler
arasında korelâsyonun varlığında geçerli olan testlerin kullanılması gerekmektedir. Bu tarz testlere
Pesaran (2007) tarafından geliştirilen CADF (Cross Sectionally Augmented Dickey Fuller) testi
örnek gösterilebilir. Testte her bir t dönemi için zaman ortalamalarını hesaplayarak, bu ortalamaları
yatay kesit bağımlılığına neden olan ortak faktör olarak modele dahil etmektedir. Ayrıca her bir birim
ya da ülke için elde edilen birim kök test istatistiklerinin ortalaması alınarak panele özgü CADF test
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istatistiği üretilmektedir. Test istatistiği asimptotik standart normal dağılıma sahip olmadığından
kritik değerler farklı T ve N değerleri için Pesaran (2007) tarafından hesaplanmıştır.
Uygulamanın son aşamasında Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından heterojen ve yatay kesit
bağımlılığı bulunan panel veri modelleri için geliştirilen nedensellik testi kullanılmıştır.
Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından geliştirilen panel nedensellik testi Toda ve Yamamoto
(1995) nedensellik testinin panele uyarlanmış bir versiyonudur. Toda-Yamamoto nedensellik testi
standart Granger (1969) nedensellik testinde olduğu gibi VAR yöntemine dayanmaktadır. VAR
analizinde sistem içinde yer alan her bir içsel değişken, sistemdeki tüm içsel değişkenlerin gecikmeli
değerlerinin bir fonksiyonudur. Toda-Yamamato testi Granger tipi nedensellik testinin karşılaştığı
bazı sorunların üstesinden gelebilmektedir. Granger nedensellik testinin gerçekleştirilebilmesi için
serilerin durağan olması ya da aynı seviyede birim köke sahip olması gerekmektedir. Bunun
dışındaki durumlarda nedenselliğin testi için kullanılan asimptotik test istatistikleri geçerliliğini
yitirmektedir. Oysa farklı seviyede birim köklü seriler arasında da nedensellik olabilmektedir. TodaYamamato nedensellik testinde ise serilerin bütünleşme dereceleri veya aralarındaki olası eş
bütünleşme ilişkisi, nedensellik sınamasının geçerliliğini etkilememektedir. Toda ve 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 VAR modeli k+dmax gecikme
düzeyinde SUR (Seemingly Unrelated Regression) 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.
Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) yaklaşımında paneldeki her ülke için T-Y nedensellik testi ayrı
ayrı yapılmaktadır. Bu sayede ülkeler arasındaki heterojenite dikkate alınabilmektedir. Diğer taraftan
her bir ülke için elde edilen olasılık değerlerinin kombinasyonundan Fisher (1932) test istatistiği elde
edilmektedir. Ancak Fisher test istatistiği birimler arasında yatay kesit bağımlılığı bulunması halinde
geçerli değildir. Sorunu çözmek üzere Emirmahmutoğlu ve Köse (2011, s. 872) panelin geneli için
bootstrap dağılımından elde edilen kritik değerleri kullanmaktadır.

3.3. Bulgular
Yatay kesit bağımlılığı sonuçlarına Tablo 1’te sunulmaktadır. Bu testler için H0: Seride ya da
modelde yatay kesit bağımlılığı yoktur şeklindedir. H0 hipotezinin reddedilmesi yatay kesit
bağımlılığının bulunduğu anlamına gelmektedir. CD LM1, CDLM2 testlerinde H0 hipotezi
reddedilmekte, CDLM3 ve LMadj testlerinde ise kabul edilmektedir. HDI= f (EI) ve HDI = f (TEA)
modelleri için yapılan yatay kesit bağımlılığı testlerinde ise her dört testte de H 0 hipotezi
reddedilmektedir. Genel bir değerlendirme yapıldığında yatay kesit bağımlılığının bulunduğuna
karar verilmektedir.
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Tablo 1. Yatay-kesit Bağımlılığı ve Homojenlik Test Sonuçları
Seriler için yatay-kesit bağımlılığı testleri* (H0: Seride yatay kesit bağımlılığı yoktur)
CDLM1
CDLM2
CDLM3
LMadj
Değişken
(BP,1980)
(Pesaran, 2004)
(Pesaran, 2004)
(PUY, 2008)
200.714 (0.000)
6.605 (0.000)
-0.087 (0.465)
0.372 (0.355)
HDI
EI

214.154 (0.000)

7.532 (0.000)

-0.456 (0.324)

-1.191 (0.883)

TEA

174.083 (0.000)

4.767 (0.000)

-1.261 (0.104)

-0.021 (0.508)

Model için yatay-kesit bağımlılığı testleri (H0: Modelde yatay kesit bağımlılığı yoktur)
CDLM1
CDLM2
CDLM3
LMadj
Model
(BP,1980)
(Pesaran, 2004)
(Pesaran, 2004)
(PUY, 2008)
673.712 (0.000)
39.245 (0.000)
23.243 (0.000)
28.839 (0.000)
HDI= f (EI)
705.098 (0.000)

HDI = f (TEA)

Model
HDI= f (EI)

41.411 (0.000)

23.983 (0.000)

9.633 (0.000)

Model için homojenlik testleri (H0: Eğim katsayıları homojendir)
∆̃𝑎𝑑𝑗 : Delta tilde adj.
∆̃: Delta tilde
(Pesaran ve Yamagata, 2008)
(Pesaran ve Yamagata, 2008)
6.865 (0.000)
7.565 (0.000)

3.016 (0.001)
3.323 (0.000)
HDI = f (TEA)
Not: Test istatistik değerlerine ilişkin olasılık değerleri parantez içerisindedir. *Serilere ilişkin CD LM1 ,
CDLM2 , CDLM3 , LMadj test sonuçları sabit ve trendli model içindir.

Panel veri analizinde araştırılması gereken ikinci konu modellerdeki homojenliktir. İki farklı model
için Delta tilde ve Delta tilde adj. testleri %1 seviyesinde modellerin homojen olduğu yönündeki H 0
hipotezini reddetmektedir. Bu anlamda hem yatay kesit bağımlılığı bulunur iken hem de nedensellik
modellerinin eğim katsayıları heterojendir.
Serilerde ve modelde yatay kesit bağımlılığı bulunmasının yanı sıra eğim katsayılarının heterojen
olması, uygulanacak birim kök testlerinde her iki sorunun da göz önünde bulundurulmasını
gerektirmektedir. Bu amaçla birimlere ait heterojenliği göz önünde bulunduran IPS (Im ve ark.,
2003) ve heterojenlik ve yatay kesit bağımlılığını beraber göz önünde bulunduran CADF (Pesaran,
2007) birim kök testleri uygulanmıştır. Gerçekleştirilen panel IPS ve CADF test sonuçlarına göre
(Tablo 2) HDI serisi seviyede durağandır. IPS ve CADF test sonuçları EI serisinin seviyede birim
kök içerirken birinci farkında durağanlaştığını göstermektedir. Son olarak TEA serisi IPS testinde
seviyede durağanken CADF testinde birim kök içermektedir. Birinci fark alındığında TEA serisi
durağanlaşmaktadır. CADF testinin heterojenitenin yanı sıra yatay kesit bağımlılığını da dikkate
alması nedeni ile TEA serisinin fark durağan olduğuna karar verilmiştir. Sonuç olarak HDI serisinin
I(0), EI ve TEA serilerinin I(1) süreci taşıdığına karar verilmiştir.
Tablo 2. IPS ve CADF Panel Birim Kök Testi Sonuçları
Seriler
HDI

IPS
Im, vd, (2003)
-2.855 (0.002)

CADF
Pesaran (2007)
-2.654***

Δ HDI

-

-

EI

0.285 (0.612)

-2.269*

Δ EI

-12.490 (0.000)

-2.845***

TEA

-2.506 (0.006)

-2.005

Δ TEA
-2.321**
Notlar: Not: IPS ve CADF testlerinde, sabitli model raporlanmış, maksimum gecikme
uzunluğu 3 olarak alınmış ve optimal gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriterine göre
belirlenmiştir. IPS testi için olasılık değerleri parantez içerisinde verilmiştir. CADF testi
için ***,** ve * sıfır hipotezinin sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde
reddedildiğini göstermektedir. CADF panel istatistiği kritik değerleri, sabitli modelde 2.52 (%1), -2.28 (%5) ve -2.16 (%10) (Pesaran 2007, tablo II(b), s.280) Raporlanan
panel istatistiği her bir ülke için hesaplanan CADF istatistiklerinin ortalamasıdır.

6

IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 October 2019 Bodrum / MUĞLA / TURKEY

Serilere ilişkin birim kök analizinden sonra panel nedensellik analizine geçilebilir. Emirmahmutoğlu
ve Köse (2011) yaklaşımında paneldeki her ülke için T-Y nedensellik testi ayrı ayrı yapılmaktadır.
Bu sayede ülkeler arasındaki heterojenite dikkate alınabilmektedir. Girişimciliği temsilen
kullandığımız TEA endeksi ile ekonomik kalkınma arasındaki nedensellik analizi sonuçları Tablo
3’te sunulmaktadır. Ülkelere özgü sonuçlara göre Şili, Hırvatistan, Finlandiya, Fransa, Almanya,
Hollanda, Slovenya, İsveç, İngiltere ülkelerinde girişimci faaliyetlerden Ekonomik kalkınmaya
doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. Yunanistan, İrlanda İtalya, Slovenya,
İspanya ve ABD ülkelerinde söz konusu nedensellik ilişkisi iki yönlü olarak bulunmuştur. Bu
ülkelerden farklı olarak Çin’de girişimci faaliyetler ekonomik kalkınmayı desteklememektedir.
Beklenenin tersine, ekonomik kalkınmada meydana gelen iyileşmeler ise girişimci faaliyetleri
desteklemektedir. Panel bir bütün olarak değerlendirildiğinde TEA endeksinden ekonomik
kalkınmaya doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğu görülmektedir.
Tablo 3. Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) Panel Nedensellik Test Sonuçları
ÜLKELERE ÖZGÜ SONUÇLAR
𝐻0 𝑇𝐸𝐴 ↛ 𝐻𝐷𝐼
Ülkeler
Şili
Çin
Hırvatistan
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
İrlanda
İtalya
Hollanda
Slovenya
İspanya
İsveç
İngiltere
ABD

𝐻0 ∶ 𝐻𝐷𝐼 ↛ 𝑇𝐸𝐴

Olasılık
WALD
Olasılık
1.246 [1]
0.264
0.001
0.495
10.232 [3]
0.017
4.038 [3]
0.257
0.052
0.075 [1]
0.785
0.081
1.561 [1]
0.212
0.002
1.602 [1]
0.206
0.000
2.904 [1]
0.000
0.088
3.131 [1]
0.000
0.077
4.442 [1]
0.000
0.035
2.821 [2]
0.244
0.000
2.878 [1]
0.000
0.090
17.616 [3]
0.000
0.001
1.675 [1]
0.196
0.000
1.012 [3]
0.798
0.034
6.772 [2]
0.034
0.071
PANELE ÖZGÜ SONUÇLAR
𝐻0 𝑇𝐸𝐴 ↛ 𝐻𝐷𝐼
𝐻0 ∶ 𝐻𝐷𝐼 ↛ 𝑇𝐸𝐴
291.637***
70.225
0.000
0.000

WALD
10.522 [1]
2.392 [3]
7.744 [3]
3.050 [1]
9.808 [1]
15.436 [1]
12.823[1]
44.640 [1]
25.322 [1]
50.544 [2]
27.772 [1]
28.062 [3]
17.654 [1]
8.640 [3]
5.286 [2]

Sonuç
𝑇𝐸𝐴 → 𝐻𝐷𝐼
𝑇𝐸𝐴 ← 𝐻𝐷𝐼
𝑇𝐸𝐴 → 𝐻𝐷𝐼
𝑇𝐸𝐴 → 𝐻𝐷𝐼
𝑇𝐸𝐴 → 𝐻𝐷𝐼
𝑇𝐸𝐴 → 𝐻𝐷𝐼
𝑇𝐸𝐴 ↔ 𝐻𝐷𝐼
𝑇𝐸𝐴 ↔ 𝐻𝐷𝐼
𝑇𝐸𝐴 ↔ 𝐻𝐷𝐼
𝑇𝐸𝐴 → 𝐻𝐷𝐼
𝑇𝐸𝐴 ↔ 𝐻𝐷𝐼
𝑇𝐸𝐴 ↔ 𝐻𝐷𝐼
𝑇𝐸𝐴 → 𝐻𝐷𝐼
𝑇𝐸𝐴 → 𝐻𝐷𝐼
𝑇𝐸𝐴 ↔ 𝐻𝐷𝐼

Panel Sonucu
Panel Fisher
Asimptotik olasılık
Bootstrap cv
88.547
87.902
𝑇𝐸𝐴 → 𝐻𝐷𝐼
(10%)
Bootstrap cv (5%)
121.396
118.385
Bootstrap cv (1%)
265.490
276.026
Not: “→” işareti tek yönde “⟷” işareti ise her iki yöndeki nedenselliği temsil etmektedir. Maksimum
gecikme sayısı 3, dmax=1’dir. Optimal gecikme sayısı Schwarz Bilgi Kriterine göre belirlenip köşeli
parantez içerisinde verilmiştir. Bootstrap kritik değerleri 10000 tekrarlı dağılımdan elde edilmiştir. Panel
Fisher testi için ***,** ve * sıfır hipotezinin sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde reddedildiğini
göstermektedir.

Çalışmada kullanılan bir diğer girişimcilik endeksi olan EI ile kalkınma arasındaki nedensellik
ilişkisine sonuçlar Tablo 4’te sunulmaktadır. Ülkeler özgü sonuçlara bakıldığında TEA endeksi ile
yapılan analiz sonuçlarına benzer bulgular elde edildiği dikkat çekmektedir. Fransa, Almanya,
Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Slovenya, İspanya, İsveç, İngiltere ve ABD’de girişimci
faaliyetlerden ekonomik kalkınmaya doğru nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. Çin ve
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Finlandiya’da için girişimci faaliyetler ile ekonomik kalkınma arasında nedensellik ilişkisine
rastlanmamaktadır. Panel bir bütün olarak değerlendirildiğinde, önceki analiz sonuçları ile benzer
şekilde EI endeksinden ekonomik kalkınmaya doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğu
görülmektedir.
Her iki endeksle yapılan nedensellik analizi beraberce değerlendirilirse Girişimcilik faaliyetlerinden
ekonomik kalkınmaya doğru bir nedensellik ilişkisi bulunduğu görülmektedir.
Tablo 4. Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) Panel Nedensellik Test Sonuçları
ÜLKELERE ÖZGÜ SONUÇLAR
𝐻0 𝐸𝐼 ↛ 𝐻𝐷𝐼
Ülkeler
Şili
Çin
Hırvatistan
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
İrlanda
İtalya
Hollanda
Slovenya
İspanya
İsveç
İngiltere
ABD

𝐻0 ∶ 𝐻𝐷𝐼 ↛ 𝐸𝐼

Olasılık
WALD
Olasılık
11.112 [3]
0.011
0.020
0.356
2.604 [1]
0.107
7.873 [1]
0.265
0.005
0.149
0.136 [1]
0.712
1.996 [1]
0.158
0.004
1.501 [1]
0.220
0.000
1.135 [1]
0.287
0.005
1.187 [1]
0.276
0.001
1.478 [1]
0.224
0.002
1.600 [1]
0.206
0.000
0.616 [2]
0.735
0.000
0.622 [1]
0.430
0.000
0.024 [1]
0.877
0.000
0.539 [3]
0.910
0.000
0.735 [3]
0.865
0.000
PANELE ÖZGÜ SONUÇLAR
𝐻0 𝐸𝐼 ↛ 𝐻𝐷𝐼
𝐻0 ∶ 𝐻𝐷𝐼 ↛ 𝐸𝐼
251.682***
45.726

WALD
9.838 [3]
0.852 [1]
1.240 [1]
2.078 [1]
8.093 [1]
12.152 [1]
7.938 [1]
11.246 [1]
9.147 [1]
12.965 [1]
32.053 [2]
28.208 [1]
26.475 [1]
29.855 [3]
38.241 [3]

Sonuç
𝐸𝐼 ↔ 𝐻𝐷𝐼
𝐸𝐼 ← 𝐻𝐷𝐼
𝐸𝐼 → 𝐻𝐷𝐼
𝐸𝐼 → 𝐻𝐷𝐼
𝐸𝐼 → 𝐻𝐷𝐼
𝐸𝐼 → 𝐻𝐷𝐼
𝐸𝐼 → 𝐻𝐷𝐼
𝐸𝐼 → 𝐻𝐷𝐼
𝐸𝐼 → 𝐻𝐷𝐼
𝐸𝐼 → 𝐻𝐷𝐼
𝐸𝐼 → 𝐻𝐷𝐼
𝐸𝐼 → 𝐻𝐷𝐼
𝐸𝐼 → 𝐻𝐷𝐼

Panel Sonucu
Panel Fisher
Asimptotik
0.000
0.033
olasılık
Bootstrap cv
77.824
77.340
(10%)
𝐸𝐼 → 𝐻𝐷𝐼
Bootstrap cv
104.200
102.221
(5%)
Bootstrap cv
239.725
230.709
(1%)
Not: “→” işareti tek yönde “⟷” işareti ise her iki yöndeki nedenselliği temsil etmektedir. Maksimum
gecikme sayısı 3, dmax=1’dir. Optimal gecikme sayısı Schwarz Bilgi Kriterine göre belirlenip köşeli
parantez içerisinde verilmiştir. Bootstrap kritik değerleri 10000 tekrarlı dağılımdan elde edilmiştir. Panel
Fisher testi için ***,** ve * sıfır hipotezinin sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde reddedildiğini
göstermektedir.

4.SONUÇLAR
Girişimci davranışlar ile beşeri kalkınma arasındaki ilişkinin sorgulandığı çalışmada girişimcilik
faaliyetlerini temsilen gem projesi kapsamında oluşturulan erken dönem girişimcilik faaliyetleri
(Total early-stage entrepreneurial activity -TEA) verileri ile çalışmanın sağlamlığını artırmak için
başka bir girişimcilik göstergesi olan küresel girişimcilik ve kalkınma enstitüsünün (The global
entrepreneurship and development institute- GEDI) oluşturduğu girişimcilik endeksi verileri
kullanılmıştır. Çalışmada ülkelerin kalkınma göstergesi olarak dünya bankası veri tabanından elde
edilen beşeri kalkınma endeksi (HDI) kullanılmıştır.
Analizde değişkenler arasında nedensellik ilişkisi sorgulanmış bu nedenselliğin yönüne her ülke için
ayrı ayrı bakılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Şili, Hırvatistan, Finlandiya, Fransa, Almanya,
Hollanda, Slovenya, İsveç, İngiltere ülkelerinde girişimci faaliyetlerden Ekonomik kalkınmaya
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doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. Yunanistan, İrlanda İtalya, Slovenya,
İspanya VE ABD ülkelerinde söz konusu nedensellik ilişkisi iki yönlü olarak bulunmuştur. Bu
ülkelerde girişimci faaliyetler ekonomik kalkınmayı destekler iken ekonomik kalkınmada meydana
gelen iyileşme ise girişimci faaliyetleri motive etmektedir. Analizler toplu olarak değerlendirdiğinde
panele özgü sonuçlarda TEA endeksinden ekonomik kalkınmaya doğru tek yönlü nedensellik
ilişkisine rastlanılmıştır. Analiz sonuçlarına ilgi çekici durum Çin ile ilişkindir. Çin’de girişimci
faaliyetler ekonomik kalkınmayı desteklememektedir. Çinin ekonomik rejiminden kaynaklandığı
düşünülen bu duruma göre kumanda ekonomisi nedeniyle kalkınmanın sağlayıcısı devlet
olabilmektedir. Ekonomik kalkınmada meydana gelen iyileşmeler ise girişimci faaliyetleri
desteklemektedir. Bu durumun kalkınmayla birlikte kurumsal yapının iyileşmesi yabancı girişimleri
motive etmesi ile açıklanabilir.
Söz konusu analizin diğer bir girişimcilik göstergesi olan EI verileri ile yapılmasıyla elde edilen
sonuçlar diğer analiz sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Çin ve Finlandiya ülkeleri için girişimci
faaliyetler ile ekonomik kalkınma arasında nedensellik ilişkisine rastlanmaz iken Fransa, Almanya,
Yunanistan İrlanda İtalya Hollanda, Slovenya, İspanya, İsveç, İngiltere ve ABD ülkelerinde girişimci
faaliyetlerden ekonomik kalkınmaya doğru nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. Panele özgü
sonuçlara toplu olarak bakıldığında girişimci faaliyetlerden ekonomik kalkınmaya doğru nedensellik
ilişkisi mevcuttur.
Sonuç olarak girişimci faaliyetler ile ekonomik kalkınma arasında nedensellik ilişkisi mevcuttur.
Ekonomik kalkınma programlarına girişimci faaliyetleri özendirici önlemler alınması ekonomik
kalkınmanın daha hızlı bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacaktır.
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TÜRKİYE’NİN KALKINMA PLANLARINDA GİRİŞİMCİLİK
POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF ENTREPRENEURSHIP IN TURKEY'S POLICY
DEVELOPMENT PLAN
Ali SOYLU1

Seher CEYLAN2
ABSTRACT

Entrepreneurship is an important issue in the economic, political, social and cultural development of
countries. Many institutions and organizations, especially the public sector, make special efforts to
develop and expand entrepreneurship all over the world. However, the public sector has always
played a critical role in this process. Depending on the legislative and executive powers of the public
sector, it has always maintained its determination in entrepreneurship with its policy-making role
and resource transfer power.
Considering the history of the Republic of Turkey is made from the first years of study in
entrepreneurship, it is seen that it has been tried to take steps in the conditions of the period. These
studies took place as part of general economic policies. When applied in 1960 to the point of
economic policy to be more planned before on behalf of the State Planning Organization of Turkey
has established and after the transition to planned development models. The last of the five-year
development plan, which was prepared for the first time in 1963, came into force as the 11th
Development Plan in 2019. The aims of this study were to examine the effect of Turkey's
approximately the last sixty years, which is located in the entrepreneurship development plan
policies, to show how these policies have developed from past to present and to reflect the public's
perspective on the development of entrepreneurship in this context.
Keywords: Development Plans, Entrepreneurship
ÖZET
Girişimcilik ülkelerin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel gelişimlerinde büyük önem taşıyan bir
konudur. Tüm dünyada girişimciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için başta kamu kesimi
olmak üzere birçok kurum ve kuruluş özel bir çaba göstermektedir. Ancak kamu kesimi bu süreçte
her zaman kritik rol üstlenmiştir. Kamu kesimi yasama ve yürütme yetkisine bağlı olarak, gerek
politika yapıcı rolü gerekse kaynak aktarım gücü ile girişimcilik konusunda belirleyiciliğini hep
koruya gelmiştir.
Türkiye tarihine bakıldığında Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren girişimcilik konusunda
çalışmaların yapıldığı, dönemin koşulları içinde adımlar atılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu
çalışmalar genel ekonomi politikalarının bir parçası olarak yer almıştır. 1960’lı yıllara gelindiğinde
ise uygulanan ekonomik politikaların daha planlı olması adına önce Devlet Planlama Teşkilatı
kurulmuş ve sonrasında Türkiye planlı kalkınma modeline geçiş yapmıştır. İlk kez 1963 yılında beş
yıllık olarak hazırlanan kalkınma planının sonuncusu 2019 yılında 11. Kalkınma Planı olarak
yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin yaklaşık son altmış yılına etki eden kalkınma
planlarında yer alan girişimcilik politikalarını incelemek, bu politikaların geçmişten bugüne nasıl bir
gelişim gösterdiğini ortaya koymak ve bu bağlamda girişimciliğin gelişimine kamunun bakış açısını
yansıtabilmektir.
Anahtar Kelime: Kalkınma Planları, Girişimcilik
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1. GİRİŞ
Girişimcilik kavram itibariyle bireysel yatırımcıyı öne çıkartan, özel teşebbüsleri ele alan bir anlam
ve içerik taşır. Nitekim Cantillon girişimciyi “belirsizlik şartları altında pazarın oluşumunda karar
verici ve bir koordinatör” olarak tanımlarken, Say’da O’nu “bütün üretim faktörlerini bir araya
getirerek kıymetli olduğu sanılan bir malı üreten ve elde edeceği kâr için riski göze alan kişi” olarak
açıklamıştır (Roolaht, 2006 ve Aytaç, 2006).
Girişimcilik bireysel karakterde olmasına karşın, kamunun bu konuya ilgisi her zaman var olmuştur.
Girişimci yapmış olduğu yatırımlarla gelir oluşturmaya ve kar elde etmeye çalışırken, diğer taraftan
ülke ekonomisine ve yönetimine büyük katkılar sağlamaktadır. Girişimci başta istihdam olmak üzere,
yatırım, vergi, büyüme, uluslararası rekabet, istikrar gibi makroekonomik konularda önemli katkılar
sağlamakta ve kamunun yükünü hafifletmektedir. Girişimci aynı zamanda gelir adaleti, bölgesel
gelişmişlik farklarının azaltılması gibi sosyal ve kültürel boyutlu etkileriyle büyük önem
kazanmaktadır.
Kamunun girişimcilik konusuna ilgisi Cumhuriyet tarihinin başından itibaren görülmektedir.
Cumhuriyetin ilk döneminde bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla güçlendirilmesi zorunluluğu
fark edilmiş ve bu kapsamda Cumhuriyetin ilanından dokuz ay önce, 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri
arasında İzmir’de birinci iktisat kongresi yapılmıştır. Kongrenin temel ilkelerinden biri ise, Türk
insanını girişimci yapmak olmuştur (Küçük, 2010). Devlet o dönemde piyasa ekonomisi yaklaşımını
benimsemiş, ancak özel sektörde oluşmuş bir sermaye birikimi olmamasından dolayı girişimciliği
yüksek bürokratlar eliyle desteklemiş ve Türkiye’nin ilk girişimcileri devletin içinden gelen
bürokratlar olmuştur (Soylu, 2011).
Cumhuriyetin ilk döneminde uygulanan piyasa ekonomisi yaklaşımı, tüm dünyayı derinden sarsan
1929 Büyük Buhran’ın patlak vermesiyle yerini devletçi bir anlayışa bırakmak zorunda kalmış,
girişimcilikle ilgili uygulamalar devletçi bir anlayışla gerçekleştirilmiştir. Devlet büyük ölçüde
üretimi gerçekleştiren, ulaşım, bankacılık ve finans alanında etkin, gerektiğinde piyasaya doğrudan
etki eden, fiyatlar üzerinde kontrol sağlayan bir role bürünmüştür (Aktan, 1999).
Devletin ekonomideki ağırlıklı rolü ikinci dünya savaşının bitimi sonrasında liberal ekonomi
politikalarına doğru bir yönelim göstermeye başlamıştır. Özellikle 1950- 1960 arası dönemde özel
sektör eliyle kalkınma tercihi yapılarak müteşebbis yaratmak, mevcutları desteklemek politikası
takip edilmiş, bunların teşviki bir ideolojik tercih olarak da algılanmıştır. Bu dönemde, gösterilen
çabaların sonucu olarak bir Türk girişimciler grubunun oluştuğu gözlenmiştir. Ancak, bunların sayısı
hem de nitelikleri istenilen düzeye ulaşmamıştır (Özdemir vd. 2006).
1960’lı yıllar ekonomi politikalarında yeni arayışların başlangıcını oluşturmuştur. Özellikle 1950’li
yıllarda uygulanan ekonomik politikalarının daha çok plansız ve programsız bir gelişmeye dayalı
olması ve bu durumun oluşturduğu sıkıntılar, bunun yanı sıra, özellikle sanayi mallarının ithalatının
giderek hızlanması ülkede ekonomik kalkınmanın planlı ve programlı bir şekilde yapılmasını
gündeme getirmiştir (Suğur,1998).
Türkiye’de planlı döneme geçiş 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nın kurulmasıyla
başlamıştır. DPT aracılığıyla merkezi bir planlama sistemi oluşturulmaya başlanmıştır. Türkiye’de
Planlı Kalkınma dönemi, devletin özel sektör için yol gösterici, kamu kesimi için nispeten bağlayıcı,
genellikle 5 yıllık hazırlanan Kalkınma Planlarının hazırlandığı ve uygulandığı 1963 ve sonrası
dönemdir. Devletin ekonomideki ağırlığı, özel sektörün teşvikiyle dengelenmeye çalışılmış, kendine
özgü bir “karma ekonomik sistem” benimsenmiştir. Beş yıllık kalkınma planları içinde girişimciliğin
geliştirilmesi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesiyle ilgili hedefler de yer almıştır. (
Özdemir vd. 2007, Eser, 2011).
Bu çalışmanın amacı geçmişten bugüne kadar hazırlanan kalkınma planlarında girişimcilik konusuna
nasıl yaklaşıldığını, ne tür bir politika izlendiğini ortaya koymak ve böylece Türkiye’de girişimciliğin
gelişimi sürecinde kamu tarafının temel yaklaşımlarına ilişkin bir tablo sunmaktır. Bu çalışma nitel
araştırma yöntemine göre yapılmıştır. Veriler doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Doküman
incelemesi araştırılacak konu ile ilgili yazılı kaynakların analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
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2. KALKINMA PLANLARINDA GIRIŞIMCILIK
İlki 1963 yılında hazırlanan kalkınma planları, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılı olan 2023’de
kapsayan 11. Kalkınma planı ile varlığını devam ettirmektedir. Kalkınma planları her dönemin
koşulları çerçevesinde hazırlanmış ve kamunun ülke kalkınmasına ilişkin strateji, hedef ve eylem
planlarını ortaya koyan önemli metinler olarak ortaya çıkmıştır. Bu stratejilerde girişimcilik konusu
zaman içinde daha belirgin bir şekilde ele alınmaya başlamış gözükmektedir.

2.1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963–1967)
Birinci kalkınma planında, karma ekonomi sistemine vurgu yapılmış ve bu çerçevede özel
teşebbüsün ve özel yabancı sermayenin teşvik edilmesi, karlar, fiyatlar ve kullandıkları yerli
girdilerin oranı açılarından denetlenmesi öngörülmüştür.
Planda doğrudan girişimcilikle ilgili bir başlık açılmamıştır. Ekonomi unsurları kamu ve özel sektör
boyutuyla ele alınmıştır. Planın son bölümünde özel sektör görünümü üzerinde durulmuş, özel
sektördeki girişimlerin büyük çoğunluğunun dağınık ve küçük, yeteri kadar teknik ve işletme
bilgisinden yoksun ve malî imkânları sınırlı teşebbüslerden meydana geldiğine dikkat çekilmiştir. Bu
bakımdan, özel sektörün planda gösterilen hedeflere ulaşabilmesi için önemli bir bünye, davranış ve
organizasyon değişikliğini gerçekleştirebilmesi ve bu konuda Devletin de öncülük görevi üstlenmesi
gerektiği ifade edilmiştir. Planda daha sonra özel sektördeki sorunlara vurgu yapılmış, bu kapsamda
özellikle finansal sorunlar dile getirilerek, devletin bu konularda yapması gerekenler ve teşvikler
üzerinde durulmuştur (DPT: 1963).
Bu planda aynı zamanda küçük işletme sahiplerinin, esnaf ve sanatkârların sorunları ile ilgilenecek,
çözüm önerileri üretecek merkezi bir örgütün kurulması hedeflenmiştir. Bu örgütün amacı, örgüt
kurma, kooperatifleşme, iç ve dış pazarların bulunması, kredi, finansman gibi faaliyetleri
gerçekleştirmek olmuştur. Bu dönemde 1964 yılında 507 sayılı “Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu” kabul
edilmiştir.

2.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968–1972)
İkinci Kalkınma Planı’nda girişimcilikle ilgili bir başlığın olmadığı görülmektedir. Planda karma
ekonomiye vurgu yapılmış ve bu yapıda özel sektörün önemi üzerinde durulmuştur. Kalkınma
planının hedefleri içinde özel sektörün teşviki başlığı açılarak önce sorunlardan bahsedilmiş ve
sonrasında ne gibi teşvikler verileceği üzerinde durulmuştur (DPT: 1968).

2.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973–1977)
Üçüncü Kalkınma Planı’nın giriş kısmında sanayileşme konusunda bir önceki kalkınma planında yer
alan hedeflere ulaşılamadığı vurgulanmış ve bu doğrultuda çalışmaların arttırılacağı ifade edilmiştir.
Bu yaklaşımı destekler mahiyette planda ilk kez girişimcilikle ilgili bir başlığın açıldığı ve kamu
girişimciliği konusu üzerinde durulduğu görülmektedir. Ancak burada dikkat çeken nokta
girişimciliğin devletin kamu iktisadi teşebbüsleri aracılığıyla yapmış olduğu ekonomik faaliyetleri
baz aldığıdır (DPT:1973).
Bunun yanında planda küçük sanayi ve el sanatları üretiminin geliştirilmesi için dış pazarlara açılışın
teşvik edilmesi, dış talebin karşılanması için gerekli organizasyonların gerçekleştirilmesi, finansman
sorununun çözülmesi, eğitim, teknik ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması çalışmaları
öngörülmüştür (DPT: 1973).

2.4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979–1983)
Dördüncü Kalkınma Planı’yla birlikte girişimcilik, kamu ve halk girişimciliği olarak ayrı başlıklar
halinde ele alınmıştır. Kamu girişimciliği kapsamında özellikle sanayi sektörünün yüzde 30'unu
yaratan Kamu İktisadi Teşebbüslerinden (KİT) söz edilmiş, anayasal bir görev olarak devletin
“İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek” amacı doğrultusunda
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o günkü üretim ilişkileri ve ekonomik yapıya uygun biçimde devletin kamu girişimciliğini daha da
etkin olarak sürdürmesini gerektiği ifade edilmiştir (DPT: 1979).
Halk girişimciliği kavramı ise kişilerin oluşturduğu çok ortaklı bir yapı olarak ele alınmış, son
yıllarda çok sayıda bu tür girişimin kurulduğu ifade edilmiştir. Bu girişimlerin, kalkınma açısından
belirli bir potansiyel yaratmasına karşın, girişimcilerin bilgi ve beceri eksiklikleri ve kamunun bu
konuda yeterince hazırlıklı bulunmaması, sonucu, bu alanda bütünleştirici bir yaklaşımdan yoksun
kalındığı belirtilmiştir. Özellikle bu girişimlerin birçoğunun yanlış işlere yönelmesi veya yetkilerin
kötüye kullanılması sonucu başarısız olması, var olanların da yönetim, organizasyon, finans
konularında yaşadığı sorunlara dikkat çekilmiştir (DPT: 1979).
Planda halk girişimciliğinin kamunun yönlendirici desteği altında geliştirilmesi temel bir politika
olarak kabul edilip, bu çerçevede Devlet Sınai işçi ve Yatırım Bankası’na (DESİYAB), önemli
görevler yüklenmiştir. DESİYAB bu çerçevede girişimcilik konularının belirlenmesi, fizibilite
etütlerinin hazırlanması, projelerin hazırlanması, yatırımın uygun biçimde yapılmasının sağlanması,
tesislerin işletilmesine yardımcı olunması gibi konularda görevlendirilmiştir. DESİYAB aynı
zamanda bu girişimlerin ihtiyaç duyacağı finansman konusunda yetkili yatırım ve kalkınma bankası
işlevi görecektir(DPT: 1979).
Dördüncü Kalkınma Planı’nda dikkat çeken nokta, girişimcilik konusunun bireysel girişimcilik
boyutunda henüz ele alınmadığıdır.

2.5. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985–1989)
Beşinci Kalkınma Planı’nda daha önceki iki planın aksine girişimcilikle ilgili bir başlığın açılmadığı
görülmektedir. Planda sadece bir cümle ile teşebbüs gücünün geliştirilmesi ve kullanılması teşvik
edilecek ve kendi işini kuracaklara yardım hizmetleri geliştirilecektir denilmektedir (DPT: 1985).

2.6. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990–1994)
Altıncı Kalkınma Planı’nda girişimcilikle ilgili herhangi bir başlık bulunmamaktadır. Planın farklı
konuları içinde girişimcilik ruhunun ve girişim gücünün geliştirilmesinden, üniversiteler bünyesinde
girişimcilik becerisini artırmak üzere uygulamalı eğitim programlarının düzenleneceğinden
bahsedilmiştir. Planın temel ilkeler bölümünde ise ekonominin büyümesi için serbest rekabet
şartlarının oluşturulması, iktisadi faaliyetlerde kamunun düzenleyici ve yönlendirici olması ve hür
teşebbüs ruhunun teşvik edilmesi esastır denilmiştir (DPT: 1990).

2.7. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996–2000)
Yedinci Kalkınma Planı’nda girişimcilikle ilgili herhangi bir başlık bulunmamaktadır. Planda küçük
ve orta ölçekli işletmeler ile bireysel girişimlerin proje, finansman, organizasyon ve teknoloji
alanlarında sağlanacak katkılarla destekleneceği ve girişimcilik eğitimlerinin gerçekleştirileceği
belirtilmektedir. Bunun yanında Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, yeni girişimcileri, teknolojik gelişmeler ve yönetim teknikleri
konusunda eğitmek, hazırlayacakları projelere finansman sağlamak ve danışmanlık hizmetleri ile
desteklemek üzere bir program hazırlanacağı ifade edilmektedir (DPT: 1996).

2.8. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001–2005)
Sekizinci Kalkınma Planı’nda girişimcilikle ilgili herhangi bir başlık bulunmamaktadır. Plan’ın
içinde farklı bölümlerde konuya değinilmiştir. Bu çerçevede küresel rekabet gücünün arttırılması,
yerel ve kırsal kalkınma, yeni sanayi bölgelerinin gelişmesi konularında girişimciliğin desteklenmesi
amacı vurgulanmıştır. Ayrıca, yeni girişimcilerin ortaya çıkabilmesi için küçük ve orta ölçekli
işletmelerin (KOBİ) desteklenmesi, yurtdışında yaşayan vatandaşların ulusal ve uluslararası
girişimciliklerinin desteklenmesi üzerinde durulmuştur (DPT:2001).
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Plan’ın temel amaç, ilke ve politikalar bölümünde girişimciliğin desteklenmesi, yurtdışındaki
vatandaşların ulusal ve uluslararası düzeydeki girişimciliklerinin desteklenerek gerekli danışmanlık
hizmetlerinin verilmesi hususu vurgulanmıştır (DPT:2001).

2.9. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007–2013)
Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda girişimcilikle ilgili herhangi bir başlık bulunmamaktadır. Plan’ın
içinde farklı kapsamlarda konuya değinilmiştir. Aktif işgücü politikalarının geliştirilmesi
çerçevesinde girişimcilik eğitimlerinin verileceği belirtilmiştir. Girişimcilerin rekabet güçlerini
artırmak ve yeni pazarlara açılmalarını sağlamak için, iş kurma ve iş geliştirme aşamalarında eğitim
ve danışmanlık hizmeti sağlanacağı ifade edilmiştir. Plan’da ayrıca istihdamın artırılmasında büyük
önemi olan girişimciliğin geliştirilmesi ve teşviki konusunun bütüncül bir yaklaşımla ele alınacağı
söylenmiştir (DPT:2007).
Dokuzuncu Kalkınma Plan’ında ilk kez eğitimde kalitenin artırılması amacıyla, yenilikçiliği ve
araştırıcılığı esas alan müfredat programlarının ülke geneline yaygınlaştırılması, öğrenciler bilimsel
araştırmaya ve girişimciliğe teşvik edilmesi bir hedef olarak belirtilmiştir (DPT:2007).
Plan’da bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla kırsal ve yoksul bölgelerde
girişimciliğin teşvik edilmesi öngörülmüştür (DPT:2007).

2.10. Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014–2018)
Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda girişimcilik ve KOBİ’lerle ilgili bir bölüm oluşturulduğu
görülmektedir. Bu bölümde önce bir durum analizi yapılmış, girişimcilik konseyi oluşturulduğu,
girişimcilere yönelik çeşitli destek ve ödül programlarının başlatıldığı belirtilmiştir. Bununla birlikte
küresel rekabete ayak uydurma noktasında girişimcilik yeteneklerinin ve girişimci sayısının
artırılması ihtiyacı devam etmekte, finansman imkânlarının ise arz ve talep yönlü geliştirilmesi
gerekmekte olduğu vurgulanmıştır.
Girişimcilik ve KOBİ’lerle ilgili politikalar bölümünde ise, girişimcilik özelinde ele alınan konular
şu şekilde yer almıştır (DPT:2014);
- Girişimcilik kültürü; eğitimin her kademesinde girişimciliğe yönelik örgün ve yaygın eğitim
programları, girişimcilik eğitimlerinin niteliğinin artırılması, girişimci rol modellerinin
tanıtılması ve ödüllendirilmesine yönelik uygulamalar yoluyla geliştirilecektir.
- Girişimcilik ekosisteminde hizmet ve destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşların kurumsal
kapasiteleri ve işbirliği düzeyleri artırılacaktır. Kamu tüzel kişiliğine sahip meslek
kuruluşları, ekonomiye katkılarını artırmak ve girişimciliği desteklemek üzere yeniden
yapılandırılacaktır.
- Kuluçka, iş geliştirme merkezleri ve hızlandırıcıların nicelik ve nitelikleri artırılarak etkin
bir şekilde hizmet vermeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda kamu, STK’lar ve özel sektör
işbirliğiyle destek modelleri geliştirilecektir.
- Girişimcilik ve KOBİ desteklerinin sağlanmasında yenilik, verimlilik ve istihdam artışı,
büyüme, ortak iş yapma gibi ölçütlerin yanı sıra kadın, genç girişimcilik ve sosyal
girişimciliğe de öncelik verilecektir. Uygulamada izleme ve değerlendirme süreçleri
iyileştirilecek, etki analizlerinden yararlanılarak desteklerin ekonomiye katkısı ölçülecektir.
- Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi, kredi garanti fonu, mikro kredi uygulamaları
ve sermaye piyasası imkânları geliştirilerek, yeni girişim ve KOBİ’lerin finansmana erişimi
kolaylaştırılacaktır.
Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda ilk kez girişimcilikle ilgili bir politikalar seti oluşturulduğu
görülmektedir.

2.11. On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2019–2023)
On Birinci Kalkınma Planı’nda bir önceki kalkınma planında olduğu gibi girişimcilik ve KOBİ’lerle
ilgili bir bölüm oluşturulduğu görülmektedir. Bu durum kalkınma planlarında girişimcilik konusunun
önemli bir politika alanı olarak yer almaya başladığını da göstermektedir.
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Plan’a bakıldığında girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi hususunda birçok başlık altında
vurgu yapıldığı da görülmektedir. Eğitim, araştırma- geliştirme ve yenilikçilik, sürdürülebilirlik,
istihdam, kadın ve gençlik konuları bunlardan bir kaçını oluşturmaktadır (DPT:2019).
Girişimcilik ve KOBİ’ler bölümünün başlangıcında, girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve
yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, finansmana, bilgiye ve pazara erişim imkânlarını
geliştiren girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi amacından bahsedilmektedir. Daha sonra
politika ve tedbirler bölümünde geniş kapsamlı bir yaklaşım seti oluşturulduğu görülmektedir.
Girişimcilik konusundaki politika ve tedbirler maddeler halinde şu şekilde yer almaktadır
(DPT:2019):
Politika1: . KOBİ ve girişimcilere yönelik yenilikçi finansman imkânları geliştirilecektir.
1. Kurumsal ve bireysel girişim sermayesi, kitle fonlaması, etki yatırımcılığı gibi alternatif
finansman imkânları güçlendirilecek ve kullanımlarının artırılması sağlanacaktır.
2. Kredi garanti sistemi geliştirilerek girişimlerin yenilikçi iş modelleri, Ar-Ge ve yenilik
projelerinin finansmanında kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
- Politika2:Teknoloji odaklı girişimlerin fikir aşamasından, ölçeklenerek kurumsallaşma
safhasına kadar tüm aşamalardaki ihtiyaçlarına hitap edecek bir Girişim Destek Paketi hayata
geçirilecektir.
1. Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde yer alan tüm paydaşların faydalanabileceği,
girişim bilgilerinin yer aldığı, yatırımcıların tanıtıldığı, girişimcilerin kullanabileceği
kuluçka ve hızlandırma merkezleri hakkında bilgiler olan, girişimciliğe yönelik
desteklerin özetlendiği, eğitimlerin listelendiği, gelişmelerin paylaşıldığı düzenli olarak
güncellenen bir Türkiye girişim ekosistemi platformu kurulacaktır.
2. Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik tüm paydaşlara hitabeden
yapıların geliştirilmesine öncelik verilecektir.
3. Kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin, erken aşama girişimlerine yönelik hızlandırma
programlarına katılımını ve yatırımcı olmalarını, mentörlük desteği sunmalarını, sipariş
desteği vermelerini özendirecek mekanizmalar geliştirilecektir.
4. Öncelikli sektörlerde start-up, yenilikçi KOBİ ve büyük firmaların işbirliği kapasitesini
geliştirmeye yönelik platformlar kurulacak, eşleştirme ve ortak proje geliştirme desteği
verilecektir.
5. Girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla bürokratik ve hukuki öngörülebilirlik artırılacak,
mevzuat sadeleştirilecektir.
6. Yurt dışından ülkemize girişimci çekmek amacı ile kolaylaştırıcı düzenlemeler
yapılacaktır.
7. Akademisyenlerin ve kurumsal şirketlerde çalışanların, profesyonel işlerinin yanında
girişimci olmalarını kolaylaştıracak düzenlemeler hayata geçirilecektir.
- Politika 3: Girişimcilik kültürü geliştirilecek, hedef ve performans bazlı odaklı destek
modelleri oluşturulacaktır.
1. İstanbul öncelikle bölgesel sonrasında ise küresel girişimcilik merkezlerinden birisi
haline getirilecektir. Bu kapsamda Uluslararası İstanbul Girişimcilik Programı
başlatılacaktır.
2. Sosyal girişimcilikle ilgili düzenleme yapılacak, sosyal etkinin ölçülmesine yönelik
kapasite artırılacak, analiz sonuçlarına göre iyi uygulamaların topluma katkıları oranında
destek miktarlarının kademeli olarak artırılması sağlanacaktır.
On Birinci Kalkınma Planı ortaya koyduğu girişimcilik politikaları ve bunlara ilişkin eylem planları
itibarıyla geçmiş planlara oranla daha ayrıntılı içerik taşımaktadır. Özellikle 2023 vizyonu
kapsamında önemli bir başlık olarak planda yer almış gözükmektedir.
-

3. KALKINMA PLANLARINA ILIŞKIN GENEL BIR DEĞERLENDIRME
1963 yılından itibaren hazırlanmaya başlayan Kalkınma Planları amacını “Milli tasarrufu artırmak,
yatırımları toplum yararına, gerektirdiği önceliklerle yöneltmek ve iktisadi, sosyal ve kültürel
kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek” olarak ortaya koymuştur (DPT:1963). Bu amaç
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çerçevesinde ülkenin gelişimin sağlayacak her alanda gelecek 5 yıllık dönemde izlenecek politikalar
ve bunlara ilişkin tedbirlerin yer aldığı metinler hazırlanmıştır. Başlangıçta çok kapsamlı ve ayrıntılı
yüzlerce sayfadan oluşan bu metinler gittikçe daha ana başlıklardan oluşan kısa metinlere
dönüşmüştür.
1963- 2014 yılları arasındaki 51 yıllık dönemde yer alan dokuz adet kalkınma planında girişimcilik
konusunda ayrı bir başlık açılmadığı görülmektedir. Sadece üçüncü ve dördüncü kalkınma
planlarında “kamu girişimciliği” ve özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşların kurduğu
Türkiye’deki çok ortaklı girişimleri ele alan “halk girişimciliği” başlıkları açılmış, bunlara ilişkin
politika ve tedbirler açıklanmıştır. Bu konuların da özel sektör girişimciliği boyutundan uzakta
olduğu, mevcut dönemdeki girişimcilik anlayışını yansıtan bir yapıda olduğu açıktır.
İlk dört Kalkınma Plan’ında üzerinde durulan konu girişimcilikten çok karma ekonominin bir unsuru
olarak özel sektörün desteklenmesi olmuştur. Beşinci Kalkınma Planı’nda teşebbüs gücünün
geliştirilmesi ve kullanılmasının teşvik edileceği ve kendi işini kuracaklara yardım hizmetlerinin
geliştirileceği belirtilmiştir. Altı, yedi, sekiz ve dokuzuncu kalkınma planlarında girişimcilikle ilgili
herhangi bir başlık bulunmamakla birlikte, planların içinde farklı kapsamlarda konuya değinilmiştir.
Bu dönemlerde girişimciliğin kapsamı ve önemi konusunda farkındalığın giderek arttığı söylenebilir.
Onuncu Kalkınma Planı ile artık girişimcilik konusu ayrı bir politika alanı olarak kabul edilmiş,
KOBİ’lerle birlikte ele alınmaya başlamıştır. Oluşturulan politikalar eylem planlarıyla
desteklenmiştir.
On Birinci Kalkınma Plan’ında özellikle dikkat çeken nokta girişimcilik ekosisteminden
bahsedilmesidir. Merkezinde girişimcilerin bulunduğu bu sistemde örgütler (firmalar, risk
sermayedarları, melek yatırımcılar, bankalar vb.) ve kurumlar (üniversiteler, sivil toplum kuruluşları,
kamu) belirli bir alanda başarılı girişimciliğin oluşması için ihtiyaç duyulan kolaylaştırıcı zemini
sağlarlar. Planda yer alan bu yaklaşım kamunun girişimcilik konusuna bütüncül bir bakış
sergilediğini göstermekte ve kendi rolünün farkında olduğunu da vurgulamaktadır.

4.SONUÇ
Kalkınma planları Türkiye’nin son 60 yılına etki eden önemli metinlerdir. Ülke kalkınmasının
sağlanmasında kamu kesiminin yaklaşımlarını her boyutuyla burada görmek mümkündür.
Girişimcilik konusu da bunlardan birisidir.
Kamu kesiminin girişimciliğe ilişkin yaklaşımları dönem dönem farklılaşmıştır. Bunda içinde
bulunulan şartlar önemli bir etken olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında liberal ekonomi anlayışı
benimsenmiş ve girişimciliğin geliştirilmesi önemli bir konu olarak ele alınmışken sonraları şartların
uygun olmaması nedeniyle yerini devletçi politikalara bırakmış ve kamunun girişimci rolü öne
çıkmak zorunda kalmıştır. Uzun bir süre bu durum devam etmiş ve ancak İkinci Dünya Savaşı
sonrasında yavaş yavaş karma ekonomi politikalarına doğru geçilmiştir. Karma ekonomide özel
sektörün desteklenmesi söz konusu olmakla beraber bu çabaların dağınık ve verimsiz olduğu
görülmüştür. Bu durum devletin karma ekonomi politikalarını terk etmemekle beraber planlı bir
kalkınma stratejisi izleme zorunluluğunu doğurmuştur.
Kalkınma planları uzun dönemler boyunca girişimciliği kavramsal boyutla ele almamıştır. Bu
konuda bir farkındalığın oluşmadığı görülmektedir. Planlarda girişimcilik konusu kamunun bir
görevi olarak ele alınmış, bireysel boyutta görülmemiştir. Mevcut işletmelerin ve sektörlerin
durumları ve sorunları sorgulanırken, kalkınmanın itici bir gücü olan girişimciliğin geliştirilmesine
ilişkin belirgin bir yaklaşım sunulmamıştır.
Girişimcilik konusunun kavramsal boyutuyla ele alınması ancak son iki planda söz konusu olmuştur.
Bununla beraber girişimcilik konusuna daha bütüncül yaklaşılması, özellikle konuyla ilgili tüm
paydaşların rol aldığı girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine ilişkin niyetin ortaya konması
önemlidir. Bu itibarla girişimcilikle ilgili politikaların zaman içinde daha sağlıklı bir zeminde ele
alındığı ve uygulama açısından umut vaat ettiği söylenebilir.
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ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE GİRİŞİMCİLİK
ARAŞTIRMALARI: WOS VE RISC VERİ TABANLARINA DAYALI
BİR DEĞERLENDİRME
ENTREPRENEURSHİP RESEARCH İN CENTRAL ASİAN TURKİC
REPUBLİCS: AN EVALUATİON BASED ON WOS AND RISC
DATABASES
Azamat MAKSÜDÜNOV1
ABSTRACT
Entrepreneurship and private proprietary are one of the basic conditions of the market economy.
Central Asian Turkic Republics, which were in the system where enterpreneurship was prohibited,
declared their independence after the collapse of the Soviet Union in 1991 and entered to transition
process to the market economy. Since entrepreneurship was a new phenomenon for these countries,
it has been a subject of frequent debates in political and academic environments. Given that the
Russian language is dominant in the region, it can be assumed that researches on this subject were
conducted mainly in this language. In this context, the main purpose of the study is to examine the
current state of the entrepreneurship researches between 1991-2019 in the world and particularly in
the Central Asian Turkic Republics and to reveal the main trends. The study was limited to articles
indexed in WoS (Web of Science) and eLIBRARY.RU, which encompassing RISC (Russian Index
of Science Citation) databases. It has been concluded that the entrepreneurship researches related to
the Central Asian Turkic Republics and the number of citations are insufficient.
Key words: Entrepreneurship, WoS, eLIBRARY.RU, RISC, Central Asian Turkic Republics.

ÖZET
Serbest girişim, özel mülkiyet piyasa ekonomisinin temel koşullarındandır. 1991 yılına kadar serbest
girişimin yasak olduğu bir sistem içerisinde yer alan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Sovyetler
Birliği’nin dağılması ile bağımsızlıklarını ilan etmişler ve piyasa ekonomisine geçiş sürecine
girmişlerdir. Girişimciliğin söz konusu ülkeler için yeni bir olgu olması nedeniyle, siyasi ve
akademik ortamlarda sık sık tartışılan konular içerisinde yer almıştır. Bölgede Rus dilinin hakim
olduğu dikkate alınırsa, konuyla ilgili yapılan bilimsel çalışmaların da ağırlıklı olarak bu dilde
yürütüldüğü tahmin edilebilir. Bu çerçevede, çalışmanın temel amacı, 1991-2019 yılları arasında
girişimcilik konusunda yayınlanan araştırmaların dünyadaki ve özellikle Orta Asya Türk
Cumhuriyetlerindeki durumunu incelemek ve genel eğilimleri ortaya koymaktır. Çalışma WoS (Web
of Science) ve RISC’i (Russian Index of Science Citation) de içine alan eLIBRARY.RU veri
tabanlarında taranan dergilerde yayınlanan bilimsel makaleler ile sınırlı tutulmuştur. Girişimcilik
konusunda Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ilişkin yayınlanan mevcut araştırmaların sayısının ve
bu yayınların aldığı atıf sayılarının oldukça yetersiz düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Girişimcilik, WoS, eLIBRARY.RU, RISC, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri.
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1. GİRİŞ
Girişimcilik kavramının geçmişi XVIII. yüzyıla kadar uzanmakla birlikte (Göğürcü, 2016), sosyal
bilimlerde ayrı bir araştırma alanı olarak XX. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıktığı kabul
edilmektedir (Cornelius vd., 2006). Dünya çapında, girişimcilik konusunda yapılan araştırmaların
2000’li yıllardan sonra hızla arttığı söylenebilir (Meyer vd., 2014; Busenitz vd., 2014). Günümüzde
ise girişimcilik konusu sosyal bilimler içerisinde ayrı bir araştırma alanı olarak yerini almış
bulunmaktadır (Shane ve Venkataraman, 2000).
Meyer vd. (2014) tarafından yapılan araştırmaya göre, 1990’lı yıllarda WoS’ta taranan makale sayısı
100’ün altındayken, 2000 yılına geldiğimizde bu sayının 1000’e ulaştığı ve 2010 yılında ise 5000
civarında bir sayıya ulaştığı belirtilmektedir. Ayrıca, yayınlanan çalışmaların genel olarak AngloSakson ülkelerinden bilim adamlarına ait olduğu tespit edilmiştir. Bu durum uluslararası ülke
sıralamalarını konu alan endekslerde de gözlemlenmektedir. Gerek girişimciliğin gelişmesini,
gerekse bilimsel yayınları esas alan ülke sıralamalarında Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada gibi
ülkelerin önplana çıktığı söylenebilir. Küresel Girişimcilik ve Geliştirme Enstitüsü (2018) tarafından
yayınlanan Küresel Girişimcilik Endeksine göre, ABD, İsviçre ve Kanada’nın ilk sırada yer aldıkları
açıklanmıştır. Bu sıralamada, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Kazakistan 64. cü ve Kırgızistan
100. sırada yer almaktadır. Diğer taraftan, SCImago Journal Rank (SJR) (1996-2018) tarafından
Scopus veri tabanına dayalı olarak hazırlanan dergi ve ülke sıralamalarına göre, H - endeksinde en
yüksek olan ilk üç ülke sırasıyla, ABD, İngiltere ve Almanyadır. Aynı sıralamada, Orta Asya Türk
Cumhuriyetlerinden, Kazakistan 112. ci, Özbekistan 128. ci, Kırgızistan 145. ci ve Türkmenistan
200. cü sırada yer almaktadır.
Literatürde ülkelerin bilimsel araştırma performansları ile ekonomik gelişmeleri arasında bir
paralellik sözkonusu olduğu belirtilmektedir (Nguyen and Pham, 2011; Inglesi-Lotz and Pouris,
2013). Bir ülkenin ekonomik gelişmesi ise önemli ölçüde girişimciliğin gelişmesine bağlı olduğu
söylenebilir. Dolayısıyla, bu alanda yapılan bilimsel çalışmaların durumunun değerlendirilmesi
önem arz etmektedir. 1991 yılına kadar piyasa ekonomik sisteminden uzak olan Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri serbest girişim, özel mülkiyet gibi piyasa ekonomisinin temel şartları ile yüz yüze
gelmiş ve dönüşüm sürecine girmişlerdir. Girişimcilik dünya çapında gittikçe ilgi gören bir araştırma
alanı halinde iken, özellikle geçiş sürecinde olan ülkeler açısından daha da güncel ve araştırılması
gereken alanlar içerisinde yer almıştır. Aradan geçen 25-30 yıllık süre içerisinde girişimcilik
konusunda Orta Asya Türk Cumhuriyetleri örneğinde yapılan araştırmaların ve yayınların genel bir
değerlendirmesinin yapılması durum tespiti yapabilmek açısından önemlidir. Söz konusu ülkelerde
Rus dilinin hakim olduğu dikkate alınırsa, konuyla ilgili yapılan bilimsel çalışmaların da ağırlıklı
olarak bu dilde yürütüldüğü tahmin edilebilir. Bu çalışmanın amacı, Orta Asya Türk
Cumhuriyetlerinde girişimcilik araştırmalarının durumunu ortaya koyarak literatüre katkı
sağlamaktır.

2. ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE MEVCUT DURUM
Genel olarak Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde girişimciliğin gelişmesini engelleyen olumsuz
faktörler, devlet desteğinin olmaması, bürokratik engeller, yolsuzluk ve rüşvet sorunları, bilgi
yetersizliğidir (Оганджанян, 2013; Беделбаева и Кыдырбаева, 2018). Özellikle, bilgi yetersizliği
sorunu ve bu konuda yapılan AR-GE (araştırma geliştirme) çalışmalarının yetersizliği, piyasa
koşullarının gerektirdiği niteliklere sahip insan gücünün yetiştirilmesine yönelik yetersizliklerle
açıklanabilir. Pillai vd., (2018) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Orta Asya
ülkelerinde Üniversite – Devlet – Sanayi işbirliğinin tatmin edici düzeyde olmadığı, yüksek öğretim
kurumları araştırmadan çok eğitim üzerine odaklandıkları belirtilmektedir.
Günümüzde Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde girişimciliği geliştirmeye yönelik uygulanan
çalışmaların neticelerinin aynı düzeyde olmadığı, ülkelerin sahip oldukları insan ve doğal
kaynaklarındaki farklılıklar nedeniyle farklı performans sergiledikleri bilinmektedir (Sakınç, 2005).
Tablo 1’de sözkonusu ülkelere ait seçilmiş bazı demografik ve ekonomik göstergeler sunulmaktadır.
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Tablo incelendiğinde, nüfus bakımından Türkmenistan 5,8 milyonluk nüfusu ile en düşük,
Özbekistan 32,9 milyonluk nüfusu ile en yüksek nüfusa sahiptir. Nüfus bakımından Türkmenistan’ı
6,3 milyonluk nüfusu ile Kırgızistan, daha sonra 18,3 milyonluk nüfusu ile Kazakistan takip
etmektedir. Ülkelerin nüfus artış oranları %1,3 ile %1,9 arasında değişmektedir.
GSYİH göstergesine baktığımızda ise, 170,5 milyar dolar ile Kazakistan ilk sırada, 8,0 milyar dolar
ile Kırgızistan son sırada gelmektedir. Özbekistan ve Türkmenistan’ın GSYİH rakamlarının sırasıyla
50,5 milyar ve 40,7 milyar olduğu görülmektedir. Kişi başına düşen GSYİH rakamlarına göre
sıralama da değişmemektedir. GSYİH’nın yıllık artış oranları %3,5 ile %6,2 arasında ve işsizlik
oranları ise %3,5 ile %6,9 arasında değişmektedir. Bu ülkelerde kayıt dışı sorunu ve dolayısıyla
verilerin gerçeği tam olarak yansıtmadığı yönünde tartışmalar vardır. Ancak, ölgedeki ülkelerin genel
bir resmini görebilmek ve fikir sahibi olabilmek için yeterli olduğu söylenebilir.
Tablo 1: Seçilmiş Demografik ve Ekonomik Göstergeler
Göstergeler
Kırgızistan Kazakistan Özbekistan Türkmenistan
Nüfus, milyon, (2018)
6,3
18,3
32,9
5,8
Nüfus artış oranı, % (2018)
1,9
1,3
1,7
1,6
GSYİH, milyar $ (2018)
8,0
170,5
50,5
40,7
GSYİH artış oranı, yıllık % (2018)
3.5
4,1
5,1
6,2
Kişi başına düşen GSYİH, bin $ (2018)
1,3
9,3
1,5
6,9
İşsizlik oranı, toplam işgücünün % (2017)
6,9
4,9
5,8
3,5
AR-GE Harcamaları, GSYİH’nın % (2017)
0,11
0,14
0,18
Küresel Girişimcilik Endeksi, Sıra (137)
100
64
77
36
74
İş Yapma Kolaylığı Endeksi, Sıra (190)
78
41
152
169
Ekonomik Özgürlük Endeksi, Sıra (180)
Kaynak:
http://databank.worldbank.org;
http://thegedi.org/;
https://www.heritage.org;
http://www.doingbusiness.org, 15.08.2019

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin girişimcilik konusunda uyguladıkları faaliyetlerin sonuçları
uluslararası endekslere dayalı olarak değerlendirildiğine, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin piyasa
ekonomisine geçiş ve girişimciliği geliştirme konularında ilerleme ve iyileştirmeye doğru gittikleri
söylenebilir (Maksüdünov, 2018). 2018 yılı itibariyle, Küresel Girişimcilik Endeksi, İş Yapma
Kolaylığı Endeksi ve Ekonomik Özgürlük Endeksine göre dört ülke içerisinden Kazakistan’ın
durumu diğerlerine göre daha iyi olduğu tabloda görülmektedir. Özellikle, Özbekistan ve
Türkmenistan’ın ekonomik özgürlük göstergelerinin oldukça düşük olduğu dikkat çekmektedir.
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin AR-GE harcamalarına baktığımızda, Özbekistan GSYİH’nın
%0,18’ni, Kazakistan %0,14’ünü ve Kırgızistan %0,11’ni ayırdıkları görülmekte ve Türkmenistan
ile ilgili veri bulunmamaktadır. Dünya Bankası (2018) verilerine göre AR-GE harcamalarının dünya
ortalamasının %2,3 olduğu dikkate alınırsa, araştırma kapsamındaki tüm ülkelerin ortalamanın
altında kaldıkları anlaşılmaktadır.
Ülkelerin bilimsel göstergelerini 1996 – 2018 dönemi için inceleyen SCImago portalının verilerinden
derlenerek hazırlanan H - endeksine göre ülke sıralamaları tüm alanlar için Tablo 2’de, işletme,
yönetim ve muhasebe alanları için Tablo 3’te ayrıntılı olarak sunulmuştur. Tablolar en iyi 5 ülkeyi
ve araştırma kapsamına giren Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini kapsamaktadır. Ayrıca, sıralamaya
dahil edilen toplam ülke sayıları, maksimum, minimum ve ortalama H - endeksleri de verilmiştir.
Tablo 2 incelendiğinde, 2222 H - endeksi ile ABD ilk sırada gelmekte, daha sonra İngiltere (1373),
Almanya (1203), Kanada (1102) ve Fransa (1094) takip etmektedir. Bu sıralamaya 239 ülke dahil
edilmiş olup, ortalama H - endeksi 191 düzeyindedir. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin durumuna
baktığımuzda ise, hepsinin H-endeksleri dünya ortalamasının altında olduğu gözükmektedir. Orta
Asya Türk Cumhuriyetlerini kendi içerisinde değerlendirdiğimizde ise Kazakistan 95 H - endeksi ile
ilk sırada gelmekte ve ardından Özbekistan (86), Kırgızistan (67) ve Türkmenistan (26) takip
etmektedir. Ancak, döküman başına düşen atıf sayılarında sıralama değişmekte ve 12,7 atıfı ile
Kırgızistan önplana çıkmakta, daha sonra Türkmenistan (10,22), Özbekistan (6,52) ve Kazakistan
(4,03) yer almaktadır.
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Tablo 2: Tüm Alanlarda H Endeksine Göre Ülke Sıralamaları
Sıra Ülke
Doküman
Atıf
Döküman Başına Atıf
1
ABD
12070144
297655815
24,66
2
İngiltere
3449243
77355297
22,43
2
Almayna
3019959
61262766
20,29
4
Kanada
1744508
39431612
22,6
5
Fransa
2120161
42219660
19,91
76
Kazakistan
23849
96025
4,03
96
Özbekistan
11328
73872
6,52
138 Kırgızistan
2407
30566
12,7
189 Türkmenistan
361
3688
10,22
Ülke sayısı=239
Hmin=1 Hmax=2222
Kaynak: https://www.scimagojr.com/countryrank.php, 16.08.2019

H - Endeksi
2222
1373
1203
1102
1094
95
86
67
26
Hortalama=191

Tablo 3 incelendiğinde, işletme, yönetim ve muhasebe alanındaki yayınlara göre yapılan sıralama
tüm alanlara göre yapılan sıralamadan çok farklı olmadığı söylenebilir. ABD (H - endeksi=657),
İngiltere (334) ve Kanada (288) yine ilk beş ülke içerisinde gözükmektedir. Farklı olarak, bu
sıralamada ilk beş ülke içerisinde Hollanda (258) ve Avustralya (238) yer almaktadır. Sıralamaya
dahil edilen ülke sayısı 217 olup, ortalama H - endeksinin 40 olduğu görülmektedir. Orta Asya Türk
Cumhuriyetlerinin de sıralaması tüm alanlara göre yapılan sıralamadan farklı olmadığını
görmekteyiz. Sözkonusu ülkeler içerisinde Kazakistan (H - endeksi=15) ilk sırada gelmekte,
ardından Özbekistan (8), Kırgızistan (5) ve Türkmenistan (1) takip etmektedir.
Tablo 3: İşletme, Yönetim ve Muhasebe Alanlarında H - Endeksine Göre Ülke Sıralamaları
Sıra Ülke
Doküman
Atıf
Döküman Başına Atıf H - Endeksi
1
ABD
285383
6585470
23,08
657
2
İngiltere
99552
1877598
18,86
334
3
Kanada
36130
797041
22,06
288
4
Hollanda
23176
568054
24,51
258
5
Avustralya
45610
732252
16,05
238
62
Kazakistan
939
1820
1,94
15
117 Özbekistan
71
263
3,7
8
137 Kırgızistan
32
81
2,53
5
201 Türkmenistan
2
2
1
1
Ülke sayısı=217
Hmin=0 Hmax=657
Hortalama=40
Kaynak: https://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=1400, 16.08.2019

Bu ülkelerin puanları ortalamanın oldukça altında olduğu söylenebilir. 1996-2018 yılları arasında
işletme, yönetim ve muhasebe alanlarında Kazakistan’dan 939 yayın, Özbekistan’dan 71 yayın,
Kırgızistan’dan 32 yayın ve Türkmenistan’dan sadece 2 yayın bulunduğu görülmektedir. Tabii ki,
bu sonuçlar sıralama çalışmalarının dayandığı Scopus veri tabanı ile sınırlıdır. Bu ülkelerde
yayınlanmakta olan bir çok dergi Scopus, WoS gibi uluslararası veri tabanlarına henüz girmiş
değildir. Diğer taraftan, sözkonusu veri tabanlarında taranan dergilerde yayın yapabilecek bilim
insanlarının sayısı da oldukça sınırlıdır. Dolayısıyla, bölge ülkelerinde Rusça yayınlanan bilimsel
çalışmaların da değerlendirilmesi gerekmektedir.

3. YÖNTEM
Araştırma 1991 – 2019 yılları ile sınırlı tutulmuştur. Araştırmanın bir diğer sınırlaması ise, sadece
WoS (Web of Science) veri tabanında taranan ve RISC’i (Russian Index of Science Citation) de içine
alan eLIBRARY.RU elektronik kapsamındaki dergilerde yayınlanan bilimsel makaleleri içermesidir.
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WoS 1960 yılında Thomson Reuters tarafından başlatılan ve günümüzde Clarivate Analitics’e ait
olan veri tabanıdır. WoS veri tabanında (Web of Science Core Collection) 20 bin civarında dergi
kayıtlı olup, bunların % 42’si fen, % 15’i sosyal bilimler, % 8’i sanat bilim dallarına aittir. Ayrıca,
% 35’i de veri tabanına geçici olarak kabul edilen (Emerging Sources Citation Index) dergilerden
oluşmaktadır (http://mjl.clarivate.com/, 19.08.2019).
RISC (Russian Index of Science Citation) 2005 yılında Rusya’nın Bilim ve İlim Bakanlığı’nın
öncülüğünde, eLIBRARY.RU elektronik portalı tarafından oluşturulmuş, 6 bin civarında dergi ve 12
milyon civarında bilimsel çalışmaları içeren veri tabanıdır. eLIBRARY.RU portalının kapsamı daha
geniş olup, sadece RISC’teki yayınlarla sınırlı değildir. 1999 oluşturulmuş eLIBRARY.RU portalı
dünyada Rusça bilimsel yayınları içeren en kapsamlı (66261 dergi, bunların içerisinden 5869 dergi
RISC’te taranmaktadır) elektronik kütüphane olarak faaliyetine devam etmektedir. eLIBRARY.RU
portalı RISC (Russian Index of Science Citation) ve RSCI (Russian Science Citation İndex)
endekslerini, ayrıca bu endekslere girmeyen diğer yayınları da kapsamaktadır
(https://elibrary.ru/elibrary_about.asp, 19.08.2019). Girişimcilik konusunda Rusça yapılan
yayınların genel ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki durumunu tam olarak görebilmek için,
araştırma eLIBRARY.RU portalındaki tüm yayınlar üzerinden yürütülmüştür.
Araştırmanın amacı doğrultusunda, 16 Ağustos 2019 tarihinde sözkonusu veri tabanları kullanılarak
gerekli veriler elde edilmiştir. WoS veri tabanının basit arama kısmından Web of Science Core
Collection seçilmiş, anahtar kelime olarak ‘Entrepreneurship’ kelimesi kullanılmıştır. Aramaların
başlıkta, özette, anahtar kelimelerde yapılması istenmiştir. Belirlenen tarihler arasında toplam 33837
döküman olduğu görülmüş, bunların içerisinden bildiri, kitap, kitap bölümü, teknik not gibi yazılar
çıkartılarak, detaylı analizlere elde edilen 22527 bilimsel makale üzerinden devam edilmiştir.
RISC (Russian Index of Science Citation) için eLIBRARY.RU portalının arama kısmına anahtar
kelime olarak ‘Предпринимательство’ (Girişimcilik) kelimesi girilmiş ve aramaların yine başlıkta,
özette ve anahtar kelimelerde yapılması için gerekli işaretlemeler yapılmıştır. İlk aramada belirlenen
döneme ait 84171 döküman olduğu görülmüş, bunların içerisinden kitap, kitap bölümü, teknik not
gibi yazılar çıkartıldıktan sonra, analizlere bilimsel dergilerde yayınlanan 37296 makale üzerinden
devam edilmesi öngörülmüştür. Ancak, bundan sonraki aşamada, 33137 makalenin erişilebilir
olduğu görülmüş ve analizler bu sayı üzerinden yapılmıştır.
Veri tabanlarındaki arama özelliklerinden kaynaklanan bazı farklılıklar nedeniyle, elde edilen veriler
ayrı ayrı tablolaştırılmıştır. Makalelerin dil, ülke, yıl, kurum ve yazar özelliklerine göre frekans ve
yüzde dağılımları elde edilerek yorumlanmıştır. Öncelikle sözkonusu veri tabanlarında taranan
makalelerin genel durumu, daha sonra Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki durumu ayrıntılı olarak
ele alınmaktadır.

4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Tablo 4’te WoS ve eLIBRARY.RU veri tabanlarındaki yayınlara ait genel bilgiler sunulmuştur. 1991
– 2019 döneminde WoS’ta toplam 33837 döküman bulunmakta olup, bunların içerisinden %66’sının
(22527) bilimsel makale olduğu görülmüştür. eLIBRARY.RU’da ise aynı döneme ait toplam 84171
döküman bulunmakta olup, bunların içerisinden %44’ü (37296) bilimsel makalelerden oluşmaktadır.
WoS’ta makalelerin %94’gibi önemli bir kısmının İngilizce olduğu, en çok makalenin ABD’ne ve
en çok atıf alan makalenin Shane ve Venkataraman’a (2000) ait olduğu görülmektedir.
Tablo 4: Genel Bilgiler
WoS
eLIBRARY.RU
33837
84171
22527 (%66)
37296 (%44)
İngilizce (%94)
Rusça*
ABD (%29)
Rusya*
Shane, S; Venkataraman, S
Medvedev, D.A. (314)
(4086)
*Veri tabanından yayın diline göre istatistik elde edilememiştir. Ancak, yayınlar genellikle Rusçadır.
Yayın Bilgileri
Toplam yayın
Makale sayısı
Yayın dili
Ülke
En çok atıf alan yazarlar

eLIBRARY.RU’da ise makalelerin dillere göre dağılımına ilişkin istatistik elde edilememiştir.
Ancak, yayınların genellikle Rusça olduğu belirtilmelidir. En çok makale Rusya’ya ve en çok atıf
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alan makale ise Medvedev’e aittir. Bu genel bilgilerden sonra, araştırmanın ayrıntılı bulguları
kullanılan veri tabanlarına (WoS ve eLIBRARY.RU) göre ayrı ayrı alt başlıklar halinde
değerlendirilmektedir.

4.1. WoS Veri Tabanına Göre Değerlendirme
WoS’ta taranan makaleler ağırlıklı olarak İngilizce (%94) olmakla birlikte, İspanyolca (%2), Rusça
(%1), Potekizce (%0,9), Fransızca (%0,2) ve diğer dillerde (%%1,1) de çalışmalar bulunmaktadır.
Araştırma konusu ile ilgili en çok makale ABD‘ne (%29) aittir. Daha sonra İngiltere (%13), İspanya
(%6,5), Almanya (%6,3) ve Kanada (%5,3) gelmektedir. Adı geçen beş ülkeye tüm çalışmaların
%60’ı denk gelmektedir.

Dil
İngilizce
İspanyolca
Rusça
Portekizce
Fransızca
Diğer
Toplam

Tablo 5: WoS’ta Taranan Makalelerin Dil ve Ülkelere Göre Dağılımı
Frekans
%
Ülke
Frekans
6 569
21195
94,09
ABD
2 950
539
2,39
İngiltere
1 478
259
1,15
İspanya
1 437
203
0,90
Almanya
1 195
65
0,29
Kanada
266
1,18
Diğer
8898
Toplam
22527
100,00
22527

%
29,16
13,10
6,56
6,38
5,30
39,50
100,00

WoS Core Collection kısmında taranan girişimcilik konusundaki makalelerin yıllara göre dağılımı
Şekil 1’de sunulmuştur. Konuyla ilgili yayınlanan makalelerin sürekli artış göstererek, 1991’de 39
makale varken, 2018 yılı itibariyle 3241’e ulaştığını görmekteyiz. Bu durum, girişimcilik konusunun
ayrı bir araştırma alanı olarak giderek daha fazla ilgi çektiğinin bir göstergesi olarak
değerlendirilebilir.
3500
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1500
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2017
2018
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0

Şekil 1: WoS’ta Taranan Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı
WoS kapsamındaki makalelerin içerisinden Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ait olanları ile ilgili
ayrıntılı bilgiler Tablo 6’da verilmiştir. Tablo incelendiğinde, 1991-2019 döneminde Kazakistan 40
adet makalesi ile diğer Türk Cumhuriyetler içerisinden ilk sırada yer almaktadır. Diğer bir ifade ile,
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ait makalelerin %85‘i Kazakistan’a aittir ve toplam atıf sayısı da
40’a eşittir. Kırgızistan’ın toplam 5 makalesi ve 1 adet atıfı, Özbekistan’ın toplam 2 adet makalesi
bulunmaktadır. Türkmenistan’a ait WoS kapsamında girişimcilik ile ilgili makalenin henüz olmadığı
görülmüştür. Bu ülkelere ait olan toplam 47 adet makale, konuyla ilgili tüm makalelerin sadece
%0,2’sini oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri örneğinde
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çalışmaların oldukça az sayıda olması, yerli ve yabancı araştırmacılar açısından çalışılması gereken
açık bir alan olduğuna işaret etmektedir. Bu konuda Kazakistan’ın daha iyi bir performans
sergilemesi, diğer bir çok neden ile birlikte, Kazakistan’dan bazı dergilerin (Örneğin; Bulletin Of
The National Academy Of Sciences Of The Republic Of Kazakhstan, Biliğ) WoS veri tabanında
kayıtlı olması ile açıklanabilir. Kazakistan örneğinde yapılan yayınların %52’sininn (40 makaleden
21 makalenin) Bulletin Of The National Academy Of Sciences Of The Republic Of Kazakhstan
dergisinde yayınlandığı belirtilmelidir.
Tablo 6: WoS’ta Taranan Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Ait Makaleler (1991-2019)
Ülke
Makale Sayısı
OTC’deki %
Toplamdaki %
Atıf Sayısı
Kazakistan
40
85,106
0,177
40
Kırgızistan
5
10,638
0,022
1
Özbekistan
2
4,255
0,009
0
Türkmenistan
Toplam
47
100,00
0,208
41

Şekil 2’de Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ait makalelerin yıllara göre dağılımı sunulmaktadır.
Kazakistan örneğinde yapılan çalışmaların 2012 ve 2014 yıllarında birer adet makale, 2015‘te 4
makale, 2016’da 10 makale, 2017’de 6 makale, 2018 yılında 15 makale şeklinde artarak devam
ettiğini görmekteyiz. 2019 yılı ağustos ayı itibariyle 3 makale yayınlanmış bulunmaktadır. Diğer
taraftan, Kırgızistan örneğinde yapılan 5 makalenin ilki 2017 yılında, 3 tanesi 2018 yılında ve 1
tanesi 2019 yılında yayınlanmıştır. Özbekistan örneğinde yapılan 2 adet makale ise 2017 ve 2018
yıllarında yayınlanmıştır.
Şekil 2: WoS’ta Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Ait Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı
15

16
14
12
10
8
6
4
2
0

3
1
2012

2014

2015
Kazakistan

2016
Kırgızistan

1

2017

2018

2019
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WoS’ta taranan Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ait makalelerde yazar sayılarına göre dağılıma
baktığımızda (Tablo 7), genellikle (%45) çok yazarlı olduğu, daha sonra tek yazarlı (%30), çift
yazarlı (%25) olduğu görülmüştür. Ülkeler bazında da dağılım bu şekilde karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 7: WoS’ta Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Ait Makalelerde Yazar Sayıları
Ülke
Tek Yazarlı
Çift Yazarlı
Çok Yazarlı
∑
Kazakistan
14
10
16
40
Kırgızistan
2
3
5
Özbekistan
2
2
Türkmenistan
Toplam
14
12
21
47

WoS kapsamındaki Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ait makalelerde yazarların yerli, yabancı
olması veya ortak yapılan çalışma olması durumlarına göre dağılımına baktığımızda (Tablo 8), %50
yerli, %50 ortak çalışmalardan oluştuğu görülmektedir.
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Tablo 8: WoS’ta Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Ait Makalelerde Yerli/Yabancı Yazarlar
Ülke

Yerli

Yabancı

Ortak

∑

Kazakistan

22

1

17

40

Kırgızistan

-

-

5

5

Özbekistan

1

-

1

2

Türkmenistan

-

-

-

-

23

1

23

47

Toplam

Sadece Kazakistan örneğinde yabancı yazar tarafından yapılmış bir çalışma bulunmaktadır. Orta
Asya Türk Cumhuriyetlerinde Rusçanın etkin bir dil olması, İngilizce yayın yapabilecek bilim
adamlarının sınırlı sayıda olması, yerli yazarların yabancı yazarlarla ortak çalışmalar yürüterek WoS
kapsamındaki dergilerde yayın yaptıklarına işaret etmektedir.

4.2. eLIBRARY.RU Veri Tabanına Göre Değerlendirme
Tablo 9’da eLIBRARY.RU portalında bulunan makalelerle ilgili genel durum ve Orta Asya Türk
Cumhuriyetlerine göre durumu ayrıntılı olarak sunulmuştur. Tablo incelendiğinde,
eLIBRARY.RU’da bulunan toplam 33137 makalenin 827’sinin WoS veya Scopus veri tabanlarında,
1606’sının RISC’ta, 1190’ının RSCI’da endekslendiği görülmektedir. Dergilerin ortalama etki
faktörünün 0,266, makale başına düşen atıf sayısının 2,3 ve H-endeksinin 54 olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine baktığımızda ise, Kazakistan’ın durumunun diğer
ülkeler göre daha iyi olduğu söylenebilir. Kazakistan’a ait 266 makalenin 9 tanesi RISC’te
endekslenmektedir. Dergilerin ortalama etki faktörü 0,188 olup, makale başına düşen atıf sayısının
0,55 ve H-endeksinin 6 olduğu görülmektedir. Özbekistan’a ait toplam 208 makalenin sadece 3 tanesi
RISC’te endekslenmektedir. Dergilerin ortalama etki faktörü 0,130 olup, makale başına düşen atıf
sayısı 0,53 ve H-Endeksi 4’tür. Kırgızistan’a ait 80 makalenin 2 tanesi RISC’te endekslenmektedir.
Dergilerin ortalama etki faktörü 0,142 olup, makale başına düşen atıf sayısının 0,60 ve H-endeksinin
4 olduğu ortaya çıkmıştır. Türkmenistan örneğinde yapılan çalışmaların sayıca az olması nedeniyle
aynı göstergelere ilişkin sonuç elde edilememiştir. Ancak, 10 adet makalenin eLIBRARY.RU
kapsamındaki ortalama etki faktörü 0,200 olan dergilerde yayınlandığı anlaşılmaktadır.
Tablo 9: eLIBRARY.RU’da Taranan Makalelerle İlgili Genel Bilgiler
Göstergeler
eLibrary
KAZ
ÖZB
Makale sayısı, toplam
33137
266
208
Web of Science veya Scopus'ta taranan makale sayısı
827
4
1
RISC'ta taranan dergilerdeki makale sayısı
1606
9
3
RSCI'da taranan dergilerdeki makale sayısı
1190
8
2
Dergilerin Ortalama Etki Faktörü
0,266
0,188 0,130
Yazar sayısı
34956
443
272
Yazar başına düşen ortalama yayın sayısı
0,95
0,6
0,76
Makalelere yapılan toplam atıf sayısı
76068
145
111
Makale başına düşen ortalama atıf sayısı
2,3
0,55
0,53
En az bir atıf alan makale sayısı
14084
48
53
Öz atıf sayısı
13037
4
30
H-Endeksi
54
6
4

KIR
80
1
2
2
0,142
110
0,73
48
0,60
14
4
4

TÜR
10
0
0
0
0,200
13
0,77
0
0
0
0
0

eLIBRARY.RU kapsamında olan dergilerde 1991 – 2019 arasında erişilebilir olan toplam 33137
makalenin yıllara göre dağılımı Şekil 3’te ayrıntılı olarak sunulmuştur. Şekil incelendiğinde, 1991
yılında sadece 1 adet makale bulunurken, 2018 yılına geldiğimizde bu sayının 4002’e ulaştığını
görmekteyiz. En çok yayın sayısı 2016 yılına ait olup, 4683 makaleden oluşmaktadır. 2019 yılı
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Ağustos ayı itibariyle 1729 makale yayınlanmış bulunmaktadır. Görüldüğü gibi, eLIBRARY.RU
kapsamındaki yayınların dağılımı, WoS veri tabanındaki eğilime paralellik göstermekte ve konuyla
ilgili yayınların sayısı giderek artmaktadır. Konuya olan ilginin artması eski Soviyetler Birliği üyesi
ülkeler açısından girişimcilik konusunun daha da güncel konumda olması ile açıklanabilir.
Şekil 3: eLIBRARY.RU Kapsamındaki Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı
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eLIBRARY.RU kapsamında girişimcilik konusunda en çok yayın yapan ilk 10 dergi, kurum ve
yazarların listesi sırasıyla Tablo 10, 11 ve 12’de ayrıntılı olarak sunulmuştur. Tablo 10
incelendiğinde Ekonomi ve Girişimcilik dergisi ilk onu oluşturan listede birinci sırada gelmekte ve
bugüne kadar yapılan yayınların %4,56’sı (1512 makale) bu dergide basılmıştır. Liste genellikle
Rusya’da yayınlanan dergilerden oluşmakla birlikte, Tajikistan Milli Üniversitesi’nin dergisi (325
makale) ilk ona girmektedir. İlk onu kapsayan bu listede Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden hiçbir
dergi bulunmamaktadır.

N

Tablo 10: eLIBRARY.RU’ya Göre Girişimcilik Konusunda En Çok Yayın Yapan 10 Dergi
Dergiler
F

1

Ekonomi ve Girişimcilik (Экономика и предпринимательство)

1512

4,56

2
3

712
573

2,15
1,73

325

0,98

5

Rusya'da Girişimcilik (Российское предпринимательство)
Ekonomi ve Toplum (Экономика и социум)
Tajikistan Milli Üniversitesi Dergisi (Вестник Таджикского национального
университета)
Genç Bilim Adamı (Молодой ученый)

267

0,81

6

Bilim Yolu (Аллея науки)

260

0,78

7

İktisat ve Yönetim (Экономика и управление)

228

0,69

8

Bölge Ekonomisi (Региональная экономика: теория и практика)
Devlet Yönetim Üniversitesi Dergisi (Вестник государственного университета
управления)

227

0,69

206

0,62

Güncel İktisadi Sorunlar (Проблемы современной экономики)

199

0,60

4

9
1
0

%

Girişimcilik konusunda en çok yayın üreten ilk 10 kurum hakkında ayrıntılı bilgiler Tablo 11’de
verilmiştir. Tablo incelendiğinde, tüm kurumların Rusya Federasyonu’na ait olduğu görülmektedir.
Listenin başında Rusya Hükümetine Bağlı Finans Üniversitesi gelmekte ve eLIBRARY.RU
kapsamındaki makalelerin %3,26’sı bu kurum tarafından üretilmiştir. Orta Asya Türk
Cumhuriyetlerinden ilk ona giren kurum bulunmamaktadır.
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N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tablo 11: eLIBRARY.RU’ya Göre Girişimcilik Konusunda En Çok Yayın Yapan 10 Kurum
Kurumlar
F
Rusya Hükümetine Bağlı Finans Üniversitesi (Финансовый университет при
Правительстве РФ)
1079
G.B. Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi (Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова)
1071
Rusya Cumhurbaşkanlığına Bağlı Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Akademisi
(Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ)
872
Petersburg Devlet Ekonomi Üniversitesi (Санкт-Петербургский государственный
экономический университет)
478
Stavropol Devlet Tarım Üniversitesi (Ставропольский государственный аграрный
университет)
349
Volgograd Devlet Teknik Üniversitesi (Волгоградский государственный
технический университет)
327
Kuban Devlet Üniversitesi (Кубанский государственный университет)
320
Uzak Doğu Federal Üniversitesi (Дальневосточный федеральный университет)
280
Ulusal Araştırma Üniversitesi (Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики")
274
Petersburg Yönetim Teknolojisi ve Ekonomi Üniversitesi (Санкт-Петербургский
университет технологий управления и экономики)
266

%
3,26
3,23

2,63
1,44
1,05
0,99
0,97
0,84
0,83
0,80

Tablo 12’de girişimcilik konusunda en çok yayın üreten on yazarın ismi bulunmaktadır. Tabloya
göre, en çok yayın üreten yazar Moskova Devlet Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden
Filobokova Lyudmila Yuryevna olup, 1991-2019 dönemine ait 92 makalesi bulunmaktadır.
Ardından 87 makale ile Ulyanovsk Devlet Üniversitesi öğretim üyelerinden Pinkovetskaya Yulya
Semenovna gelmektedir. Listedeki yazarların makale sayıları 38 ile 92 arasında değişmektedir. Bu
listede de Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden yazarlar yer almamaktadır.

N

Tablo 12: eLIBRARY.RU’ya Göre Girişimcilik Konusunda En Çok Yayın Yapan 10 Yazar
Yazarlar
F

1

Filobokova Lyudmila Yuryevna (Филобокова Людмила Юрьевна)

92

0,28

2

Pinkovetskaya Yulya Semenovna (Пиньковецкая Юлия Семеновна)

87

0,26

3

Zagoruyko İgor Yureviç (Загоруйко Игорь Юрьевич)

54

0,16

4

Malikov Rustam İlkamoviç (Маликов Рустам Илькамович)

54

0,16

5

Romanenko Elena Vasilevna (Романенко Елена Васильевна)

47

0,14

6

Koşeleva Tatyana Nikolayevna (Кошелева Татьяна Николаевна)

46

0,14

7

Vilenskiy Aleksandr Viktoroviç (Виленский Александр Викторович)

44

0,13

8

Grişin Konstantin Evgeniyeviç (Гришин Константин Евгеньевич)

41

0,12

9

Dudin Mihail Nikolaeviç (Дудин Михаил Николаевич)

39

0,12

10

Kurpayanidi Konstantin İvanoviç (Курпаяниди Константин Иванович)

38

0,11

%

eLIBRARY.RU kapsamındaki makalelerin aldığı atıf sayıları ve yazar sayıları ile ilgili ayrıntılı
bilgiler Şekil 4’te verilmiştir. Şekil incelendiğinde, makalelerin %58 gibi büyük bir kısmının hiç atıf
almadığı, %31’lik kısmının 1 ile 5 arasında atıf aldıkları ve geriye kalan %11’inin ise 6 ve daha fazla
sayıda atıf aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Yayınların atıf göstergelerinin genel olarak düşük olduğu
söylenebilir.
Diğer taraftan, yazar sayılarına göre dağılıma baktığımızda ise, makalelerin %62’sinin tek yazar,
%27’sinin çift yazar ve geriye kalan %11’nin ise üç ve daha fazla yazar tarafından hazırlandığı tespit
edilmiştir. WoS’taki yayınlara göre, tek yazarlı çalışmaların ağırlıklı olduğu görülmektedir.
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Şekil 4: eLIBRARY.RU Kapsamındaki Makalelerin Atıf ve Yazar Sayılarına Göre Dağılımı
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Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde girişimcilik konusunda en çok yayın yapan dergi ve kurumlar
hangileridir sorusuna Tablo 13’teki bilgiler ayrıntılı cevap sunmaktadır. eLIBRARY.RU kapsamında
Kazakistan’dan 163 dergi içerisinden en çok yayın yapan dergi Turan Üniversitesi Dergisidir.
Toplam 25 makale veya toplam makalelerin %9,4’ü bu dergiye aittir. Toplam 90 kurum içerisinden
en çok yayın üreten kurum ise L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi olarak karşımıza
çıkmaktadır. 266 makalenin %5,6’sı (15 makale) bu kurum tarafından üretilmiştir. Özbekistan ile
ilgili makalelerin en çok yayınlandığı dergi Rusya Federasyonu Tatarstan Cumhuriyeti’ne ait Genç
Bilim Adamı dergisidir. Özbekistan’a ait 208 makalenin yayınlandığı 90 dergi içerisinden ilk sırada
gelmektedir ve toplam makalelerin %9,6’sını yayınlamıştır. Özbekistan ile ilgili makalelerin toplam
43 farklı kurum tarafından üretildiği ve bunların içerisinden en çok makale üreten kurum olarak
Fergana Politeknik Enstitüsü tespit edilmiştir. Makalelerin %13,4’ü (28 makale) bu kuruma aittir.
Tablo 13: eLIBRARY.RU’ya Göre OTC’de En Çok Yayın Yapan Dergiler ve Kururmlar
Dergiler
F
%
∑ makale
∑ Dergi
Turan Üniversitesi Dergisi (Вестник
KAZ
25
9,40
266
163
университета Туран)
ÖZB Genç Bilim Adamı (Молодой ученый)
20
9,62
208
90
Kırgız-Rus Slavyan Üniversitesi Dergisi
KIR
(Вестник
Кыргызско-Российского
10
12,5
80
50
Славянского университета)
TÜR On farklı dergide birer adet makale
1
10,0
10
10
Ülke

Ülke
KAZ
ÖZB
KIR
TÜR

Kurumlar
L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi
(Евразийский национальный университет
им. Л.Н. Гумилева)
Fergana Politeknik Enstitüsü (Ферганский
политехнический институт)
Kırgız-Rus Slavyan Üniversitesi
(Кыргызско-Российский
Славянский
университет)
Türkmenistan dışındaki ülkelerin kurumları

F

%

∑ makale

∑ Kurum

15

5,64

266

90

28

13,46

208

43

13

16,25

80

22

1

10,0

10

10

Kırgızistan’a ait toplam 80 makale 50 farklı dergide yayınlanmış olup, öne çıkan dergi Bişkek’te
faaliyet gösteren Kırgız – Rus Slavyan Üniversitesi’nin dergisidir. Bu dergide makalelerin %12,5’i
(10) yayınlanmıştır. Aynı şekilde en çok katkı sağlayan (makalelerin %16,25’i) kurum olarak da yine
Kırgız – Rus Slavyan Üniversitesi karşımıza çıkmaktadır. Türkmenistan’a ait makalelerin bir dergide
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yoğunlaşmadığı, on farklı dergide birer makale olarak yayınlandığı görülmüştür. Ayrıca,
Türkmenistan ile ilgili makalelerin ülke dışındaki kurumlar tarafından üretildiği görülmüştür.
Şekil 5: eLIBRARY.RU Kapsamındaki OTC’ne Ait Makalelerin Yazar Sayılarına Göre Dağılımı
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Şekil 5’te eLIBRARY.RU kapsamındaki Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ait makalelerin yazar
sayılarına göre dağılımı yer almaktadır. Şekil incelendiğinde, tüm ülkeler için tek yazarlı çalışmaların
ağırlıklı olduğu (%53-69), daha sonra çift yazarlı (%24-31) ve son olarak çok yazarlı (%8-16)
çalışmaların olduğu görülmektedir. Bu konuda ülkeler arasında önemli bir farklılık sözkonusu
değildir.
Şekil 6: eLIBRARY.RU Kapsamındaki OTC’ne Ait Makalelerin Atıf Sayılarına Göre Dağılımı
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Şekil 6’da ise, eLIBRARY.RU kapsamındaki Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ait makalelerin
aldığı atıf sayılarına göre dağılımı gösterilmektedir. Atıflara göre dağılımda da ülkeler arasında
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önemli bir farklılık olmamala birlikte, çalışmaların %75-82‘sinin hiç atıf almadığı, %14-24’ünün 15 arasında atıf aldıkları ve %1-4’nün 6 ve daha fazla atıf aldıkları ortaya çıkmıştır. Türkmenistan’a
ait makalelerin henüz atıf almadıkları şekil üzerinde görülmektedir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünyada girişimcilik araştırmaları son 20-30 yılda sürekli artış göstermektedir. Konunun akademik
araştırmaların odak noktasını oluşturması girişimciliğin ekonomik gelişme açısından taşıdığı önemi
ile açıklanabilir. Bir ekonominin gelişmesi, yeni işyerlerinin kurulması ve faaliyetlerini başarılı bir
şekilde sürdürmesine bağlıdır. Girişimcilik bilindiği gibi bir işletmenin kurulmasından önce ve sonra
gelen tüm faaliyetleri içermektedir (Anderson ve Starnawska, 2008). Bu konuda yapılan
araştırmaların girişimciliğin daha gelişmiş olduğu ülkelerde yoğunlaşması da dikkat çekmektedir.
Aslında girişimcilik konusu hem gelişmiş, hem az gelişmiş ülkeler açısından çok önemli ve
araştırılması, üzerinde durulması gereken konulardan biridir.
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri açısından da girişimcilik konusu en öncelikli konular içerisinde yer
almalıdır. Bu ülkelerde uzun bir dönem süren planlı ekonomik sistemden, tarihsel, sosyo-kültürel ve
ekonomik koşullardan kaynaklanan zayıf bir girişimcilik kültürü gözlemlenmektedir (Lasch vd,
2009; Chaşovschi vd, 2014). Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, bu ülkelerdeki girişimcilik
araştırmalarının durumu genel olarak dünyadaki eğilime paralellik göstermektedir. Diğer bir ifade
ile, yayınlanan çalışmaların sayısı her yıl artış göstermektedir. Ancak, mevcut araştırmaların sayısı
ve bu yayınların aldığı atıf sayıları oldukça yetersiz düzeydedir. Bu durum aslında araştırmacılar
açısından önemli ipuçları vermektedir. Gerek WoS, gerekse eLibrary kapsamında Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri örneğinde yapılacak çalışmalar literatüre önemli katkılar sağlayacaktır. Bu ülkeler
ile ilgili yapılacak projelerin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenme
olasılıkları daha fazladır diyebiliriz.
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri kendi içerisinde değerlendirildiğinde, Kazakistan’ın durumunun
diğer ülkelere göre daha iyi olduğu, Türkmenistan’ın durumunun zayıf olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Kazakistan sahip olduğu doğal ve insan kaynakları, ekonomik gelişmişlik düzeyi ile diğer ülkelere
göre farklı durumda bulunmaktadır. Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin neticeleri bu alana yapılan
yatırımlara bağlıdır. Bugüne kadar Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin her birinde ulusal ve
uluslararası çapta bir takım faaliyetler yürütülmeye çalışılmaktadır. Yüksek öğretim kurumları
tarafından yayınlanan akademik dergiler, akademik toplantılar bunlara örnek gösterilebilir.
Kazakistan dışında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden hiçbir ülkenin yüksek öğretim kurumları
tarafından yayınlanan dergileri WoS’ta taranmamaktadır. Bu konuda önemli faaliyetlerden biri
olarak Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi tarafından Kırgızistan başta olmak üzere, tüm Türki
Cumhuriyetler’de girişimcilik konuları ile ilgili sorunları bilimsel olarak tartışmak ve çözüm
önerileri üretmek amacıyla 2006 yılında başlatılan Uluslararası Girişimcilik Kongreleri gösterilebilir
(http://www.manas.edu.kg, 23.08.2019). Ancak, bugüne kadarki girişimcilik araştırmaları, bu alanda
yapılmakta olan diğer faaliyetlerin yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir. Dünya tecrübesine
baktığımızda, bazı ülkelerde, sadece girişimcilik konularında araştırma ve eğitim faaliyetlerini
sürdüren enstitülerin olduğu görülmektedir (Maksüdünov, 2018). Orta Asya Türk Cumhuriyetleri
için de girişimciliğin geliştirilmesine hizmet edecek, araştırma, eğitim, danışmanlık hizmetlerini
sunacak bir enstitü, merkez şeklinde bir yapılanma önerilebilir.
Bu çalışmanın sonuçları konuyla ilgilenen araştırmacılar, ilgili kurumlar açısından önemli ipuçları
sunmakla birlikte bazı sınırlılıklara da sahip olduğu belirtilmelidir. Öncelikle, bilimsel
araştırmalardan üretilen yayınların içerisinden sadece makaleler ile sınırlı olmasıdır. Ayrıca,
değerlendirmeye alınan makaleler sadece iki tane veri tabanından elde edilmiştir. Bir diğer önemli
husus ise, değerlendirmelerde makalelerin konulara, kullanılan yöntem, kapsam gibi kriterlere göre
analizleri yapılamamıştır. Bu konuda bundan sonraki yapılacak çalışmalarda belirtilen hususların
dikkate alınması önerilebilir.
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THE IMPORTANCE OF ENTREPRENEURSHIP IN CREATING
REGIONAL VALUE IN TERMS OF REGIONAL DEVELOPMENT: A
CASE OF ROSE INDUSTRY IN ISPARTA
BÖLGESEL KALKINMA AÇISINDAN BÖLGESEL DEĞER
YARATILMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ: ISPARTA İLİ GÜL
ENDÜSTRİSİ ÖRNEĞİ
Canan ŞENTÜRK1
ABSTRACT
With the transition from the industrial society to the information society, important developments in
fields such as production, transportation and management have accelerated the global economy and
gradually increased the importance of entrepreneurship. In the historical process, it is seen that
individuals who have entrepreneurship characteristics have an active role not only in the success of
their own businesses but also in local, regional and national development. Entrepreneurship is
thought to support economic growth and development through accelerating the creation,
dissemination and implementation of new ideas, leading to the emergence of new industries,
increasing productivity by creating competitive pressure, creating rapidly growing sectors, as the
factor triggering change. Therefore, studies on entrepreneurship, which has an important place in
economic and social development of countries in the globalizing world, are important in terms of
both the success level of entrepreneurship and their effects on national / regional development. The
aim of this study is to evaluate the importance of entrepreneurship in the production of regionally
valuable products in terms of regional development. In this context, the findings obtained by using
face-to-face interviews and questionnaires with the rose industry companies operating in Isparta are
evaluated in terms of their regional value.
Key words: Regional Development, Economic Development, Entrepreneurship.
Jel Codes:M13, O10, O18
ÖZET
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte, üretim, ulaşım, yönetim gibi alanlarda
meydana gelen önemli gelişmeler küresel ekonominin ivme kazanmasına neden olmakla birlikte
zamanla girişimciliğin önemini artırmıştır. Tarihsel süreçte girişimcilik özelliklerine sahip olan
bireylerin sadece kendi işletmelerinin başarısında değil, yöresel, bölgesel ve ulusal kalkınmada da
etkin bir rol sahibi oldukları görülmektedir. Girişimciliğin değişimi tetikleyen unsur olması
sebebiyle, yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulanmasını hızlandırmak, yeni
endüstrilerin doğmasına yol açmak, rekabet baskısı yaratarak verimliliği arttırmak, hızla büyüyen
sektörler yaratmak vesilesiyle ekonomik büyüme ve kalkınmayı desteklediği düşünülmektedir.
Dolayısıyla küreselleşen dünyada ülkelerin ekonomik ve sosyal açıdan gelişebilmelerinde önemli bir
yeri olan girişimciliğe yönelik çalışmalar hem girişimciliğin başarı düzeyine ve hem de
ulusal/bölgesel kalkınmaya etkileri açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı,
bölgesel değer taşıyan ürünlerin üretiminde girişimci özellikleri ve girişimciliğin öneminin bölgesel
kalkınma açısından değerlendirilmesi olarak çerçevelendirilmektedir. Bu bağlamda taşıdığı bölgesel
değer açısından Isparta ilinde faaliyet gösteren gül endüstrisi firmaları ile yüz yüze görüşme ve anket
yöntemi kullanılarak elde edilen bulgular değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Ekonomik Kalkınma, Girişimcilik.
Jel Kodu:M13, O10, O18
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1.INTRODUCTION
In recent years, the political change in favor of market-oriented ideology around the world and the
structural changes experienced by societies have given entrepreneurship a different dimension and
made entrepreneurship even more important (Landström, 2005). The studies on entrepreneurship
show that especially small entrepreneurs act as a driving force in innovation activities. This is because
entrepreneurial small firms are one of the mechanisms that allow information to spread and spread
to other firms, other sectors and other regions (Audretsch ve Thurik, 2002). Thus, entrepreneurship
activities facilitate the dissemination of information and contribute to economic growth (OECD,
2003). Therefore, studies on entrepreneurship, which has an important place in economic and social
development of countries in the globalizing world, are important in terms of both the success level
of entrepreneurship and their effects on national / regional development. The aim of this study is to
evaluate the importance of entrepreneurship in the production of regionally valuable products in
terms of regional development. In this context, the findings obtained by using face-to-face interviews
and questionnaires with the rose industry companies operating in Isparta are evaluated in terms of
their regional value.

2.LITERATURE REVIEW
Entrepreneurship has received a prominent position in economic literature, as it is increasingly
recognised that the entrepreneurship plays a critical role in local and regional economic growth.
Author
O'Farrell N. (1986)
Malecki (1993)
Arslan (2005)
Çatal (2007)
Sinemillioğlu (2009)
Dulupçu et all (2007)

Akpınar (2010)
Sevinç (2011)
Günaydın (2013)
Yalman and Gündoğdu
(2014)
Çelikkol (2015)

Scope of the Study
This study attempts to clarify and improve understanding of the concept of
entrepreneurship in national and regional development.
In this study, definitional issues which often mark discussions of entrepreneurship are
discussed, as are networks of interaction, culture, and local environments.
In this study, it is addressed development agencies, which are an effective tool for
eliminating regional development disparities.
It is worked on the role of SMEs and entrepreneurship in regional development.
Sustainable regional development (SBK) in Turkey in the framework of Regional
Development is evaluated.
The importance of entrepreneurship in regional development is mentioned. A general
information is given about the profile of entrepreneurs in Antalya, Isparta and Burdur,
which make up the Western Mediterranean Region, and a typology is created on
entrepreneurs in the region.
An assessment is made about the development of agencies have prepared plans in Turkey.
The effectiveness of the implementation of regional development policy to correct
imbalances that exist between regions in Turkey are evaluated.
The financial support programs of İzmir Development Agency are examined.
It is examined the problems of women entrepreneurs and the ways to solve them. In this
study, respectively; regional development process in Turkey, concepts related to regional
development, is located about development tools and entrepreneurial activity in TR71.
It is evaluated the reflections of the support provided by Zafer Development Agency until
2013 in Kütahya.

3.METHOD OF THE STUDY
Entrepreneurship, which is the creation of an innovative economic organization with the aim of
making a profit and growing under the conditions of risk and uncertainty; It plays an important role
in increasing and expanding economic vitality in society. In order to achieve the economic
development process and increase the level of social welfare, successful entrepreneurs who can
respond to social needs and are open to development need to be put into operation. Entrepreneurship
studies lead to the establishment of new enterprises in the regions and it is concluded that
entrepreneurship should be encouraged for regional development. Studies on entrepreneurship are
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important for regional development. In this case, many countries have started to encourage
entrepreneurship and accelerate economic development.
Today, rose is a very important sector for Isparta province and the region. In this respect, it is
considered as a product that creates value in the region and Isparta. In this respect, entrepreneurial
activities related to the companies producing these rose products are important for the regional
development. Isparta rose (Rosadamascena) is a very old culture plant. Nearly 80% of the production
is carried out in and around Isparta and the rest in certain regions of Afyon, Denizli and Burdur.
(Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, 2017: 4).
Tablo 2. Rose Industry by Numbers in Isparta
Number of Companies
Total Number of Employees
2009 Turnover (TL)
Export ($)
Oil Rose Production (ton)
Rose Oil Production (kg)
Concret Production (kg)

18
227
27.788.762
12.687.515
8.500
450
9.400

Source: (BAKA, 2011:7; Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, 2017)
Depending on the seasonal conditions, approximately 450 - 1000 kg rose flowers are harvested per
decare in the region. Rose oil, rose water, n-hexane extraction (extraction) and rose alcohol are
produced by extraction of ethyl alcohol (Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, 2017: 3). The number of
rose processing plants in the region is increasing rapidly due to the increasing demand of Turkish
rose oil in world markets (BAKA,2011: 8). In this context, there are 11 companies operating in
Isparta province. Data were obtained by face-to-face interviews with all of these firms. The
questionnaire includes questions to determine entrepreneurial characteristics and perspectives on
regional development, as well as demographic data such as age, gender, educational status of
entrepreneurs. This information is included in the results and findings of the study.

FINDINGS AND RESULT
Economic growth and development is the greatest goal for all countries. The biggest factor in
achieving this goal is undoubtedly entrepreneurs and entrepreneurship. Entrepreneurship, which is
the creation of an innovative economic organization with the aim of making a profit and growing
under the conditions of risk and uncertainty; It plays an important role in increasing and expanding
economic vitality in society. In order to achieve the economic development process and increase the
level of social welfare, successful entrepreneurs who can respond to social needs and are open to
development need to be put into operation.
In this study, the findings obtained by using face-to-face interviews and questionnaires with 11 firms
in the rose industry in Isparta. According to the findings of the study, the highest share among the
entrepreneurs is between the ages of 23-27 with 37%. 25% is female and 75% is male. As can be
seen, there is a structure dominated by male entrepreneurs in the sector. Although 67% of the
entrepreneurs are not married, entrepreneurs who have undergraduate degree have a share of 45%.
67% share of entrepreneurs with at least one foreign language knowledge, while work experience is
observed as 6-10 years with 37% share.
In this context it is evaluated the findings obtained by using questionnaires and survey data applied
to entrepreneurs in the firms. In this context, it is shown that the findings obtained from the survey
results; it can be said that the entrepreneurs whom the survey was applied, support the establishment
of a web portal that includes good experiences in regional development, databases and pool of
experts. In addition, it is concluded that the private sector dynamics and their own companies think
that they are very effective in regional development. At the same time, it is concluded that practical
training should be provided in order to increase efficiency in regional development; It is emphasized
that innovation must be done in order for the firm to survive and increase its competitiveness. We
see that female employees are at least as productive as male employees. Finally, in the study findings;
It is concluded that entrepreneurs are considering to benefit from supports (grants, funds, loans, etc.)
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when they decide to start their own businesses again in the future. entrepreneurs; Although it is seen
that they do not intend to support regional development by making an interregional joint venture
project, it is concluded that women entrepreneurs do not think that there is an important role in
regional development. They think that the efficiency between university and industry is not enough
to ensure the best use of scientific knowledge and productivity levels in their own companies. Women
entrepreneurs in the region indicate that they are institutionally effective in regional development
compared to male entrepreneurs and that they are effective enough to be sufficient for regional
development. entrepreneurs have a positive attitude.
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AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNOVASYONA DÖNÜŞÜMÜ:
AKADEMİK BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ
TRANSFORMATION OF ACADEMIC STUDIES TO INNOVATION: AN
ACADEMICWORKING EXAMLPLE
Gülaçtı ŞEN1

Erhan BÜTÜN2

ABSTRACT
Innovation is the application of diversity in processes and processes related to social, cultural and
management and the use of new methods. At the same time, transforming an idea into a marketable
good or service, a new or improved production or service management; it even refers to the
commercialization of this product or service. Nowadays, the transformation of the new ideas or
methods put forward in academic studies into a business idea, making this idea marketable, and the
commercialization process along with patenting and branding processes have gained importance. It
is seen that academic studies are moving towards a model that makes profit as a commercial idea and
takes into consideration the demands of the market and conducts studies to ensure the sustainability
of the activities. In this study, the transformation process of academic studies into innovation will be
examined through a case study.
Key Words: Innovation, Entrepreneurship, Academic Study
ÖZET
İnovasyon, sosyal, kültürel ve yönetimle ilgili olarak işlemlerde ve süreçlerde farklılığın
uygulanması ve yeni yöntemlerin kullanılmasıdır. Aynı zamanda bir fikri, pazarlanabilir bir mal ya
da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş üretim ya da hizmet yönetimine dönüştürmeyi; hatta bu ürün ya
da hizmetin ticarileştirilmesini ifade etmektedir. Günümüzde üniversitelerde yapılan akademik
çalışmalarda ortaya konulan yeni fikir veya methodların bir iş fikrine dönüşmesi, bu fikrin
pazarlanabilir hale gelmesi, patentleşme ve markalaşma süreçleri ile birlikte ticarileştirilmesi süreci
önem kazanmıştır. Akademik çalışmaların, ticari bir fikir olarak kâr elde eden ve piyasanın taleplerini
dikkate alan, faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yürüten bir modele doğru
gittiği görülmektedir. Bu çalışmada da akademik çalışmaların inovasyona dönüşmesi süreci, bir
örnek olay üzerinden incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Girişimcilik, Akademik Çalışma

1. GİRİŞ
Son zamanlarda artan rekabetçi piyasa, küreselleşme ve bilgi iletişim teknolojilerindeki hızlı
değişimler ile birlikte girişimcilik, girişimci işletme, yenilik, yenilikçi işletme gibi kavramlar çok sık
kullanılmaya başlanmıştır. Toplumların refah ve zenginlik seviyesinin yükselmesi girişimcilik ve
inovasyon potansiyeline bağlı hale gelmiştir. Girişimcilik ve inovasyon toplumda verimliliği arttıran
önemli unsurlar olmuştur. Buna ilaveten toplumların refahının ve zenginliğinin sağlanması, toplum
üzerinde sosyal ve ekonomik yönden etkili olan üniversitelerin varlığıyla da oldukça ilişkili hale
gelmiştir.

1
2
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Günümüz bilgi toplumunda küreselleşmenin de yarattığı ivme sayesinde üniversitelerin; işlevleri,
sorumluluk alanları, organizasyon yapıları, fon yaratma yetenekleri kapsamında ön plana geldiği
görülmektedir. Girişimcilik, bir fikrin eyleme dönüştürme becerisini ifade ederken, üniversitelerde
yapılan akademik çalışmaların ticari bir fikir olarak girişimci bir niteliğe dönüşmesi durumu önem
kazanmıştır. Fikirlerin piyasanın taleplerini dikkate alarak pazarlanabilir hale gelmesi ve
üniversitelerin inovasyon çalışmalarını desteklemesinin yanında başlı başına inovasyon yaratmaları,
durumun önem kazanmasının en önemli sebepleridir.
Bu çerçevede çalışmada üniversitedeki akademik çalışmaların inovasyona dönüşme süreci ele
alınmakta ve inovasyonun bir örnek olay üzerinden altın çemberindeki işleyişini ortaya
konulmaktadır.
Çalışmanın ikinci kısmında inovasyonun altın çemberine yönelik kavramsal çerçeve ve literatür,
üçüncü kısımda ise akademik bir çalışma sonucunda Txteagle adlı servis yoluyla ortaya çıkan
‘Realite Madenciliği’ alanı üzerinde durulmaktadır. ‘Realite Madenciliği’ alanının İnovasyonun
Altın Çemberi üzerinden inceleneceği dördüncü kısmın ardından çalışma sonuç ve değerlendirme ile
tamamlanmaktadır.

2. İNOVASYONUN ALTIN ÇEMBERİ
İnovasyon, geçmişten günümüze farklı disiplinler tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır.
İnovasyon (yenilik) kavramı, değişik, farklı ve yeni fikirler geliştirerek bu fikirleri uygulamaktır
(Dam, 2017).
Kavram olarak inovasyon hem bir süreci (yenilemeyi/yenilenmeyi) hem de bir sonucu (yeniliği)
ifade eder (Kavak, 2009, 618). Bir süreç olan AB ve OECD literatüründe inovasyon; “Bir fikri,
pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir üretim ya da dağıtım yöntemine ya
da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmek” olarak tanımlanır (TÜSİAD, 2003).
Kısaca inovasyon; bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal fayda oluşturacak biçimde
yenilenme süreci olarak tanımlanır. Bu bağlamda inovasyon, teknolojiyi yakalama ve sürdürülebilir
ekonomik büyüme sağlama ile ilgilidir (Dam, 2017).
Bir süreç olarak değerlendirilen inovasyonun, nasıl bir süreci izlediği işletmeler arasında farklılık
göstermekle birlikte, süreç, Simon Sinek tarafından oluşturan ‘Altın Çember’ de oldukça önemlidir.
Sinek tarafından ifade edilen altın cemberde bir inovasyon sürecinin nasıl ortaya konulduğu açıkça
tanımlanmaktadır.
Altın cember aslında beynin nasıl işlediğine dair basit bir ifadedir. İnsanlar, şirketler, hatta uluslar
‘ne yaptıkları ve nasıl yaptıkları’ hakkında bilgi sahibidirler; ancak çok azı, yaptıklarını ‘neden
yaptıklarına’ dair açıkça ifade edebilmektedir. Bir şeyi neden yaptıklarına dair açıklamaya yaparak
başlayanlar için Simon Sinek “Altın Çember” modelini oluşturmuştur (Sinek, 2017). Altın çember,
bir işin ortaya konulmasında, ortaya ne konulduğu ya da bunun için nasıl bir yol izlendiği ile ilgili
bir durum olmamakla birlikte, bu işin nedeni üzerinden hareket edilmesini ifade etmektedir. Nedeni
belirleyerek sürdürülebilirliği, devamlılığı sağlamayı vurgulamaktadır.
Altın çember, bir şirketin NASIL organize edildiği ya da büyük şirketlerin kendi aralarında nasıl
organize oldukları konusunda fikir verir. (Sinek, 2017). Şirketlerin organize olmalarının liderlerin
davranışlarıyla ilgili olduğunu ortaya koyar ve bu amaçla başarının anahtarının liderlerin düşünce,
hareket etme ve iletişim kurma yöntemlerinde yattığı ifade edilir. Buradan hareketle altın çember,
insanları motive etmek için onlara ilham veren, onlarla aynı şekilde düşünen, hareket eden ve iletişim
kuran liderler için oluşturulmuş bir modeldir. Altın çember, bahsedilen bu liderlerin manipüle etmek
yerine, nasıl ilham verme yeteneğine sahip olduklarını açıklar (Sinek, 2017).
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Şekil 1: Altın Çember

Şekil 1’de Simon Sinek’in altın çemberinde yer alan üç kavram sırasıyla gösterilmektedir. Bunlar;
‘Ne, Nasıl, Neden’ kavramlarıdır. Çember bu kavramların anlamlarına göre oluşturulmuş olup,
çemberin içerisinden dışarıya doğru yol izlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kavramların
anlamları ise şu şekildedir (Sinek, 2018):
NE: Şirketin sattığı hizmet ya da ürün ile sistem içindeki yaptıkları, işi NE olduğunu kolaylıkla
açıklayabilirler. NE yapıldığı, açıklanması en kolaydır.
NASIL: NASILlar bir şeyin niçin farklı ya da daha iyi olduğunu açıklar. İşin nasıl yapıldığının
insanların karar verme süreçleri üzerindeki en önemli etkendir.
NEDEN: Amacınız, sebebiniz ya da inancınız nedir? Her sabah işe gitmek için neden yataktan
kalkıyorsunuz?
Altın Çember’de yer alan NE, NASIL, NEDEN ifadeleri müşterilerin bir ürünü ve/veya hizmeti satın
alma sebebiyle ilişkilendirilebilir. Çemberin en dış halkasındaki NE bir ürünü ve/veya hizmeti ifade
etmekte, işletmenin çıktısını oluşturmaktadır. Nasıl sorusu ise üretimin nasıl yapıldığını ve yönetimin
nasıl bir yol izlendiğini ortaya koymaktadır. Çemberin ortasında yer alan NEDEN sorusu ise ürünün
ve/veya hizmetin inovasyonunu, müşterinin ürünü alma sebebini, bu durumu oluşturan yönetimin
girişimciliğini ifade etmektedir. Şirketlerin ne yaptıkları (ürün veya hizmet) müşterilerin satın alma
sebebini oluşturmamaktadır. Müşteriler ne yapıldığını değil, bir şeyi neden yaptığınızı satın
almaktadırlar. Çemberdeki neden sorusu liderliği ifade etmektedir. (Sinek, 2018).
Altın Çember, liderlikte önemli bir rehber olarak kullanılabileceği gibi şirket kültürü, işe alma, ürün
geliştirme, satışlar ve pazarlama konularında da bir rehber olarak kullanılabilir (Sinek, 2018).

3. AKADEMİK ÇALIŞMA ÖRNEĞİ: REALİTE MADENCİLİĞİ
Üniversitelerde akademik çalışmaların; inovasyon çalışmalarını desteklemesi, başlı başına
inovasyon yaratarak ticari bir iş fikrini oluşturmasında ve ekonomik büyümeye katkı sağlamasında
önemli rol oynamaktadır. Bu yönüyle üniversiteler fırsatları değerlendiren, yenilik üreten, takım
çalışmasına yatkın, bilgi üretmede öncü rolde olan, inovasyon ve girişimci modele öncülük eder
niteliktedir. (Odabaşı, 2008).
Geleneksel eğitim ve araştırma faaliyetlerine ilave olarak ekonomik ve sosyal kalkınma sürecinin bir
parçası haline gelen üniversiteler (Arroyo, Vazquez vd., 2010), yaptıkları akademik çalışmalarla
teknoloji transferi, yenilik, ekonomi ve topluma katkı görevlerini üstlenmiştir (Özer, 2011).
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Bilginin uluslararası ölçekteki durumuyla birlikte üniversiteler, özellikle 1990’lı yıllardan sonra her
seviyede girişimci nitelik kazanmış ve bulunduğu bölgeye teknoloji ve bilgi transferi sağlamıştır.
Günümüz üniversitelerinin ise piyasayla yakından ilişkili, piyasanın taleplerini dikkate alan bir
konuma geldiği görülmektedir (Özer, 2011). Bu noktada üniversitede yapılan akademik çalışmalar,
inovasyon yaratarak, girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek, piyasa taleplerini dikkate alan, fon
kaynağı yaratan ve toplum için işgücü sağlayan bir konuma geldiği ortadadır. Bu anlamda yürütülen
en iyi akademik çalışmalardan birinin ‘Realite Madenciliği’ olduğu söylenebilir.
Bir akademik çalışma örneği olarak ‘Realite Madenciliği’, 2005 yılında Massachusetts Institute of
Technology’de, MIT Media Laboratory'de yürütülen doktora tez çalışması sonucu ortaya çıkan bir
alandır. Nathan Eagle tarafından yürütülen çalışma, bir fikrin nasıl ticari bir iş haline geldiğini en iyi
bir şekilde ortaya koymaktadır (Mcnichol Tom, 2019).
Stanford Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Makine Mühendisliği dalında lisans derecesini,
Yönetim Bilimleri ve Mühendisliği yüksek lisans derecesini ve Elektrik Mühendisliği yüksek lisans
derecesini alan Nathan Eagle, Massachusetts Institute of Technology’de doktora araştırması
sürecinde 2004 – 2005 yıllarında bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışmada MIT’de çalışan ve öğrenci
olan yüz gönüllüye akıllı telefon vererek, bu kişilerin dokuz ay boyunca 350.000 saatten fazla
yaptıkları faaliyetleri, gittikleri yerleri ve insanlarla olan iletişimlerini kaydetmiş ve verileri
toplamıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilerle iki kişinin arasındaki ilişkiyi, samimi arkadaş
mı yoksa iş arkadaşı mı olduğu hızla tahmin edilebilmiştir. Sistem sayesinde insanların yapacağı
faaliyetleri, gideceği yerleri, kısacası gelecekteki davranışları yüzde 85 oranında tahmin edilebilir
hale gelmiştir (www.media.mit.edu, 2019).
Eagle, doktora tez çalışması ile 2006'da MIT ve Fulbright Scholar’da yüzlerce mobil uygulamaya
yol açan bir cep telefonu programlama programı geliştirmiştir. Mobil telefonlar üzerinden sosyal
etkileşimler hakkında doğru tahminler yapılabilmek için büyük ölçekli doğru veriler toplanmıştır.
Veriler binlerce araştırmacı tarafından indirilmiş ve yüzlerce akademik yayında analiz edilmiştir
Proje, MIT Teknoloji Dergisi tarafından "Yaşama Biçimimizi Değiştirmesi En Muhtemel Olan 10
Teknoloji" den biri olarak da ilan edilmiştir (www.media.mit.edu, 2019).
Yürütülen akademik çalışmanın sonucunda ‘Reality Madenciliği’ alanı ortaya çıkmıştır. Realite
Madenciliği, kişilerin bir sonraki davranışlarını tahmin edebilme konusunda başarılı sonuçlar
vermiştir. Buradan hareketle tanım olarak Realite Madenciliği, öngörülebilir davranış kalıplarını
tespit etmek amacıyla, insan sosyal davranışına ilişkin makine tarafından algılanan çevresel verilerin
toplanması ve analizi olarak ifade edilebilir (en.wikipedia.org, 2019).
Çalışmalarını sürdüren Eagle, Txteagle adlı servis ağıyla Afrika Kenya’da bir çalışma başlatmıştır.
Çalışmanın Kenya’da başlaması, girişimci bir düşüncenin ürünü olarak vurgulanabilir. Gelişmekte
olan bir ülke olan Kenya, ucuz ve fazla iş gücünün olduğu bir ülkedir. Dünya genelinde 4.6 milyar
mobil telefon kullanıcısının dörtte üçü gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Bu ülkelerde para
kazanmak için cihazlarını kullanmaya istekli olabilecek çok sayıda insan bulunabilir. Buna
dayanarak çalışma Kenya'da uygulanır. Telefon kullanıcılarına küçük ödemeler karşılığında,
Txteagle servis ağı üzerinden mesajlaşma görevi verilmiştir. Kullanıcılardan elde edilen verilerle de
büyük bir veri toplanmıştır. İnsanların gelecekteki davranışlarının nasıl tahmin edileceği üzerine
çalışmalar yürütülmüştür. (https://www.wired.com, 2019 ).
Afrika'daki çalışmalar sonucunda 2009 yılında Jana adlı bir şirket kurulur. Jana, Txteagle servis
ağının devamı niteliğindedir. Şirketin amacı, bir android uygulaması olan mcent ile gelişmekte olan
pazarlardaki en büyük ücretsiz internet sağlayıcısını sağlamaktır. Kullanıcılar, mCent'te sunulan yeni
mobil uygulamaları indirmek ve denemek karşılığında ücretsiz internet kazanabilirler. Jana, 311
mobil operatörün faturalandırma sistemlerine entegre edilmiş ve 4,56 milyar mobil aboneye sunulan
teknoloji sayesinde tüm mobil içeriğe serbestçe erişilebilir ve bulunabilir hale getirmektedir. Bugün,
Jana, 40 milyonun üzerinde gelişmekte olan pazar kullanıcısına ücretsiz, reklam destekli internet
erişimi sağlamaktadır (https://www.jana.com, 2019).
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4. ALTIN ÇEMBER’DE REALITY MADENCİLİĞİ
Eagle’ın akademik bir çalışmada gerçekleştirdiği inovasyonun sonucu olarak ortaya çıkan ‘Realite
Madenciliği’ alanı ve Sinek’in Altın Çember ilişkisi oldukça önemlidir. Realite Madenciliği
çalışmasında elde edilen başarı, Altın Çember’de NEDEN ile başlayarak NASIL ve NE ile devam
eden süreçte elde edilen başarıyla ilişkili olduğu ifade edilebilir.
Tablo 1: Altın Çember’de Realite Madenciliği Örneği

NEDEN

İnsanların aktivitelerinden onların ne yapacaklarını
tahmin etmek
'Geleceği Tahmin'

NASIL

Android Sistemi
MIT Öğrenciler
Güney Afrika ülkesi 'Kenya'

NE

Txeagle
Big Data
JANA

Altın Çember’de yer alan NEDEN, NASIL, NE ifadelerinin bir akademik çalışma sonucunda ortaya
çıkan ‘Reality Madenciliği’ alanındaki ifadesi Tablo 1’de gösterilmiştir. Yapılan akademik
çalışmada belirlenen hedefler, hedeflere ulaşmak için izlenen altın çemberin aşağıda ifade edilen üç
işlevine uygundur. (Sinek, 2018).
1. Ne yapıyoruz?
2. Nasıl yapıyoruz?
3. Neden yapıyoruz?
Altın çemberde ifade edilen üç işlev, aslında her organizasyon için geçerlidir. Her işletme, bir amaç
ve nedenle kurulur, amaca ulaşmak için nasıl organize edileceği belirlenir ve sonunda ürün ya da
hizmet üretilir. Fakat altın çemberde önemli olan nokta, işletmenin NEDEN ile yola çıkmasıdır.
NEDENleri açık bir biçimde oluşturan ve bu şekilde yola çıkan bir işletme başarıyı elde edebilir.
(Sinek, 2017).
İşletmede NEDENlerin belirlenmesinden sonra NASIL bir yol izleyeceği konusunu bilmek
kolaylaşır. NEDENlerini dikkate alarak ilerleyen bir işletme, NE yaptıkları konusunda da her zaman
tutarlı olurlar (Sinek, 2017).
Eagle tarafından yapılan akademik çalışmada altın çemberde belirtildiği gibi bir NEDEN ile yola
çıkılır. İnsanların aktivitelerini tahmin etmek üzerine kurulu olan çalışmada NASIL ve NE olacağı
NEDENe uygun olarak organize edilir. Akademik çalışma sonucunda ortaya çıkan Realite
Madenciliği alanında da NEDENler hiç şaşmaz.
Tablo 1’de aktarıldığı gibi insanların aktivitelerinden onların ne yapacaklarını tahmin etmek
'Geleceği Tahmin' etmek çerçevesinde NASIL bir yol izleneceği belirlenir. Akademik çalışmanın
MIT’de bulunan öğrenciler ve çalışanlar üzerinde olması ve bir android uygulaması olan mcent’in
kullanılması ve uygulamanın Güney Afrika ülkesi olan Kenya’da gerçekleştirilmesi NEDENlere
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uygun olarak organize edilir. Akademik çalışmayı gerçekleştiren Eagle’ın MIT’de yer alması,
mcent’in kullanımının ücretsiz olması ve sonrasında paraya ihtiyacı olan büyük işgücü bulunan
Kenya, uygulamanın başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesinde önemli kararlardır.
Çalışmada android uygulamalı telefonlar Kenya’da bulunan kişilere düşük ücretle dağıtılır.
Kullanıcılardan gittikleri yerler ve insanlarla olan iletişimleri hakkında bilgileri verilere girmeleri
istenir. Yapılan uygulama sonucunda büyük veriye ulaşılır. Büyük veri, Realite Madenciliği’nin
NE’sini ortaya koyar.
Organizasyonun NEDEN, NASIL ve NE işlevlerine dikkat eden ve üç işlevin birbirleriyle tutarlı
olması sonucunda kurulan Jana adlı şirket, 40 milyonun üzerinde gelişmekte olan pazar kullanıcısına
ücretsiz, reklam destekli internet erişimi sağlamaktadır (www.jana.com, 2019). Elde edilen sonucu
altın çember üzerinde değerlendirdiğimizde çalışmanın NEDEN’den hiç kopmadığını, tüm
çalışmaları NEDEN etrafında yürüttüğü görülmektedir. Akademik çalışmanın başarılı bir şekilde
sürdürülmesinin en önemli sebebi altın çemberin başarıyla uygulanması olarak ifade edilebilir.

5. SONUÇ
İşletmelerde inovasyonların gerçekleştirilmesinde önemli rol almaya başlayan üniversitelerde
girişimcilik ve inovasyon çalışmalarının desteklendiği, hatta üniversitelerin başlı başına inovasyon
yarattığı görülmektedir. Günümüzde üniversitedeki akademik çalışmaların, girişimcilik ve
inovasyon çalışmalarıyla toplum refahına katkıda bulunması, fon yaratma ve istihdam sağlama gibi
ülke kalkınmasında önemli bir yeri vardır.
Çalışmada üniversitede yapılan bir akademik çalışmanın girişimcilik ve inovasyon faaliyetleri
araştırılmaktadır. Üniversitedeki bir çalışmanın, amaçlar belirlenerek, fırsatlar değerlendirilerek
nasıl başarılı olduğu ortaya konulmaktadır. Üniversitede bir akademik çalışma ile yapılan
girişimcilik ve inovasyon faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ‘Realite Madenciliği’ alanı ile birlikte,
akademik bir çalışmanın ticari bir fikre dönüşerek toplumun gelişimine ve istihdamına katkı sağlar
hale geldiği görülmektedir. ‘Realite Madenciliği’ alanıyla çok sayıda işletmeyle çalışılması ve çok
sayıda kullanıcıya ücretsiz, reklam destekli internet erişimi sağlaması, akademik çalışmanın başarıya
ulaştığını ortaya koymaktadır. Ayrıca girişimcilik ve inovasyon çalışmalarının daha üniversitelerde
yapılan çalışmalarda başlamasının ne kadar önemli olduğu sonucuna ulaşılabilir.
Akademik çalışmanın başarılı olmasında altın çemberin etkili olduğu ifade edilebilir. Çalışmada altın
çemberdeki işlevlerin doğru bir şekilde organize edilmesinin oldukça etkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Altın Çemberdeki, NEDEN, NASIL ve NE işlevlerinin birbirleriyle tutarlı bir şekilde
yürütülmesi, alınan tüm kararların sürekli NEDEN ile başlanması, akademik çalışmanın ‘Realite
Madenciliği’ alanının ortaya çıkmasına ve alanın başarılı olmasına katkı sağlamıştır.
Realite Madenciliği alanının ortaya çıkmasıyla, üniversitedeki akademik bir çalışmanın girişimcilik
ve inovasyon fikri olarak nasıl başarılı olduğu görülmektedir. Topluma yararlı organizasyonların,
hep bir NEDEN ile kurulduğu ve Realite Madenciliği alanının topluma olan katkısında NEDENlerin
işlevi etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
İnsanların aktivitelerinden onların ne yapacakları konusunda tahminler yürütmek ve geleceği tahmin
etmek amacıyla, kullanılan sistemlerin ücretsiz olmasının yanında kullanıcıların ilk olarak öğrenciler
ve sonrasında Kenya’daki ucuz işgücü olması ve sonuç olarak oluşturulan büyük veri sayesinde
istihdamın yaratılmış ve toplumun refahı sağlanmıştır. Günümüzde girişimcilik ve inovasyon
çalışmalarını destekleyen üniversitelerin önemi artarken, yapılan akademik çalışmaların toplumun
gelişimi için daha fazla desteklenmesi gerektiği söylenebilir.
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DIŞ TİCARETİN GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE OLAN ETKİSİ: TÜRKİYE
ÜZERİNE BİR UYGULAMA
THE EFFECT OF FOREIGN TRADE ON THE
ENTREPRENEURSHIP: AN APPLICATION FOR TURKEY
Cengiz AYTUN1

Cemil Serhat AKIN 2

ABSTRACT
The direction of the relationship between foreign trade and entrepreneurial activities is controversial.
Especially in the early stages of economic growth, while there is a positive relationship between the
amount of production and entrepreneurial activities, the direction of this relationship can be negative
with the increase in income level. This situation should be questioned when the growth policies of
the less developed countries are made due to the accumulation of capital accumulation distorting the
competitive environment. For this reason, the aim of the study is to question the direction of the
relationship between foreign trade and entrepreneurial activities. Turkey's fragile economy, which
has in the study were questioned with import and export volume with entrepreneurial activities
representing the number of net established enterprises relationship between time series analysis in
the country. The analysis was carried out using monthly data between 2009 and 2019.
According to the results of the test, it is seen that there is a causal relationship between both export
and net number of enterprises and import and net number of enterprises.According to the asymmetric
causality test results, there is a causality relationship from negative shocks that reduce exports to
negative shocks that reduce the net number of companies established. The impact is also from the
effects of reducing the number of Net companies to the effects of decreasing exports. In this sense,
positive causalities are meaningless between the number of net established companies and exports,
while negative causalities are significant. When the results are evaluated in terms of imports, it is
seen that negative shocks in the number of net companies have caused negative shocks in imports.
Key word:Foreign trade Entrepreneurship, Time Series Analysis
ÖZET
Dış ticaret ile girişimci faaliyetler arasındaki ilişkinin yönü tartışma konusudur. Özellikle ekonomik
büyümenin erken safhalarında üretim miktarı ile girişimci faaliyetler arasında pozitif yönlü ilişki
varken gelir seviyesinin artması ile bu ilişkinin yönü negatif olabilmektedir. Sermaye birikiminin
rekabet ortamını bozabilmesi nedeniyle az gelişmiş ülkelerin büyüme politikaları yapılırken bu
durumun sorgulanması gerekir. Bu sebeple doğrultusunda çalışmanın amacı dış ticaret ile girişimci
faaliyetler arasındaki ilişkinin yönünün sorgulanması olarak belirlenmiştir. Çalışmada kırılgan bir
ekonomiye sahip olan Türkiye’nin, ithalat ve ihracat hacmi ile girişimci faaliyetleri temsilen ülkede
net kurulan işletme sayısı arasındaki ilişki zaman serisi analizi ile sorgulanmıştır. Analiz 2009 ile
2019 yılları arasındaki aylık veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Test sonuçlarına göre hem ihracat ile net kurulan işletme sayısı arasında hem de ithalatla net kurulan
işletme sayısı arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi bulunduğu görülmektedir.Asimetrik nedensellik
testi sonuçlarına göre ihracatı azaltan negatif şoklardan net kurulan şirket sayısını azaltan negatif
şoklara doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Söz konusu etki Net şirket sayısını azaltan
etkilerden ihracatı azaltan etkilere doğru da bulunmaktadır. Bu anlamda net kurulan şirket sayısı ile
ihracat arasında pozitif nedensellikler anlamsız iken negatif nedensellikler anlamlıdır. Sonuçlar
ithalat açısından değerlendirildiğinde ise net kurulan şirket sayısında oluşan negatif şokların ithalatta
negatif şoklara neden olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelime: Dış Ticaret, Girişimcilik, Zaman Serisi Analizi.
1
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1. GİRİŞ
Liberal görüşe göre ölçek ekonomisinin avantajlarını kullanabilmek için pazarını genişleten firmalar,
bir yandan ülke ekonomilerine katkı sağlarken diğer yandan yeni girişimcileri cesaretlendirerek uzun
dönemde de ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadırlar. Özellikle bilişim teknolojilerinin de
ticarette kullanılmaya başlanması ile birlikte sanal ortamda birçok girişimci, yeni firmalar kurarak
bu sürece katkıda bulunmuşlardır. Bilgi iletişim teknolojilerinin dış ticarette kullanılmasıyla doğan
e-ticaret mevcut işletmelerin pazarlarını büyütürken diğer taraftan küçük sermaye sahiplerine de
düşük maliyetle iş kurma imkanı sağlamıştır. 1980’li yıllarla birlikte küresel olarak yaşanan
liberalizasyon sürecinde dış ticaretin önündeki bariyerlerin kaldırılması girişimci faaliyetleri de
hızlandırmıştır. Bu görüşe karşıt olan diğer bir görüşe göre ise liberalizasyon süreci, sadece büyük
pazar sahibi olan işletmeler için yararlı olurken diğer taraftan gelişmekte olan ülkelerin
ekonomilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumda özellikle kırılgan ekonomiler dış şoklara
daha da açık hale gelmekte bu durum ise girişimcilerin cesaretlerini kırmaktadır. Ayrıca korumacı
engellerin kaldırılması rekabet gücü olmayan firmaların ekonomik yaşantılarını sonlandırmaktadır.
Bu sebeple çalışmada kırılgan bir ekonomiye sahip olan Türkiye’nin dış ticareti ile girişimci
faaliyetleri arasındaki nedensellik ilişkisi Hacker ve Hatemi-J (2006) ve Hatemi-J (2012) tarafından
önerilen iki ayrı yöntemle test edilmiştir. Granger nedensellik testi yalnızca durağan serilere
uygulanabilirken bu testler birim kök içeren serilere farklı durağanlık seviyelerine sahip olsalar dahi
uygulanabilmektedir. Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testinde ise
serileri kümülatif pozitif ve negatif şoklara ayrıştırılarak nedensellik analizine tabi tutulmaktadır.
Çalışma üç kısım olarak planlanmıştır. Literatür başlığında dış ticaret ile girişimci faaliyetler
arasındaki ilişki ele alınacaktır. İkinci aşamada uygulanacak metot hakkında açıklamalarda
bulunulacaktır. Üçüncü aşamada gerçekleştirilen analiz sonuçları sergilenecek son değerlendirme
aşamasında ise büyümenin önemli itici gücü olduğu düşünülen girişimci faaliyetlerin güçlendirilmesi
için politika önerilerinde bulunulacaktır.

2. DIŞ TİCARET GİRİŞİMCİ FAALIYETLER İLİŞKİSİ
Günümüzde uluslararası ticaretin kurallarının şekil şartlarının belirlenmesi küreselleşme olgusu ile
firmaların uluslararası boyut kazanmasına ve özellikle bilgi iletişim sektöründe yaşanan gelişmelerle
dış ticarette de sınırların kalkmasına sebebiyet vermiştir (Aksöz ve diğerleri, 2012: 51).
Girişimci faaliyetler ile dış ticaret arasındaki ilişki ekonomik büyüme patikasında ortaya
çıkmaktadır. Girişimcilerin yeni işletmeler kurması bir yandan yeni istihdam olanakları yaratırken
bir yandan da rekabet ortamını güçlendirerek kaynakların etkin kullanılmasına ve verimliliğin
artmasına olanak tanımaktadır. Sağlanan rekabet ortamının ekonomiye diğer bir katkısı da teknoloji
alanında olmaktadır. Sürekli olarak üretim yöntemlerinde yapılan modernizasyon ve maliyetleri
düşürme çabası teknolojik gelişmeyi beraberinde getirir (Acs, 2006; Acs ve Varga, 2005).
Audretsch ve Thurik 2004 yılında yaptığı çalışmalarında girişimcilik ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi üç başlık altında incelemiş ve bu ilişki sürecinde dış ticaretin girişimcilik üzerine
olan etkilerine de değinmiştir. Birinci ilişki bilginin yayılımı ve pozitif dışsallığı kanalıyla kurulur.
İçsel büyüme modellerinde de yer aldığı üzere bilginin yayılımı etkin kaynak kullanımı sayesinde
üretim artışına yol açmaktadır. Girişimci faaliyetler bilginin ticarileşmesine yol açmakta bir anlamda
bilginin hareket kabiliyetini artırmaktadır. İkinci kanal rekabet kanalıdır. Firmaların rekabeti etkin
kaynak kullanımının yanı sıra toplam talebin artmasını da sağlayacaktır. Rekabet ortamında
tüketicilerin talepleri daha önemli hale gelecek ve üretilen ürünler tüketici beklentisi doğrultusunda
oluşturulacaktır. Dış ticaret ile birlikte daha geniş bir kitleye hitap etmek ürün çeşitliliğini artıracak
bu durum toplam talebi uyararak ekonomik büyümeyi getirecektir. (Döm, 2006: 29). Üçüncü kanal
ise girişimciliğin firmalar arasında farklılık meydana getirmesi ile kurulur. Girişimci firmaların
sayısının artması sadece ürünün homojenliğini değiştirmekle kalmaz bu firmaların başka alanlara
yatırım yapmasını sağlayarak ekonomik çıktıyı artırır (Carree ve Thurik, 2005: 6).
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Diğer tarafta dış ticaret ile girişimci faaliyetler arasındaki ilişkinin her zaman pozitif yönlü
olmayacağını savunan yaklaşımlar da vardır. Bu etkileşim yine ekonomik büyüme sürecinde ortaya
çıkmaktadır. Acs ve Amoros (2008)’un görüşü, ekonomik büyüme ile girişimcilik düzeyi arasındaki
ilişkiyi incelerken ekonomik büyüme arzusunda olan ülkelerin kaynakların bir alanda toplanması
gerekçesi ile girişimciliği azaltmaları gerektiği şeklindedir. İkinci olarak çalışmada dış ticaretin
yıkıcı rekabete neden olacağı gerekçesi ile gelişmekte olan ülkeleri negatif yönde etkileyeceği ifade
edilmiştir. Bu sebeple ihracata dönük girişimlerin ekonomiye etkisi gelişmekte olan ülkelerde negatif
iken gelişmiş ülkelerde pozitiftir. Çalışmada dış ticaretin küçük girişimcileri olumsuz etkilediği ifade
edilmiştir. Bu duruma neden olarak gelişmekte olan ülkelerde ihracatın küçük firmalar yerine, büyük
ve çokuluslu firmalar tarafından yapılması gösterilmiştir. Üçüncü olarak firmaların yüksek getiri
sağlamak amacı ile yüksek etkili girişim arayışında oldukları yenilik arama sürecinde üretim
maliyetlerinin artabildiği ve bu durumun üretimi dolayısı ile de ekonomiyi negatif yönde etkilediği
ifade edilmiştir.
Audretsch ve Thurik (2000: 29-30) girişimcilik ile firma ölçeği arasındaki ilişki sorguladığı
çalışmalarında girişimciliğin yeni istihdam olanakları yaratması nedeni ile üretime ve ekonomiye
katkı sağladığını ifade etmiştir. Çalışmanın dikkat çeken noktası istihdam olanakları yaratarak
ekonomik büyümeye katkı sağlayan işletmelerin büyük ölçekli olmasıdır. 23 OECD ülkesinin analiz
edildiği çalışmada girişimcilik oranındaki artışın işsizlik oranını azaltırken yeni kurulan ya da
gelişme aşamasındaki firmaların işsizliği azaltmadığını ve bu firmaların ekonomik ömürlerinin çok
kısa olduğu ifade edilmiştir.

3. UYGULAMA
3.1. Veri
Çalışmanın uygulama kısmında girişimcilik düzeyini temsilen net kurulan işletme sayıları
kullanılmıştır. Dış ticareti temsilen ise ithalat, ihracattan yararlanılmıştır. Seriler arasındaki
nedensellik ilişkisi Hacker ve Hatemi-J (2006) ve Hatemi-J (2012) tarafından önerilen iki ayrı
yöntemle test edilmiştir. Türkiye için gerçekleştirilen analizde değişkenlere ilişkin 2009:01 ile
2019:05 dönemi arasındaki aylık veriler kullanılmıştır. Verilere ilişkin açıklamalar Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1: Veri tanımlamaları ve kaynakları
Açıklaması
Değişken
İthalat miktarı(USD)
İthalat
İhracat miktarı (USD)
İhracat
Kurulan işletme sayısı – Kapanan işletme sayısı
Net Kurulan

Kaynağı
TUIK
TUIK
TOBB

3.2. Yöntem
Hacker ve Hatemi-J (2006) ve Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen her iki test de temelde TodaYamamoto (1995) nedensellik testine dayanmaktadır. Testlerde VAR analizi kullanılmakta, sistem
içinde yer alan her bir içsel değişken, sistemdeki tüm içsel değişkenlerin gecikmeli değerlerinin bir
fonksiyonu olduğu 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 VAR
modeli k+dmax gecikme düzeyinde Seemingly Unrelated Regression (SUR) ya da sıradan EKK
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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 kaldıraçlı bootstrap dağılımından elde edilen kritik değerlerin
kullanılmasını önermektedirler. Bu nedenle çalışmada bootstrap dağılımından elde edilen kritik
değerler kullanılmıştır.
Son olarak dikkat çekilmesi gereken bir diğer mesele de nedensellik analizinin bize değişkenler
arasındaki ilişkinin işaretini vermemesidir. Nedensellik analizi seriler arasında bir ilişki olduğuna
işaret etmekte ama ilişkinin yönüne dair bir bilgi sunmamaktadır. Bu belirsizliği gidermek üzere
ortaya konulan çeşitli yaklaşımlardan birisi de bir seri içerisindeki pozitif ve negatif şokları
ayrıştırmaktır. Serileri kümülatif pozitif ve negatif şoklara ayrıştırma fikri ilk defa Granger and Yoon
(2002) tarafından önerilmiştir. Ancak yazarlar bu yaklaşımı gizli eşbütünleşme adını verdikleri
eşbütünleşme testinde kullanmışlardır. Bu yaklaşım daha sonra Hatemi-J (2012) tarafından
nedensellik analizine uygulanmıştır. Buna göre seriler pozitif ve negatif kümülatif şoklarına
ayrıştırıldıktan sonra Hacker ve Hatemi-J (2006) tarafından önerilen yöntemle nedensellik analizine
tabi tutulmaktadır. Bu sayede örneğin açıklayıcı değişkendeki pozitif şoklarla bağımlı değişkende
meydana gelen pozitif şoklar arasında nedensellik ilişkisi test edilebilmektedir. Böylece daha önceki
nedensellik testlerinin cevap veremediği etkileşimler test edilerek ortaya çıkarılabilmektedir.

3.3. 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 Hacker ve Hatemi-J (2006) ve Hatemi-J (2012) nedensellik
sınamalarının 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, ithalat ve ihracat birinci farkta durağan iken
net kurulan işletme sayısı ikinci farkında durağanlaşmaktadır. Serilerimizin iki tanesi I(1), bir tanesi
I(2) olduğu için maksimum entegrasyon mertebesi (dmax) 2 olarak belirlenmiştir.
Tablo 2: ADF birim kök test sonuçları
Değişkenler
İthalat
İhracat

Seviye

1. Fark

2. Fark

-3.0855
(0.1144)
-1.4190
(0.8503)
-2.1505

-11.4738
(0.0000)
-4.9933
(0.0001)
-2.2418

-9.7733

Sonuç
I(1)
I(1)

I(2)
(0.5119)
(0.1930)
(0.000)
Notlar: Test sonuçları, sabitli ve trendli modellere aittir. Gecikme uzunlukları Schwarz Bilgi
Kriteri (SIC) ile otomatik olarak belirlenmiştir. Olasılık değerleri parantez içerisinde
verilmiştir.
Net Kurulan

Uygulanacak Hacker ve Hatemi-J (2006) ve Hatemi-J (2012) nedensellik testleri Toda ve Yamamoto
(1995) MWALD sınaması temelli testlerdir. Testleri gerçekleştirebilmek için VAR modelinde
kullanılacak uygun gecikme sayısının belirlenmesi gerekmektedir. Uygun gecikme sayısının
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belirlenmesinde Schwarz (SC) bilgi kriterinden yararlanılmıştır. Analizin gerçekleştirilebilmesi için
oluşturulan VAR modeli Seeemingly Unrelated Regression (SUR) kullanılarak tahmin edilmiştir.
SUR tahmincisi regresyon denklemlerinin hata terimlerindeki değişen varyansı ve terimleri
arasındaki korelasyonu göz önünde bulundurmaktadır.
Birinci nedensellik analizinde (Tablo 3) Hacker ve Hatemi-J (2006) tarafından geliştirilen yöntem
kullanılmıştır. Test sonuçlarına göre hem ihracat ile net kurulan işletme sayısı arasında hem de
ithalatla net kurulan işletme sayısı arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi bulunduğu görülmektedir.
Tablo 3: Hacker ve Hatemi-J (2016) Bootstrap Test Sonuçları
Opimal
Gecikme
3
3

H0 Hipotezi
İhracat≠> Net Kurulan
Net Kurulan ≠>İhracat

WALD
15.376
18.083

Ki-kare
olasılık
0.002
0.000

Bootstrap
Olasılık
0.006
0.002

Karar
Ret***
Ret***

İthalat≠> Net Kurulan
4
14.233
0.007
0.018
Ret***
Net Kurulan ≠>İthalat
4
49.020
0.000
0.000
Ret***
Notlar: Maksimum gecikme uzunluğu 13, dmax 2 olarak alınmış ve optimal gecikme uzunluğu
Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Bootstrap olasılık değeri 10000 tekrarlı dağılımdan elde
edilmiştir. ***, **, * işaretleri sıfır hipotezinin sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde
reddedildiğini göstermektedir.

İkinci nedensellik analizinde Hatemi-J (2012) tarafından geliştirlen analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu
yöntemde serilerdeki pozitif ve negatif şoklar kümülatif olarak ayrıştırılıp teste tabi tutulmaktadır.
Asimetrik nedensellik testi sonuçlarına göre (Tablo 4) ihracatı azaltan negatif şoklardan net kurulan
şirket sayısını azaltan negatif şoklara doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Söz konusu etki
Net şirket sayısını azaltan etkilerden ihracatı azaltan etkilere doğru da bulunmaktadır. Bu anlamda
netkurulan şirket sayısı ile ihracat arasında pozitif nedensellikler anlamsız iken negatif nedensellikler
anlamlıdır. Tablonun alt kısmında ise ithalata ilişkin sonuçlar sunulmaktadır. Sonuçlara bakıldığında
ise net kurulan şirket sayısında oluşan negatif şokların ithalatta negatif şoklara neden olduğu
görülmektedir.
Tablo 4: Hatemi-J (2012) Asimetrik Nedensellik Test Sonuçları
Bootstrap Kritik Değerleri
H0 Hipotezi
İhracat+ ≠> Net
Kurulan+
İhracat- ≠> Net Kurulan
Net Kurulan+
≠>İhracat +
Net Kurulan- ≠>İhracat
-

Opimal
Gecikme

WALD

Ki-kare
olasılık

%1

%5

%10

Karar

1

0.614

0.433

7.703

4.055

2.793

Kabul

1

3.502

0.061

7.562

4.082

2.798

Ret*

1

0.016

0.898

8.598

4.319

2.964

Kabul

1

3.295

0.069

7.723

4.013

2.765

Ret*

İthalat+≠> Net
1
0.017
0.895
7.928
4.121
2.834
Kabul
Kurulan+
İthalat-≠> Net Kurulan1
2.102
0.147
7.707
4.031
2.847
Kabul
Net Kurulan+
1
0.126
0.723
7.443
4.188
2.904
Kabul
≠>İthalat+
Net Kurulan- ≠>İthalat1
8.510
0.004
8.232
4.061
2.769
Ret*
Notlar: Maksimum gecikme uzunluğu 13, dmax 2 olarak alınmış ve optimal gecikme uzunluğu Schwarz
bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Bootstrap olasılık değeri 10000 tekrarlı dağılımdan elde edilmiştir. +
işareti pozitif şokları, - işareti negatif şokları temsil etmektedir. ***, **, * işaretleri sıfır hipotezinin
sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde reddedildiğini göstermektedir.
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4.SONUÇLAR
Liberalizasyon süreci az gelişmiş ülke ekonomilerine katkı sağlarken diğer taraftan kırılgan
ekonomileri sebebiyle dış şoklara daha açık hale gelmektedir. Ekonomi de yaşanan dalgalanmalar
girişimcilerin cesaretlerini kırarak ülke ekonomisini de olumsuz etkilemektedir. Ayrıca korumacı
engellerin kaldırılması rekabet gücü olmayan firmaların ekonomik yaşantılarını sonlandırmaktadır.
Bu sebeple çalışmada kırılgan bir ekonomiye sahip olan Türkiye’nin dış ticareti ile girişimci
faaliyetleri arasındaki nedensellik ilişkisi Hacker ve Hatemi-J (2006) ve Hatemi-J (2012) tarafından
önerilen iki ayrı yöntemle test edilmiştir. Granger nedensellik testi yalnızca durağan serilere
uygulanabilirken bu testler birim kök içeren serilere farklı durağanlık seviyelerine sahip olsalar dahi
uygulanabilmektedir. Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testinde ise
serileri kümülatif pozitif ve negatif şoklara ayrıştırılarak nedensellik analizine tabi tutulmaktadır.
Birinci nedensellik analizinde hem ihracat ile net kurulan işletme sayısı arasında hem de ithalatla net
kurulan işletme sayısı arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi bulunduğu bulunmuştur. İkinci test olan
asimetrik nedensellik testinde nedensellik analizinde serilerdeki pozitif ve negatif şoklar kümülatif
olarak ayrıştırılıp test gerçekleştirilmiştir.
Analiz sonuçlarına göre ihracatı azaltan negatif şoklardan net kurulan şirket sayısını azaltan negatif
şoklara doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Söz konusu etki net kurulan şirket sayısını
azaltan etkilerden ihracatı azaltan etkilere doğru da bulunmaktadır. Bu anlamda net kurulan şirket
sayısı ile ihracat arasında pozitif nedensellikler anlamsız iken negatif nedensellikler anlamlıdır.
Sonuçlara bakıldığında ise net kurulan şirket sayısında oluşan negatif şokların ithalatta negatif
şoklara neden olduğu görülmektedir.
Sonuçlar toplu olarak değerlendirildiğinde hem ithalat hem de ihracat ile girişimci faaliyetler
arasında nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. İhracatta meydana gelen düşüşler girişimci faaliyetleri
azaltmaktadır. Kurulan işletme sayısında meydana gelen düşüşler ise ihracat hacmini azaltmaktadır.
İthalat açısından değerlendirme yapıldığında ithalatta meydana gelen düşüşler net kurulan işletme
sayısını azaltmaktadır.
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MAVİ OKYANUS LİDERLİĞİ STRATEJİSİ: DÜNYADAN VE
TÜRKİYEDEN ÖRNEKLER
BLUE OCEAN LEADERSHIP STRATEGY: EXAMPLES FROM THE
WORLD AND TURKEY
Nilüfer RÜZGAR 1

ÖZET
Mavi Okyanus Liderliği Stratejisi, farklılaşma ve düşük maliyeti hedefleyen strateji oluşturmayı ve
uygulamayı içeren bir stratejidir. Mavi okyanus stratejisinin ayırt edici yanı; mevcut pazarda rekabet
etmeyi değil yeni bir pazar/mavi okyanus yaratarak rekabeti anlamsız hale getirmeyi hedefliyor
olmasıdır. Bu stratejinin araçlar
ı ile sistematik ve üretken metotlar ve süreçlerle mavi okyanuslar yaratılmaktadır. Mavi okyanus
stratejisinin araçları, stratejinin kullanıldığı şirketin ortak aklını oluşturmaya ve etkili iletişim
sayesinde stratejileri etkin ve verimli bir biçimde uygulamaya olanak sağlamaktadır. Rekabetçi
stratejinin yapısalcı teorisinde yapı, stratejiyi şekillendirirken mavi okyanus stratejisinde strateji
yapıyı şekillendirir. Mavi okyanus liderliği stratejisinin üç anahtar kavramı yenilikçi değer, liderlik
ve adil süreçtir. Bu çalışmanın amacı, dünyadan ve Türkiye’den örneklerle mavi okyanus liderliği
stratejisini irdelemektir.
Anahtar kelimeler: strateji, mavi okyanuslar, liderlik, mavi okyanus liderliği stratejisi
Jel Kodları: M00, M10, M19
ABSTRACT
The Blue Ocean Leadership Strategy is a strategy that involves the creation and implementation of a
strategy aimed at differentiation and low cost. The distinguishing feature of the blue ocean strategy;
is not to compete in the current market, but to create a new market/blue ocean. With the tools of this
strategy, blue oceans are created by systematic and productive methods and processes. The tools of
the Blue Ocean strategy enable to form the common mind of the company where the strategy is used
and to implement the strategies effectively and efficiently through effective communication. In the
structuralist theory of competitive strategy the structure shapes the strategy, while in the blue ocean
strategy the strategy shapes the structure. Three key concepts of blue ocean leadership strategy are
innovative value, leadership and fair process. The aim of this study is to evaluate the blue ocean
leadership strategy with examples from the world and Turkey.
Key words: strategy, blue oceans, leadership, blue ocean leadership strategy
Jel Codes: M00, M10, M19
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1. INTRODUCTION
Modern business strategy and management has focused on research and practice, market competition
and gaining wider market share throughout its history. However, W. Chan Kim and Renee
Mauborgne (2015) has divided the business environment into two as “red ocean” and “blue ocean”.
To better understand these concepts, one might think of an ocean that hosts predators who are
constantly fighting for the same prey. Various tactics are used to obtain the largest share of hunting
and hunting techniques are developed over time. Due to consistent and violent competition, this is
called the red ocean. On the other hand, there is a specific part of the ocean that has recently been
discovered by one of these predators or a new predator. There are plenty of prey in this part of the
ocean with no other competitors. Without spending energy to engage in tactics, to engage in mental
activities and to fight with other hunters, the predator can only focus on getting the most of the prey
in this part of the ocean and this part is called “Blue Ocean” (Naeem, 2016). The term blue ocean is
used to describe a deep, wide and unexplored area (Kim and Mauborgne, 2005).
Via blue ocean strategy, it is not expected to display a better performance than the rivals in the market
but it is expected to create new market fields and neutralize rivalry. As for Turkey, it is found that
there are no companies that receive training from “Blue Ocean Strategy Centers” and thus, it can be
difficult to apply this strategy for a great number of companies and for entrepreneurs (Ergen, 2011).

2. BLUE OCEAN LEADERSHIP
Blue oceans refer to industries that have not yet emerged or undiscovered markets. There is a wide
opportunity for both profitable and rapid growth in the blue oceans where there are new demands
instead of fighting with competitors in the red oceans (Barutçu, 2014). Companies following the Blue
Ocean strategy are interested in opening new business areas for themselves and for their customers
with actions that make competition meaningless and without making defensive moves against their
competitors (Bekmezci, 2013).
The blue ocean strategy means protecting the competitors from the red oceans with price
differentiation concepts such as product differentiation, market segmentation and positioning that
marketers have been pursuing for years. Although this strategy does not provide a magical formula
to companies, it is stated that the road to the blue ocean requires a good understanding of what the
customer likes, does not like, strong intuitions, open-mindedness, and openness to innovation
(Motley, 2008).
There are some driving forces that make the blue ocean strategy compulsory. One of them is that
technological advances lead to an increase in productivity and in industry, allowing the market to
offer more products and services than before. As a result, in many industries, supply has surpassed
demand and created abundance economies. Secondly, due to the globalization trade barriers between
borders and regions disappear, product information and communication opportunities increase,
global products are constantly available and can be purchased at affordable prices (Taşkın, 2010).
As it can be concluded, the companies that implement the blue ocean strategy have a unique market
position and it can be understood that they have realized value oriented innovations for their
customers. However, it is controversial for how long the enterprises applying this strategy can
maintain their position. This is to say that, the depth and conservation of the blue ocean is crucial.
The more innovation that cannot be imitated and the more competitive it can be protected, the more
the gains of this strategy is assured in the long-term. Innovation-oriented work by business executives
and bringing them together with innovative culture, can provide a significant advantage in making
blue ocean leadership strategy the basic business strategy (Ağraş, Atbaş and Şeyba, 2017).
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Blue ocean leadership strategy has four steps to be applied. The first step is to focus on action. In this
step the manager/leader needs to change not only his identity, but also certain actions to work better
with their employees. The second step is collaboration. In this step the management needs to be
engaged with the employees and ask them what they need to succeed. Unmet employee expectations
can create obstacles and put unnecessary strain on the company. The third step is to maintain
leadership at all levels. Companies that have only upper level management are clueless as to their
consumers needs. On the other hand, managers/leaders at multiple levels (like mid level and lower
level) are more likely to succeed in their relationships with employees and consumers. The fourth
and the last step is to reassess activities and adapt. Management needs to assess their day-to-day
functions and eliminate the ones that don’t provide much to the company. Once the unnecessary
functions removed, more action-oriented and employee-focused functions and activities can be
added. (www.study.com).

2.1.

The Blue Ocean Leadership Grid

The Blue Ocean Leadership Grid is an analytic tool that challenges people to think about which acts
and activities managers/leaders should do less and which acts and activities managers/leaders should
do more. Current activities of the managers’/leaders’ (which may add value or not), along with new
activities that employees believe would add a lot of value, are divided into to the four categories in
the grid and companies use the grid to develop new profiles of effective leadership.
Figure 1: Blue Ocean Leadership Grid

With this input, the subteams draft two to four “to-be” canvases for each leadership level. These
analytic visuals illustrate “Leadership Profiles” that can lift individually performance and
organizational performance, and juxtapose them against the as-is leadership profiles. The subteams
produce a range of leadership models, rather than stop at one set of possibilities, to thoroughly
explore new leadership space (www.hbr.com).
Here, the differences of blue ocean leadership strategy from conventional leadership approaches
constitute importance. Blue ocean leadership rapidly brings about a step change in leadership
strength. It’s distinct from traditional leadership development approaches in several overarching
ways.
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Table 1: Differences Between Conventional Leadership and Blue Ocean Leadership
Conventional
Leadership
Blue Ocean Leadership Approach
Development Appoaches
Focus on the values, qualities and
behavioural styles that create good Focus on what acts and activities leaders need to
leadership, under the assumption that undertake to boost their teams’ motivation and business
these ultimately translate into high results, not on who leaders need to be.
performance.
Connect leaders’ actions closely to market realities by
Tend to be quite generic and are often having the people who face market realities, define what
detached from what organizations leadership practices hold them back and what leadership
stand for in the eyes of their customers. actions would enable them to thrive and best serve
customers and other key stakeholders.
Distribute leadership across all three management
levels; because outstanding organizational performance
Focus mostly on the executive and
often comes from the motivation and actions of middle and
senior levels of organizations.
frontline leaders who are in closer contact with the
market.
Pursue high impact leadership acts and activities at low
Invest extra time for leadership
cost by focusing as much on what leaders need to eliminate
practices added on to people’s regular
and reduce in what they do, as on what they need to raise
work.
and create.
(www.knowledge.insead.edu)

3. BLUE
OCEAN
LEADERSHIP
STRATEGY
INTERNATIONAL AND NATIONAL CONTEXT

APPLICATIONS

IN

It is obvious that there are more examples in international context than national context. Nevertheless,
it would be valuable to give two international and two national examples in order to make an equal
comparison in terms of applying the strategy.
For the first international example, Crocs Clothing is a valuable one. As it is widely known, it
produces shoes. In terms of the products, lightness and comfort is important. It also uses a fun and
emotional theme with vivid colors, which is a crocodile logo. The main focus is on ease of wear and
therefore, a completely new type of casual and fashionable shoes are produced (Ergen, 2011).
The second international example is Gillette. Its main focus is on lifetime use of the products and
therefore it gives importance to safe use in terms of its knives, to ease of use and to sustainable quality
by assuring no need for maintenance and sharpening (Ergen, 2011).
As for national examples, Freşa Natural Mineral Waters is an important one. It was founded in
Giresun, Turkey in 1997 to produce mineral water and it is the first company that produces mineral
water with fruit flavour. The company, therefore, has changed the bitter taste of mineral water and
turned it into a refreshing mineral water. As a result, the company has expanded its market and has
gained a significant advantage over its competitors (Ülgen and Mirze, 2010; Radikal, 2009).
The second national example is Garanti Bank. Garanti developed three products as Minibank, Gani
Gani and Expatbanking. Via Minibank children are aimed to be attracted. Via Gani Gani, SMEs were
aimed to be attracted and via Expatbanking, the foreigners living and working in Turkey are aimed
to be attracted. Thus, Garanti Bank have managed to gain new customers by discovering thr growth
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potential in different fields than its competitors and this demonstrates its “blue ocean strategy”
(Capital, 2005).

4. CONCLUSION
The key aspect of the Blue Ocean strategy is “Innovation in Value”. A company that sails in Blue
Oceans can achieve sales success by generating value and innovating value for both the buyer and
the provider at the same time. Many of the industrial areas that exist today were absent a hundred
years ago. Many areas such as automobiles, music recordings, aviation, petroleum, chemistry, health,
personal care and management consulting companies did not exist or were emerging. Thirty years
ago mobile phones, discount chain stores, factories that use natural gas to generate electricity, biotechnology, door-to-door fast shipping and home cinema did not exist. Of course, in the near future,
many business lines that do not exist today will emerge. It is obvious that the emergence of these
lines of business will emerge via the blue ocean strategy.
The purpose of this study, is to evaluate blue ocean leadership strategy with international and national
examples. Unfortunately, especially in terms of the national context, it is seen that the strategy is not
yet applied widely in the most of the branches of industries. In addition, there is a lack of researches
in the literature on the theory as well. Therefore, it is necessary for future researches to focus on the
topic in order both to shed light to the theory and to encourage companies to use the strategy.
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BİR KUTU SEÇ:
TÜRKİYE’DE DİJİTAL ABONELİK GİRİŞİMLERİ1
SELECT A BOX:
DIGITAL SUBSCRIPTION ENTERPRISES IN TURKEY
Çağla ARIKER2

Anahtar Kelimeler: Dijital Abonelik Girişimleri, Sipariş Yenileme Aboneliği, Küratör Hizmetli
Kutu Aboneliği
Key Words: Digital Subscription Enterprises, Predefined Subscription, Curated Subscription

1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Abonelik, işletmelerin ürünlerini pazarlamakta yıllardır kullandığı bir yöntemdir. Son yıllarda,
müşterilerilerin işletmeye abone olması temelinde çalışan ancak bunu dijital kanalları kullanarak
gerçekleştiren pek çok girişim ortaya çıkmıştır. Dijital abonelik girişimleri; üyelik, sipariş alma gibi
süreçlerini dijital kanallar üzerinden yürütmekte ve müşterilerine düzenli aralıklarla belirli fiziksel
ürünleri göndermektedir. Bu gönderiler; aynı siparişin tekrarlanması, alanında uzman kişilerin
tarafından hazırlanmış paketlerin gönderilmesi ya da sürpriz kutuların gönderilmesi şeklinde üç türde
olabilmektedir.
Dijital abonelik sektöründe pazara giriş engellerinin düşük olduğu söylenebilir. Sistem alt yapısının
oluşturulması için teknolojik desteği sağlayan pek çok yazılım firmasının varlığı ve maliyetlerinin
düşüklüğü, girişimcileri cesaretlendirmektedir. Bununla beraber, pek çok oyuncunun pazara girdiği
bu alanda başarı sağlamak her zaman mümkün olmamaktadır. Kolayca pazara giren dijital abonelik
girişimcilerinin önemli bir bölümünün başarılı olamadıkları görülmektedir.
Çalışma kapsamında; Türkiye’deki dijital abonelik girişimlerini incelemek, başarı ve başarısızlık
nedenlerini tartışmak ve özellikle küçük girişimciler için fırsatlar sunan bu alanda yatırım yapmayı
planlayan işletmecilere öneriler getirmek amaçlanmaktadır.

2. LİTERATÜR TARAMASI
Abonelik, işletmelerin ürünlerini pazarlamakta yıllardır kullandığı bir yöntem olup gazete-dergi
yayımcıları, spor salonları, cep telefonu hizmet sağlayıcıları, TV platformaları tarafından sıklıkla
kullanılmaktadır. Günümüzde Spotify, Netflix, Storytell v.b. işletmeler temelde abonelik sistemini
uygulamaktadırlar. Görüldüğü üzere, çok eski zamanlardan beri kullanılan bir yöntem olan abonelik,
aynı çalışma ilkeleri çerçevesinde fakat teknolojinin sağladığı olanaklar sayesinde farklı kanallara
uyarlanarak günümüzde yeniden kullanılmaktadır. Bu çerçevede, dijital kanalları kullanan ve
tamamen müşteri aboneliği temelinde çalışan pek çok girişim ortaya çıkmaktadır. İlk uygulamalar
yaklaşık on sene önceye dayanmaktadır (Noorda, 2019: 223). Nisan 2014–Nisan 2018 arasındaki 4
yılda, A.B.D.’de dijital abonelik uygulamalarını ziyaret eden müşteri sayısı 4.7 milyondan 41.7
milyona yükselmiştir (Hitwise Report, 2018). McKinsey’in 2018 raporuna göre, dijital abonelik
perakendecilerinin yaptıkları satışların değeri 2011 yılında yaklaşık 57 milyon dolarken, 2016 yılında
yaklaşık 2.6 milyar dolara çıkmıştır (Chen vd., 2018: 1). Dijital abonelik girişimleri ülkemizde de
yaygınlaşmaktadır.
Bu etkinliğe katılım 2019 – 2020 sayılı ULEP kararıyla İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından
desteklenmiştir.
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Dijital abonelik girişimleri; üyelik, sipariş alma gibi süreçlerini dijital kanallar üzerinden
yürütmektedirler. Süreç, müşterilerin dijital kanallarda abonelik hizmeti sunan işletmelere abone
olmasıyla başlamaktadır (Chabria, 2019: 3). Dijital abonelik girişimleri, müşterilerine düzenli
aralıklarla belirli fiziksel ürünleri içeren paketleri göndermektedirler (Bischof vd., 2019: 1).
Ürün yelpazesi çok geniş olmakla beraber; kitap, yiyecek, içecek, temizlik malzemeleri, kişisel
bakım, bebek ve çocuk, moda, kozmetik, hobi v.b. ürün kategorilerine yönelik dijital abonelik
girişimlerine sıklıkla rastlanmaktadır. Dijital abonelik girişimleri; sipariş yenileyenler, küratör
hizmeti sunanlar ve sürpriz kutu gönderenler olarak üç sınıfa ayrılmaktadır (Rudolph vd., 2017:22;
Chabria, 2019:3). Sipariş yenileme abonelikleri, aynı sipariş kutusunun rutin gönderimini içerirken;
küratör hizmetli kutu abonelikleri, moda ürünleri gibi ürünlerin uzmanların küratörlüğünde bireye
özel olarak oluşturulmasını ve sabit zaman aralıklarında müşterilere gönderilmesini içermektedir
(Rudolph vd., 2017: 21; Chen vd., 2018: 4; Hangi Kutu, 2018: 4; Tao ve Xu, 2018: 495; Chabria,
2019: 3; Bischof vd., 2019:1). Sürpriz kutu abonelikleri, seçilen belirli bir konsept çerçevesinde
sürpriz ürünlerin gönderimini içermektedir (Rudolph vd., 2017: 22).

3. TASARIM VE YÖNTEM
Araştırma kapsamında; Türkiye’deki dijital abonelik girişimlerini incelemek ve sınıflandırmak,
başarı ve başarısızlık nedenlerini tartışmak ve özellikle küçük girişimciler için fırsatlar sunan bu
alanda yatırım yapmayı planlayan işletmecilere öneriler getirmek amaçlanmaktadır.
Keşfetmeye yönelik bir araştırma olan bu çalışmanın anakütlesini, Türkiye’de dijital abonelik
temelinde çalışan girişimcilerin tamamı oluşturmaktadır. Dijital abonelik girişimleri ülkemizde her
ne kadar hızla yayılıyor olsalar da tamamına ulaşmayı sağlayacak bir veritabanına ulaşılamamıştır.
Bu nedenle, kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiş ve Google arama motorunda “dijital
abonelik” ve aynı anlamda kullanılan “abonelik e-ticaret” ile “kutu aboneliği” anahtar kelimeleriyle
arama yapıldığında ulaşılan ve halen etkin olan toplam 41 dijital abonelik girişimi incelenmiştir.
Ayrıca yapılan aramalarda ulaşılan ancak artık etkin olmadığı anlaşılan 16 dijital abonelik girişimi
de incelenmiştir. Söz konusu girişimlere genellikle kendilerine teknolojik destek sağlayan
işletmelerin web sitelerinden verilen linklerle ulaşıldığı görülmüştür.
Örneklemde yer alan girişimler kutu aboneliği türleri (sipariş yenileme abonelikleri, küratör hizmetli
kutu abonelikleri, sürpriz kutu abonelikleri), gönderilen ürün kategorileri, gönderim aralıkları, kargo
ücretleri, abonelik iptal olanakları bağlamında incelenmiştir. Ayrıca abonelik türleri bazında farklı
girişimciler için kritik başarı faktörlerinin neler olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. Benzer olarak,
başarısızlığın nedenleri de irdelenmiştir.

4. BULGULAR VE TARTIŞMA
İncelenen dijital abonelik girişimleri yiyecek-içecek, giyim-aksesuar, bebek-çocuk, kitap, kişisel
bakım, sağlıklı beslenme, hobi-aktivite ve evcil hayvan mamaları kategorilerindeki ürünleri
pazarlamaktadırlar. 20 girişimci aynı ürünlerin siparişini yenileme, 2 girişimci küritör hizmeti
sunma, 5 girişimci sürpriz kutu gönderme temelinde çalışırken geri kalanların sipariş yenileme
aboneliği ve kürite edilmiş kutu aboneliği karışımı bir hizmet verdikleri görülmüştür. 16 dijital
abonelik girişimcisinin başarılı olamayarak faaliyetlerini sonlandırdıkları görülmüş olup bu
girişimcilerin özellikle sipariş yenileme temelinde çalışanlar olduğu görülmüştür.
Sipariş yenileme aboneliği özellikle sağlıklı beslenme, diyet ürünler ve evcil hayvan mamaları
pazarlayan girişimciler tarafından kullanılmaktadır. Türkiye’de sipariş yenileme aboneliği türü diyet
yemek paketleri sunan girişimciler tarafından sıklıkla uygulanmaktadır. İncelenen girişimler, ürün
olarak standart ya da diyetisyen danışmanlığı alındıktan sonra hazırlanan standart paketleri
sunmaktadırlar. Diğer taraftan, bu alanda abonelik hizmeti sunan girişimlerin bir bölümü
kapanmıştır.
Küratör hizmetli kutu abonelikleri özellikle kişiye özel giyim kutuları gönderen girişimciler
tarafından kullanılmaktadır. Müşterilerin giyimle ilgili tüm tercihleri, üyelik sürecinin başında bir
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form yardımıyla öğrenilmekte ve stil danışmanlarının kişiye özel hazırladığı paketler
gönderilmektedir. Bu alandaki girişim sayısı sınırlıdır.
Küratör hizmetinin, uzman görüşleri çerçevesinde hazırlanmış çay, kahve ve çocuk kitapları, çocuk
etkinlik kutuları gibi ürünlerin gönderimi için de sıklıkla kullanıldığı görülmüştür.
Her aya özel yaratılan bir konsept çerçevesinde sürpriz kutuların gönderilmesine yönelik girişimlerin
de başarılı olduğu görülmektedir. Sürpriz kutu düşüncesinin getirdiği risk algısının, yaşama renk ve
yeni bir deneyim katma duygusuyla dengelendiği anlaşılmaktadır.
Gönderim aralıkları ürün bazında farklıdır. Hobi ürünleri gönderimini içeren sürpriz kutular
genellikle ayda bir, diyet yemek ürünleri her gün, sağlıklı gıdalar haftada bir gün gönderilmektedir.
Kahve ve çay gibi ürünler müşterilerin tiryakilik düzeylerine göre belirledikleri sıklıklarda
gönderilmektedir.
Kargo bedeli genellikle girişimciler tarafından karşılanmaktadır. Abonelik iptali çoğunlukla
istenildiği zaman sağlanmaktadır ancak diyet ürün gönderen girişimciler abone olunan sürenin
ücretini önceden tahsil etmektedirler. Kişiye özel giyim kutuları gönderen girişimciler; önce paketleri
göndermekte, tüketici ürünleri denemekte, beğenmediklerini iade etmekte ve son aşamada sadece
beğendiklerinin ücretini ödemektedir.

5. SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Araştırma kapsamında ülkemizde faaliyet gösteren başarılı ve başarısız dijital abonelik girişimleri
incelenmiştir. Yapılan incelemeler çerçevesinde dijital abonelik girişimlerinin başarısını etkileyen
kritik başarı faktörleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu başarı faktörlerinden ilkinin rakiplerden
farklılaşabilmek olduğu görülmektedir. Aynı müşteri grubuna benzer ürünleri sunan dijital abonelik
girişimlerinin başarı şansının azalmaktadır. Özellikle sipariş yenileme aboneliği türünde pek çok
dijital abonelik girişimi bulunmaktadır. Genellikle kolayda ürünlerin gönderilmesine dayalı bu
girişimlerin taklit edilmesi çok kolay olmakta, dolayısıyla sayıları artmakta ve rekabet fiyat
üzerinden yürümektedir. Bu durum, özellikle diyet yemek ürünleri aboneliği sunan işletmelerde
gözlemlenmiş olup bu kategorideki pek çok girişimcinin sektörden çıkmak zorunda kaldığı
anlaşılmıştır. Özel bir vaat sunamayan bu girişimlerin başarı şansı azalmaktadır. Bu çerçevede, söz
konusu işletmeler rekabet avantajı sağlayacak farklılaşmayı yaratmalıdırlar.
Yapılan incelemeler sonucunda, tüketicilerin artan risk algısına rağmen, sürpriz kutu aboneliği
girişimcilerinin başarı sağladığı görülmüştür. Bu tür abonelikler müşterilerine farklı bir deneyim ve
heyecan sözü vermektedirler. Görüldüğü üzere, farklılık yaratabilecek ancak uygun kullanım alanı
olan ürünlerin dijital abonelik modelindeki başarısı daha yüksek olabilmektedir.
Farklılaşma, ürün farklılığı ya da kişiye özel paketlerin oluşturulması yollarıyla sağlanabilir. Bu
bağlamda, kişiselleştirme ikinci bir kritik başarı faktörü olarak öne çıkmaktadır. Küratör hizmetli
kutu abonelikleri özellikle çay, kahve ve çocuk kitapları gibi ürünler için kullanılmaktadır. Bu türde
kutular uzmanlarca kürite edilmektedir ancak yine de her müşteri bölümüne her ay aynı içerikteki
kutular gönderilmekte olup kişiselleştirilmiş bir uzman desteği bulunmamaktadır. Dolayısıyla,
gönderilen kutuların gelecekte fark yaratarak rekabet avantajı sağlamak için müşterilerin özellikleri
ve tercihleri çerçevesinde kişiselleştirilecek şekilde kürite edilmesi önerilebilir. Bu alandaki girişim
sayısı artıkça kişiselleştirmenin başarı şansını artırması ve rakipler için giriş engellerini yükseltmesi
beklenebilir. Örneğin, kişiye özel giyim kutuları gönderen girişimlerin sayısı diğerlerine göre daha
azdır, dolayısıyla bu alanda rekabet daha azdır. Diğer taraftan, stil danışmanlığı ve daha sofistike
bilgi teknolojileri yatırımı gerektirmesi, müşterilerin risk algısını düşürmek için iade sürecinin son
derece esnek olması gibi nedenlerle giriş engelleri yüksektir ve iyi bir planlamayla aşılması
gerekmektedir. Bu bağlamda, müşterilere kişiselleştirilmiş hizmet sunulmasını sağlayacak bilgi
teknolojilerine yatırım yapabilecek ve esnek iade sürecini karşılayabilecek finansal yeterliliğe sahip
olmak diğer bir kritik başarı faktörü olarak öne çıkmaktadır.
Yumurta, organik gıda, kişisel bakım sürpriz kutuları, hobi sürpriz kutuları gibi ürünlerin
gönderimini sağlayan bazı girişimciler yatırımlarını sonlandırmışlardır. Bu durum, tüketici talebinin
doğru tahmin edilmesi ve ürün kategorisinin abonelik sistemine uygunluğu gibi değişkenlerin de
kritik başarı faktörleri arasında olduğunu göstermektedir.
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İncelenen dijital abonelik girişimcilerinden başarılı olanların müşterilerine sağladıkları temel
yararları işletme sloganlarında çok net olarak vurguladıkları görülmektedir. “Tarzını kapına
getiriyoruz”, “Alışveriş için sıkılma, zamanın sana kalsın”, “Kahve keyif işidir, kahvem bitti mi diye
düşünme” gibi sloganlar sağlanan temel yararları vurgulamaktadır. Dolayısıyla, doğru iletişim bir
diğer kritik başarı faktörü olarak öne çıkmaktadır.
A.B.D.’de sipariş yenileme aboneliğinin yaygın olarak kullanıldığı kişisel temizlik, ev temizliğii,
bebek bezi ve bebek maması gibi ürün kategorilerini pazarlayan dijital abonelik girişimcilerinin
örneklerine, bu çalışma çerçevesinde, ülkemizde rastlanmamış olup bu alanlardaki potansiyel
fırsatlar değerlendirilebilir.
Gelecekte dijital abonelik girişimlerinin farklı türlerinin tüketiciler tarafından nasıl algılandığına
yönelik araştırmalar yapılması önerilebilir. Elde edilen sonuçlar, tüketicilerin tutum, beklenti ve
çekincelerini anlayarak daha başarılı dijital abonelik girişimlerinin kurulmasına yardımcı olabilir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirilirken, dijital abonelik bazında çalışan çok daha fazla
sayıda ve çok daha farklı ürün kategorilerinde hizmet veren girişimcinin bulunabileceği
unutulmamalıdır.
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ABSTRACT
The main purpose of the enforcement system is to protect society against crime by reforming them
with training and rehabilitation activities to prevent convicts from re-offending. Improvement
activities are very effective and important for convicts and detainees to be responsible individuals
who are productive individuals respectful to laws and social rules. For this reason, in order to provide
art for the convicts and detainees to have a profession, the Penitentiary Institutions and Detention
Centers Workplaces Institution was established as an affiliate of the Ministry of Justice in order to
open workplaces in penal institutions, manage and regulate all their financial and administrative
affairs from a center. The Turkish Employment Agency receives approximately 58,500 convicts and
prisoners vocational training each year in more than 180 industry branches from furniture to textiles,
agriculture and animal husbandry to construction and repair works, from social facility management
to handicraft products in the 302 penal institutions throughout the country. Following vocational and
technical training, the aim is to bring the convicted and detainees who are employed as insured in the
workplace to the society as productive individuals, to increase the quality of products and services
by using modern production techniques, and to bring the dormant and inmate labor force into the
national economy. In this study, it is aimed to bring the concept of “public entrepreneurship" which
is not yet included in the literature to the literature and to draw attention of researchers and to reveal
the contribution of vocational education and produced goods and services to the national economy.
The sociological contributions of job dormitories to vocational qualifications and the importance of
promoting entrepreneurship will be emphasized.
Key word: Entrepreneurship, public entrepreneurship, work-droms
JEL Codes: L26, M10, H59, J49
ÖZET
İnfaz sisteminin temel amacı, hükümlülerin yeniden suç işlemelerini engellemek amacıyla eğitim ve
iyileştirme faaliyetleri ile ıslah edilerek toplumu suça karşı korumaktır. Hükümlü ve tutukluların
üretken bireyler olarak kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk sahibi bireyler olması
için iyileştirme faaliyetleri çok etkin ve önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle, hükümlü ve
tutukluların meslek sahibi olabilmeleri için çeşitli bilgi, beceri ve niteliklerin kazandırılması
amacıyla ceza infaz kurumlarında işyurtları açmak, bunların bütün mali ve idari işlerini bir
merkezden yönetmek ve düzenlemek maksadıyla Adalet Bakanlığının bağlı bir kuruluşu olarak Ceza
İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu kurulmuştur. İşyurtları Kurumu, ülke genelindeki
1
2

Dr. Öğr. Üyesi, Uşak Üniversitesi, İİBF, aysenur.altinay@usak.edu.tr
Yüksek Lisans, Uşak Üniversitesi, SBE, ozkanhacettepe@hotmail.com

63

IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 October 2019 Bodrum / MUĞLA / TURKEY

302 ceza infaz kurumlarında bulunan işyurdu müdürlüğünde mobilyadan tekstile, tarım ve
hayvancılıktan inşaat ve onarım işlerine, sosyal tesis işletmeciliğinden elişi ürünlerine kadar 180' den
fazla işkolunda her yıl yaklaşık 58.500 hükümlü ve tutukluya mesleki eğitim verilmektedir. Verilen
mesleki ve teknik eğitim sonrasında işyurtlarında sigortalı olarak ücret karşılığı çalıştırılan hükümlü
ve tutukluların üretken bireyler olarak yeniden topluma kazandırılması, çağdaş üretim tekniklerini
kullanarak ürün ve hizmetlerde kalitenin artırılması, hükümlü ve tutukluların mesleki donanım
edinmesi sağlanarak mesleki eğitim önce atıl durumda bulunan bireylerin girişimci veya nitelikli
işgücü olarak ülke ekonomisine kazandırılması hedeflemektedir. Bu çalışmada literatürde henüz yer
alamayan “kamusal girişimcilik” kavramının literatüre kazandırılarak araştırmacıların dikkatini
çekmek ve işyurtları kurumunda verilen mesleki eğitim ve üretilen mal ve hizmetlerin ülke
ekonomisine katkısının ortaya konması amaçlanmaktadır. İşyurtlarının hükümlülere mesleki nitelik
kazandırmasının sosyolojik olarak katkıları ve girişimciliğin yaygınlaştırılmasının önemi üzerinde
durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, kamusal girişimcilik, İşyurtları
JEL Kodları: L26, M10, H59, J49

1.GİRİŞ
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’nün tanımına göre,
dezavantajlı gruplar, ekonomik durumları, cinsiyetleri, etnik veya dilsel kökenleri, dinleri
veya politik statüleri (sığınmacılar gibi) nedeniyle toplumsal ve ekonomik entegrasyon
şansları diğer insanlara göre daha düşük olan bireylerden oluşur. Bunlar, toprak mülkiyetine
veya başka gelir getiren araçlara sahip olamayan ve genellikle sağlık, konut ve eğitim gibi
temel toplumsal gerekliliklerden yoksun olan bireylerdir (UNESCO). Hükümlüler infaz
kurumlarında geçirdikleri süreyi tamamladıklarında yeniden sosyal ve ekonomik hayata
entegrasyonlarının sağlanması zaman alıcı, maddi ve manevi zorluklar içeren bir süreçtir.
Sosyal ve ekonomik hayata adaptasyonda yaşanan güçlükler yeniden suç işleme ihtimalini
artırabilecek unsurların başında gelmektedir. Dolayısıyla, hükümlülerin tutuklu oldukları
süre boyunca bazı yetkinlikler kazanmasının adaptasyon sürecine katkısı önem arz
etmektedir. Tutukluluk süresince yeni meslek ve yetiler elde eden hükümlüler tutukluluk
süresi sonunda sosyal ve toplumsal hayata adaptasyon konusunda daha avantajlı duruma
geleceklerdir. İşyurtları Kurumu, ülke genelindeki 302 ceza infaz kurumlarında bulunan işyurdu
müdürlüğünde mobilyadan tekstile, tarım ve hayvancılıktan inşaat ve onarım işlerine, sosyal tesis
işletmeciliğinden elişi ürünlerine kadar 180' den fazla işkolunda her yıl yaklaşık 58.500 hükümlü ve
tutukluya mesleki eğitim verilmektedir. Verilen mesleki ve teknik eğitim sonrasında işyurtlarında
sigortalı olarak ücret karşılığı çalıştırılan hükümlü ve tutukluların üretken bireyler olarak yeniden
topluma kazandırılması, çağdaş üretim tekniklerini kullanarak ürün ve hizmetlerde kalitenin
artırılması, hükümlü ve tutukluların mesleki donanım edinmesi sağlanarak mesleki eğitim önce atıl
durumda bulunan bireylerin girişimci veya nitelikli işgücü olarak ülke ekonomisine kazandırılması
hedeflemektedir.

2.GİRİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI
Girişimcilik (entrepreneurship) kavramı Fransızca'da "üstlenmek, başlamak, ele geçirmek"
anlamlarına gelen `entreprendre' kelimesinden türetilmiştir. Girişimci (entrepreneur) terimini
günümüzde benimsenen anlamına işaret eder tarzda ilk kez kullanan kişinin, Fransa'da yaşayan bir
iktisatçı olan Richard Cantillon olduğu bilinmektedir. Bu terim daha once de kullanılmakla beraber,
Cantillon 1732'de yazdığı ve 1755'te yayınlanan "Essai Sur la Nature du Commence en General" adlı
eserinde terimi açık bir ekonomik içeriği ifade edecek biçimde kullanmıştır(EFE, 2016).
Yine bu terim, iş dünyasında ilk defa 18. yüzyılın başında Fransa'da yaşayan Irlanda asıllı ekonomist
Richard Cantillon tarafından kullanılmıştır. Latince'de "intare" kökünden gelen girişimci kavramı,
İngilizce'de enter (giriş) ve pre (ilk) kelime köklerinden gelmekte ve enrepreneur yani ilk girişen,
başlayan anlamına gelmektedir2. Bu tanım, zaman içinde farklılaşarak, 20. Yüzyılda daha çok
“yenilik yapabilme, fırsatlar: değerlendirebilme ve ticari anlamda uygulanabilir hale getirme"
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anlamında kullanılmıştır. Girişimci, en basit şekliyle girişimi gerçekleştiren kişi olarak
tanımlanabilir. Ancak, girişimciyi sadece 'yeni bir yatırım yapan kişi" olarak tanımlamak doğru
olmayacaktır(Marangoz, 2012, s.1-2).
Geçmişte kullandığı "teşebbüs" ve "müteşebbis" kavramları yerine bugün daha çok "girişim" ve
"girişimci" kavramlarını kullanmaktayız. Günlük hayatta, girişim (enterprise); bir işi yapmak için
harekete geçme, başlama, kalkışma durumunu ifade etmekte, girişimci (entrepreneur) ise; böyle bir
durum içinde yer alan girişken kişi anlamında kullanılmaktadır. Bu kavramlar esasta, iktisadi bir
çerçeve içinde ele alınmaktadır. Bu çerçevede girişimci, arz ve talebi yönlendiren, pazar arayan kişi,
girişimcilik ise, daha çok kaynakları ekonomik olarak seferber etme, harekete geçirme faaliyeti
olarak görülmektedir(Aytaç ve İlhan(2007), s.102-103).

2.1. KAMUSAL GiRiŞiMCiLiK
Dünya ekonomisinin 1970’lerde içine girdiği buhranla birlikte üretkenliğin ve verimliliğin azalması,
araştırmacıların ilgisini kamu sektörü kar amacı gütmeyen işletmelerin üzerine çevirmiştir.
Girişimcilik kavramı, kamu performansını yeniden canlandırmak amacıyla kamu sektörü üzerine
odaklanmaya başlamıştır. Bilindiği üzere kamu örgütleri vergi gelirleriyle elde edilen mali
kaynaklarla yürütülen birimlerdir. Fakat ekonominin içinde bulunduğu durgun durum gelirlerin
zamanla yeterliliğinin kaybolmasına neden olmuştur. Bu nedenle kamu sektörü üzerinde artan baskı,
girişimci ve yenilikçi davranışlann sergilenmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Kamunun hiyerarşik
ve stabil örgüt yapıları ekonomik türbülans durumuna daha fazla dayanamamış ve kamu sektöründe
yeniden ve yaratıcı yapılanmayı gerekli hale getirmiştir. Kamu girişimciliği, kamusal problemlerin
çözümünde kullanılan insan gücü ve maddi kaynakların kullanımında ve yönetiminde daha etkin bir
yöntem olarak benimsenmektedir. Bu bağlamda kamu girişimciliği, kamu kaynaklarını, kamu
yetkisi, kamu çalışanları vs. kullanılan ak yapılan girişimcilik türünü ifade etmektedir. Bu bağlamda
kamu girişimciliği";

Özel sektörün girişimcilik tecrübesinin kamu örgütlerine adaptasyonu, yeni fırsatların
ve yaratıcı süreçlerin yeniden keşfıni sağlamıştır.

Kamu girişimciliği, kamu örgütlerinin tüketici istek ve ihtiyaçlarına daha kaliteli ve
hızlı cevap verecek şekilde yeniden tasarlanmasını ve daha az bürokrasiyi, daha fazla esnekliği, daha
fazla rekabetçi anlayışı, daha fazla yenilikçiliği ve girişimciliği sağlayarak etkinliği arttırmaktadır.

Kamu girişimciliğindeki temel felsefe, kamu örgütlerinin halka hizmet götürme
noktasında katalizör olmak yerine, daha fazla sosyalleşerek, rekabetçi, müşteri odaklı, kendi mali
fonların' temin edebilen, karlılığı yüksek yeni yatırımlar yapabilen, takım çalışmasına müsait, pazar
odaklı, daha az bürokratik yapılar oluşturarak merkez kaç bir yönetim uygulayabilmeyi ifade
etmektedir(Marangoz, 2016, s.83-84).

3. SOSYAL DEVLET İLKESİ
Sosyal koruma anlayışının ortaya çıkışının ve işlerliğinin “sosyal devlet” ve “sosyal politika” üretimi
ile yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. Ancak, ülkelerin geliştirdikleri sosyal koruma programları ve
bunlara yönelik uygulamalar, ülkelerin kendi toplumsal, tarihsel ve kültürel özgünlükleri içerisinde
şekillenerek farklılaşmaktadır. Bunun yanı sıra küresel ölçekte üretim ilişkilerinin dönüşümü,
demokrasi/insan hakları kapsamında yürütülen tartışmalar ve yeni arayışlarla birlikte sosyal devlet
anlayışı zaman içinde dönüşen ve yeniden şekillenen dinamik bir anlayış haline gelmektedir. Sosyal
devlete ilişkin anlayışlarının dönüşmesinde iki temel bileşenin etkisi pek çok ülke için geçerlidir.
Bunlardan ilki, üretimde yaşanan değişim ve üretimin küreselleşmesi ve toplumsal yaşama çeşitli
yansımalarının olmasıdır. Sermayenin mobilitesindeki artış, ekonomik yatırımların üretim
maliyetlerinin düşük ve üretimin daha verimli olduğu coğrafyalara yönelme eğilimini arttırmıştır.
Ekonomik yatırımları çekmek üzerine kurulu rekabetçi ortam ülkelerin ekonomik sistemlerine etki
ettiği gibi sosyal ve toplumsal yaşantısına da etki etmiş dolayısıyla, toplumlar önemli ölçüde
sosyoekonomik değişimler yaşamıştır. Bu değişim ve dönüşüm günümüzde de devam etmektedir
(Altinay, 2015).
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4.DEZAVANTAJLI GRUPLARIN TOPLUMSAL VE EKONOMİK HAYATA
ENTEGRASYONU
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’nün tanımına göre, dezavantajlı
gruplar, ekonomik durumları, cinsiyetleri, etnik veya dilsel kökenleri, dinleri veya politik statüleri
(sığınmacılar gibi) nedeniyle toplumsal ve ekonomik entegrasyon şansları diğer insanlara göre daha
düşük olan bireylerden oluşur. Bunlar, toprak mülkiyetine veya başka gelir getiren araçlara sahip
olamayan ve genellikle sağlık, konut ve eğitim gibi temel toplumsal gerekliliklerden yoksun olan
bireylerdir (UNESCO).
Dezavantajlı gruplar çoğunlukla birbiriyle iç içe geçmiştir ve birbirini besleyerek şekillenir. Örneğin,
eğitimsizler genellikle işsiz; işsiz insanlar yoksul ve çoğu kez de sosyal güvenlikten yoksun
olmaktadır. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, mutlak, göreli ve insani yoksulluğa12 yol açarken aynı
zamanda dezavantajlı grupların ortaya çıkmasına da neden olmaktadır (Bozkaya, 2014: 5-8). Ancak,
dezavantajlı grupların oluşmasında gelir dağılımındaki adaletsizlik kadar etkili olan başka faktörler
de bulunmaktadır. Bu faktörler, bedensel durum, yaş, cinsiyet ve sosyal tabakadır. Dolayısıyla
hükümlü ve eski hükümlülerin de dezavantajlı gruplara dahil edilebileceği anlaşılmaktadır.

5. REFAH DEVLETİ
Sosyal refah modelleri, kişilere ve ailelere asgari bir gelir güvencesi sağlayan, onları toplumsal
risklere karşı koruyan, onlara sosyal güvenlik olanakları sağlayan, toplumsal statüleri ne olursa olsun
tüm vatandaşlara eğitim, sağlık, konut gibi sosyal koruma alanında belirli standartlar sunan
programları kapsamaktadır. Bu uygulamaların ulaştığı düzey ve sağladığı güvenlik toplumun
gelişme düzeyini göstermektedir (Kol, 2014:132-134; Koray, 2008: 95; Özdemir, 2007: 21-22;
Şenkal, 2005: 276).
İş yurtları kurumu örneği sosyal refah modellerinin ruhuna uygun bir yapılanma göstermektedir.

6.İŞYURTLARI KURUMU
Çağdaş infaz sisteminde hükümlülerin eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile ıslah edilerek topluma
yeniden kazandırılması önemli bir yer oluşturmaktadır. İyileştirme faaliyetleri sırasında edinilen iş
tecrübesi ile hükümlüler tahliye sonrasında sürdürülebilir bir gelir elde edecek iş bulmaktadırlar. Bu
sayede hükümlü ve tutukluların toplumda üreten bireyler olarak sosyal çevreye uyumlarının kolayca
gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır3.
Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu hükümlü ve tutukluların meslek ve
sanatlarının korunup geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri amacına yönelik olarak
çalışmalarını sağlamak üzere işyurtları açmak ve bunların bütün mali ve idari işlemlerini bir
merkezden düzenlemek ve yönetmek amacıyla Adalet Bakanlığına bağlı ve özel bütçeli bir kuruluş
olarak 1997 yılında kurulmuştur3.
Ülkemizde, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere meslek öğretmek veya var olan
mesleklerini korumak amacıyla 1997 yılında 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri
İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanunla İşyurtları
Kurumu kurulmuştur. Anılan Kanuna göre “İşyurdu” kavramı; hükümlü ve tutukluların meslek ve
sanatlarını koruyup geliştirmek veya bunlara bir meslek ve sanat öğretmek suretiyle üretilen
ekonomik değerleri pazarlamak için ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis,
atölye ve benzeri üniteleri ifade etmektedir. 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlenmiştir 4.
2018 faaliyet raporu, http://www.iydb.adalet.gov.tr/Home/BilgiBankasiDetay/Faaliyet%20Raporlar%C4%B1 (Erişim
Tarihi: 01.07.2019)
4 2019 performans programı,
http://www.iydb.adalet.gov.tr/Home/BilgiBankasiDetay/Performans%20Programlar%C4%B1 (Erişim Tarihi:
01.07.2019)
3
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İşyurtları; hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını koruyup geliştirmek veya onlara bir meslek
ve sanat öğretmek, bu suretle üretilen ekonomik değerleri pazarlamak için ceza infaz kurumları ile
tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerdir.
31.12.2018 tarihi itibariyle 136 kapalı ceza infaz kurumu, 61 kapalı-açık ceza infaz kurumu, 76 açık
ceza infaz kurumu, 14 F tipi ceza infaz kurumu, 4 eğitimevi, 9 kadın kapalı olmak üzere Toplam 300
işyurdu müdürlüğünden oluşmaktadır. İşyurtları kurumunun taşra teşkilatında ceza infaz kurumu
işyurdu yönetim kurulu bulunmaktadır. Yönetim kurulu; işyurdu müdürünün başkanlığında; işyurdu
ikinci müdürü, muhasebe yetkilisi, idare memuru, ambar memuru, katip ve teknik personel görev
yapmaktadır3.
Ceza infaz kurumlarımızda yürütülen işyurtları çalışmalarının temel amacı; meslek sahibi olan
hükümlü ve tutukluların sahip oldukları meslek ve sanatı koruyup geliştirmek, meslek sahibi
olmayan hükümlü ve tutukların meslek ve sanat öğrenmelerini sağlamaktır4. İşyurtlarında; 6 ana
faaliyet işkolu altında 180 den fazla işkolu bulunmaktadır. 2018 yılı Ağustos ayı sonu itibarı ile
40.846 hükümlü ve tutuklu çalışmıştır. Ceza infaz kurumu personelinden bir kısmı işyurdu personeli
olarak görev yapmaktadır.
Çalışan hükümlü ve tutuklu; Ustalar 14,50 TL, Kalfalar 12,50 TL, Çıraklar 11,50 TL ve Stajyerler
7,00 TL gündelik almaktadır. İş kazası, meslek hastalığı ve analık kollarında sigorta yapılmaktadır.
Ayrıca, tüm hükümlülerden tahliye sonrasında alınan iaşe (yiyecek) masrafı çalışanlardan
alınmamaktadır. Hükümlülere daha verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla çalışmalardan elde
edilen kârdan kâr payı da verilmektedir. İşyurdunda çalışan bir hükümlü usta aylık ortalama 800 –
850 TL kazanç sağlamaktadır.
İşyurtlarında; Endüstri Ürünleri, Elişleri Ürünleri, Tarım ve Hayvancılık Ürünleri, İnşaat ve Onarım
İşleri, Uygulama Tesis ve Sosyal Tesis İşletmeciliği ve Hizmet Sektörü olmak üzere 6 ana faaliyet
işkolu başlığı altında 180’den fazla işkolunda mal ve hizmet üretilmektedir.
Endüstri ürünleri ana faaliyet işkolunda; Mobilya, Ağaç İşleri, Ambalaj Sandığı, Doğrama, Döşeme,
Hızarcılık, Marangoz, Odunculuk, Tekstil, Çorap ve Trikotaj, Dokuma, Konfeksiyon, Terzi, Triko,
Kravat, Havlu, Nevresim, Ayakkabı, Deri Cüzdan, Çanta-Kemer, Toner-Kartuş Dolum, Yazıcı
Tamiri, Tabela-Serigrafi, Alüminyum Doğrama, Parke Taşı-Beton Direk, Demir Ürünleri, YatakYastık-Yorgan, Unlu Mamuller, Fırıncılık Ürünleri, Matbaa ve Cilt, Teneke ve Karton Kutu ve
Sabun-Deterjan işkolları3;
Elişi ürünleri ana faaliyet işkolunda; Sedef Kakma, Bakır, Oltu Taşı, Cam Süsleme, Mermer İşleme,
Süs Kabağı İşlemeciliği, Yapay Çiçek, Kıymetli Taş İşlemeciliği, Hamak, Ağ Örme, Dokuma,
Battaniye, Halı, Kilim, Çini-Seramik, Gümüş İşleme, Telkari, Markazit, Hediyelik Eşya, TabloResim, Ebru, Ebru Tablo, Ebru Kravat, Müzik Aletleri Yapımı ve Takı Tasarım işkolları2;
Tarım ve Hayvancılık Ürünleri ana faaliyet işkolunda; Besicilik, Arıcılık, Büyükbaş Hayvan
Besiciliği, İpek Böcekçiliği, Küçükbaş Hayvan Besiciliği, Kümes Hayvan Besiciliği, Süt ve Süt
Ürünleri, Ayran, Peynir, Tereyağı, Yoğurt, Süt, Yumurta, Fidecilik, Sebze ve Meyveler, Mantar,
Meyve, Narenciye, Pirinç, Sebze, Sera ve Canlı Çiçek, Tahıl ve Yem Bitkileri, Et ve Et Ürünleri,
Kırmızı Et, Beyaz Et ve Et Sucuğu işkolları3;
Uygulama Tesis ve Sosyal Tesis İşletmeciliği ana faaliyet işkolunda; Ankara Adaletevi, İzmir
Adliyesi Sosyal Tesisi, Dalaman Sosyal Tesis İşletmesi, Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesisi,
Karşıyaka Hakimevi, Silivri Kampüs Sosyal Tesisi, Bursa Hakimevi, Adana Göltepe Eğitim ve
Sosyal Tesisi, Konya Hakimevi, Amasra Sosyal Tesisi, Kızılcahamam Hakimevi gibi konaklamalı
sosyal tesisler ile Kırşehir Açık CİK Sosyal Tesisleri, Bozüyük Açık CİK Sosyal Tesisleri, Şaşmaz
Sosyal Tesisleri, Tabldot, Kafeterya, Lostra, Çay Ocağı, Kantin, Otopark, Restoran, Fotoğrafçılık,
Şehit İsmail Daler Uygulamalı Sosyal Tesisleri, Atlı Kafe İşletmeciliği gibi sosyal tesis işletmeciliği
işkolları3;
3

2018 faaliyet
01.07.2019)

raporu,

http://www.iydb.adalet.gov.tr/Home/BilgiBankasiDetay/Faaliyet%20Raporlar%C4%B1
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Hizmet sektörü ana faaliyet işkolunda; Halı Saha İşletmeciliği, Halı Yıkama, Oto Bakım Onarım,
Oto Yıkama, Otopark İşletmeciliği, Temizlik İşleri, Yediemin Deposu, Fotokopi, Fotoğraf Atölyesi,
Nakliye, Kuaför, Kesimhane, Kantar ile Özel sektör işbirliğiyle gerçekleşen Boyama, Ayakkabıcılık,
Tekstil, Cilt ve Albüm Yapımı, Yaprak Sarma, Mantı Bükme, Mermer İşleme, Paketleme, Montaj
işkolları ile Kamu Kurum ve Kuruluşları İşbirliği ile gerçekleşen Tahmil ve Tahliye, Temizlik
İşkollarından oluşmaktadır.
Çağdaş infaz anlayışı çerçevesinde mesleki eğitim ilkelerine ve insan haklarına uygun koşullarda
faaliyet gösteren işyurtları; verilen mesleki ve teknik eğitim sonrasında işyurtlarında sigortalı olarak
ücret karşılığı çalıştırılan hükümlü ve tutukluların üretken bireyler olarak yeniden topluma
kazandırılması, çağdaş üretim tekniklerini kullanarak ürün ve hizmetlerde kalitenin artırılması,
hükümlü ve tutukluların atıl durumdaki iş gücünün ülke ekonomisine kazandırılması gibi kazanımları
hedeflemektedir.
İşyurtları; ülkemizde ve dünyada hâkim üretim ve pazarlama yöntem ve tekniklerine ve gelişen
teknolojiye uygun, sektör ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yapılan planlamalar ile elde edilen
ürün ve hizmetlerin pazarlanması sayesinde kuruluş amacına yönelik önemli hizmetler vermektedir.
Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlüler işsizlik ve işsizlikle bağlantılı sosyo-ekonomik
sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eski hükümlülerin
sosyal hayattan soyutlanarak toplumun dışına itilmeleri bu sorunları daha yoğun şekilde
yaşamalarına yol açan bir etmen durumundadır. Çoğunluğu sosyal, kültürel yönlerden olduğu kadar
eğitim konusunda da dezavantajlı durumda bulunan hükümlülerin salıverilme sonrası iş hayatında
yer bulmaları ve sosyal güvenlik risklerinden korunmaları önemli bir konu olup, mevzuatında
çalıştırmanın amacı; “hükümlülerin salıverilmelerinden sonra yaşamlarını sürdürecek bir meslek ve
sanat öğrenmelerini sağlamak, çalışma ve üretme güdülenmelerini kişiliklerinde yerleştirmek veya
güçlendirmek” olarak ifade edilen İşyurdu Kurumunun temel var olma amacı da buna yönelik
çalışmalar yapmaktır.
Hükümlünün topluma yeniden kazandırılması süreci, kişinin infaz kurumuna girdiği andan itibaren
başlar, ancak hükümlü infaz kurumundan çıktığı anda sona ermez. Salıverilen eski hükümlünün,
özellikle uzun süre infaz kurumunda kaldıktan sonra, özgür yaşamda kendi ayakları üzerinde
durabilmesi, kısa bir süre içerisinde yeniden suç işleyerek infaz kurumuna dönmemesi ve hukuka
saygılı bir vatandaş olarak yaşamını sürdürebilmesi için, mutlaka yardıma ihtiyacı vardır. Aksi
takdirde eski hükümlülerin kazanılmaması ekonomik ve toplumsal maliyetler yanında, tekrar ceza
infaz kurumuna geri dönme ihtimalini de ortaya çıkarmaktadır.
İnfaz kurumundan salıverilen hükümlü, toplumda ani çözüm bekleyen çeşitli sorunlarla
karşılaşmakta ve bir ölçüde gerçek ceza, salıverilme sonrasında kendisini hissettirmektedir.
Barınılacak bir yer, çalışılacak bir iş,cep harçlığı, eşler, çocuklar ve diğerleri ile başlatılacak ilişkiler,
salıverilme sonrasında karşılaşılacak sorunlardan bazıları olarak belirmektedir. Nitekim Avrupa
Cezaevi Kuralları, her infaz kurumunda etraflı eğitim programı düzenlenmesini ve bu programların;
hükümlülerin başarılı bir biçimde toplumda yer alma beklentileri ile kendilerine saygınlıklarını
geliştirmeyi hedef olarak benimsemesini ön görmektedir (Avrupa Cezaevi Kuralları m.77).
Çalışma, gelir sağlamanın dışında kişinin kendine güven ve saygı duygusunu geliştirmekte ve
topluma olan bağlılığını güçlendirmektedir. Bu olanaktan eşit şekilde yararlanamayan, çalışma
imkânları kısıtlı olan eski hükümlü insanlar da çalışabilirler ve çalışma hayatında yer almayı
istemektedirler. Bu kişilere istihdam alanı yaratmak ve sosyal güvenlik haklarını adaletli bir şekilde
düzenlemek, onların hem kendileri ve aileleri hem de ülkeleri için sağlayabilecekleri katkıyı doğru
ve etkili değerlendirmek devletin ve insan kaynakları yönetiminin amacıdır. (Freudenberg, 2005,
1725).
2019 performans programı, http://www.iydb.adalet.gov.tr/Home/BilgiBankasiDetay/Performans%20Programlar%C4%B1 (Erişim
Tarihi: 01.07.2019)
4
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Eski hükümlüler toplumdan dışlanma riski nedeniyle, normal insanlardan çok daha fazla korunmaya,
çalışmaya ve istihdam edilmeye ihtiyaç duyarlar. Hem kendilerinin hem toplumun hem de devletin
sosyal ve ekonomik sorunlara maruz kalmaması için eski hükümlülerin korunmasına ihtiyaç vardır.
Buna rağmen genellikle göz ardı edilirler ve birçoğu yoksulluk içindedir. Gerek ön yargılar gerekse
vasıfların yetersizliği nedeniyle, dışlanmaları hem aileleri hem toplum hem de ekonomi için kayıptır.
Kesinleşen cezasını mevcut yasalara göre tamamlamış, öğrendiği veya öğreneceği yeni bir sanatla
hayatını kazanmak isteyen bu kişilerin sürekli bir biçimde toplum tarafından cezalandırılması yerine,
toplumun onlara iş sağlaması gerekmektedir.
İşyurtları Hükümlü ve Tutuklulara; Üretken birer birey durumuna gelme imkânı sağlar, Kendilerine
güvenmeleri konusunda cesaret verir, Piyasa koşullarına uygun iş deneyimi kazandırır, Yaşamlarını
idame etmelerini sağlayacak bir mesleğe ait gerekli bilgi ve beceriyi kazandırır, Sorun çözme
becerilerini güçlendirecek yaşantılar sunar, Birlikte çalışmayı, işbirliğini ve paylaşmayı öğretir,
Bireysel yeteneklerini zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik yönlerden geliştirme imkânı sunar, İş
disiplini ve iş ahlakı kazandırır, Eğitimin, gelişimin ve değişimin yaşam boyu sürebileceği inancını
aşılar, Sağlıklı iletişim becerileri kazandırır, Bireysel özelliklerini ve yeteneklerini fark etme imkânı
sağlar.
İşyurtlarında yürütülen mesleki eğitim ve üretim süreçlerinde üç öğe önem kazanmaktadır:
•Birey
•Mesleki Eğitim
•Üretim
İşyurdu çalışmalarının merkezinde önce birey vardır. İşbaşında eğitim yoluyla üretime dâhil edilen
birey, bir meslek kolunda eğitilerek ilgi, yetenek, istihdam ve sürekli eğitim gereksinimi içerisinde
bulunan en temel öğe durumundadır. Bu bağlamda İşyurtları, mesleki eğitim ve üretim yoluyla
bireylerin kendilerini gerçekleştirme yolunda önemli ölçüde yol kat edeceklerini düşünerek
faaliyetlerini sürdürmektedir.
İkinci olarak bu bireyin belirli bir meslek alanında yetiştirilmesi gelir. Tutuklu ve hükümlülerin; bir
meslek alanına ait bilgi beceri ve tutumu kazanmak suretiyle salıverilme sonrası yaşamlarını idame
ettirecek bir mesleğe kavuşmaları amacıyla modern mesleki ve teknik uygulamaları hayata
geçirilmektedir. Mesleki eğitimle birlikte iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, girişimcilik, iş arama ve
kendi işini kurma konularında tamamlayıcı eğitimler de verilmektedir.
Gereksiz ve toplum ihtiyaçlarına uygun olmayan ürün ve hizmet üretilmesinin sadece israf olduğunu
düşünen İşyurtları, toplumun ihtiyaçlarına, rekabet ve piyasa koşullarına uygun, gerçekçi ve
uygulanabilir üretim stratejileri benimsemiştir.

4.SONUÇ
Çalışma kapsamında 31.12.2018 tarihi itibariyle sayıları 136’ya ulaşan kapalı ceza infaz kurumu,
sayıları 61’ e ulaşan kapalı-açık ceza infaz kurumu, sayıları 76’ya ulaşan açık ceza infaz kurumu, 14
F tipi ceza infaz kurumu, 4 eğitimevi, 9 kadın kapalı olmak üzere Toplam 300 işyurdu müdürlüğünün
yürüttüğü faaliyetler incelenmiştir. İşyurtlarında yürütülen mesleki eğitim ve üretim süreçlerinde
önem taşıyan ilk üç öğe birey, mesleki eğitim ve üretimdir. İşyurtları hükümlü ve tutuklulara üretken
birer birey durumuna gelme imkânı sağlamakta hükümlülerin kendilerine güvenmeleri konusunda
cesaret vermektedir. Piyasa koşullarına uygun iş deneyimi kazandıran işyurtları yaşamlarını idame
etmelerini sağlayacak bir mesleğe ait gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktadır.
Bu yönüyle oldukça başarılı faaliyetler yürüten işyurtlarının yürüttükleri eğitim programlarında
girişimcilik eğitimi modülünün de eklenmesi gerekliliği göze çarpmıştır. İşyurtlarında; 6 ana faaliyet
işkolu altında 180’den fazla işkolu bulunmaktadır. 2018 yılı Ağustos ayı sonu itibarı ile 40.846
hükümlü ve tutuklu çalışmıştır. İşyurtlarında; Endüstri Ürünleri, Elişleri Ürünleri, Tarım ve
Hayvancılık Ürünleri, İnşaat ve Onarım İşleri, Uygulama Tesis ve Sosyal Tesis İşletmeciliği ve
Hizmet Sektörü olmak üzere 6 ana faaliyet işkolu başlığı altında 180’den fazla işkolunda mal ve
hizmet üretilmektedir. Söz konusu sektörler girişimcilik faaliyetlerinin de yürütülebileceği sektörler
olarak göze çarpmaktadır.
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DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İSTİHDAMA ETKİSİ:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON
EMPLOYMENT: THE CASE OF TURKEY
Erşan SEVER1

Mustafa ACAR2

ABSTRACT
Following the February 2001 crisis, Turkey adopted flexible Exchange rate system. In recent decades
rates of change in the exchange rates and volatility especially among the developing economies have
been greater than what the theoretical models estimated. This study examines the effect of exchange
rate changes and volatility on the level of employment by using quarterly data of a fifteen-year period
between 2004:01-2019:01. AR(1)-GARCH(1,1) method is used to measure exchange rate volatility.
The analysis is based on Johansen co-integration test and VEC model. According to Johansen cointegration test results, an increase in exchange rates positively affects the level of employment,
whereas volatility affects it negatively. In addition, an increase in exports supports the level of
employment. Lastly, there seems to be a negative relationship between interest rates and
employment.
Key words: Exchange rates, volatility, employment, Turkey.
ÖZET
Türkiye ekonomisinde Şubat 2001 krizi sonrasında dalgalı döviz kuru sistemini benimsenmiştir.
Geçen zaman dilimi içerisinde özellikle gelişmekte olan ekonomilerde döviz kurundaki değişim
düzeyleri ve oynaklık seviyelerinin teorik yaklaşımın öngörülenin üzerinde gerçekleştiği
gözlemlenmektedir. Bu çalışmada döviz kurlarındaki değişim ve oynaklığın makroekonomik
değişkenlerden istihdam düzeyine etkisi 2004:01-2019:01 dönemi için üçer aylık verilerden
yararlanılarak araştırılmıştır. Döviz kuru oynaklığının ölçümünde AR(1)-GARCH(1,1) yönteminden
yararlanılmıştır. Çalışma Johansen eş–bütünleşme testi ve VEC modeli yardımıyla
gerçekleştirilmiştir. Johansen eş-bütünleşme testi sonuçlarına göre, döviz kurunun artması istihdam
düzeyini olumlu, döviz kuru oynaklığı ise istihdamı düzeyini olumsuz etkilemektedir. Bunun yanında
ihracatın yükselmesi istihdam artışına destek sağlamaktadır. Öte yandan faiz oranları ile istihdam
düzeyi arasında ters yünlü ilişki söz konusudur.
Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, oynaklık, istihdam, Türkiye.

1. GİRİŞ
Küresel ölçekte bölgesel ekonomik entegrasyonlar Bretton Woods sisteminin sona ermesi sonrasında
hız kazanmıştır. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren ülkelerin reel kesim ve finansal kesime yönelik
serbestleşme politikaları ile birlikte mal ve sermaye hareketlerinde önemli düzeyde artış meydana
gelmiştir (Demir, 2010). Gelişen bu sürece uyumlu olarak ülkelerin önemli bir kısmının sabit kur
rejimi yerine, esnek kur rejimini tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Esnek döviz kuru rejiminin dışsal
şokların azaltılması ve içsel sorunların çözümüne yönelik politikalar üretme konusunda daha başarılı
olduğu teorik düzeyde kabul edilmiştir. Dışa açık ekonomi politikasını benimseyen ve gelirinin
önemli bir kısmını dış ekonomik ilişkilerden elde eden ekonomilerde döviz kurları en çok gözlenen
ve incelenen değişkenler arasında yer almaktadır. Çünkü döviz kurları fiyatlar, dış ticaret, borçluluk,
faiz, para ikamesi, gelir ve kârlılık gibi değişkenler üzerinde önemli etkiler meydana getirmektedir.
1
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Esasında döviz kurlarının uzun vadeli süreçte esnekliği, dışsal bir şok durumunda makroekonomik
seviyede istikrarı sağlamak için yararlı olsa da, döviz kuru oynaklığı teorik olarak ülke ekonomisi
üzerinde istenmeyen sonuçlar doğurabilmektedir. Döviz kuru oynaklığının, özellikle kısa vadede
nominal döviz kurundaki güçlü dalgalanmaların, ekonomiye olumsuz etkileri olduğu
varsayılmaktadır. Bu tür dalgalanmalar belirsizliklerin yanı sıra maliyet değerleri üzerinde de etkisini
hissettirmektedir (Stirbock ve Buscher, 2000). Bu bağlamda dalgalı kur rejimi ile birlikte geçen
zaman dilimi içerisinde özellikle gelişmekte olan ülkelerin döviz kurlarındaki oynaklık düzeyinin
arttığı gözlemlenmiştir. Böylesi bir durumda özellikle dışa bağımlı faaliyet yürüten firmaların
yatırım kararlarında gerilemeler meydana gelebilmekte, dolayısıyla da milli gelir düzeyi ve iş gücü
piyasası olumsuz etkilenebilmektedir. Öte yandan döviz kuru oynaklığının varlığında çalışanların
ücret artışı talep etme eğiliminde olmaları da istihdam seviyesine olumsuz katkı sunabilmektedir.
Bu doğrultuda bu çalışmada Türkiye ekonomisi örneğinde döviz kurundaki oynaklıkların istihdam
düzeyine etkisi zaman serisi verilerinden yararlanarak Johansen eş-bütünleşme testi ve VEC modeli
yardımıyla analiz edilmiştir.

2. DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI VE İSTİHDAM İLİŞKİSİ
Döviz kuru oynaklığının istihdam düzeyi üzerindeki etkisi daha çok dolaylı biçimde meydana
gelmektedir. Döviz kuru oynaklıklarının meydana getirdiği belirsizlik ortamı, faiz oranı, yatırımlar,
dış ticaret, işgücü piyasası koşulları ve spekülatif eğilimler üzerinden istihdam (ya da işsizlik)
düzeyine etki yapabilmektedir.
Standart açık ekonomi modellerinde ana odak noktası, makroekonomik politikaların çıktı ve fiyat
seviyelerini (veya büyüme ve enflasyonu) nasıl etkileyebileceğidir. İstihdam ve işsizlikte meydana
gelen değişiklikler, üretim fonksiyonu yoluyla çıktıdaki değişikliklerle bağlantılıdır. Bu nedenle ilgili
değişkenler standart modellerde pasif veya talep yönelimli değişkenlerdir. Döviz kuru, genellikle
reel çıktıyı belirleyen bağımsız bir değişken olarak modellenmemiş, para ve maliye politikalarındaki
değişikliklerin getirdiği fiyatlar ve fiyatlardaki değişikliklerle ilişkili olduğu kabul edilmiştir.
Bununla birlikte malların ve varlık fiyatlarının esnekliği varsayımına bağlı olarak oluşturulan çıktıyı
ya da döviz kurunu belirleyen modeller şeklinde sunulan Mundell-Fleming modeli ve yapışkan fiyat
parasal modeli gibi açık ekonomi modelleri tersi yönde nedensellik ilişkisinin varlığını genellikle
desteklemektedirler (Hodge, 2005).
Kapalı ekonomi teorilerinde olduğu gibi, açık ekonomi makroekonomik modelleri de iki uç nokta
arasında konumlandırılabilir. Bunlardan birincisi Keynesyen ya da Post-Keynesyen yaklaşımla
uyumlu olan, mal fiyatlarının ve ücretlerin sabit olduğunu ve reel çıktının (veya işsizliğin) içsel
(endojen) bir değişken olduğunu varsayan modellerdir. İkincisi ise, Klasik veya Yeni Klasik görüşün
benimsediği, mal fiyatlarının ve ücretlerin esnek olduğu ve işsizliğin dışsal (egzojen) bir değişken
olduğunu kabul eden modellerdir. Bu modellerin içine yerleştirilmiş varsayımların belirli
karışımlarıyla ilintili olarak, döviz kurları ve istihdam arasındaki ilişki açısından oldukça farklı
etkiler söz konusu olabilmektedir. Genel bir kural olarak, varsayılan fiyat ve ücret esnekliği derecesi
ne kadar yüksekse ve bu modellerde beklentilere ne kadar rasyonellik getirilirse, döviz kuru veya
enflasyon gibi parasal değişkenler ile çıktı ve istihdam gibi reel değişkenler arasındaki ilişkinin
kapsamında da azalış beklenebilir (Hodge, 2005).
Buna karşılık sektörel bazda döviz kuru değişkenliğindeki artışlar kısa vadede firmaların iş imkânı
oluşturma kararları üzerinde etki yapabilmekte ve dolayısıyla da istihdam verilerine olumsuz
yansıyabilmektedir. Çünkü kur oynaklığı bir firmanın ihracata yönelik faaliyetlere yatırım yapıp
yapmamaya karar vermesi, yeni bir üretim hattı oluşturma veya dış pazarlarda bir dağıtım sistemi
kurma gibi durumlarda maliyetlerini yükseltmektedir. Ancak kısa vadede dış ticarette zaten aktif
vaziyetteki firmaların ihracatlarında dikkate değer bir değişim beklenmeyebilir. Döviz kuru
değişkenliğinin ticaret hacmi üzerinde hemen bir etkiye sahip olmamasının bir başka nedeni de,
“piyasaya göre fiyat” fikrinden ileri gelmektedir. Başka bir ifadeyle, büyük döviz kuru değişimleri
karşısında ihracatçı firma ihracat yaptığı piyasada fiyatları değiştirmeyip sabit tutmaktadır. Bu da,
yabancı satışların döviz kurlarına çok az tepki göstermesi gerektiği anlamına gelmektedir. Bu
durumda firmaların üretim ve maliyet düzeylerinde bir değişim söz konusu olmazken, yerel para
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birimi üzerinden kazançları değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla, döviz kuru değişkenliği,
ticaretin çok az değişmesine rağmen kârın değişkenliğini kesinlikle etkileyebilir. Bu nedenle,
şirketler ticaretle ilgili faaliyetlerde yatırım ve istihdamı azaltarak, ilk durumda kur (ve dolayısıyla
kâr) değişkenliğindeki bir artışa tepki verebilirler. Meydana gelen bu durum gelecekteki ticaret
hacimlerini olumsuz etkileyebilir (Belke ve Kaas 2002).
Döviz kurundaki dalgalanmalar ihracatçılar açısından dış gelirlerinin tahminini zorlaştırmakta ve bu
nedenle pazarlama, doğru planlama ve ihracat politikasını belirleme konusunda sorunlar meydana
getirmektedir. Dalgalanmanın meydana getirdiği değişim oranlarının ve risklerin güvenilmezliği
nedeniyle, uzun vadeli planlama yapmak zorlaşmakta ve ihracat faaliyetlerini azaltmakta veya
durdurulacak boyuta getirebilmektedir. Öte yandan, bu dalgalanmalar, spekülatif döviz alım satım
işlemlerine doğru eğilimi arttırmakta ve pazarın sağlığını tehlikeye sokabilmektedir. Üstelik bu
durum ihracat vasıtası ile yapılan mal ve hizmet ithalatı planlamasında da gevşeme meydana
getirebilmektedir. İhracatın artmasında yapısal engeller yoksa ve -diğer faktörlerin değişmediği
varsayımı altında- ihracatın kârlılığının artması halinde, ihracat hacminin artması beklenir. Buna
mukabil döviz kurundaki dalgalanmalar ithal ve ihraç edilen malların fiyatlarında tahmin edilemez
değişiklikler meydana getirmekte ve ülkenin dış ticaretinde bir engel teşkil etmektedir. Bu
dalgalanmalar dış ticareti yapısal olarak etkileyebilir veya kısa vadeli etkilere neden olabilir ve
ihracatçıların teslimatında önemli sarsıntılara yol açabilir (Salatin ve Hami, 2015).
Ekonomilerde döviz kurunun güçlü ve istikrarlı olması firmaları inovasyona dönük yatırım yapmaya
teşvik etmektedir. Bu durum firmanın fiyat rekabetçiliğini arttırmak yanında pazarda rekabet
edebilmek için daha genel bir yetenek kazandırmaktadır. Teknoloji ağırlıklı istihdam ve ulaşılan
rekabet düzeyi sayesinde firma piyasanın en değerli kısmına doğru adım atabilmektedir. Teknolojide
öncü konumunda bulunan ABD, İngiltere, Almanya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin uzun dönemde
istikrarlı kur seviyelerini yakalamış bulunmaları da bu duruma örnek olarak gösterilebilir (Ayhan,
2016).
Döviz kuru oynaklıkları, gelecekteki kazançların belirsizliği “beklemenin seçenek değeri” düzeyinde
yükselişler yapabilmektedir. Firmalar bir iş alanı oluşturduklarında, işe alma maliyetleri ve işe özgü
sermaye sağlama maliyetleri gibi yüksek maliyetlere maruz kalmak durumundadırlar. Buna ilaveten
işten çıkarma kısıtlamaları ve iş sözleşmeleri firmaların işçileri çok hızlı bir şekilde işten
çıkarmalarını engellediğinden, ücret ödemeleri de çoğalmaktadır. Yapısal katılıkların varlığında,
ekonomide piyasa koşullarının değişmesi halinde işçi alımları bir dereceye kadar batık maliyet
durumunu ortaya çıkarmaktadır. Döviz kuru belirsiz ise şirketler yerel para biriminin istenmeyen
şekilde değerlenmesinden endişe duymaktadırlar. Bu bağlamda belirsizlik ve bağlayıcı iş
sözleşmelerinin varlığında firmalar iş alanı oluşturmayı geciktirmeyi tercih edebilir ve bu riskten
bağımsız olsalar bile gerçekleşebilmektedir (Belke ve Kaas 2002).
Döviz kuru oynaklığı faiz oranlarını artırması bakımından da yatırımlar üzerinde etkili
olabilmektedir. Faiz oranları, para politikası aktarım kanalını temsil etmekte ve bunların artması, cari
işlemler açığının varlığında sermaye akımlarını çeken ve enflasyona karşı mücadele yürüten
kısıtlayıcı bir para politikasını temsil edebilmektedir. Sonuç olarak döviz kuru oynaklığının meydana
getirdiği risk primi sonrasında artan faiz oranları istihdamı olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü bu
borçlanma maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır ve dolayısıyla yeni çalışanların işe alınması
dâhil her türlü yatırımın azalması söz konusu olmaktadır (Mpofu and Nikolaidou, 2018). Bunun
yanında artan faiz oranları, fonları elinde bulunduranların kaynaklarını risk unsuru taşımayan tahvil
ve hazine bonosu gibi varlıklara yönlendirmelerine sebebiyet vermekte, böylece içerisinde getiri riski
bulunan yatırım harcamaları beklentilerin altına düşebilmektedir.
Ekonomi literatürü belirsizliğin istihdamı olumsuz yönde etkileyebileceği, başka mekanizmalar da
sunmaktadır. Söz gelimi, ücretlerin önceden belirlendiği sendikalı işgücü piyasalarında üretkenlik
veya döviz kurundaki belirsizlikten kaynaklı işgücü talebindeki belirsizlik rasyonel sendikaların
beklenenden daha yüksek bir ücret istemelerine neden olabilir. Sonuçta belirsizlik ücrette risk
primine dönüşmekte ve dolayısıyla daha yüksek işsizlikle neticelenmektedir (Belke ve Kaas, 2002)
Döviz kuru dalgalanmalarının istihdam seviyesine etkilerinin gelişmekte olan ülke ekonomileri
üzerinde daha yüksek seviyede meydana geldiği gözlemlenmektedir. Dışa açıklık seviyesi yüksek
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düzeydeki gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret işlemleri ve dış piyasalardan borçlanmalar ağırlıklı
olarak ABD Doları ve Euro ile gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla döviz kurlarında oynaklık
düzeyinin artması ulusal para türünden borçlanma ve dış ticaret değerleri üzerinde istikrarsızlık
meydana getirmektedir. Bunun yanında ilgili ülkelerde döviz kuru şokları karşısında yurt içi
fiyatların tepki düzeyinin yüksek düzeyde bulunması, döviz kuru oynaklığının fiyat istikrarı üzerinde
önemli bir etken olduğuna işaret etmektedir. Öte yandan bu ülkelerde sermaye piyasalarının
gelişmişlik düzeyi zayıf ve vadeli işlem miktarları düşük değerdedir. Dolayısıyla bu piyasalarda
spekülatif işlemlerin etki düzeyi yüksek ve işletmelerin kur riskine karşı korunma düzeyleri zayıf
düzeydedir. Bu bakımdan gelişmekte olan ülkelerde döviz kuru dalgalanmalarına karşı hoşgörü
düzeyi düşük seviyede kalmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler açısından bu durum “dalgalanma
korkusu” şeklinde ifade edilmektedir (Calvo ve Reinhard, 2000).

3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Literatürde makro değişkenler ya da sektörel yapı dikkate alınarak araştırmaların yapıldığı
görülmektedir. Söz gelimi Burgess ve Knetter (1996), G-7 ülkeleri için endüstriyel düzeyde
istihdamın döviz kuru şoklarına verdiği tepkiyi, 1960-1989 dönemine ilişkin yıllık verilerle ve
doğrusal olmayan en küçük kareler tahmin yöntemi kullanarak incelemişlerdir. Araştırma sonuçları
döviz kuru şoklarının istihdam düzeyi üzerinde düşünülen düzeyde etki yapmadığı şeklindedir.
Avrupa sanayilerinden özellikle Fransa ve Almanya'dakiler açısından istihdam düzeyinin döviz
kurlarındaki şoklardan ve daha pek çok şeyden etkilenmediği görüşüyle örtüşen sonuçlara
ulaşılmıştır. Bununla birlikte ilgili ülkelerin uzun dönemde ayarlanma hızları Amerika Birleşik
Devletleri, Japonya, Kanada, İngiltere ve İtalya’ya göre daha yavaş durumdadır. Ayarlanma hızları
ise pazardaki yapıya ve ilgili ülkelerdeki işgücü piyasalarının düzenlenmesine bağlı olarak
değişebilmektedir.
Belke ve Kaas (2002), Avrupa Birliği ve ABD için 1973-2001 dönemi yıllık verilerinden
yararlanarak döviz kuru oynaklığının işgücü piyasası performansı üzerindeki etkilerini hem teorik
hem de empirik olarak analiz etmeye çalışmıştır. Çalışmada döviz kuru değişkenliği ile istihdam
meydana getirme arasında negatif bir ilişki olduğunu göstermek için, basit bir Dixit/Pindyck tarzı
modelden yararlanılmıştır. Temel fikir, gelecekteki kazançların belirsizliğinin istihdam alanı
oluşturmada olumsuz etki yaptığını göstermektir. Bunun yanında daha yüksek asgari çalışma ücreti,
çalışanların daha iyi pazarlık pozisyonu ve iş meydana getirme maliyetlerinin daha yüksek düzeyde
bulunmasının da belirsizliğin istihdam üzerindeki olumsuz etkisini güçlendirdiği tespit edilmiştir. Bu
doğrultuda döviz kuru değişkenliği ile istihdam arasındaki bağın çoğu Avrupa ülkesinde ABD’den
daha güçlü olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Belke ve Kaas (2004), orta ve doğu Avrupa ülkelerinde 10 ülkeyi kapsayan ve aylık verilerle 19922001 yılları için panel veri analizi yardımıyla döviz kuru oynaklığının ilgili ülkeler kapsamında
işgücü piyasaları üzerindeki etkisini analiz etmişlerdir. Euro karşısında dalgalanmaların istihdam
artışını önemli ölçüde azalttığı ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan ilgili ülkelerde döviz kurundaki
oynaklığın ortadan kaldırılmasının, istihdamı koruma mevzuatının bir alternatifi olarak
düşünülebileceği görüşü paylaşılmıştır.
Demir (2010), Türkiye ekonomisi özelinde 1983 – 2005 dönemi için üretimden elde edilen toplam
değerin %26’sını oluşturan 691 özel kesim işletmeleri bazında panel veri yöntemi kullanarak döviz
kuru belirsizliğinin istihdam artışı üzerine etkisini incelemiştir. Sonuçlar, döviz kuru oynaklığının
imalat şirketleri üzerinde istatistiksel ve ekonomik açıdan önemli bir istihdam artışı azaltan etkiye
sahip olduğunu göstermektedir. Nokta tahminleri kullanılarak ulaşılan sonuçlar, ortalama bir firma
için reel döviz kuru oynaklığındaki tek bir standart sapma yükselişin istihdam artışını yüzde 1,1-2,1
puan aralığında azalttığını göstermektedir.
Chang (2011), Güney Kore ve Tayvan'daki döviz kuru belirsizliği ile işsizlik arasındaki etkiyi
1984:01-2004:03 verileri yardımıyla tahmin etmiştir. Döviz kurundaki belirsizlik ve işsizlik
arasındaki ilişki için etkin bir tahmin sağlamak maksadıyla vektör otoregresif (vector autoregressive:
VAR) modeli kullanmıştır. Çalışmada döviz kuru belirsizliği ile işsizlik arasındaki uzun vadeli denge
ilişkisinin hem Tayvan hem de Güney Kore'de geçerli olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında döviz
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kuru belirsizliğinin işsizlik üzerinde kısa vadeli bir etkisi de söz konusudur. Farklı türlerde yapılan
belirsizlik tahminlerinin tamamında aynı sonuçlar elde edilmiştir.
Mensah, Awunyo-Vitor ve Asare-Menako’nun (2013) çalışması Ganalı imalat sektöründeki istihdam
artışının dalgalı kurdan nasıl etkilendiğini belirlemeye yöneliktir. 1990-2010 yılları verilerini
kapsayan çalışmada döviz kuru oynaklığının istihdam artışı üzerindeki etkisini incelemek için olağan
en küçük kareler regresyon tekniği kullanılmıştır. Çalışma, döviz kuru oynaklığının Gana'daki imalat
sektöründeki istihdam artışı üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Gana para biriminin ABD
Dolarına karşı değer kaybetmesi, Gana'daki imalat sektöründeki istihdam oranını önemli ölçüde
yavaşlatmaktadır. Benzer şekilde, faiz oranının Ganalı imalat sektöründe istihdam artışı ile negatif
bir ilişkisi vardır. Bununla birlikte, Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ile istihdam artışı arasında
pozitif ilişki görülmektedir.
Nyahokwe ve Ncwadi (2013), reel döviz kuru oynaklığının işsizlik üzerindeki etkisini 2000-2010
dönemini kapsayan üç aylık Güney Afrika verilerinden yararlanarak araştırmışlardır. Çalışmada
ayrıca şok sonrasında işsizlik oranındaki ayarlama dinamikleri üzerinde de durulmuştur. Garch
modelinin dâhil edildiği analizde eş-bütünleşme ve VAR yöntemi benimsenmiştir. Araştırma
sonuçları kur oynaklığının istihdam üzerinde istatistiksel ve ekonomik olarak önemli bir etkisi
olduğunu göstermektedir. İşsizlik oranı ile uzun vadeli bir ilişkisi olduğu tespit edilen değişkenler
arasında reel döviz kuru, ihracat, reel faiz oranı ve GSYH yer almaktadır. Bu analizden çıkan sonuç
önceki araştırmaları destekleyici yönde olmuş, ayrıca diğer belirleyiciler arasında reel döviz kuru
işsizlik oranındaki değişimi açıklayan en büyük oranı temsil etmiştir.
Yokoyama, Higa ve Kawaguci (2015), Japon firmaları düzeyinde 2001-2012 dönemi için panel
verileri analizi ile Japon Yeni dalgalanmasının düzenli olan ve olmayan istihdam üzerindeki
etkilerini araştırmışlardır. Düzenli çalışanlara göre kıyaslandığında döviz kurundaki riskin
artmasının etkisi düzenli olmayan çalışanlarda daha yüksektir. Düzenli olmayan işçiler üzerindeki
etki, normal çalışanlar üzerindeki etkinin yaklaşık 5 katı kadardır. Bununla birlikte Beverage ve
Nelson ayrışmasına göre kalıcı döviz kuru şoklarına düzenli istihdamın tepkisi düzenli olmayan
istihdamdan daha yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Tahmin sonuçları, bölümlenmiş Japon işgücü
piyasasında düzenli ve düzenli olmayan istihdam arasında ayarlama maliyetlerinde önemli bir fark
olduğunu göstermektedir.
Salatin ve Hami (2015), İran ekonomisi üzerinde 1981-2011 dönemi için OLS yöntemi ile reel döviz
kuru ve reel döviz kuru oynaklığının istihdam düzeyine etkisini sorgulamışlardır. Reel döviz
kurlarındaki düşüşlerin ihracat fiyatlarını artırması ve ithal mal fiyatlarını düşürmesi sonrasında
daralan talepten dolayı istihdam oranını düşürdüğü gözlemlenmiştir. Bunun yanında reel döviz kuru
dalgalanması ile istihdam oranı arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir.
Dhasmana (2015), Hindistan üzerinde 2004-2008 yılları için 900 firmadan alınan verilerden
yararlanarak reel döviz kuru oynaklığı ile istihdam düzeyleri arasındaki ilişkiyi panel veri yöntemiyle
incelemiştir. Makalenin anahtar bulgusu, bir firmanın toplam gelirindeki ihracat ve ithalat payları ile
girdi maliyetleri arasındaki farkla ölçülen ticari risk, firmanın yüksek döviz kuru oynaklığına verdiği
cevabın önemli bir belirleyicisi olarak ortaya çıkmasıdır. Risk düzeyinin yüksekliği kur
oynaklıklarına karşı verilen tepkinin şiddetini de artırmaktadır. Dış ticaret yapan firmaların döviz
kuru oynaklığına daha duyarlı olduğu, dolayısıyla da istihdam oranlarının bundan etkilendiği tespit
edilmiştir. Bunun yanında yabancı sermayeli şirketlerin yerli şirketlere göre reel döviz kuru
dalgalanmaları karşısında pozitifliklerden daha fazla faydalanırken negatifliklerden daha az
etkilendiği görülmüştür.
Mpofu (2015), 1995-2010 dönemi için üç aylık zaman serisi verilerini kullanarak Güney Afrika’da
reel döviz kuru oynaklığının imalat sanayii istihdamına etkisini araştırmıştır. Otoregresif Dağıtılmış
Gecikme (Autoregressive Distributed Lag: ARDL) modeli sonuçları reel döviz kuru oynaklığının
istihdamda önemli bir daralma etkisine sahip olduğunu göstermektedir. Çalışma aynı zamanda döviz
kuru seviyesi, çıktı, ücretler ve faiz oranlarının imalat istihdamındaki büyümeyi önemli derecede
etkilediğine dair kanıtlar sunmaktadır. Sonuçlar, hükümetin, döviz kuru oynaklığını en aza indiren
makroekonomik politikaları ve istihdam oluşturmayı teşvik eden politikaları benimseyerek, döviz
kurundaki dalgalanmanın olumsuz etkilerini azaltabileceğine işaret etmektedir.
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Ayhan (2016), 2005:01-2014:02 periyodu için aylık verilerden yararlanarak reel döviz kuru
oynaklığının istihdam üzerindeki etkisini Türkiye ekonomisi ölçeğinde araştırmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre, model istatiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, döviz kuru oynaklığının
istihdama negatif etki ettiği yönündedir.
Mpofu ve Nikolaidou (2018), yüksek işsizlik oranları ve nispeten yüksek kur oynaklığı ile
karakterize edilen bir ülke olan Güney Afrika'daki döviz kuru oynaklığının istihdam artışı üzerindeki
etkisini 1995:03-2015:02 dönemi için araştırmışlardır. ARDL eşbütünleşme yöntemi benimsenerek
yapılan araştırma sonuçları reel döviz kuru oynaklığının imalat istihdamı artışı üzerinde önemli bir
yavaşlama etkisi yaptığını göstermektedir. Ayrıca, bulgular üretimin, ücretlerin ve ihracatın yanı sıra
reel efektif döviz kuru ve uzun vadeli faiz oranlarının imalat istihdamındaki büyümeyi önemli ölçüde
etkilediğini vurgulamaktadır.
Yukarıda ifade edildiği üzere, empirik çalışmalardan elde edilen bulgular genel olarak döviz kuru
oynaklıklarının istihdam düzeyi üzerinde olumsuz etki yaptığı şeklindedir. Bununla birlikte etkinin
büyüklüğünün belirginleşmesinde ülkenin dışa açıklık düzeyi, borçluluk durumu, faiz oranları,
işgücü piyasası koşulları, ihracata bağımlılık düzeyi gibi faktörlerin belirleyici olduğu
gözlemlenmektedir. Bu bağlamda Türkiye ekonomisi örneğinde döviz kuru oynaklığının tespit
edilmesine ilişkin oluşturulan model ve istihdam düzeyine etkisini incelemek için izlenen yöntem
aşağıda sunulmuştur.

4. MODEL, VERİ SETİ ve YÖNTEM
İstihdam fonksiyonu aşağıdaki biçimde modellenmiştir.

İSTt   0  1GSYH t   2 İHRt  3 FZ t   4OYN  5 SKUR   t
Değişkenlerden İST, istihdam edilen kişi sayısı; FZ, devlet iç borçlanma senetleri yıllık bazda üçer
aylık ortalamalarla bileşik faiz oranı; GSYH, ABD Doları cinsinden harcamalar yönünden gayrisafi
yurtiçi hasılayı göstermektedir (2010=100). İHR, ABD Doları cinsinden ihracat değerleri; OYN,
döviz kurundaki oynaklık seviyesidir. Oluşturulan sepet kur değerleri üzerinden AR(1)-GARCH
(1,1) yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. SKUR, ABD Doları ve Euro’nun bileşiminden
oluşturulan sepet döviz kurunu1 ifade etmektedir.
Değişkenlere ait veriler üçer aylık olup, 2004:01-2019:01 dönemini kapsamaktadır. Söz konusu
veriler T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB ve OECD veri tabanlarından yararlanılarak
oluşturulmuştur. Çalışmada istihdam ve gayrisafi yurtiçi hâsıla değişkenleri mevsimsellikten
arındırılmış, daha sonra ilgili değişkenler ve sepet kur değişkeni logaritmik formları ile analize dâhil
edilmiştir.
Döviz kurlarındaki oynaklıklar normal dağılım göstermek yerine birbirine paralel olmayan çarpık
dağılım göstermektedirler (Engle, 1982). Bu doğrultuda ARCH, GARCH ve EGARCH gibi modeller
yardımıyla oynaklık tahminleri yapılabilmektedir. İncelenen dönem itibariyle hangi modelin daha
uygun olduğunun tespiti için Akaike ve Schwarz bilgi kriterlerinden destek alınmaktadır. Bu
bağlamda ilgili kriterler doğrultusunda AR(1)-GARCH (1,1) modeli ile döviz kuru dalgalanmalarını
belirlemenin daha uygun olduğu görülmüştür. AR(k)-GARCH(p,q) modeli denklem olarak şu
şekilde gösterilebilir:
rt  1rt 1  ...   k rt k   t ;  t   t zt
Ortalama eşitlik
q

p

j 1

i 1

Varyans eşitliği  2 t      j  t2 j    j  t2i

1

[(0,5∗€)+(0,5∗$)]

{

2

}
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Burada   0;  i  0ve j  0 olmak durumundadır. Yukarıdaki eşitliklerde rt herhangi bir zamanda
varlığın getirisini göstermektedir. θ getirilerin ortalama değeridir. ε t ortalama eşitlikteki artıkların
getirisidir. zt standardize olmuş artıkların getirileridir. δ ise koşullu varyansı temsil etmektedir
(Abdalla, 2012).
Zaman serilerinde durağanlık önem arz eden hususlar içerisinde bulunmaktadır. Geliştirilen olasılık
teorileri sadece durağan düzeydeki zaman serileri için kabul edilebilirlik gösterdiğinden, durağan
olmama durumları ise ortalamadan sapma ve değişen varyans şekillerinde ortaya çıkabilmektedir.
Durağanlaşan serilerde sıfır ortalamalı ve sabit varyanslı hata terimlerine ulaşılmaktadır. Serilerin
durağanlaştırılması fark alma işlemi ya da logaritma alma şeklinde gerçekleşebilmektedir (Işık vd.
2004).
Değişkenlerin durağanlık sınaması Genişletilmiş Dickey-Fuller, Phillips-Perron, Ng-Perron ve
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin’in geliştirmiş oldukları yöntemlerle test edilebilmektedir.
Bununla birlikte Phillips ve Perron hataların dağılımı ile ilgili oldukça yumuşak öngörülere müsaade
eden genelleşmiş ADF test prosedürünün daha da geliştirilmiş boyutunu temsil etmektedir (Asteriou
ve Hall, 2007). Bu doğrultuda çalışmanın durağanlık testi sınamasında Phillips-Perron’un önerdiği
durağanlık testi yöntemi uygulanmıştır. Phillips-Perron testi için test regresyonu AR (1) sürecidir
(Asteriou ve Hall, 2007):
∆𝑌𝑡−1 = 𝛼0 + 𝛽𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡
ADF testi, sağ tarafta gecikmeli olarak fark işlemcisi uygulanmış terimleri ekleyerek, yüksek sıralı
serisel korelasyonu düzeltirken, PP testi, εt’deki serisel korelasyonu dikkate alan AR(1)
regresyonundan gelen β katsayısının t istatistik değerinde düzeltme yapmaktadır. Bu yüzden, PP
istatistikleri, hata sürecinin daha az kısıtlayıcı niteliğini dikkate alan ADF t istatistiklerinin
modifikasyonu boyutundadır (Asteriou ve Hall, 2007).
Birim kök testi sonrasında aynı seviyede durağanlık gösteren değişkenler arasında eş-bütünleşme
ilişkisinin varlığını araştırma imkânı doğmaktadır. Eş bütünleşme testleri Engle-Granger ya da
Johansen eş bütünleşme testleriyle gerçekleştirilmektedir. Fakat Engle-Granger testinin asimptotik
dağılıma ilişkin tatmin edici düzeyde veri sunmaması ve olası tüm eşbütünleşen vektörlerden ziyade
tek bir ana bütünleşen vektöre dayanması, analizlerde çoğunlukla Johansen eş-bütünleşme
yönteminin benimsenmesinin ana belirleyici unsurudur (Kavaz ve Özbuğday, 2016).
Aralarında uzun dönem ilişkisi test edilen değişkenler arasındaki eş-bütünleşme durumu iki test
istatistiği yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Bunlar, “İz” ve “Maksimum Özdeğer” test
istatistikleridir. İz testi, matris rankının r’ye eşit ya da r’den küçük değerde bulunduğunu varsayan
Ho hipotezini test etmektedir. Maksimum özdeğer test istatistiği ise, eş-bütünleyen vektörün r
olduğunu ifade eden Ho hipotezini, r+1 olduğunu belirten alternatif hipoteze karşı test etmektedir.
Her iki test istatistiğinin kritik değerleri de Johansen ve Juselius (1990) tarafından belirlenmiştir
(Uysal vd, 2008).
(𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 ) = −𝑇 ∑𝑝𝑖=𝑟+1 ln(1 − 𝜆𝑖 )

(𝜆𝑚𝑎𝑥 ) = −𝑇𝑙𝑛(1 − 𝜆𝑟+1 )

Test neticesinde iz ve maksimum özdeğer test istatistik değerinin kritik değerlerden büyük olması
durumunda sıfır hipotezleri reddedilmektedir. Bu şekilde bir neticeye varılması değişkenler arasında
eş-bütünleşme ilişkisinin bulunduğuna işaret etmektedir (Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2010).
Ortak bütünleme vektörünün varlığının tespit edilmesi sonrasında ilgili değişkenler arası uzun
dönemli denge durumu incelemesi yapılabilmektedir. Buna ilave olarak VECM, kısa dönem
düzenleme sürecini dikkate almak maksadıyla da tercih edilebilmektedir. Esasında VECM, VAR
modelinin ortak bütünleme sınırlamaları getirilmiş kısıtlı boyutudur. Burada hata düzeltme katsayısı,
kısa dönemli dinamikleri uzun dönemde dengeye doğru taşımak için geçen süreyi göstermektedir.
∆𝑧1𝑡 = 𝜗1 (𝑧2(𝑡−1) − 𝛽𝑧𝑡(𝑡−1) ) + 𝑢1𝑡
∆𝑧2𝑡 = 𝜗2 (𝑧2(𝑡−1) − 𝛽𝑧𝑡(𝑡−1) ) + 𝑢2𝑡
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Yukarıdaki eşitlikte sağ taraftaki terimler hata düzeltme terimlerini simgelemektedir. Hata düzeltme
terimleri, uzun dönem dengesinde sıfır olmaktadır. Ayrıca, tahmin edilen ϑ 1 ve ϑ2 katsayıları, uzun
dönem dengesine doğru ayarlanma hızını ifade etmektedir (Deyshappriya, 2014).

4. TESTLER VE BULGULAR
AR(1)-GARCH(1,1) modelinin tahmini için başlangıçta sepet kur değişkenine ilişkin ARCH
etkisinin var olup olmadığı test edilmiştir.
Tablo 1: ARCH Etkisi Tahmin Sonuçları
Değişken

Katsayı

Sabit

0,0027

AİC

-2,599

SC

St. Hata
0,0102

2

-2,529

X

t. istatistiği

Olasılık

0,2712

0,7881

Değer

Olasılık

54,6368

0,0000

Yukarıdaki tabloda ki-kare katsayı değeri sepet döviz kuru değişkeninde ARCH etkisinin olduğunu
göstermektedir. Bu durum bize serinin GARCH modeli oluşturulmasına uygun düzeyde
bulunduğunu ifade etmektedir. Aşağıda AR(1)-GARCH (1,1) modeli sonuçları sunulmuştur
Tablo 2: AR(1)-GARCH (1,1) Modeli Sonuçları
Varyans Eşitliği Parametreleri
Değişkenler
Ort. Eşitlik
Vary.
Eşitliği

Katsayı

St. Hata

Z istatistiği

Olasılık

rt-1

1,0274

0,009

113,48

0,0000

ϕ

0,0020

0,0018

1,1259

0,2602

εt2

0,3509

0,1973

1,7784

0,0753

δt2

0,0064

0,6824

0,0094

0,9924

AIC

-2,874

SC

-2,735

R2

0,978

LB Q
-2LB Q
-4-

1,160
[0,281]
5,877
[0,118]

LB Q2
-2LBQ2
-4-

0,023
[0,988]
0,979
[0,913]

ARCH LM
-1ARCH LM
-3-

0,0120
[0,912]
0,559
[0,905]

LB Q
-8-

11,243
[0,128]

LBQ2
-8-

2,156
[0,976]

ARCH LM
-6-

2,935
[0,816]

Köşeli parantez içindeki değerler p olasılığını göstermektedir.

Analizde kullanılacak değişkenlere yönelik durağanlık sınamasında Phillips-Perron testi
kullanılmıştır. Birim kök testi sınamasına yönelik sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Birim Kök Test Sonuçları
Değişken
İST

GSYH

FZ

İHR
SKUR

Test Seviyesi

Test İstatistiği

Denklem Tipi

Düzey

Phillips-Perron

İlk Fark

Phillips-Perron

Düzey

Phillips-Perron

İlk Fark

Phillips-Perron

Düzey

Phillips-Perron

İlk Fark

Phillips-Perron

Düzey

Phillips-Perron

İlk Fark

Phillips-Perron

Düzey

Phillips-Perron
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c,t =

-2,5396

Sonuç
I(1)

=-5,4165
c,t

= -2,1067

I(1)

= -5,6994
c,t=

-1,3757

I(1)

= -5,3458
c t=

-2,3063

I(1)

= -6,2482
c,t

=-0,5572

I(1)
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OYN

İlk Fark

Phillips-Perron

Düzey

Phillips-Perron

İlk Fark

Phillips-Perron





Mac Kinnon (1996) tek taraflı kritik p değerleri; τ 0,05= -1,946

= -5,8700
I(1)

=-0,5400
= -17,7443

τc

0,05=

-2,911

τ c t, 0,05= -3,486

Tablo 3’te ayrıntıları sunulan durağanlık testi sonuçları değişkenlerin hepsinin I(1) düzeyinde
durağan olduğunu ifade etmektedir. Bu doğrultuda ilgili değişkenler arasında eş bütünleşmenin
varlığı Johansen yöntemiyle ortaya konmuştur. Johansen eş-bütünleşme testinde gecikme uzunluğu
için VAR modelinden yararlanılmış ve bu modelin öngörüleri doğrultusunda VEC(3) modeli ile
analiz yapılmıştır. Ayrıca modeller için yapılan testlerde değişen varyans ve otokorelasyon
durumuna rastlanmamıştır.
Tablo 4: Test İstatistikleri
White Değişen Varyans Testi

Otokorelasyon LM Testi
Gecikme

LM İstatistiği

Olasılık

1

39,109

0,332

2
3
4
5

38,390
27,811
43,414
34,382

0,361
0,833
0,184
0,545



2

İstatistiği

828,494

df

Olasılık

798

0,2205

Değişkenler arasında eş-bütünleşmenin varlığına dönük yapılan test sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5: Johansen Eş-bütünleşme Testi Sonuçları
İhracat Talep Fonksiyonu
İz Testi

Maksimum Öz Değer Testi

H0

H1

Test
İstatistiği

%5 Kritik
Değer

H0

H1

Test
İstatistiği

%5 Kritik
Değer

r=0

r1

130,143

95,7536

r=0

r =1

47,949

40,077

r1

r2

82,193

69,818

r 1

r =2

35,496

33,876

r2

r3

46,697

47,856

r 2

r =3

25,669

27,584

r3

r4

21,027

29,797

r 3

r =4

12,174

21,131

r4

r5

8,8538

15,494

r 4

r =5

8,2905

14,264

r5

r6

0,5632

3,8414

r 5

r =6

0,5632

3,8414

Johansen eş-bütünleşme verileri değişkenler arasında en az bir eş-bütünleşme ilişkisinin varlığına
işaret etmektedir. Eş bütünleşme ilişkisine göre normalize edilmiş istihdam verilerini açıklayıcı
değişkenlerinin katsayıları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6: Normalize Edilmiş Eş Bütünleşme Vektörü Katsayıları
İST

GSYH

İHR

SKUR

OYN

FZ

1,0000

-0,1510
(0,0546)

-0,0751
(0,0214)

-0,1805
(0,0233)

1,5843
(0,6030)

0,0056
(0,0008)

Standart hatalar parantez içinde gösterilmektedir.

79

IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 October 2019 Bodrum / MUĞLA / TURKEY

Tablo 6’dan da görüldüğü üzere faiz oranı ve döviz kuru oynaklığı ile istihdam seviyesi arasında ters
yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Döviz kuru oynaklığında bir birimlik artış istihdam seviyesinde
%1,58 oranında gerileme meydana getirmektedir. Faiz oranlarında gerçekleşen bir birimlik yükseliş
ise istihdam düzeyinde yaklaşık %0,006 değerinde azalış yapmaktadır. Bununla birlikte gayrisafi
yurtiçi hâsıla, ihracat ve sepet kur parametreleri istihdam düzeyine pozitif katkı sunmaktadırlar. Buna
göre gelir seviyesindeki %1’lik bir artış istihdam miktarını %0,07 oranında arttırmaktadır. Sepet
döviz kuru değerinde %1 oranında ortaya çıkan yukarı yönlü bir değişme istihdam değerinde %0,18
oranında bir iyileşme meydana getirmektedir. Türkiye ekonomisi uzun dönem koşulları için elde
edilen bu değerlerin iktisadi beklentiler ile uyumlu olduğunu ifade etmek mümkündür.
Tablo 7’de vektör hata düzeltme modeline bağlı olarak elde edilen nedensellik sonuçları
sunulmuştur. Hata düzeltme katsayısı %5 önem seviyesinde anlamlı ve istihdam düzeyinde meydana
gelen kısa vadeli sapmanın %26’sı ilk üç aylık zaman diliminde uzun dönem dengesine doğru
yaklaşmaktadır.
Tablo 7: VECM Denge Hatası Katsayıları
Hata Giderme

Eş-bütünl.
Eşitliği

D(İST)

D(GSYH)

D(İHR)

D(SKUR)

D(OYN)

D(FZ)

-0,261

0,173

-0,651

-1,419

-0,133

-82,890

(0,125)

(0,293)

(0,872)

(0,889)

(0,151)

(22,441)

[-2,079]

[ 0,593]

[-0,746]

[-1,595]

[-0,886]

[-3,693]

Standart hatalar parantez içinde, t istatistikleri ise köşeli parantez içinde gösterilmiştir

VEC modeline bağlı olarak istihdam seviyesinin diğer değişkenlere vermiş olduğu tepkiler Grafik
1’de verilmiştir. Grafikten de izleneceği üzere gelir seviyesinde ve ihracat miktarlarında meydana
gelen şoklar karşısında istihdam düzeyi pozitif yönlü tepki göstermektedir. Bu göstergeler, ekonomik
koşullarda meydana gelen iyileşmenin iktisadi karar birimlerinin yatırım heveslerine pozitif destek
sunduğunu ve artan iş hacimlerinin beraberinde istihdam edilen kişi sayılarında iyileşme yaptığını
ifade etmektedir.

Grafik 1: İstihdam Etki-Tepki Grafikleri
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Öte yandan döviz kuru oynaklığı ve faiz oranında gerçekleşen bir birimlik standart sapma şoklarına
istihdamın azalış yönünde tepki verdiği gözlenmektedir. Bu durum Türkiye’de döviz kuru
oynaklığının meydana getirdiği belirsizlik ortamı sonrasında işletmelerin yatırım arzularının
olumsuz etkilendiğine işaret etmektedir. Ayrıca belirsizlik ortamının da tetikleyici unsur olduğu faiz
oranlarındaki yükselmesinin maliyetleri etkileyen en önemli faktörlerden biri olması nedeniyle,
yatırım ortamını olumsuz etkilediğini ve fonların da başka yöne kaydırılması sonrasında risksiz
kazanç ortamına yönlendirilen kaynakların istihdam düzeyinde olumsuz etki yaptığını ifade
etmektedir.

5. SONUÇ
İçinde bulunduğumuz, uluslararası ekonomik ilişkilerin hacminin giderek genişlediği süreçte, döviz
kurlarının seviyesi ve kurların oynaklığı daha da önem kazanan değişkenler haline gelmiştir. Çünkü
döviz kurları ekonomik istikrarı belirleyen değişkenler üzerinde doğrudan ya da dolaylı şekilde
etkide bulunabilmektedir. Dışa açık ekonomi politikalarının benimsendiği ekonomilerde, dışsal
şokları izole ettiği ve parasal politika uygulamalarında esneklik kazandırdığı yaklaşımından
hareketle, esnek döviz kuru rejimlerinin tercih edilmesi sonrasında gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin döviz kuru ve döviz kuru oynaklık düzeyleri arasında belirgin düzeyde farklılıklar
gözlemlenmiştir. Döviz kuru seviyesi ve döviz kuru oynaklık değerleri gelişmiş ülkelerde daha yavaş
ve düşük değerlerde seyrederken, bu rakamlar gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek düzeylerde
gerçekleşmektedir.
Bu gelişmelere bağlı olarak, gelişmekte olan ülkelerin yasal olarak dalgalı döviz kuru rejimi
uygulamalarına rağmen, fiiliyatta zaman zaman döviz kuru seviyelerine müdahale etmelerine
sebebiyet vermektedir. Bu durum literatürde “dalgalanma korkusu” olarak nitelendirilmektedir.
Döviz kuru oynaklıklarının meydana getirmiş olduğu belirsizlik düzeyi ulusal düzeyde yatırım ya da
yenilikçi yatırım arzuları ve dış piyasalarda yeni pazarlara erişme eğilimlerini olumsuz
etkileyebilmektedir. Döviz kuru oynaklıkları, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, borçlanması
yabancı paralar üzerinden olan işletmelerin borçluluk düzeylerinde önemli çalkantılar meydana
getirmektedir. Böylesi ortamda işçileri temsil eden sendikaların da daha yüksek ücret talep etmeleri
de istihdam düzeyi üzerinde olumsuz bir baskı oluşturabilmektedir. Bunun yanında, döviz kuru
oynaklığı ulusal düzeyde para ikamesi düzeyinin yükselmesinin önünü açmakta ve belirsizlik
ortamında yükselen faiz oranları işletmelerin istihdam alanı oluşturacak yatırımlarının finansman
maliyetlerini yükseltmektedir. Aynı zamanda var olan fonların da hazine bonosu ve tahvil gibi risksiz
olan varlıkların alımına yönelmesine sebebiyet vermektedir. Ekonomide böylesi durumların varlığı,
doğal olarak istihdam edilen birey sayısında arzu edilen iyileşmeye engel olmaktadır.
Türkiye ekonomisi bağlamında, Şubat 2001 krizi sonrasında, biraz da zorunlu olarak, dalgalı döviz
kuru rejimi uygulanmaya başlanmıştır. Aradan geçen zaman diliminde döviz kurlarındaki
dalgalanmanın, teorik beklentinin kabul ettiği değerlerin ötesinde salınım gösterdiği görülmektedir.
Bu bağlamda döviz kurundaki dalgalanmaların makroekonomik değişkenlerden istihdam düzeyi
üzerine etkisinin araştırıldığı bu çalışmada, Johansen eş-bütünleşme testi ve VEC modeli yardımıyla
hata düzeltme katsayısı tahmini ve etki-tepki analizi yapılmıştır. Johansen eş-bütünleşme testi
sonuçlarına göre, döviz kurunun artması istihdama olumlu katkı sunarken, döviz kuru dalgalanmaları
ise istihdam düzeyini olumsuz etkilemektedir. Bu sonuçlara göre döviz kurlarının artması sonrasında
fiyatlar açısından rekabetçi üstünlük kazanan ihracata tabi ürünlere yurt dışı talebin artmasına bağlı
olarak artan ihracat düzeyinin istihdam artışına destek sağladığını söylemek mümkündür. Bunun
yanında faiz oranları ile istihdam düzeyi arasında ters yünlü bir ilişki söz konusudur. VEC modeline
bağlı oluşturulan etki-tepki grafiklerine göre de, döviz kuru değişkenliğine istihdam miktarı negatif
tepki göstermektedir. Ayrıca gelir ve ihracat miktarlarına gelen olumlu şoklara istihdamın tepkisinin
pozitif yönlü olduğu görülmektedir.
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696 SAYILI KHK VE 7079 SAYILI KANUNUN TÜRKİYE’DE KAMU
SEKTÖRÜ İSTİHDAMINA ETKİSİ
THE EFFECT OF DECREE 696 AND THE LAW NO 7079 TO PUBLIC
SECTOR EMPLOYMENT IN TURKEY
Bayram COŞKUN

Çiğdem PANK YILDIRIM

ABSTRACT
According to Article 4 of the Civil Servants Law No. 657, staff can be employed in public in 3
different status in Turkey. These are civil servants, contracted personnel and employee status. While
there was a continuous increase in the number of civil servants, privatization practices reduced the
number of employee employed in the public sector. In addition, after 1980, governments have tended
to reduce the number of staff subject to the Labor Law in the public sector. Since the beginning of
1990s, it has become common practice to fulfill with “service purchase” the support services needed
by public institutions such as cleaning and security. As a result of this practice, the number of people
working in sub-employers in public institutions has reached hundreds of thousands. Over time, the
problems arising from this system started to be discussed in the political sphere and urged the
Government to take measures. In line with the conditions and method defined by the Decree-Law
No. 696 (Decree-Law No. 696) issued in 2017, the company's personnel working under the subemployer have become public employees with the status of permanent workers of the institution in
which they work. 696 was issued during the state of emergency, after that this Decree Law was
approved by the Turkish Grand National Assembly and converted into Law no 7079. Before the
regulation, the number of public employees, which were around 400 thousand people, exceeded one
million together with the people working in municipal companies as a result of the implementation
of Decree Law no. 696.
In this study; After introducing the basic legislation on public sector employment, public service
procurement and the related “subcontractor” phenomenon, the effects of the new approach
introduced by Decree Law no. 696 on public employment are emphasized.
Key Words: Employment, Public Sector, Public Workers, Decree No: 696
ÖZET
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesine göre Türkiye’de 3 farklı statüde kamuda
personel istihdam edilebilmektedir. Bunlar; memur, sözleşmeli personel ve işçi statüleridir. Memur
sayısında sürekli bir artış söz konusu iken, özelleştirme uygulamaları kamuda istihdam edilen işçi
sayısını azaltmıştır. Bunun yanında 1980 sonrasında hükümetler, kamu sektöründe İş Kanunu’na tabi
personel sayısını azaltma eğiliminde olmuşlardır. 1990 yıllarının başından itibaren Kamu
kurumlarının temizlik, güvenlik vb. ihtiyaç duyduğu destek hizmetlerinin “hizmet satın alma” ile
karşılanması uygulaması yaygınlaşmıştır. Bu uygulama neticesinde kamu kurumlarında alt işverene
bağlı olarak çalışan kişi sayısı yüzbinleri bulmuştur. Zamanla bu sistemden kaynaklanan sorunlar,
politik alanda da tartışılmaya başlanmış ve Hükümeti tedbir almaya sevk etmiştir. 2017 yılında
çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile tanımlanan şartlar ve yöntem
doğrultusunda alt işverene bağlı olarak çalışan şirket personeli, çalıştığı kurumun sürekli işçi
statüsünde kamu personeli haline getirilmiştir. 696 sayılı KHK olağanüstü hal döneminde çıkarıldığı
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için, daha sonra bu KHK, TBMM tarafından uygun bulunarak 7079 sayılı Kanuna dönüştürülmüştür.
Düzenleme öncesi 400 bin kişi civarında olan kamuda çalışan işçi sayısı, 696 sayılı KHK’nın
uygulanması neticesinde belediye şirketlerinde çalışan kişilerle birlikte bir milyonu aşmıştır.
Bu çalışmada; Kamu sektörü istihdamının dayandığı temel mevzuat, kamudaki hizmet alımı ve
bununla ilişkili olan “alt işveren” olgusu ana hatlarıyla tanıtıldıktan sonra, 696 sayılı KHK ile
getirilen yeni yaklaşımın kamu istihdamı üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İstihdam, Kamu Sektörü, Kamuda Çalışan İşçi, 696 Sayılı KHK.

1. GİRİŞ
Türkiye’de kamu kurumlarında genel olarak “memur” statüsünde personel istihdam edilmektedir.
Bunun yanında “kamu görevlisi” olarak adlandırılan kamu personeli de kamu hizmetinin sunumunda
görev almaktadır. Nitekim 1982 Anayasası’nın 128. maddesinde; “Devletin, kamu iktisadi
teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları
kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle
görülür” denilmektedir.
Böylece kamu kurumları açısından “asli ve sürekli” nitelikteki kamu hizmetlerinin “memurlar” ve
“kamu görevlileri” tarafından sunulmasının/yürütülmesinin anayasal bir zorunluluk olduğu
görülmektedir. Bunun yanında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun (DMK) “istihdam şekilleri”
başlığını taşıyan 4. maddesinde “Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel
ve işçiler eliyle gördürülür” denilmekteydi. 2017 yılında 696 sayılı KHK ile “geçici personel” statüsü
kaldırıldığından1 kamudaki istihdam biçimleri üçe düşmüştür.
Anılan 4. maddede “işçiler” memur ve sözleşmeli personel “dışında kalan ve ilgili mevzuatı
gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli
işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili
mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle
çalıştırılan geçici işçiler” biçiminde tanımlanmıştır. Bu maddede yer alan düzenlemeye göre işçiler
hakkında 657 sayılı DMK hükümleri uygulanmaz.
Anayasa’nın 128. maddesi ve 657 sayılı DMK’nın 4. maddesi dikkate alındığında, kamuda istihdam
edilen memur ve sözleşmeli personelin kamu hukukuna, işçilerin ise iş hukukuna tabi olarak çalıştığı
görülmektedir. Bunun yanında 2000’li yıllara kadar sözleşmeli personel statüsünde yaygın bir
istihdam geçekleşmediğinden, bu statüdeki personelin sayısında fazla bir artış meydana gelmemiştir.
Kamu iktisadi teşebbüslerinin varlığı, kamuda “işçi” statüsünde istihdamın artmasına etki eden
önemli bir faktör olmuştur.
Ancak Türkiye’de 1990’lı yıllarda bir taraftan özelleştirmenin hız kazanması, diğer taraftan serbest
piyasa şartları içinde birçok hizmetin özel sektör kuruluşlarınca üretilebilmesi, kamu sektöründe işçi
statüsünde çalışan kişi sayısını azaltmıştır. Bunun yanında 657 sayılı DMK’nın 36. maddesi
memurları sınıflara ayırmış ve “yardımcı hizmetler sınıfı” diye bir sınıf oluşturmuştur. Bu sınıftaki
kişiler memur statüsündedir, ancak görevleri “kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve
toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma
ve ısıtma işlerinde çalışmak…” vb. işleri yapmak biçiminde tanımlanmıştır. Böylece 657 sayılı DMK
başlangıçta kamu kurumlarının temizlik vb. destek hizmetlerinin “yardımcı hizmetler sınıfı”na
mensup memurlarca yerine getirilmesini öngörmüştü. Ancak 657 sayılı DMK’nın 36. maddesinin
yardımcı hizmetler sınıfını tanımlayan hükümlerine 1988 yılında 318 sayılı KHK2 ile “bu sınıfa dâhil
personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının
1

20/11/2017-KHK-696/17 md .; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/17 md.
“Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri İle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” adını
taşıyan bu KHK, 31.03.1988 tarih ve 19771 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2
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temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale
yoluyla gördürülmesi mümkündür” biçiminde bir ilave yapılmıştır.
Bu düzenleme sonrasında, çeşitli faktörlerin etkisiyle (memurlara tanınan iş güvencesi neticesinde
bu statüdeki personeli etkin ve verimli çalıştıramama vb.) kamu kurumlarına yardımcı hizmetler
sınıfına mensup memur alma veya bu kategoride kadro ihdası yoluna gidilmesi yerine temizlik,
güvenlik gibi hizmetler için piyasadan hizmet satın alma yoluna gidilmiştir. Ancak bu süreç tedrici
bir biçimde gelişmiştir.
2002 yılında ihale mevzuatının yenilenmesi ve bu kapsamda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun
kabul edilmesi, diğer yandan 4857 sayılı İş Kanunu’nda “alt işveren”e ilişkin hükümlerin yer alması
hizmet satın almanın kamu kurumları açısından hukuki zeminini daha da güçlendirmiştir.
Hizmet satın alınan şirketin personeli fiilen kamu kurumunda çalışmakla birlikte, hukuken iş
hukukuna tabi özel sektör çalışanı statüsünde olmuştur. Kamu kurumlarına ihale neticesinde destek
hizmeti sunan özel sektör kuruluşlarının kâr baskısı gibi nedenlerle sürekli asgari ücret düzeyinde bir
ücret politikası izlemeleri, iş güvencesine ilişkin yaşanılan sorunlar, özlük haklarında ortaya çıkan
eksiklikler, zamanla bu kesimde fiilen çalıştıkları kamu kurumlarının personeli olma talebinin
güçlenmesine yol açmıştır. 2010 yılından sonra sayısal olarak bu şekilde çalışan kişi sayısı yüzbinleri
bulduğundan, ifade edilen talepler siyasi bir karşılık bulmuş ve 2017 yılının sonu ve 2018 yılının
başında yapılan düzenlemeler ve yürütülen çalışmalarla kişiler, özel sektör personeli olarak fiilen
çalıştıkları kamu kurumunun İş Hukukuna tabi personeli haline gelmiştir.
Bu çalışmada konu hakkındaki bazı temel bilgiler verildikten sonra yukarıda bahsedilen dönüşüm
süreci, ilgili hukuki düzenlemeler esas alınarak açıklanacaktır. Bunun yanında yüzbinlerce kişinin
kamu kurumlarının personeli haline gelmesinin, kamu istihdamı üzerindeki etkileri üzerinde
durulacaktır.

2. KAMU İSTİHDAMINA İLİŞKİN MEVZUATIN ANA HATLARIYLA GELİŞİMİ
Cumhuriyetin ilanından sonra 1926 yılında çıkarılan 788 sayılı Memurin Kanunu 3, kamuda istihdam
edilenleri “memur” ve “müstahdem” olarak iki temel kategoriye ayırmış ve bunların tanımını
yapmıştır. Kanunun 1. maddesinde memur “Kendisine Devlet hizmeti tevdi olunan ve sicilli
mahsusunda mukayyet olarak umumi veyahut hususi bütçelerden maaş alan kimse”, müstahdem ise
“Devlet işlerinde ücretle kullanılan ve memurin sicillinde mukayyet bulunmayan ve memurin hukuk
ve salahiyetinden müstefit olmayan kimse” olarak tanımlanmıştır. Böylece o günkü yaklaşımla,
memurların “devlet hizmeti/kamu hizmeti”ni yerine getirmekle görevli olduğu, müstahdemlerin ise
“devlet işlerinde ücretli çalışan/bugünkü anlamda destek hizmeti sunan” kişiler olduğu söylenebilir.
788 sayılı Kanunun 2. maddesinde de “askeri” personel kapsam dışı kabul edilmiştir. Jandarma’nın
ise Kanunun genel hükümlerine tabi kılındığı yine 2. maddeden anlaşılmaktadır.
788 sayılı Memurin Kanunu; geçmiş olaylar, deneyimler ve bunların maliyetinden yola çıkarak,
memurların görev yerinin değiştirilmesi konusunda kural olarak idarenin yetkisini kısıtlamayı ve
memurun güvencesine ağırlık vermeyi uygun ve isabetli bir yaklaşım saymıştır (Güran, 2011). 788
sayılı Kanun ile kamuda istihdam edilen memurlar ve müstahdemlere yönelik sistematik ve bütüncül
bir yaklaşım ile yasal düzenleme yapılmış olmaktaydı. Aynı dönemde genel istihdama ilişkin
düzenleme yapma çalışmalarının yürütüldüğü bilinmektedir. Daha önce bazı özel alanlara yönelik
istihdam yapısını düzenleyen yasalar çıkarılmakla birlikte, 4 iş piyasasını düzenleyici nitelikte bir
genel kanun (3008 sayılı İş Kanunu) ancak 1936 yılında çıkarılabilmiştir (Coşkun, 2017). Bir Devlet
müdahalesi olarak 3008 sayılı İş Kanunu’nun 5 çıkarılması endüstri toplumuna geçişi simgelerken
3

31 Mart 1926 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Örneğin 1921 yılında yürürlüğe konulan “Ereğli Havza-i Fahmiye Amelesinin Hukukuna Mütealik Kanun” gibi.
5
15.06.1936 tarih ve 3330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
4
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(Ekin, 1986), kapsadığı konuların sayısı ve niteliği, yaptığı düzenlemenin içeriği ve işçi sorununa
bakış açısı yönlerinden çalışma ilişkileri tarihimizde yeni bir dönem açmıştır (Gülmez, 1986). 6
Memurlar ve İşçiler açısından temel kanunların çıkarılmasından sonra, çalışma hayatı ile ilgili diğer
önemli bir gelişme; 28.01.1946 tarihinde kabul edilen 4841 sayılı “Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun”la Çalışma Bakanlığının kurulması olmuştur.
1961 Anayasası’nın kabulünden sonra gerek kamu istihdamını ve gerekse de genel istihdamı
düzenleyen normların yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 1961 Anayasası’nda 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). Bu gerekliliğin bir sonucu olarak, İş
Kanunun yenilenmesi çalışmaları başlatılmış ve dönemin Bakanlar Kurulunca 21.04.1964 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 değiştirilmesi suretiyle hazırlanan 1475 sayılı İş Kanunu 1971 yılında çıkarılmıştır (Çelik,
1996).
İş Kanunu tasarısının TBMM’ye sevk edildiği aynı yıl, memurlar ile ilgili yeni bir kanun tasarısı da
TBMM’ye sevk edilmiş ve bu tasarı 1965 yılında “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” adı altında
kabul edilmiştir. TBMM’de görüşülmesi aralıklı olarak yaklaşık on ay süren DMK tasarısı pek az
değişiklikle 14 Temmuz 1965 günü kabul edilmiş, 23 Temmuz 1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Altunok, 2018). Böylece 1961 Anayasası’nın
kabulünden sonra hem İş Kanununun hem de memurlara ilişkin temel kanunun yenilendiği
görülmektedir.
Teknolojik gelişmenin kazandığı boyut ve yoğunluk, ekonomi alanındaki gelişmeler yeni çalışma
biçim ve koşularını beraberinde getirmiştir. 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. Bunların
yanında 1990’lı yılların sonunda gerçekleşen Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığı, bir taraftan;
Türkiye’nin onayladığı uluslararası çalışma sözleşmelerinin yükümlülüklerini yerine getirme
gerekliliği, diğer taraftan da Avrupa sosyal normlarına uyum sağlaması gereğini ortaya çıkarmıştır
(4857 sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi, 2003). Bu gelişmelerin etkisiyle yeni bir iş kanununa ihtiyaç
duyulmuş ve bu ihtiyaç neticesinde, 2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunu kabul edilmiştir. 7 Böylece iş
hukuku kapsamında çalışma alanına ilişkin düzenlemeler, günümüzün ihtiyaçlarına uygun hale
getirilmiştir.
Memurlar için temel mevzuat hükmünde olan 657 sayılı DMK’nın yenilenmesi düşüncesi uzun bir
zamandır gündemde olmasına karşın, henüz 657 sayılı DMK’nın yerine geçecek, günümüzün
ihtiyaçlarına ve yönetim anlayışına uygun yeni bir personel kanunu çıkarılamamıştır.

6

3008 sayılı Kanunun kapsamına giren işyerleri 2. maddesinde şöyle belirlenmiştir; “Bu kanun, mahiyeti itibariyle yolunda işleyebilmesi
için günde en az on işçi çalıştırmağı icab ettiren işyerlerine ve buralarda çalışan işçilerle bunların işverenlerine tatbik olunur”.
7
10. 06. 2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

87

IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 October 2019 Bodrum / MUĞLA / TURKEY

3. ALT İŞVEREN KAVRAMI VE KAMU SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR
2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nun konumuz açısından getirdiği yeniliklerden
birisi “alt işveren” kavramına yer vermesi ve buna ilişkin düzenlemeler getirmesidir. Kanun’da “alt
işveren” tanımı yapılmamakla birlikte, 2. maddede “asıl işveren-alt işveren ilişkisi”
tanımlanmaktadır. 4857 sayılı Kanunda, Türk çalışma hayatında önceki İş Kanunları olan 3008, 931
ve 1475 sayılı Kanunlardan farklı olarak ilk defa, alt işveren ilişkisinin tanımı ve unsurları ortaya
konmuş, müteselsil sorumluluğun muhtevası belirlenmiş ve bu ilişkiye aykırılık hallerinde ne gibi
hukuki sonuçların doğacağı düzenlenmiştir (Aydınlı, 2014:78). Anılan maddedeki düzenlemeye
göre: “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya
asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde
iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren
ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir”.
İş hukuku açısından esasında alt işverene (taşerona) ilişkin düzenlemeler 3008 sayılı Kanuna kadar
gitmektedir. 3008 sayılı Kanun’da 1950 yılında 5518 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle birlikte,
“aynı iş veya teferruatında iş alan” bu kişiler “aracı” olarak tanımlanmıştır. 1475 sayılı İş
Kanunu’nda ise “diğer işveren” kavramı yer almaktadır. 1475 sayılı İş Kanunu’nun uygulandığı
dönemde, özellikle taşeronlaşmanın yaygınlaşmaya başladığı 1980’li yıllardan sonra, “taşeron”, “tali
işveren”, “alt ısmarlanan”, “alt işveren”, “alt işletici” gibi kavramları kullanılmıştır (Şafak, 2004).
4857 sayılı İş Kanunu, önceki dönemde uygulamada yaygınlaşan kötüye kullanmalara tepki olarak,
alt işveren-asıl işveren ilişkisinin koşullarını daha ayrıntılı bir biçimde düzenlemiş, bu konuda bazı
sınırlama ve yasaklar öngörmüştür (Güzel, 2004).
2008 yılında 4857 sayılı İş Kanunun 3. maddesine 5763 sayılı Kanunla 8 eklenen ek fıkra ile; Asıl
işveren-alt işveren ilişkisinin kurulması, bildirimi ve işyerinin tescili ile yapılacak sözleşmede
bulunması gerekli diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir” denilmektedir. Belirtilen bu yönetmelik 2008 yılının
Eylül ayında “Alt İşverenlik Yönetmeliği” adı altında yayımlanmıştır. 9
Bu Yönetmelik alt işvereni; “bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin
yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle
uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte
çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar” olarak
tanımlamıştır. Bu yönetmelik ile alt işverenliğe ilişkin hususlar daha detaylı olarak düzenlenmiş ve
alt işverenlik faaliyetleri belli bir disiplin altına alınmıştır.
Kamu kurumları açsından 2006 yılında 5538 sayılı Kanunun 10 18. maddesi ile 4857 sayılı Kanunun
2. maddesine eklenen fıkra ile özel düzenleme yapılmıştır. 11 Bu düzenleme ile, kamu kurum ve
kuruluşlarında alt işveren personeli olarak çalışan kişilerin, kamu kurum ve kuruluşlarından kadro
talepleri veya özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin taleplerin önüne geçilmiştir.

8

“İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” adını taşıyan bu Kanun, 26.05.2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
9
27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
10
“Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adını taşıyan bu Kanun, 12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
11
İlgili düzenleme şöyledir: Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan
veya dolaylı olarak sermayesinin en az yüzde ellisine sahip oldukları ortaklıklarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya diğer kanun
hükümleri çerçevesinde, hizmet alımı amacıyla yapılan sözleşmeler gereğince, yüklenici aracılığıyla çalıştırılanlar, bu şekilde çalışmış
olmalarına dayanarak;
a) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait kadro veya pozisyonlara atanmaya,
b) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait işyerlerinin kadro veya pozisyonlarında çalışanlar için toplu iş sözleşmesi, personel kanunları
veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenen her türlü malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanmaya, hak kazanamazlar.”
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2014 yılında 6552 sayılı Kanun12 ile 4857 sayılı İş Kanunu’na yapılan ilave hükümlerle alt işveren
personelinin özlük haklarında bazı iyileştirmeler yapılmıştır. Örneğin; 36. madde’de yapılan
değişiklik ile alt işverenlerin çalıştırdığı işçilerin ücretlerinin düzenli olarak ödenmesine ilişkin
yükümlülük işverene de yüklenmiştir.13 Bunun yanında alt işveren personelinin yıllık izin hakkı ve
kıdem tazminatı hakkına ilişkin düzenlemeler de yapılmıştır. 14
Kamu Kurumları açısından işveren-alt işveren ilişkisinin ortaya çıkmasına etki eden temel faktör,
“hizmet” alım işlemidir. 2000’li yılların başından 2017 yılının sonuna kadar; genellikle maliyet
etkililiğini arttırmak, personel eksikliğini gidermek, yönetsel işlevleri daha etkin hale getirmek ve
esneklik sağlamak adına özellikle temizlik, güvenlik, bilgi işlem ve yemek gibi yardımcı işleri özel
sektör alt işverenlerinden hizmet satın alma yoluyla temin edilmesi, giderek artan bir uygulama
niteliğinde olmuştur (Görmüş, 2013).
Kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren uygulamasının yaygınlaşmasının hukuki zeminini
oluşturan diğer bir düzenleme 2002 yılında kabul edilip, 01.01.2003 yılında yürürlüğe giren 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu’dur. 15 Kanunun 62. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi idareye personelinin
yetersiz olması halinde “hizmet alım” yoluna gidilmesine izin vermiştir. Anılan bent şöyledir:
“İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda
olmaması halinde, en üst ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hizmetler
için ihaleye çıkılabilir.” Bu (e) bendi ilerleyen dönemlerde bir takım değişikliklere uğramıştır. 16
Kamu kurum ve kuruluşlarının hangi hizmetler için hizmet alım ihalesine çıkabileceğini anlamak
için de 4734 sayılı Kanunun tanımları içeren 4. maddesine bakmak gerekir. Bu madde de hizmet,
“bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması
ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama
ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film,
fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve
taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetler” biçiminde tanımlanmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşları açısından bakıldığında geçmişte süreklilik arz eden ve en yaygın satın
alınan hizmetlerin “temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, koruma ve güvenlik” hizmetleri olmuştur.
Bu hizmetlerin satın alınması kamu kurum ve kuruluşları açısından üst işveren-alt işveren ilişkisinin
ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ancak hizmet alımına ilişkin hükümlerin de süreç içinde değişikliğe
uğradığı görülmektedir.
Bu kapsamda, yukarıda anılan 6552 sayılı Kanun ile 2014 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) İdarelerin bu Kanunda tanımlanan hizmetlerden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet
alımlarında aşağıda belirtilen hususlara uyması zorunludur:
1) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya
sayıda olmaması hâlinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye

12

“İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11.11.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
13
İlgili hüküm şöyledir: “İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin
başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka
hesabına yatırmakla yükümlüdür.”
14
6552 sayılı Kanun ile alt işverene ilişkin yapılan değişiklilerin detaylı incelemesi için bkz. (Aydınlı,2014).
15
22.01.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmî Gazete yayımlanmıştır.
16
Bu fıkra 5812 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle, “e) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli
nitelik veya sayıda olmaması halinde, bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Ancak danışmanlık hizmet alım
ihalelerinde, istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz.” şeklinde değiştirilmiştir. Son değişiklikle
istihdam edilen personelin yeterli nitelik ve sayıda olmaması halinde bu hizmetler için yapılacak ihalede ihale yetkilisinin onayı alınması
şartı kaldırılmıştır. Bunun yanı sıra danışmanlık hizmet ihalesi için herhangi bir şart aranmayacağı hükmü getirilmiştir (Bilgin, 2009:
372-373).
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çıkılabilir. Bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini; idarelerin
teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı, yerleşik yargı içtihatları ile 22/5/2003 tarihli ve 4857
sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası dikkate alınmak suretiyle idareler itibarıyla
ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun 67 nci maddesi ile diğer kanunların hizmet alımına ilişkin özel hükümleri saklıdır.
2) İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı ile 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin
yedinci fıkrası esas alınmak suretiyle, idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde
idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alımı ihalesine
çıkılabilir.
3) Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda
olmaması şartı aranmaz.”
Böylece daha önceki kanunda asıl işin bir bölümü ya da yardımcı işlerin verilmesinde aranan
istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı, yeni düzenlemede sadece
yardımcı işlerde aranmıştır (Aydınlı, 2014). Bunun yanında hizmet satın alımına ilişkin yine 6552
sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanuna “Uygun görüş alınması ve görevlilerin sorumlulukları” başlıklı
“Ek Madde 8” ilave edilmiştir. 17 Bu ek madde hizmet alım ihaleleri için belirtilen makamlardan
“uygun görüş” alınması zorunluluğu getirmiş ve “uygun görüş alınmadan ihaleye çıkılamayacağı”
hükmü oluşturulmuştur. Bunun yanında “hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personelin,
ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamayacağı” kuralı getirilmiştir.
Yine 6552 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci
maddesine şu ek fıkra ilave edilmiştir: “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi
kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl
olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek
şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.”
Özellikle 6552 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemelerle, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet satın
alma işlemlerinin belli bir disiplin altına alındığı görülmektedir. Ancak bu düzenlemeler de alanda
yaşanılan sorunları bertaraf edememiştir. Aydınlı’nın (2014) değerlendirmelerine göre kamuda daimi
işçi çalıştırma yerine, alt işveren ilişkisini kullanarak hizmet satın alma yolu ile işçi çalıştırma tercihi,
kısa vadede istihdam maliyetlerinin azalması sonucunu doğurmasına rağmen, uzun vadede ertelenen
“Uygun görüş alınması ve görevlilerin sorumlulukları
EK MADDE 8 – 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (danışmanlık hizmet
alımları hariç) için ihaleye çıkılmadan önce;
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, Maliye Bakanlığından,
b) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan Genel Yatırım
ve Finansman Programı Kararı çerçevesinde, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı
ortaklıklarının Hazine Müsteşarlığından, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde
özelleştirme programında bulunanlardan sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşların ise Özelleştirme İdaresi
Başkanlığından,
uygun görüş alması zorunludur.
Uygun görüş alınmadan bu hizmetler için ihaleye çıkılamaz. 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer
alan hizmet alımlarında niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayan işlerde uygun görüş şartı aranmaz.
62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan
personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Bu kapsamda, personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği hâlde ihaleye çıkılması, uygun görüş alınması gereken hâllerde alınmadan ihaleye
çıkılması, ihale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin
yedinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması hâlinde,
oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak
ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin beş
katı tutarında idari para cezası uygulanır. 4857 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen itiraz veya diğer kanun
yollarına başvurmayan kişilere ise her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarında idari para
cezası uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşü ve Maliye
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”
17
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birçok hukuki sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle 2015 Kasım ayında yapılan
genel seçimden sonra Hükümette yeni bir yaklaşım ortaya çıkmış 18 ve 2017/2018 yıllarında yapılan
yasal düzenlemelerle kamu kurum ve kuruluşları açısından alt işverenden hizmet satın alma
uygulamasından vaz geçilmiştir. Bu konudaki yasal düzenlemeler aşağıda inceleme konusu
yapılmıştır.

4. 696 SAYILI KHK VE 7079 SAYILI KANUNUN DÜZENLEMELERİ
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan hizmet alım işlemleri neticesinde alt işveren
tarafından istihdam edilen personelin sayısının yüzbinleri bulması, bunların yaşadığı sorunların
politik alanda karşılık bulmasına ve farklı siyasi partilerin, hizmet satın alma uygulamasından yana
olmadıklarını ifade etmesine yol açmıştır. Nihayet benzeri bir yaklaşım Hükümet tarafından da
benimsenmiş ve 2017 yılında çıkarılan 696 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 19 ile başta 4873 sayılı Kamu İhale Kanunu ve
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname olmak üzere mevzuatta birtakım değişiklikler yapılmak
suretiyle kamu kurum ve kuruluşları açısından hizmet satın alma uygulamasına son verilmiştir. 696
sayılı KHK ile yapılan bu değişiklikler daha sonra TBMM tarafından aynen kabul edilerek 7079
sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun” 20 kapsamında kanuni düzenleme haline
getirilmiştir.
Bu kapsamda gerçekleştirilen başlıca mevzuat değişiklikleri şu şekildedir:
696 sayılı KHK’nın 83. maddesi, 7079 sayılı Kanunun 78. maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun yukarıda inceleme konusu yapılan ve hizmet satın alma işleminin temel hukuki
dayanağını oluşturan 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) 1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT
Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatları, il özel idareleri,
belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, birlikte veya ayrı
ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler;
merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü, mahalli idare ve şirket bütçelerinden veya döner
sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım
yapamaz ve buna imkân sağlayan diğer mevzuat hükümleri uygulanmaz.
2) Bu bendin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; bu Kanun ve diğer
mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında
belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin
en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik
giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder.
Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği
süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe
bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin
alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir. Hizmet alım sözleşmesi
kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına
dayalı olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılır.
Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine
ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.
18

Örnek olarak bkz. https://www.haberturk.com/ekonomi/is-yasam/haber/1213526-taseron-isciye-kadro-mujdesi, e. t. 16.09.2019
24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
20
08.03.2018 tarih ve 30354 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
19
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3) Kurum, hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı ya da niteliği itibarıyla bu
sonucu doğurup doğurmadığı hususunda (2) numaralı alt bentte sayılan kriterleri ayrı ayrı ya da
birlikte dikkate almak suretiyle usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.”
Bu düzenlemenin ortaya çıkardığı sonuçlar öz olarak şu şekildedir:
-

-

Tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve bunlara bağlı şirketler; personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım
yapamaz,
Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi
hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul
edilmez.

Ancak 696 sayılı KHK’nın 126. maddesi ve 7079 sayılı Kanunun 117. Maddesi ile 375 sayılı Kanuna
eklenen “Ek Madde 20” ile şöyle bir düzenleme yapılmıştır:
“EK MADDE 20- İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli
idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı
sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut
şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla
kuracakları bir şirkete gördürebilir.”
Bu düzenlemeden çıkan sonuç; yerel yönetimler, bunların bağlı kuruluşları ve yerel yönetim
birliklerinin kendilerine ait şirketlerden hizmet alımı yapabileceği biçimindedir. Ancak sonuç
itibariyle bu şirketlerdeki personel de “sürekli işçi” statüsündedir.
696 sayılı KHK’nın 127. maddesi ve 7079 sayılı Kanunun 118. maddesi ile 375 sayılı Kanuna
eklenen “Geçici Madde 23” ve “Geçici Madde 24” ile 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki
hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında
yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibariyle, kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel yönetimler
ve bunların kurdukları birlikler ile bunlara ait şirketlerde alt işverene bağlı olarak çalışan işçilerin
ilgili kamu kurumunun veya yerel yönetimlere ait şirketlerin sürekli işçi kadrosuna geçiş şartları,
yöntemi ve süreci tanımlanmıştır. Bu maddelere ilaveten 01.01.2018 tarihinde Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı
Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya
Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” 21
yayımlanmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet satın alma işlemi neticesinde alt işveren personeli olan
kişilerin, çalıştığı kurumun veya belediye şirketinde daimi işçi statüsünde personeli olma süreci
yukarıda belirtilen hükümlere göre yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Alt işverenin çalıştırdığı
işçilerin kadroya geçişi için (belediyenin sürekli ve geçici işçi kadroları kullanılmayıp) belediye
şirketlerinin kullanılmasında personel giderlerini baskılama amacının büyük etkisi görülmektedir.
Belediyenin kadrolu işçileri arasında sendikalaşma oranı yüksektir ve toplu iş sözleşmeleriyle işçi
ücretleri ve diğer özlük hakları tespit edilmektedir. Taşeron personelin belediye şirketlerinde
çalıştırılması, belediyenin kadrolu işçileriyle farklı ücret ve diğer özlük haklarına sahip olmaları
sonucunu doğurmuştur (Cilavdaroğlu, 2019).

21

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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5. 696 SAYILI KHK VE 7079 SAYILI KANUNUN UYGULAMA SONUÇLARI
2000’li yılların başından günümüze doğru kamuda alt işveren tarafından çalıştırılan kişi sayısında
sürekli bir artışın gerçekleştiği bilinmekle birlikte, bu konuda tutulan düzenli istatistiklere çalışma
kapsamında rastlanmamıştır. Ancak 2014 yılında MHP Mersin milletvekili Ali Öz’ün soru
önergesine verilen 22 Nisan 2014 tarihli cevapta 2004-2013 yılları arasında kamu ve özel sektörde
çalışan taşeron işçi sayısı ifade edilmiştir. Bu cevaba göre, kamuda çalışan taşeron sayısı anılan
dönem içinde 185 katına çıkmışken özel sektörde bu artış 3,5 katla sınırlı kalmıştır. 22 Bu durum Tablo
1’de açıkça görülmektedir.
Tablo 1: 2004-2013 Yılları Arasında Kamu ve Özel Sektörde Alt İşveren
Tarafından Çalıştırılan İşçi Sayısı
Yıllar

Kamu

Özel

Toplam

2004
3.183
178.532
181.715
2005
4.884
222.650
227.534
2006
4. 944
304.126
309.070
2007
6.213
349.220
355.433
2008
7.331
341.019
348.350
2009
7.951
339.998
347.949
2010
19.245
425.295
444.540
2011
44.930
483.655
528.585
2012
249.862
557.494
807.356
2013
590.287
629898
1.220.185
Kaynak: https://www.dogrulukpayi.com/iddia-kontrolu/sencer-ayata/, e. t. 14.09.2019
Tablo 1’de görüldüğü gibi, kamuda alt işveren tarafından çalıştırılan işçi sayısı 2010 yılında sonra
sıçrama yapmıştır. Hizmet satın alma hususunun 2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda
düzenlendiği ve 4857 sayılı İş Kanununun 2003 yılında yürürlüğe girdiği düşünüldüğünde; kamuda
alt işverenlerin istihdam ettiği işçi sayısının 2010 yılı ve sonrasında artmasının belirgin
nedenlerinden söz etmek zor görünmektedir. Hatta kamuda alt işveren uygulamasının ilk yıllarında
bazı sorunlar gözlemlenebilir hale geldiği için literatürde bunlara dikkat çekilmiş 23 ve sistemin
geneline yönelik bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda Güzel (2010) şöyle demektedir:
“Yadsınamayacak diğer bir gerçek ise, alt işveren işçilerinin yeterli hukuki güvenceye sahip
olmayan, bir anlamda emeğin sömürüldüğü bir çalışma ilişkileri düzeninin parçaları konumuna
sokulmalarıdır. Çünkü, alt işveren işçileri sendikal haklardan yoksun olarak ve çoğu kez asgari
ücretle çalıştırılmaktadırlar. Bunun sonucu olarak, işyerlerinde aynı veya benzeri işi yapan işçiler,
iki farklı hukuki statü içine sokulmuş olmaktadırlar.”
Yukarıda belirtilen düzenlemeler doğrultusunda öngörülen 90 günlük süre içinde, alt işveren
personeli olan kişiler ilgili kamu kurum ve kuruluşunun veya belediye şirketinin daimi işçi
statüsündeki personeline dönüşmüştür. Bu şekilde alt işveren personeli iken, kamu kurum ve
kuruluşlarının sürekli işçi kadrosuna ve belediye şirketi kadrosuna geçen kişi sayısının ne kadar
olduğuna bakıldığında, kamuoyunda zaman zaman farklı rakamların telaffuz edildiği görülmektedir.
Ancak 16.04.2018 tarihinde dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
tarafından yapılan açıklamada bu sayı “900.000’i aşan kişi” olarak ifade edilmiştir. Bakanın bu

22
23

Bu konuda daha detaylı bilgi için bkz. https://www.dogrulukpayi.com/iddia-kontrolu/sencer-ayata/, e. t. 14.09.2019
Örneğin Gerek (2007:89-90), “Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet alım ihaleleri kapsamında çalıştırılan alt işveren işçilerinin önemli
sorunları vardır. Uygulamada gerçek anlamda bir alt işveren ilişkisi görülmemekte ve işçilerin sevk ve idaresi ve denetimleri alt
işverenler tarafından değil, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Hizmet alım ihalelerinin yıllık yapılması
zorunluluğu, her yıl ihale sıkıntılarının yaşanmasına, iptallere, hizmetlerin aksamasına ve çalışan işçilerin mağdur olmasına neden
olmaktadır” biçiminde tespit ve değerlendirmelerini ifade etmiştir.

93

IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 October 2019 Bodrum / MUĞLA / TURKEY

açıklamasına, 657 sayılı DMK’nın 4. Maddesinde düzenleme konusu yapılan, 4C’den (geçici
personel statüsünden) 4B’ye (sözleşmeli personel statüsüne) geçişler de dâhil edilmiştir. 24
Bu konuda daha net bir bilgi edinebilmek için kamu personeli istatistiklerine bakmak gerekir. Strateji
ve Bütçe Başkanlığının verilerine göre, 2015’ten günümüze farklı statülerde çalışan personel sayısı
Tablo: 2’de yer almaktadır.
Tablo 2: 2015’ten Günümüze Statüleri İtibariyle Kamu Sektörü İstihdam Durumu
Yıllar
Kadrol Sözleşmel
İşçi
Geçici
Diğer
Toplam
(Aralık Ayı
u
i Personel
Persone
S. İşçi
G. İşçi
İtibariyle)
Persone
l
l
2015
2.894.09 149.133
328.701 28.364
22.741
97.500 3.520.53
1
0
2016
2.854.24 180.377
385.419 22.774
21.490
97.236 3.561.53
3
9
2017
2.831.06 246.294
384.911 19.157
19.645 101.666 3.602.73
2
5
2018
2.862.76 349.618
984.226 52.275
103.298 4.352.18
5
2
2019
2.901.44 392.392
1.110.5
61.720
103.825 4.569.91
(Haziran)
9
30
6
Kaynak: http://www.sbb.gov.tr/kamu-istihdami/, e. t. 05.09.2019
Tablo 2’de görüldüğü gibi, 696 sayılı KHK ve 7079 sayılı Kanun düzenlemeleri ile kamuda çalışan
sürekli işçi sayısı 2017’de 384.911 kişi iken, 2018’de 984.226 kişiye çıkmıştır. Bu durumda alt
işveren personeli iken, ilgili kamu kurumunun veya belediye şirketinin daimi işçi kadrosuna geçen
kişi sayısı 599.315 olmaktadır. 2019 yılında kamuda istihdam edilen sürekli işçi sayısı 1.110.530’a
çıkmıştır. 2018 yılına göre kamuda istihdam edilen işçi sayısı 126.304 kişi artmıştır. Bu artışın
belediye şirketlerine alınan kişilerden kaynaklandığı görülmektedir. Hatta tablo 3’deki veri dikkate
alındığında, kamu kurumlarının istihdam ettiği işçi sayısında 2018’e göre 2019 yılında bir azalma
dan söz edilebilir. Belediye şirketlerinde çalışan işçilere ilişkin sayısal bilgiler Tablo 3’de yer
almaktadır.
Tablo 3: 2015’ten Günümüze Belediye İktisadi Teşebbüslerinde (BİT)
İstihdam Edilen İşçi Sayısı
BİT’lerde Çalışan İşçi
Yıllar
Sayısı
(Aralık Ayı
Toplam
S. İşçi
G. İşçi
İtibariyle)
2015
12.032
3.031
15.063
2016
90.270
0
90.270
2017
99.871
0
99.871
2018
339.717
0
339.717
2019 (Haziran)
473.503
0
473.503
Kaynak: http://www.sbb.gov.tr/kamu-istihdami/, e. t. 05.09.2019
Tablo 2’de görüldüğü gibi, belediye şirketlerinde çalışan sürekli işçi sayısı alt işveren işçilerinin
belediye şirketlerinin kadrolarına geçirildiği 2018 yılında büyük bir artış göstermiştir. Bu artış bir
miktar 2019 yılında da devam etmiştir. 2019 yılında BİT işçisi 133.786 kişi artmıştır. Bu veri 2019
yılının Mart ayında yapılan yerel seçimler öncesinde belediye şirketlerinin önemli miktarda işçi
aldığını göstermektedir.
24

Daha önce değinildiği gibi, 657 sayılı DMK’nın 4/C maddesinde yer alan “geçici işçi” statüsü, 696 sayılı KHK’nın 13. ve yine 7079
sayılı Kanunun 13. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmış, bu statüde istihdam edilenlerin 4/B (sözleşmeli personel) statüsüne geçirilmesi
öngörülmüştür.
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696 sayılı KHK ve 7079 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanması ile kamu kurum ve
kuruluşları açısından 2018 yılı itibariyle hizmet alımından dolayı ortaya çıkan alt işveren uygulaması
son bulmuştur. Dolayısıyla buralarda yaygın olarak temizlik ve güvenlik hizmeti sunan alt işveren
personelinin bu statüden kaynaklanan sorunları, ilgili kurumun/şirketin daimi işçi kadrosuna
geçtikleri için sona ermiştir. Ancak durum alanın tamamen dikensiz gül bahçesi haline geldiği
anlamına gelmemektedir. Daha önce alt işveren personeli olan kişiler daimi işçi kadrosunu elde
etmekle birlikte, ücret sorunları devam etmektedir. Bunun yanında kamu kurum ve kuruluşları
açısından bu personeli etkin ve verimli çalıştırma konusunda birtakım sorunların yaşanması ihtimal
dâhilindedir.

6. SONUÇ
1980’li yıllarda piyasa şartları ve ekonomik gerekliliklere (verimlilik vb.) dayalı olarak yaygınlaşan
alt işveren olgusu, 1988 yılında 657 sayılı DMK’nın 36. maddesinin “yardımcı hizmetler sınıfını”
düzenleyen kısmına eklenen “bu sınıfa dâhil personel tarafından yerine getirilmesi gereken
hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi
ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür”
hükmünden sonra kamu kurum ve kuruluşları için de söz konusu olmaya başlamıştır. Bunu takiben
2002 yılında kabul edilen yeni İhale Kanunu ve 2003 yılında yürürlüğe giren yeni İş Kanunu kamu
açısından alt işveren olgusunun hukuki zeminini güçlendirmiştir.
2000’li yılların başından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında özellikle temizlik ve bakım,
güvenlik, yemek hizmetleri alanında hizmet satın alma uygulaması gelişerek devam etmiştir. Ancak
bu uygulamanın yaygınlaşması ile birlikte, alt işverenin personeli olarak çalışan işçilerin özlük
hakları, iş güvenceleri, ücret durumu konusunda birtakım sorunlar da ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu
sorunları ortadan kaldırmak için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunun da
birtakım değişikliklerin yapıldığı görülmektedir. Özellikle 2014 yılında 6552 sayılı Kanun ile
gerçekleştirilen değişiklikler, alt işverenlerin personeline yönelik izin haklarının iyileştirilmesi,
kıdem tazminatı, ücret ödemenin üst işverenin sorumluluğuna da alınması, ihalelerin 3 yıllık hale
getirilmesi gibi iyileştirmeler içermiştir. Bu iyileştirmeler alandaki tartışmaları sona erdirmemiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında alt işverene bağlı olarak kişi sayısının yüzbinleri bulması, bu kişilerin
taleplerinin politik alanda karşılık bulması sonucunu doğurmuş, 2015 yılı Kasım ayı genel seçimi
sürecinde kamu açısından alt işveren uygulamasına son verilip, alt işveren personelinin fiilen çalıştığı
kurumun kadrosunda daimi işçi statüsünde istihdam edilmesi yaklaşımı hem muhalefet partileri hem
de iktidar partisi tarafından güçlü bir biçimde ifade edilmiştir. Bu şekilde başlayan süreç 2017 yılında
sonuçlanmıştır. 2017 yılında Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan 696 sayılı KHK’de yer alan 83.
madde ile 4734 sayılı İhale Kanunu’nun 62. maddesinde değişiklik yapılmış ve kamu kurum ve
kuruluşları için “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu
doğuracak şekilde alım yapamaz ve buna imkân sağlayan diğer mevzuat hükümleri uygulanmaz”
biçimindeki düzenleme 4734 sayılı İhale Kanunu 62. maddesine derç edilmiştir. Daha sonra 696
sayılı KHK TBMM’de görüşülüp 7079 sayılı Kanuna dönüştürülmüştür. Kamu kurum ve
kuruluşlarındaki alt işveren personeline ilişkin 696 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler, 7079 sayılı
Kanun ile aynen yasalaştırılmıştır.
Hizmet alım işlemi neticesinde kamuda ortaya çıkan alt işveren uygulamasına son verilmesi, alt
işverenin istihdam ettiği personelin bazı temel sorunlarının (iş güvencesi, vb.) ortadan kalkmasına
yol açmıştır. Bu durum olumlu bir gelişme olmakla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarında daimi
işçi kadrosuna geçirilen kişilerin ücrete ilişkin beklentileri henüz karşılanamamıştır. Bunun yanında
orta ve uzun vade açısından konu değerlendirildiğinde şu muhtemel durumlardan söz edilebilir:
1- Bu personelin sorumluluk alanları itibariyle etkin ve verimli bir biçimde çalıştırılması
sağlanabilecek midir?
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2- Toplu iş sözleşmesi süreci başladığında, kamudaki ücret dengesinin bozulmasına yol açacak
taleplere dur denilebilecek mi? İşçilerin sahip olduğu grev hakkının bu konuda onlara bir
avantaj sağladığı açıktır.
3- Daimi işçi kadrosuna alınan personelin emeklilik istifa vb. sebeplerle boşalttığı kadrolara
yeni işçi alımında politik baskı vb. durumlar söz konusu olacak mı yoksa ehliyet ve liyakat
ilkesi doğrultusunda mı işlem yapılacak?
4- Belediyelerde belediye işçileri ile belediye şirketi işçileri arasındaki özlük hakkı farkının yol
açtığı eşitsizlikler orta vadede yine bir sorun haline gelme ihtimalini içinde barındırmaktadır.
Bu soruların gerçekleşecek cevaplarına göre orta ve uzun vadede pozitif veya negatif bir sonuç ortaya
çıkacaktır.
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AB İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM VE ERZİNCAN ÖRNEĞİ
EU EMPLOYMENT PROJECTS, EMPLOYMENT AND ERZİNCAN
CASE
Murat ÇETİN*

ABSTRACT
European Union Council Regulation (1085/2006 dated), the Financial Instrument for Pre-Accession
(IPA) as well as for the other candidate and potential candidate countries constitute the basis for
Turkey. The main objective of the IPA is to assist the participating countries in confronting the
problems of European integration and in carrying out the necessary reforms to comply with the
Copenhagen criteria for EU membership. The priority axis 1 of the Operational Program for
Promoting Youth Employment in Sectoral Investment Areas funded under IPA is for employment
purposes. PYE-II Operation was implemented by İŞKUR and its overall objective is to attract and to
retain more people in employment by promoting youth employment and decreasing unemployment
rate of young people. Within this framework, the purpose of the Operation is to increase the
employability of the young people while promoting their integration into the labour market.
Innovations in Auto Repair, Young Generations and New Horizons project was realized within the
scope of the Grant Scheme for Promoting Youth Employment in Sectoral Investment Areas (PYE
II). In this study; The contributions and effects of Innovations in Auto Repair, Young Generations
and New Horizons to employment in automotive repair sector were explained.
Keywords; EU Grants, Project, Youth, Employment

ÖZET
Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü(1085/2006 sayılı), Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) diğer
aday ve potansiyel aday ülkeler için olduğu gibi Türkiye için de temelini oluşturmaktadır. IPA’nın
temel amacı katılımcı ülkelere Avrupa bütünleşmesinin sorunları ile yüzleşmede ve AB üyeliği
Kopenhag Kriterlerine uyum sağlamak için gerekli reformları gerçekleştirmede yardımcı olmaktır.
IPA altında fonlanan, Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu,
programının 1 numaralı öncelik ekseni olan istihdam için yapılmaktadır. Sektörel Yatırım
Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi( PYE II) Hibe Programının temel hedefi genç
istihdamını destekleyerek ve gençlerin işsizlik oranını düşürerek daha çok kişinin istihdam edilmesi
ve istihdamda tutulmasını sağlamaktır. PYE-II Operasyonu İŞKUR tarafından yürütülmüştür ve
genel amacı, gençlerin istihdamını teşvik ederek ve gençlerin işsizlik oranlarını azaltarak istihdamda
daha fazla insanı çekmek ve elde tutmaktır. Bu çerçevede, Operasyonun amacı gençlerin istihdam
edilebilirliğini artırmak ve işgücü piyasasına entegrasyonlarını teşvik etmektir. Oto Tamirciliğinde
Yenilikler, Genç Kuşaklar ve Yeni Ufuklar projesi, Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının
Desteklenmesi( PYE II) Hibe Programı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada; Oto
Tamirciliğinde Yenilikler, Genç Kuşaklar ve Yeni Ufuklar projesinin otomotiv tamirciliği sektörde
istihdama katkıları ve etkileri açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler; AB Hibeleri, Proje, Genç, İstihdam
--------------------------------------------------------------------*Prof. Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi , mcetin@erzincan.edu.tr
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1. GİRİŞ
İstihdam hedefli AB hibe programları Türkiye’deki gençlerin istihdamına katkı sağlamak ve işgücü
piyasasındaki temel problemlerini azaltmak amacını taşımaktadır. IPA başlığı altında fonlanan
“Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi” Operasyonu, İKG OP’nin 1
numaralı önceliği istihdamın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Programın temel hedefi,
genç istihdamını destekleyerek ve gençlerin işsizlik oranını düşürerek daha çok kişinin istihdam
edilmesi ve istihdamda tutulmasıdır. Konsey Tüzüğü (2010-2018) doğrultusunda gençlik alanında
Avrupa işbirliği çerçevesinde, bu program gençler için daha fazla ve eşit fırsatlar yaratılmasına,
gençlerin istihdamının artırılmasına, genç istihdamının desteklenmesi ve okuldan işe geçişi
kolaylaştırılması için ilgili ulusal ve yerel aktörler arasında işbirliğinin gerçekleştirilmesine katkı
sağlamak amaçlanmıştır. Bu program aynı zamanda Türkiye’deki gençlerin işgücü piyasasındaki
temel problemlerini azaltmak amacını taşımaktadır(ÇSGB, 2013). Türkiye’nin demografik yapısı
genç nüfusu bakımından bazı önemli özellikler göstermekte olup, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
(ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 82.003.882, 15-24 yaş
grubundaki genç nüfus12.971.396 olarak belirlenmiştir. Bu verilerine göre, genç nüfus, toplam
nüfusun yüzde 15.8’ine karşılık gelirken bu genç nüfusun, %51,2’sini genç erkek nüfus, %48,8’ini
ise genç kadın nüfus oluşturmaktadır. İşgücü İstatistikleri, Mart 2019 İşsizlik oranı %14,1
seviyesinde gerçekleşmiş, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı
Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi
olmuştur. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7,5 puanlık artış ile %25,2 olurken,15-64 yaş
grubunda bu oran 4 puanlık artış ile %14,3 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam edilenlerin sayısı 2019
yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 704 bin kişi azalarak 27 milyon 795 bin
kişi ile istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış göstererek %45,4 olarak belirlenmiştir. Gençlerde işgücü
araştırması sonuçlarına göre; işsizlik oranı, 2017 yılında %20,8 iken 2018 yılında %20,3 olarak
gerçekleşmiştir. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak %17,6 olurken,
genç kadınlarda bu oran bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak %25,3 olmuştur. Hanehalkı işgücü
araştırması sonuçlarına göre; gençlerde istihdam oranı bir önceki yıla göre incelendiğinde; gençlerin
istihdam oranı 2018 yılında 0,7 puan artarak %35 olmuştur. Genç istihdamı cinsiyete göre
incelendiğinde; istihdam oranının genç erkeklerde 1 puan artarak %46,4 ve genç kadınlarda ise 0,4
puan artarak %23,4 olduğu görülmektedir. Genç istihdamı sektörlere göre incelendiğinde ise;
istihdam edilen gençlerin %16,6'sının tarım sektöründe; %30'unun sanayi sektöründe; %53,3'ünün
ise hizmet sektöründe yer aldığı görülmektedir. İstihdam edilen genç erkeklerin %14,1'inin tarım
sektöründe, %36'sının sanayi sektöründe, %49,9'unun hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç
kadınların %21,8'inin tarım, %17,9'unun sanayi, %60,4'ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı
görülmektedir. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2018 yılında %24,5 olmuş, bu oran
genç erkeklerde %15,6, genç kadınlarda ise %33,6 olarak belirlenmiştir. Mart 2019 döneminde
herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı
dönemine göre 1,5 puan artarak %33,9 olarak gerçekleşmiştir. Tarım dışı sektörde kayıt dışı
çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak %23,1 olmuştur(TUİK,
2019).
Yüksek düzeydeki bu genç işsizlik durumu, gençlerin işgücü piyasasına girişinde bir engel oluşturan
bir dizi sebeple ilişkilendirilmektedir. Genç işsizliğine neden olan en önemli ekonomik, sosyal ve
kurumsal sebepler arasında, bütünsel istihdam politikalarının ve genç istihdamını destekleyici
hizmetlerin eksikliği gelmektedir. Okuldan işe geçişte karşılaşılan sorunlar (gençlerin okuldan işe
geçiş sürecinde iş bulmalarına yardımcı olacak yapısal bir sistemin eksikliği, iş deneyimi eksikliği,
vb.), yetersiz iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, yatırımlar/işgücü talebi ve mesleki eğitim
arasındaki uyumsuzluk önemli bir faktördür. Üniversiteler ve sanayi arasındaki yetersiz bilgi akışı,
öğrencileri ve üniversite mezunlarını desteklemede rehberlik ve danışmanlık mekanizmasının
yetersiz kalması, iş fırsatları hakkında bilgi sağlama mekanizmasının yetersizliği yer almaktadır.
“Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi” (PYE II) Hibe Programı yukarıda
bahsedilen sorunların üzerine eğilerek proje eğitimleri sonucu daha fazla istihdam edilebilir bir genç
nüfusun yaratılmasına ve eğitim/öğretim ve işgücü piyasasının ihtiyaçları arasında daha güçlü bir
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bağ oluşturarak genç işsizliğinin azaltılmasına katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Ayrıca, 06.04.2012
tarihinde Yatırımlarda Devlet Desteği altında yapılan teşvik sisteminin de katkı yapması için bölgesel
teşviklerden yararlanacak yatırım alanları gözden geçirilmiş ve sektörel yaklaşım ve il bazında revize
edilmesini desteklemiştir. Bu teklif çağrısı için büyük önem arz eden ve sunulan proje tekliflerinin
yeni teşvik sistemi ile uyumlu olmaları yüksek oranda sağlanmıştır(İşkur, 2016).

2. ERZİNCAN VE OTO TAMİRCİLİĞİNDE YENİLİKLER, GENÇ KUŞAKLAR VE
YENİ UFUKLAR PROJESİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı kapsamında “Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe
Programı” yürütülmektedir. Türkiye İş Kurumunun Operasyon Faydalanıcısı olarak yürüttüğü hibe
programı kapsamında; gençlerin istihdam edilebilirliğinin geliştirilmesi, girişimcilik becerilerinin
arttırılması ve bu yönde rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu
başlık altında uygulanan 12 ay süreli Oto Tamirciliğinde Yenilikler, Genç Kuşaklar ve Yeni Ufuklar
projesidir. Projenin genel amacı; aktif işgücü piyasası hedeflerine göre, Erzincan’da büyüme
potansiyeline sahip motorlu taşıt tamirciliği alanında gençlerin kalifiye eleman olmalarını
sağlayarak, istihdam edilebilirliği, istihdamda kalmaları ve genç işsizlik oranını azaltılması ile
Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesine katkı sağlamaktır. Projenin özel
amacı ise, aktif işgücü piyasası ilgi alanlarından otomotiv sektörü ile işbirliği, sektörlerdeki genç
çalışanların mesleki eksiklerinin giderilmesi, çalışan gençlerin istihdamının sürekliliği, mesleki
eğitimler ile gençlerin meslek sahibi kalifiye eleman olmaları, girişimcilik eğitimi ile girişimcilik
becerilerini geliştirerek iş kurabilecek bir eğitim düzeyine gelmeleri, gençlerin iş başı eğitimleri ile
iş hayatına oryantasyonu üniversite ve sanayi sektörel alanları arasında işbirliği kültürünün oluşumu,
mesleki eğitimler sonunda staj uygulamaları ile okuldan işe geçişi hızlandırmak, genç işsizlik oranını
azaltarak Erzincan ilimizde daha çok kişinin istihdam edilmesi ve istihdamda kalmalarının
sağlanmasıdır. Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Erzincan, 2018 yılı merkez il nüfusu 159589 ve 8
ilçesi ile beraber 231.511 nüfusa sahiptir(TUİK, 2018). Başlıca geçim kaynakları tarım ve
hayvancılık olan Erzincan, sanayileşme açısından çevre iller gibi yeterli gelişme gösterememiştir.
Türkiye’de; deprem felaketinin en fazla olumsuz etki yaptığı ve il potansiyellerinin tükenmesinde
etkin rol oynadığı dikkate alındığında; Erzincan ilinin dinamik bir yapıya kavuşmasında ve rekabet
edebilirlik düzeyinin yükselmesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi önemli bir misyona
sahiptir. Üniversitemiz, bu misyonu gereği projemiz ortakları Erzincan Ticaret Sanayi Odası ve
Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği üyesi ticaret ve sanayiciler, esnaflar, işsiz veya işlerini
geliştirmek isteyen genç kadın ve erkeklere yönelik sürdürülebilir gelişim ve bilgilenme amaçlı örnek
teşkil edecek değişik mesleki eğitim ve gelişim programlarını içeren projeler yapmaktadır. Oto
Tamirciliğinde Yenilikler, Genç Kuşaklar ve Yeni Ufuklar Projesi “Sektörel Yatırım Alanlarında
Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (PYE II)” teklif çağrısının özel hedeflerinden;
gençlerin istihdam edilebilirliğini, gençlerin girişimcilik becerilerini, işgücü talep ve arz taraflarının
ilgili aktörleri arasında sürdürülebilir işbirliğini, genç istihdamını destekleyici profil çıkarma,
oryantasyon, eğitim, danışmanlık, iş deneyimi ve eşleştirme hizmetlerini içeren bütüncül hizmetleri,
okuldan işe geçişi ve üniversite ve sanayi arasında daha güçlü bir bağlantının oluşturulmasını
sağlayacak tüm faaliyetleri içeren bir özellik arz etmektedir. Proje; teklif çağrısının temel hedef
gruplarından; üniversite mezunu, lise mezunu, düşük öğrenim düzeyine sahip, okulu terk eden,
eğitimine halen devam eden işsiz 75 gencin Oto Tamirciliği sektörüne kazandırılmasını
hedeflemiştir. Proje hedef kitlesi olan gençler istihdam için 6 Nisan 2012 tarihli Yeni Teşvik Sistemi
Kapsamında yapılacak sektörler içinde yer alan Otomotiv (Üretim, onarım ve bakım vb.) sektörü
temel alınarak eğitilmiştir. Bu proje uygulaması süresinde ve devamında Erzincan Üniversitesi; yerel
yönetimler, işçi ve işveren örgütleri, meslek odaları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve şirketler
(iştirakçi olarak) gibi ilgili aktörlerin ortak ve tamamlayıcı faaliyetleri ile kurumlar arasında sinerji
yaratarak genç istihdamı ve girişimciliğini artırmak amaçlı faaliyetlerin gelişimini sağlamak için
gereken her türlü bilgi ve paylaşımın yapılması noktasında görüş birliğinin olması sürdürülebilirliği
sağlayacak en önemli faktör olarak görülmüştür.

99

IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 October 2019 Bodrum / MUĞLA / TURKEY

Erzincan Oto Tamirciler Odası 2017 kayıtlarına göre motorlu taşıtlar bakım ve tamiri yapan 365
işyeri vardır ve sektörde 365 işyeri sahibi usta, 350 ücretli usta-kalfa ve 75 çırak olmak üzere 745
kişi çalışmaktadır. Bu işyerlerinden 270 işyeri motorlu taşıtların bakım ve onarım, 42 işyeri oto
kaporta, 45 işyeri oto boya işleri ve 13 işyeri de oto yedek parça satış işleri yapmaktadır. Erzincan
oto tamirci esnafı 2009 yılı itibarı ile yeni sanayi sitesine taşınmıştır ve yeni sanayi sitesinde 150180 m2kullanım alanına sahip 426 yeni işyeri vardır. Yeni sanayi sitesindeki oto tamirci esnafının bir
kısmı 2-3-4 işyerini birleştirerek işyerlerinin kullanım alanlarını 450-500 m2 kullanım alanına
çıkarmışlardır. Yeni sanayi sitesine taşınma ve daha büyük işyerlerine sahip olma tüm esnafın işini
büyütme planları yapmasını teşvik etmekte ve sektörde iş hacminin büyümesine bağlı olarak mesleki
eğitim almış genç kuşakların sektörde istihdamı için bir fırsat yaratmaktadır. Genelde işyeri sahipleri
45-50 yaşın üzerinde olup geleneksel usta çırak usulü ile herhangi bir mesleki teknik eğitim
almaksızın usta olmuşlardır ve teknolojik test cihazlarını kullanmakta sıkıntı çekmektedirler.
Ülkemizde genel olarak motorlu taşıtların bakım ve onarımları mesleki gelişmeleri takip edemeyen
tamirciler tarafından yapılmakta ve oto tamirci esnafı otomotiv endüstrindeki hızlı gelişmelere uyum
gösterememektedir. Bu sebeplerden dolayı taşıt sahipleri servis hizmetleri için daha ziyade yetkili
servislerden hizmet almayı tercih etmekte olduğundan bu durum mevcut oto tamircilerinin rekabet
gücünü azaltmaktadır. Bu nedenle bilgisayar kontrollü cihazları kullanma yeteneğine sahip genç
kuşakların mesleki eğitimler sonucunda kalifiye elaman olarak oto tamirhanelerinde istihdamı ile bu
problemin çözüleceği düşünülmektedir. MYO düzeyinde eğitim almış gençlerin motorlu taşıt test
cihazları, arıza tespit cihazı ve ekipmanlarını kullanabilmekte oldukça yeterli olması ve mesleki
eğitimlerle kalifiye eleman haline gelmeleri ve istihdam artışı sağlanması planlanmıştır. Projemiz
2006-2007 yıllarında yapılan Eğitimli Tamirci, Temiz Taşıt ve Temiz Çevre isimli AB hibe
projesinin devamı özelliğini taşımaktadır. Motorlu taşıtlar; temel kirleticilerdir ve çevre-hava kalitesi
üzerindeki olumsuz etkileri de sürekli artmaktadır. EPA’nın(Environmental Protection Agency)
2010 tahminlerine göre hava içindeki hidrokarbon emisyonlarının %52 si ulaşım araçlarından
kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan; motorlu taşıt merkezli kirletici emisyonların çevre kirliliği
üzerindeki etkilerinin azaltılmasında eğitilmiş insan faktörü, kullanılan motorlu taşıtlar, test ve ayar
cihazları kullanımı önemli rol oynamaktadır. Erzincan’da oto tamirci esnafının modernizasyonu
esnafın mesleki eğitimler ile güçlenmesi ve yeni teknolojileri kullanabilme yeteneğine sahip genç
kuşakların eğitilerek sektöre kazandırılmasından geçmektedir. Şu an sektörde 365 işyerinde çalışan
sayısı 745 olup geçen yıllara göre çalışan çırak sayısında azalma vardır. Bu işyerleri sahiplerinin
ifadesine göre; yeni değişim süreci ile mevcut 365 işyerinin 1/3 kadarında çalışan sayısındaki 1
kişilik istihdam artışı olabileceği ve buda sektörde 132 kişinin istihdam edilebileceği anlamına
gelmektedir. Bu sektörde istihdamın %17 civarında artması demektir ve proje eğitimine katılan
kursiyerlerin oto tamirciliği alanında istihdamı ile sektörde istihdamın yaklaşık %10 artacağı tahmin
edilmektedir. Proje faaliyetlerinin sonucunda gelecek yıllarda oto tamirci esnafının nitelikli hale
gelmesi, sektör çalışanlarının gençleşmesi ve büyük bir değişim içinde olan motorlu taşıtlardaki
değişimleri adapte olma hızı yüksek genç ustalar yetişecektir. Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine
göre; Türkiye’de 2019 Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 922 bin 164 adet
taşıt bulunmaktadır. Bu taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14'ünü motosiklet,
%8,2'sini traktör, %3,7'sini kamyon, % 2,1'ini minibüs, %1'ini otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı
oluşturmaktadır. 2018 yılı verilerine göre Erzincan’da bulunan toplam taşıt sayısının 60084 olduğu
dikkate alındığında sektördeki araç sayısı ve dolayısı ile müşteri sayısında sürekli artış meydana
gelmektedir. Bu ilimizdeki taşıt sayısındaki artış istihdam için kalifiye eleman ihtiyacının bir
göstergesi olarak kabul edilebilir. Motorlu taşıt sektörü çok hızlı bir teknolojik değişim içindedir ve
bu hızlı değişim motorlu taşıtı oluşturan sistemlerin bakım, onarım, değişim ve yedek parça
sektörünü de değiştirmiştir. Standart donanımlı bir otomobilin yaklaşık 10000 parçadan meydana
geldiği dikkate alındığında klasik servis anlayışı ve tamir işlemlerinin artık geçerliliğinin kalmadığı
görülmektedir. Taşıtlardaki hızlı değişime bağlı olarak oto tamirciliğindeki meslek grupları artık iç
içe geçmiş bir yapıya dönüşmüştür. Nitelikli olmayan standart dışı, teknolojik düzeyde olmayan yan
sanayi ürünü yedek parçalar hem işyeri sahipleri ve hem de müşteri açısından problemlere ve maddi
kayıplara sebep olmaktadır. Taşıt ve model çeşitliliğindeki artış sektörün kullandığı yedek parça
çeşitliliğini de artırmıştır. Bu nedenle sektörde kaliteli yedek parça temini, talebi, yedek parça
siparişi, depolanması tasnifi, yedek parça giriş ve çıkış envanterinin düzenlenmesi büyük bir iş yükü
getirmektedir. Yedek parça depolanması oto tamirci esnafına büyük bir mali yük getirmekte
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dolduğundan iş talebine bağlı olarak yedek parça temini sektörde tamirci esnafının iş yükünü
azaltacak oto yedek parça temini ve satışı elemanlarına ihtiyaç vardır. Bu uygulama ile tamirhaneler
hem kurumsallaşacak ve hem de yedek parça temini ve satışı kayıt altına alınacağından kayıt dışı
mali kayıplarda önlenecektir.

3. PROJE HEDEF GRUPLARI VE EĞİTİMLERİ FAALİYETLERİ
Proje de Hedef Gruplar olarak; Meslek Yüksekokulu mezunu veya öğrencisi 25 genç, Okul çağı
geçmiş çıraklığa müsait 15 yaşından büyük 15 genç, halen çırak olarak otomotiv tamirhanelerinde
çalışan 15 genç ve lise veya dengi okul mezunu 20 genç olarak seçilmiştir. Proje Eğitimleri
Faaliyetleri olarak;
1. Girişimcilik eğitimi(72 saat),
2.İş başı ve kariyer danışmanlığı eğitimi(28 saat),
3. Otomotiv Elektromekanikerliği meslek eğitimi (400 saat),
4.Otomotiv Gövdeciliği ve Boyacılığı meslek eğitimi (400 saat),
5. Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı meslek eğitimi (384 saat),
6. Sanayi stajı eğitimi(160 saat/1 ay)
7. Seminer ve konferanslar(6 adet),
8.Sektörel teknik inceleme gezileri(2 adet) olarak planlanmış ve 1 gezi yapılmıştır.
Projenin hedef kitlesi olan 15-29 yaş arasında eğitim düzeyi farklı 75 genç hedeflenmiş, proje
eğitimlerini 68 genç tamamlamıştır. Proje kapsamında 3 farklı modülde mesleki eğitim ile motorlu
taşıt tamirciliğinde kalifiye eleman olarak sektörde istihdam için yeterli donanıma sahip elemanlar
olarak istihdama hazır hale gelmişlerdir. Proje eğitimleri kapsamında 68 genç 72 saat süreli
Girişimcilik ve 28 saat İş başı ve kariyer danışmanlığı eğitimi almıştır. Otomotiv
Elektromekanikerliği meslek eğitimi; Klasik oto tamirciliğinde ayrı meslek grupları olan motor
tamiri, elektrik ve oto elektroniği ile birleşerek bir bütün haline gelmiştir. Bu modülde mesleki
dersler olarak toplam 400 saat, günlük 8 saat olarak planlanmıştır ve 50 işgünü mesleki eğitim almış,
22 genç motorlu taşıt elekromekanikerliği eğitimini tamamlamıştır. Otomotiv Gövdeciliği ve
Otomotiv Boyacılığı meslek eğitimi; Motorlu taşıt sektöründeki değişimlere bağlı olarak oto gövde
ve oto boya teknolojileri de bir bütünleşik bir yapıya dönüştüğünden projemizde ikinci meslek grubu
da Oto Kaporta ve Oto Boya teknolojilerinin bir bütün olarak anlatıldığı bir eğitim programı olarak
ve toplam 400 saat dersten oluşan bir modül olarak anlatılmış, bu eğitimler günlük 8 saat olarak
planlanmıştır ve 50 işgünü mesleki eğitimi 24 genç tamamlamıştır. Oto Yedek Parça Satış
Elemanlığı meslek eğitimi; sektördeki hızlı değişim, taşıt ve model çeşitliliği oto yedek parça
çeşitliliğini de hızla değiştirerek bir uzmanlık haline getirdiğinden oto yedek parça sipariş, alım,
stoklama ve satımı sektörde bu alanda eleman istihdam için eğitimli personele ihtiyaç olduğunu
göstermektedir. Bu amaçla projemizde 25 kişilik lise ve MYO mezunu genç grubun bu alanda
eğitilmesi ile istihdam edilebilirliği hedeflenmiştir. Eğitim modülü dikkate alınarak toplam 384 saat,
günlük 8 saat olarak planlanmış ve 48 işgünü mesleki eğitim verilmiştir, 21 genç(9 bayan) kursiyer
eğitimi başarı ile tamamlanmıştır. Mesleki eğitim sonunda kursiyerler ilgili meslek alanlarında
Tamirciler Odası üyesi işyerleri ve ilimizdeki yetkili taşıt satışı ve servisi yapan işletmelerde 1 ay
süreli 160 saatlik staj eğitimlerini tamamlamışlardır. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Girişimcilik Ofisi Ve Kariyer Danışmanlık Merkezi kurulmuş 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde
255 MYO öğrencisine kariyer danışmanlığı hizmeti verilmiştir ve merkez faaliyetine devam
etmektedir.

4. PROJENİN İSTİHDAM DÜZEYİ VE SEKTÖR ETKİSİ
Proje, Yeni Teşvik Sistemi Kapsamındaki sektörlerden Otomotiv (Üretim, onarım ve bakım vb.) alt
başlığına hitap etmiştir. Proje; Genel Beceri Eğitimleri, Rehberlik ve Danışmanlık, Mesleki Eğitim,
Girişimcilik Eğitimleri, Okuldan iş hayatına geçiş faaliyet başlıklarına uygun faaliyetleri kapsamıştır.
Erzincan MYO bünyesinde proje faaliyeti olarak kurulan Girişimcilik Ofisi Ve Kariyer Danışmanlık
Merkezi girişimcilik, mesleki rehberlik ve kariyer eğitimlerine devam ederken aynı zamanda proje
kursiyerlerinin işgücü piyasasındaki istihdam ve başarı performanslarını proje eğitimleri sonundan
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itibaren 3 yıl boyunca 2019 yılı sonuna kadar izlemiştir. 2019 yılı Temmuz ayı itibarı ile istihdamdaki
kursiyer sayısı 16 olup aşağıdaki tabloda ile istihdam edildikleri kurumlar verilmiştir. Oto Tamirciler
sitesindeki işyerlerinde çok az sayıda bayan çalışmaktadır. Özellikle ofis ve bürolarda çalışma
ortamlarında bayan çalışan sayısının artması hedeflenmiştir. Bu amaçla; Oto Yedek Parça Satış
Elemanlığı meslek eğitimine MYO mezunu 9 genç bayanın da eğitimlere katılımı sağlanmış, 6 genç
bayan kursiyer projenin stajı sonunda istihdam edilmiştir. Projenin istenilen düzeyde başarı ve
tanınırlığa ulaştığı takdirde, Erzincan’da diğer faaliyetleri de gündeme getireceği ve örnek teşkil
edeceği düşünülmektedir.

5. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
-Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu” kapsamında
uygulanan bu proje ile oto tamircilerinin iş kapasitesi, mesleki bilgi ve iş kalitesine katkı yapılmıştır.
-Otomotiv servis ve tamirciliği sektöründe; ekonomik kalkınma, rekabet, çevre koruma bilincinde
artış, uygun şartlarda işyeri düzenleme düşüncesi oluşmuştur ve ekonomik iyileşme ile toplumun
yaşam kalitesinin gelişmesine katkısı gelecek yıllarda etkisini gösterecektir.
-Projenin hedeflediği gençlerin ve sektörde çalışan gençlerin eğitilerek sektöre kazandırılması
sonucunda; oto tamircilerinin oluşturduğu hedef kitlede insan kaynaklarının gelişimine katkı
sağlanırken, çalışanların sektörde iş kaybetme riski azalacaktır.
-Yeni sanayi sitesine taşınan ve iş kapasitesini büyütmeyi amaçlayan, bu nedenle de iş büyütmenin
kalifiye genç çalışanlar ile gerçekleşeceğini özümseyen oto tamirci esnafına istihdam için fırsat
sağlanmış ve sektörde 15 kursiyer kayıtlı olarak istihdam edilmiştir.
-Kursiyerlerin gelecek 3 yıl içinde en az yarısının Erzincan ili ve diğer illerimizde sektörde istihdam
edileceği tahmin edilmektedir.
-Oto tamir sektöründe, motorlu taşıt test ve ayar cihazları kullanımı eğitim faaliyetleri sonucunda
başarı düzeyi etkilerinin devamı ve sürdürülebilirliği, hedef kitlede oluşacak rekabet, girişimcilik
ruhu, kayıtlı istihdama geçişin önemi ve çevre bilinci konularında gelişme olmuştur.
-Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu çerçevesinde; oto
tamirciliğinde gençlerin istihdam artışı ile insan kaynaklarının geliştirilmesi, eğitim kalitesinin
iyileştirilmesi ve oto tamircilerinde mesleki bilgi gelişimi sağlanmıştır.
-Proje sonuçları ile oto tamirciliğinde modern ve teknolojik test cihazlarını kullanabilen eğitimli
işgücünün yanında, rekabet edebilme ve işini geliştirme noktasında hedef kitleyi tetikleyecektir.
Teşekkür; bu araştırma, sözleşme makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı–Avrupa Birliği
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,
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08/02/2013 tarihinde yayınlanan Teklif Çağrısı Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının
Desteklenmesi (PYE II) İnsan Kaynakları Geliştirme Operasyonel Programı IPA Bileşeni IV.
kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından Oto Tamirciliğinde Yenilikler, Genç
Kuşaklar ve Yeni Ufuklar projesi sonucunda yapılmıştır. Yazar(proje koordinatörü), çalışmaya
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İŞ TATMİNİ ALGISI: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARA
YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
PERCEPTION Of JOB SATISFACTION: A RESEARCH On
WORKERS In The CONSTRUCTION SECTOR
Gülten DEMİRAL 1, Mustafa SOBA2, Şevket SOBA3, Esra TEMEL4

ABSTRACT
Job satisfaction with attitude towards a job. The working environment of the workplace will affect
this attitude as well as the characteristics of the employees. The attitude-oriented work developed by
multiple employees towards the workplace is the determinant of job satisfaction. A number of factors
affecting job satisfaction; salary, education, promotion, reward, justice, social security, leave,
ergonomic design.
This study is divided into two parts: theoretical and practical. Theoretically room cleaning job
satisfaction, importance, while in practice cleaning job satisfaction, job satisfaction, a construction
company operating in the provinces of Konya and the ongoing status of staff working at construction
sites operating in Turkey were examined. When the literature is examined, service delivery can work
according to the results as it is processed. The topic of the satisfaction of the construction sector
employees going on this holiday was addressed. It will not spread. The adapted scale was applied to
the construction company personnel by face to face survey method. The data obtained were analyzed
by SPSS 23 program planning. The research also applied frequency analysis for the analysis of
Cronbach's Alpha (reliability analysis) and analysis of demographic variables. Functional variables
were analyzed by a sample t-test method. It has been concluded that employer should be in this area
for job satisfaction of employees and for the job satisfaction of employees.
Key Words: Job Satisfaction, Individual Factors, Organizational Factors, Construction Sector,
Personnel.
ÖZET
İş tatmini bir işe karşı tutum ile ilgilidir. İşyerinin çalışma koşulları bu tutumu etkileyeceği gibi
çalışan personellerin karakteristik özellikleri de bu tutumu etkilemektedir. Birden fazla çalışanın
işyerine karşı geliştirdiği tutum ortalaması iş tatminin belirleyicisidir. İş tatminine etki eden bir takım
faktörler; maaş, eğitim, terfi, ödül, adalet, sosyal güvence, izin, ergonomik koşulları olarak
sıralanabilir.
Bu çalışma, teorik ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Teorik bölümde iş tatmini
kavramı, önemi, iş tatminini etkileyen faktörlere dair literatür incelenmiştir. Uygulamada ise,
Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir inşaat firmasının Konya ilinde faaliyet gösteren ve devamlı
statüde çalışan şantiye personelinin iş tatmini incelenmiştir. Literatüre bakıldığında özellikle hizmet
sektöründe iş tatmini konusunda çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır fakat emek yoğun bir sektör
olan ve doğası gereği ağır çalışma koşullarına sahip inşaat sektörü çalışanlarının iş tatminine dair
çalışmalar azdır. Bu amaçla çalışmada inşaat sektörü çalışanlarının iş tatmini konusu ele alınmıştır.
Araştırmanın en önemli kısıtı tek bir işletme üzerinde uygulama yapıldığı için sonuçların genele
yayılamayacağıdır. Araştırma kapsamında iş tatminini etkileyen bireysel ve örgütsel faktörleri
incelemek üzere ilgili literatürden uyarlanan ölçek, yüz yüze anket yöntemiyle inşaat firması
personeline uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23 programı kullanılarak analiz edilmiştir.
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Araştırma da Cronbach Alpha (güvenilirlik analizi) ve ardından demografik değişkenlerin analizi
için frekans analizi uygulanmıştır. Fonksiyonel değişkenler ise one samples t-test yöntemiyle analiz
edilmiştir. Elde edilen bulgular kapsamında izin haklarının artırılması, işgücü yeterliliğinin
sağlanması, çalışma temposunun özel hayatı kısıtlamasının önüne geçilmesinin önemli olduğu ve
çalışanların iş tatmini için işverenin bu kriteri iyileştirmesinin önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Bireysel Faktörler, Örgütsel Faktörler, İnşaat Sektörü, Personel.

1. GİRİŞ
Sanayileşme döneminden itibaren iş dünyasında verimliliği yükseltmek için birçok yöntem
uygulanmıştır. Bu yöntemlerin çalışanlar üzerinde nasıl bir etkiye yol açacağı, ruhsal durumlarının
nasıl olacağı araştırma konusu olmuştur. Çalışanların iş ortamında kendilerini huzurlu, emniyet
içinde hissetmeleri ve motivasyonlarını arttıracak imkanların sağlanması iş tatminini sağlayıcı
unsurlar arasından en önemlileridir. Bununla birlikte iş tatmin düzeyi düşük olan çalışanlar ruhsal
açıdan kendilerini kötü hissetmekte ve becerilerini sergileyemedikleri için iş yerinin verimliliği
düşmektedir. Hem çalışanların iş tatminini sağlamak hem de işyerinde verimliliğe ulaşmak için en
uygun yöntemi bulmak günümüz rekabet ortamında bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
İş tatmini insan hayatında büyük öneme sahiptir. Çünkü insanlar günlük hayatının büyük bir
bölümünü işyerinde geçirmektedir. Bu nedenle çalıştığı işten memnun olan personelin bu
memnuniyeti sosyal ve toplum yaşamına yansır (İşcan ve Sayın, 2010). Motivasyonu fazla olan
personelin iş tatmini artmakta ve iş tatminin artmasından dolayı çalışan personelin firmaya olan
sadakati yükselmektedir. Bunun sonucunda iş gören devir hızı yavaşlamakta ve işe devamlılık oranı
artmaktadır. İş tatmini azlığı negatif etkiye yol açacağı için çalışan personelin ve firmanın veriminin
azalmasına ve müşterilerin gereksinimlerini geciktirmesine sebep olmaktadır (Uç, 2016).
Günümüz yüksek rekabet şartlarında, işletmelerin hedeflerine ulaşmaları için iş tatmini sağlayıcı
faktörleri tespit edip birtakım düzenlemeler geliştirmeleri gerekmektedir. Bu noktada işletme
yöneticileri tarafından çalışanların kişisel gelişimlerini sağlayacak ortamın oluşturulması, alınan
kararlara katılımın sağlanması, makul düzeyde yetki devri, personelin eğitim ihtiyaçlarının
karşılanması, sosyal amaçlı aktivitelere yeteri kadar önem verilmesi, ergonomik çalışma koşullarının
sağlanması, çalışma temposunun özel hayatı olumsuz etkilemeyecek şekilde biçimlendirilmesi, terfi
olanakları, yeterli izin imkanı, adalet, yeterli düzeyde sosyal güvence imkanları, optimal ücret
politikası, ödüllendirme, motivasyon sağlayıcı faaliyetler, işgücü yeterliliği, sosyal sorumluluk
projeleri gibi konulara önem vermelidir.
İş tatminin önemi konusunun ele alındığı bu çalışmanın teorik kısmında iş tatmininin tanımı, önemi,
iş tatminine etki eden bireysel ve örgütsel faktörlere değinilmektedir. Uygulamada ise özel bir inşaat
firması çalışanlarının iş tatmini algılarının ölçülmesi amaçlanmıştır.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Çalışmanın literatür bölümünde iş tatmininin tanimi ve önemine yer verilmiştir. Literatür taraması
yapılarak iş tatminini etkileyen faktörlerden, bireysel ve örgütsel faktörler ele alinmiştir.

2.1.

İş Tatmini Tanımı ve Önemi

İş tatmini, çalışanların iş hayatındaki tecrübelerine dayanarak ortaya çıkan birtakım olumlu veya
olumsuz tepkilerdir (Turunç ve Çelik, 2012; Bozkurt vd., 2008 ). Çalışanların iş yerinden isteklerinin
sağlandığı yönde iyi bir düşüncede ise iş tatmininden söz edilebilir (Kaplan, 2011). Kişi işinden
tatmin olduğu zaman işine olan bağlılığını arttırır. Fakat iş tatminsizliğine neden olan sebepler yalnız
kişinin çalışmasından ortaya çıkan tatminsizlik olmamakta birlikte, kişinin işinden ayrılıp yeni iş
arayış içinde olmasına neden olur (Delfgaauw, 2005). İş tatmini çalışmadan sağlanan maddi
faydalardan ve çalışanın arkadaşlarıyla beraber ortaya çıkardığı bir yapıttan sağladığı hazzı ifade
ettiği için çalışanların fiziksel ve psikolojik duygularının bir yansımasıdır (Budak, 2006). Kawaguchi
(2002)’ de, yapmış olduğu bir araştırmada iş tatmini olmayan kişilerin iş bırakma ya da iş arama
ihtimalinin fazla olduğunu tespit etmiştir. Rousseau ve McLean, (1993), çalışanların iş tatmini ve
performansına etki eden ücretin önemine değinmiş, verimliliği artırdığını ifade etmiştir.
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İş tatmini, çalışan kişilerin işi doğrultusunda farklı düşünceleri üzerine ortaya çıkardığı bir davranış
durumudur. Bu durum kişilerin ücret, kıdem, motivasyon gibi iç ve dış etkenli nedenlerden
kaynaklanarak olumlu ya da olumsuz bir şekilde meydana gelebilir (Çetin, 2011). İş tatminini
etkileyen faktörler, bireysel ve örgütsel olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. Bireysel
faktörler yaş, cinsiyet, tecrübe, kişilik yapısı gibi demografik özelliklerdir. Örgütsel faktörler; ücret,
motivasyon, kıdem, ödüllendirme, yönetim politikaları gibi faktörlerdir. Bu faktörlere aşağıda
ayrıntılı değinilmektedir.

2.2.

İş Tatminine Etki Eden Faktörler

İş tatminine etki eden faktörler, bireysel ve örgütsel faktörler olarak iki başlık altında incelenir.
Bireysel faktörler, çalışanların yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim gibi kişisel özelliklerinden
oluşmaktadır.
Örgütsel faktörler ise ücret, motivasyon ve kıdem gibi kendisinden kaynaklanmayan işyerinin
tutumuyla ilgili faktörlerdir (Turunç ve Çelik, 2012). Çalışan kişilerin işine duyduğu his ve duyguları
kişinin iş tatmini üzerine etkisi yüksektir. İş tatminine etki eden birçok etken vardır. Bunlardan biri
veya birkaçı karşılanmazsa çalışanın işe olan düşüncesi değişir ve iş verimi azalır. Bu durum devam
ederse çalışan işini bırakabilir (Emre, 2016).

2.2.1. Bireysel Faktörler
İş tatminine etki eden bireysel faktörler, yaş, cinsiyet, medeni durum, ırk ve eğitim düzeyi gibi
faktörlerdir.
Yaş ve Kıdem: Yaş faktörü iş tatmini üzerinde etkili bir faktördür. Yaşla birlikte kıdem sahibi
çalışanların çalışmaya yeni başlayanlara göre iş tatmini yüksektir (Çetin, 2011). İşe duyulan tatmin
yaş arttıkça artmaktadır. Genç çalışanların işyerinde aldıkları sorumlulukların ve sahip oldukları
yetkinin az olması, işe karşı duyulan tatminin de az olmasına neden olmaktadır (Horman, 2010).
Cinsiyet: Cinsiyet ile iş tatmini arasında bağlantı olup olamadığı konusunda birçok araştırma vardır.
Emre (2016)’ e göre; göre erkekler kadınlara göre daha fazla iş tatminine sahiptir. Çünkü erkekler
daha fazla maaşlı işlerde çalışmaktadır. Dabke vd. (2008)’nin Amerika’da yaptığı araştırmaya göre
bir inşaat firmasında çalışan kadınların ücret, imkanlar, iş güvenliğinden çok işin kendisinden tatmin
olduklarını göstermektedir. Kadın çalışanlar için iş arkadaşlarının desteği veya tutumu önemli
değilken, dış mekanda çalışan kadınlar daha çok tatmin olmaktadırlar. Lingard ve Lin (2004)’in
Avustralya’da inşaat sektöründe yaptığı araştırmada ise kadın ve erkeklerin bir arada çalışmasını
destekleyen ve yöneticilerinden destek gören kadınlar işyerine yüksek bağlılık gösterdiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Eğitim: Eğitim terfi ve ücret açısından fark yaratabilecek bir faktördür. Eğitimli bireylerin genellikle
beyaz yaka statüsünde çalıştıkları bu statünün çeşitli yönetsel ve yetkili pozisyonlarda çalıştığı
bilinmektedir. İş yerinde yetki sahibi olma iş tatminini olumlu yönde etkileyecek bir durumdur.
Medeni Durum: Medeni durumun iş tatminini etkilediğine dair çalışmaların yanı sıra etkilemediğine
dair çalışmalar da mevcuttur. Watson’un yaptığı bir araştırmaya göre medeni durum iş tatminini
etkilediğini ifade etmektedir (Porteous, 1997). Gürkan vd. (2017) yaptıkları araştırmada medeni
durum ile iş tatmini arasında anlamlı bir sonuç elde edememişlerdir. Bilgiç’ de (1998) yapmış olduğu
çalışmada, iş tatmini üzerinde medeni durumun etkisi olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Fakat Özkalp
ve Kırel (1996), çalışmasında evli olan çalışanların bekârlardan daha fazla tatminkâr olduğunu
belirtmiştir. Demiral (2019), bankacılar üzerine yaptığı çalışmada bekar banka çalışanlarının evli
çalışanlara göre iş tatmin düzeyinin daha yüksek olduğunu belirtmiştir.

2.2.2. İş ve Örgütle İlgili Faktörler
İş ve örgüt ile ilgili olan faktörler, çalışanların ve örgütün verimliliğinin arttırılması için beklenen
değerlerdir. Bu faktörlerden bazıları aşağıda belirtildiği gibidir.
Ücret: İşletmeler çalışan personellerine hak ettikleri ücreti vermeleri gerekmektedir. Aynı
pozisyonda çalışan kişiler farklı ücrette aynı emeği veriyorsa bu durumun düşük ücret sahibi olan
personel üzerinde bir olumsuzluğa neden olup personelin iş tatminini etkiler ve işletme verimliğini
düşürücü bir etkiye neden olur. Yöneticiler özellikle işletmelerindeki kritik bölümlerde çalışan
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kişilere ücrette kısıntıya gitmemelidir. Bu yüzden firmalar ilgili bölümlerindeki kişiler tarafından
kendi firmasına karşı çeşitli hile ya da usulsüzlüklerle işletme üzerinde yüksek düzeyde maddi ve
manevi birtakım tahribata neden olabilir. Bu da işletmenin zararını artırır.
Motivasyon: Motivasyon, çalışanların işindeki beklentileri karşılandığında ortaya çıkan
memnuniyetlik duygusudur. Çalışanın motivasyonu arttıkça iş tatmini artar (Çetin, 2011).
Kıdem: Kıdem sahibi olma fırsatına sahip olan kişilerin işletmesine karşı bağlılığı yükselip çalışma
isteği artmaktadır. Adaletli bir kıdem düzeni olmayan bir kurumda iş tatmin problemi ortaya
çıkacaktır (Bozkurt vd., 2008).
Ödüllendirme: İdareciler ödül ve çalışmaları adaletsiz bir biçimde dağıtırlarsa çalışanların
performansı olumsuz yönde etkilenir. Eğer bir kurumda varlıklar adaletli bir biçimde dağıtılırsa
kurumsal eşitlik elde edilir (İşcan ve Sayın, 2010).
Yönetim Politikaları: Globalleşme ve yenileşmeyle beraber olarak meydana gelen çeşitli firma
yönetme şekilleri ortaya çıktığı görülmektedir. Firma idare etme şekilleri bakımından farklı
düşünceler bulunmaktadır. Yönetici kişilerin idare etme şekillerine sebep olan bu sistem
personellerin iştirak ve motivasyon seviyelerini etkiler (Uç, 2016). Yönetim politikaları işletmeyi en
uygun bir biçimde idare edecek şeklinde olmalı ve bunu personelleriyle beraber bir bütünleşme
içinde planlayarak buna göre programlar belirlenmelidir.

3. UYGULAMA
3.1.

Araştırmanın Kapsam, Yöntemi ve Kısıtları

Bu araştırma, Çakır İnşaat A.Ş.’ ne bağlı Konya numune hastanesi projesinde çalışan personellerin,
iş tatminlerinin ölçülmesi üzerine yapılan bir çalışmadır. Çalışmaya geçici süreliğine çalışan taşeron
kapsamındaki çalışanlar dahil edilmemiş olup daimi statüdeki toplam 34 çalışan ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yapıldığı 2018 Mart ayında adı geçen inşaat firmasında daimi
çalışan sayısı 34 olup çalışanların tamamına ulaşılmıştır.
Çalışanlarla yüz yüze görüşme yapılarak yöneltilen anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde çalışanların iş tatminini ölçmeye yönelik 15 adet ifade yer almakta olup 5’li likert ölçeği
(1: Kesinlikle Katılıyorum, 2: Katılıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılmıyorum 5: Kesinlikle
Katılıyorum) ile derecelendirilmiştir. İkinci bölümde ise çalışanların demografik bilgilerine yönelik
ifadeler yer almaktadır. Ankette yer alan ifadeler SPSS 23 paket program aracılığıyla analiz
edilmiştir. Bu kapsamda uygulanan istatistik yöntemler frekans analizi, cronbach alpha ve one
sample t test’dir.
Araştırma yapılan inşaat firmasına bağlı şantiyedeki örneklem sınırlı olduğundan ve birden fazla
inşaat firmasına ulaşmanın zorluğundan tüm şantiyelere oranla genelleme yapılamamaktadır.

3.2.

Bulgular ve Yorumlar

Anket formu SPSS 23 paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Demografik değişkenlere yönelik
ifadelere frekans analizi uygulanmıştır. Böylece cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, çalışılan
pozisyon, kıdem gibi değişkenler test edilmiştir.
İş tatmini algısını ölçen ifadelere yönelik ise güvenilirlik testi olan Cronbach Alpha ve One Sample
t-test yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın Cronbach Alpha değer katsayısı 0,883 olarak tespit
edilmiştir. Bu bağlamda ifadelere verilen cevapların güvenirliğinin yeterli olduğu olduğu
söylenebilir.
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3.2.1. Demografik Değişkenlere Yönelik Bulgular
Aşağıda tablo 1. de çalışanların demografik özellikleri yer almaktadır.
Tablo 1. Çalışan Personellerin Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Frekans
Yüzde (%)
31
91,2
Erkek
3
8,8
Kadın
34
100
Toplam
Yaş
Frekans
Yüzde (%)
9
26,5
23-27
4
11,8
28-32
6
17,6
33-37
15
44,1
38 ve Üzeri
34
100
Toplam
Medeni Durum
Frekans
Yüzde (%)
19
55,9
Evli
15
44,1
Bekar
34
100
Toplam
Eğitim
Frekans
Yüzde (%)
35,3
İlköğretim/Ortaöğretim 12
6
17,6
Lise
2
5,9
Ön Lisans
10
29,4
Lisans
4
11,8
Lisansüstü
34
100
Toplam
Görevi
Frekans
Yüzde (%)
12
35,3
İşçi
12
35,3
İdari Personel
3
8,8
Tekniker
7
20,6
Mühendis
34
100
Toplam
Kıdem
Frekans
Yüzde (%)
7
20,6
0-1 Yıl
16
47,1
2-3 Yıl
5
14,7
4-5 Yıl
3
8,8
6-7 Yıl
3
8,8
8 Yıl ve Üzeri
34
100
Toplam
Maaş
Frekans
Yüzde (%)
13
32,8
1000-2000 TL
12
35,3
2001-3000 TL
5
14,7
3001-4000 TL
3
8,8
4001-5000 TL
1
2,9
5001 TL ve Üzeri
34
100
Toplam

Tablo.1’de demografik değişkenlere yönelik ifadelere verilen cevaplar yer almaktadır. 34 çalışanın
katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya katılan kişilerin %91,2’sinin erkekler ve %8,8’ini de kadınlar
oluşturmuştur. Büyük çoğunluğun erkek çalışanlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Çalışanların
yaşları incelendiğinde; 23-27 yaş aralığı %26,5’ini, 28-32 yaş aralığı %11,8’ini, 33-37 yaş aralığı
%17,6’sını, 38 yaş ve üzeri %44,1’i oluşturmaktadır. Çalışanların medeni durumları incelendiğinde;
evli çalışanların bekar çalışanlara oranı %55,9’dur. Bekar çalışanların oranı ise %44,1’ dir. İnşaat
firmasında çalışan kişilerin eğitim seviyeleri incelendiğinde; ilköğretim/ortaöğretim oranı %35,3’ini,
lise oranı %17,6’sını, ön lisans oranı %5,9’u, lisans oranı %29,4’ünü, lisansüstü oranı ise %11,8’ini
oluşturmaktadır. Çalışan personellerin görevleri ile ilgili olarak, işçi oranı %35,3, idari personel oranı
%35,3, tekniker oranı %8,8, mühendis oranı %20,6 olduğu anlaşılmaktadır. Kıdem derecelerinin
oranları incelendiğinde; 0-1 yıl arası %20,6, 2-3 yıl arası %47,1, 4-5 yıl arası %14,7, 6-7 yıl arası
%8,8, 8 yıl ve üzeri %8,8 olarak belirlenmiştir. Maaş oranları incelendiğinde; 1000-2000 TL
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aralığında %32,8, 2001-3000 TL aralığında %35,3, 3001-4000 TL aralığında %14,7, 4001-5000 TL
aralığında %8,8, 5001 TL ve üzeri maaş alan kişilerin oranı %2,9 olarak belirlenmiştir.

3.2.2. Fonksiyonel Değişkenlere Yönelik Bulgular
Fonksiyonel değişkenlere yönelik olarak one sample t-test istatistik tekniği uygulanmıştır. Bu testin
tercih edilmesinin temel nedeni örnek boyutunun küçük olması ve evrene (ana kütleye) ait standart
sapmaların bilinemeyişidir. Fonksiyonel değişkenlere yönelik bulgular Tablo 2. de yer almaktadır.
Tablo 2. Fonksiyonel Değişkenlere Yönelik Bulgular
No Sorular
1
Şirketimizdeki faaliyetlerin kişisel gelişimim
üzerinde olumlu etkisi vardır.
2
Şirketimizde alınan kararlara katılımımızın
destekleniyor.
3
Şirketimizin iş güvenliği departman faaliyetlerinin
personel eğitim ihtiyaçları karşılamaktadır.
4
Şirketimizde bizlere yönelik sosyal amaçlı
aktiviteleri yeterlidir.
5
Şirketimizdeki ofisler kullanışlı alana sahiptir.
6
Çalışma tempomuz özel hayatımı olumsuz
etkilemektedir.
7
Şirketimiz yeterli terfi imkanları sunmaktadır.
8
Şirketimiz yeterli izin hakkı sağlamaktadır.
9
Aynı pozisyondaki kişilerin performansları
farklıysa
bu
durum
adil
biçimde
değerlendirilmiştir.
10
Şirketimiz sağlık ve sosyal güvence konularında
yeterli imkânı sunmaktadır.
11
Şirketimizin ücret politikası verilen emeği
karşılamaktadır.
12
Şirketimizdeki başarılarımız tatmin edici biçimde
ödüllendirilmektedir.
13
İşle ilgili motivasyon sağlayıcı teknikler
kullanılmaktadır. Örn; fark yaratan personeli
onurlandırma, takdir, ilgi, yılın çalışanı, pirim,
kıdem gibi.
14
Şirketimizde çalışan mevcut işgücü yeterlidir.
15
Şirketimizin bizi de içine alan sosyal sorumluluk
projeleri uygulanmaktadır.
P*: Normal olarak anlamlı fark vardır.
P**: Yüksek seviyede anlamlı fark vardır.
P***: Çok yüksek seviyede anlamlı fark vardır.

T
,464

Sonuç (Sig.)
,645

P Değeri
P>0,05ns

2,279

,029

P<0,001*

,254

,801

P>0,05ns

12,863

,000

P<0,001***

-1,714
,387

,096
,701

P<0,001*
P>0,05ns

4,122
2,239
3,310

,000
,032
,002

P<0,001***
P<0,001*
P<0,001**

-1,059

,297

P>0,05ns

3,076

,004

P<0,001**

5,044

,000

P<0,001***

8,777

,000

P<0,001***

,000
6,214

1,000
,000

P>0,05ns
P<0,001***

Tablo 2 incelendiğinde şirket faaliyetlerinin kişisel gelişim üzerinde olumlu etkisi vardır ifadesinin
(soru 1) değeri Sig. 0,645 olup P>0,05 ns'dir. Bu durumda araştırmaya katılalar, çalıştıkları şirketin
faaliyetlerinin kendi kişisel gelişimlerine olumlu etki etmediğini düşünmektedirler.
Şirkette üst yönetimce alınan kararlara çalışanların katılımının desteklenip desteklenmediğine dair
(soru 2) verilen cevaplar değerlendirildiğinde Sig. 0,029 olup P<0,001 *'dir. Şirkette alınan kararlara
çalışanların katılımı desteklenmekte olup çalışanlar için bu durum önemli olduğu anlaşılmaktadır.
Şirketin iş güvenliği departman faaliyetlerinin personel eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır ifadesine
(soru 3) verilen cevaplar değerlendirildiğinde Sig. 0, 801 olup P>0,05 ns'dir. Şirket personel eğitim
ihtiyacını karşıladığı anlaşılmaktadır.
Şirkette çalışanlara yönelik sosyal amaçlı aktiviteleri yeterlidir ifadesine (soru 4) verilen cevaplar
değerlendirildiğinde Sig. 0,000 olup P<0,001 ***'dir. Sosyal aktiviteler çalışanlar için çok yüksek
seviyede önemli olduğu anlaşılmaktadır. Şirketteki ofisler kullanışlı alana sahiptir ifadesine (soru 5)
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verilen cevaplar değerlendirildiğinde Sig. 0,096 olup P<0,001*'dir. Şirketin ofisleri kullanışlı alana
sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Çalışma temposunun özel hayatı olumsuz etkilemektedir ifadesine (soru 6) verilen cevaplar
değerlendirildiğinde Sig. 0,701 olup P>0,05 ns' dir. Çalışma temposunun özel hayatlarını olumsuz
etkileyebildiği görülmektedir.
Şirket yeterli terfi imkanları sunmaktadır ifadesine (soru 7) verilen cevaplar değerlendirildiğinde Sig.
0,000 olup P<0,001***'dir. Şirkette yeterli terfi imkanları sunulmaktadır ve terfi imkanları ileri
düzeyde önem belirtmektedir.
Şirket yeterli izin hakkı sağlamaktadır ifadesi (soru 8) verilen cevaplar değerlendirildiğinde Sig.
0,032 olup P<0,001*'dir. Şirketin yeterli izin hakkı sağlaması önem belirtmektedir. Aynı pozisyonda
çalışan kişilerin performansları farklıysa bu durum adil biçimde değerlendirilmiştir ifadesine (soru
9) verilen cevaplar değerlendirildiğinde Sig. 0,002 olup P<0,001 **'dir. Şirkette aynı pozisyondaki
kişilerin performansları farklıysa bu durum adil biçimde yüksek düzeyde anlamlılık göstermektedir.
Şirket sağlık ve sosyal güvence konularında yeterli imkânı sunmaktadır ifadesi (soru 10) verilen
cevaplar değerlendirildiğinde Sig. 0,297 olup P>0,05ns'dir. Şirket sağlık ve sosyal güvence
konularında yeterli imkânı sunabilmektedir.
Şirket ücret politikası verilen emeği karşılamaktadır ifadesine (soru 11) verilen cevaplar
değerlendirildiğinde Sig. 0,004 olup P<0,001 **'dir. Şirketin ücret politikası verilen emeği
karşılamakta olup yüksek düzeyde anlamlılık göstermektedir.
Şirketteki başarılarımız tatmin edici biçimde ödüllendirilmektedir ifadesine (soru 12) verilen
cevaplar değerlendirildiğinde Sig. 0,000 olup P<0,001 ***'dir. Başarıların ödüllendirilmesi ileri
düzeyde anlamlılık göstermektedir.
İşle ilgili motivasyon sağlayıcı teknikler kullanılmaktadır. Örn; fark yaratan personeli onurlandırma,
takdir, ilgi, yılın çalışanı, pirim, kıdem gibi ifadesine (soru 13) verilen cevaplar değerlendirildiğinde
Sig. 0,000 olup P<0,001***'dir. Bu durum şirket çalışanları için ileri düzeyde önem göstermektedir.
Şirkette çalışan mevcut işgücü yeterlidir ifadesine (soru 14) verilen cevaplar değerlendirildiğinde
Sig. 1,000 olup P>0,05ns'dir. Şirketin çalışan mevcut işgücü yeterli olmaktadır.
Şirkette bizi de içine alan sosyal sorumluluk projeleri uygulanmaktadır ifadesine (soru 15) verilen
cevaplar değerlendirildiğinde Sig. 0,000 olup P<0,001 ***'dir. Şirketin sosyal sorumluluk projeleri
yüksek seviyede anlamlılık göstermektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüz koşullarında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlayacak, geleceğe taşıyacak en önemli
faktör etkinlik, verimlilik, karlılık gibi rasyonel amaçlara ulaşabilmektir. Bu amaçlara ulaşmanın
önemli koşulu çalışanların memnuniyetidir. Çalışanlar iş yerinden memnun ise işe karşı olumlu
düşünceler geliştirecekler, motivasyonlarında artış olacak, şirkete olan bağlılıkları artarak iş tatmini
sağlanmış olacak ve böylece işletmelerin hedeflerine ulaşması mümkün olacaktır. Bu sebeplerle
çalışanın motivasyonu, işini sevmesi, işinden memnun olması gibi konulara işletme yöneticilerin
önem vermesi gerekmektedir.
İş tatminini sağlayan faktörler işyerine güven, iş sağlığı- güvenliği, kişisel gelişim, kararlara katılım,
sosyal aktiviteler, ergonomik çalışma koşulları, terfi imkanı, adalet, izin hakkı, yeterli ücret, ödül,
işgücü yeterliliği gibi faktörlerdir.
Çalışanların iş tatmini konusunun ele alındığı çalışmanın uygulama kısmında özel bir inşaat firması
çalışanlarının iş tatmini algı düzeyleri tespit edilip bir takım sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen
bulgulara göre çalışanlar sosyal amaçlı aktivitelerden, terfi olanaklarından, ödüllendirme,
motivasyon sosyal sorumluluk projelerine destek gibi konulardan ileri düzeyde memnun oldukları
anlaşılmaktadır (P<0,001***). Çalışanlar arası adalet, ücret politikası gibi konulardan çok memnun
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oldukları anlaşılmaktadır (P<0,001**). Alınan kararlara katılım, ergonomik çalışma koşulları, yeterli
izin hakları gibi konulardan memnun oldukları anlaşılmaktadır (P<0,001 *). Fakat kişisel gelişim,
eğitim, özel hayata yeterli zaman ayırma, sağlık ve sosyal güvence, iş gücü yeterliliği gibi konulardan
memnun olmadıkları anlaşılmaktadır (P<0,001 ns).
Araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlara göre çalışanların iş tatminlerinin yüksek olması için;
araştırmanın gerçekleştirildiği inşaat işletmesinde çalışanların şirket kararlarına katılımlarının
artırılması, , yeterli izin koşullarının sağlanması önem arz etmektedir. Bununla birlikte ergonomik
koşulların iyileştirilmesi gerekliliği de araştırmada elde edilen bulgular arasındadır fakat inşaat
sektörü doğası gereği şantiyelerin açık alanlarda bulunması, iklim koşullarının her zaman olumlu
olmayışı ve hijyen koşullarının olumsuz olduğu bir sektör olması nedeniyle ergonomik koşulları
iyileştirmek zordur.
Bununla birlikte çalışanların kişisel gelişimlerini artırmak amaçlı inşaat firması yöneticilerinin
eğitim programları düzenlemeleri, çalışanların iş dışındaki özel yaşamlarına daha çok zaman
ayırmalarının sağlanması, sağlık ve sosyal güvence koşullarının iyileştirilmesi, çalışan sayılarının
artırılarak iş yükünün hafifletilmesine özen göstermeleri yerinde olacaktır.
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TÜRKİYE’DE GENÇ İSTİHDAMI ARTTIRMAYA YÖNELİK BİR
POLİTİKA ÖNERİSİ: GENÇ GİRİŞİMCİLİK
THE POLICIY SUGGESTIONS TO INCREASE THE YOUTH
EMPLOYMENT IN TURKEY: YOUTH ENTREPRENEURSHIP
Çiçek YILMAZ1

Ecem ERĞAN2
ABSTRACT

The main purpose of the study is; to point the youth unemployment in Turkey, to approach there a
sons of composing this unemployment, to mention the problems resultant these reasons and to present
the dimensions of the youth unemployment in Turkey, based on Turkish Statical Institute (TUIK)
and OECD datas. The policies which aim stoin crease the youth employment areactive and passive
usuance policies in Turkey. Theotheraim of theresearch is toimpress on theim portance of the
entrepreneurship upon increasing theyouth employment, which is the high efficiency between active
employment policies. Inaccordance with the sepurposes; first the unemployment case, second the
reasons constituent this case and last the dimension of the youth unemployment in Turkey have been
put forward. Subsequently, it has been reviewed the problems caused of the youth unemployment
and the usuance policies adopted in our country to solve these problems. As regards therese arch
results, it has been observed that the youth unemployment is growing in our country. Based on
Turkish Statical Institute (TUIK) datas, the unemployment rate of the young population (between the
age 15 – 24) in 2019 is rising up with the increment 6,8 point to 26,7% as against in 2018. This in
crement affected negatively the economical structure, as well as gave a social and psychological
problem supon the indiviudals’ and even it caused to be the brain drain. It has been discoursed the
policies, that intendedtoin crement the entrepreneurship actions, to avoidall these problems and to
decrease the youth unemployment.
Key word: youth unemployment, the size of young unemployment, entrepreneurship
Jel Code: E20, E24, L26
ÖZET
Çalışmanın öncelikli amacı, Türkiye’ de genç işsizlik olgusuna dikkat çekmek, genç işsizliği
meydana getiren nedenleri ele almak, bu nedenlerin yarattığı sorunlara değinmek veTürkiye’ de genç
işsizlik boyutunu TÜİK ve OECD verilerine dayanarak ortaya koymaktır. Genç işsizliği azaltmak
için Türkiye’ de genç istihdamı arttırmaya yönelik uygulanan politikalar aktif ve pasif istihdam
politikalarıdır. Çalışmanın bir diğer amacı ise aktif istihdam politikaları arasında etkinliği nispeten
yüksek olan girişimciliğin genç istihdamı arttırması üzerindeki önemini vurgulamaktır. Bu amaçlar
doğrultusunda çalışmada öncelikli olarak genç işsizlik olgusu, bu olguyu meydana getiren nedenler
ve Türkiye’de genç işsizliğin boyutu ortaya konulmuştur. Akabinde genç işsizliğin yarattığı sorunlar
ve bu sorunları çözmeye yönelik ülkemizde uygulanan istihdam politikaları ele alınmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre ülkemizde genç işsizliğin giderek arttığı gözlenmiştir. TÜİK verileri de
incelendiğinde 2019 yılında genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2018’e göre 6,8’lik puan artışı ile
% 26,7’ye yükselmiştir. Bu boyutun giderek artması gerek ülkenin ekonomik yapısını olumsuz yönde
etkilemiş gerekse de bireyler üzerinde sosyal ve psikolojik sorunlar yaratmış ve hatta beyin göçüne
de sebep olmuştur. Tüm bu sorunların önüne geçmek ve genç işsizliği azaltmak için girişimcilik
faaliyetlerini arttırmaya yönelik politikalar üzerinde durulmuştur.
Anahtar kelime: Genç işsizlik, genç işsizliğin boyutu, girişimcilik
Jel Kodu: E20, E24, L26
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1. GİRİŞ
Günümüzde ülke ekonomilerinin karşı karşıya kaldığı sorunların başında işsizlik yer almaktadır.
Ülkemizde işsizlik boyutu içinde en önemli sorun genç nüfusun işsizliği olarak görülmektedir. 1524 yaş grubu olarak kabul edilen gençler arasında yaygınlaşan işsizlik bugün tüm dünyanın üzerinde
durduğu ve sorunun çözümüne yönelik politikalar üretmeye çalıştığı bir sorun haline gelmiştir.
Ülkemizde genç nüfusun fazla olması sebebiyle bu durum daha da büyük bir sorun halini almaktadır.
Gerek OECD verileri gerekse de TÜİK verileri incelendiğinde Türkiye’ de genç işsizlik oranının
sürekli arttığı görülmektedir. TÜİK’in yayınladığı 2019 yılına ait ilk verilere göre de (15-24 yaş)
genç işsizlik oranı %20,3’ den % 26,7’ye yükselmiştir. Giderek daha da artan genç işsizliğin
ekonomik, sosyal, psikolojik vb. birçok sorunu beraberinde getirdiği bilinmektedir. Bu sorunlar hem
ülke ekonomisi üzerinde hem de genç kesim üzerinde ciddi etkiler yaratmaktadır. Genç işsizliğinin
meydana gelmesinde birçok neden bulunmaktadır. Bu nedenlerin tespiti genç işsizliğin yarattığı
etkiyi azaltmak için uygulanan doğru istihdam politikalarının yürütülmesi açısından oldukça önem
arz etmektedir. Uygulanan istihdam politikiları aktif ve pasif istihdam politikaları olarak
ayrılmaktadır. Çalışmada amaçlanan genç işsizlikle mücadelede uygulanan aktif istihdam
politikalarından olan girişimcilik olgusuna dikkat çekmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada
öncelikle istihdam- işsizlik ilişkisinden kısaca söz edilip genç işsizlik tanımlanmıştır. Genç işsizliği
meydana getiren nedenler hem makrove mikro yönden hem de arz ve talep yönünden belirtilmiştir.
Genç işsizliğin Türkiye’ deki boyutu OECD verileriyle OECD genel toplamı karşılaştırılmıştır.
Ayrıca TÜİK verileri de mukayeseli tespit yapılması amacıyla sayısal verilerle ortaya konulmuştur.
Ardından genç istihdamı arttırmaya yönelik politikalar ve girişimciliğin rolü üzerinde durulmuştur.

2. İSTİHDAM- İŞSİZLİK İLİŞKİSİ VE GENÇ İŞSİZLİK
İstihdam, “üretim faktörleri olan emek, sermeye, girişimci ve doğalkaynakların optimal kullanılarak
üretim sürecine katılmasını” ifade etmektedir. İstihdam girişimci ve emek açısından farklı anlamlar
taşımaktadır. Girişimci açısından istihdam; sermaye ve doğal kaynaklarda olduğu gibi, üretimfaktörü
olan emeğin, belli bir amacı gerçekleştirmek için üretim sürecinde kullanımıdır. Emek açısından
istihdam ise; kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu ailefertlerinin gereksinimlerini gidermede tek
araç olmasının yanı sıra refahını da sağlayan tek geçim kaynağı olma özelliği de taşımaktadır (Doğan,
2012).
İşsizlik, üretim faktörlerinden emeğin üretime katılamaması şeklinde tanımlanmaktadır. ILO’ya
(Uluslararası Çalışma Örgütü) göre; referans dönemi içerisinde bir saat bile çalışmayan, iş arayan,
iş bulduğu zaman da takip eden hafta içerisinde çalışmaya hazır olan ve son dörthaftalık iş arama
faaliyetlerinde bulunmasına rağmen bir işi olmayan bireyişsiz olarak tanımlanmaktadır (Mitrakos vd.
2010). İstihdam ve işsizlik, bir bütünün birbirini tamamlayan ve birbirlerinden ayrı düşünülemeyen
parçalarıdır. Hangisi ele alınırsa alınsın, diğerinden bahsedilmeden istihdam politikalarının
incelenmesi ve sonuçlandırılması mümkün değildir.
Genç istihdam; 15-24 yaş aralığındaki bireylerin üretim sürecine katılmalarını ifade etmektedir. Genç
işsizlik, çalışma iradesine sahip, 15-24 yaş arasında bulunan kişilerin cari ücret üzerinden aradığı
halde bir iş bulamasını ifade etmektedir (Kelleci ve Türk, 2016).
Bu başlık altında genç işsizliği meydana getiren nedenler ve Türkiye’de genç işsizliğin boyutları ele
alınacaktır.

2.1.

Genç İşsizliği Meydana Getiren Nedenler

Genç işsizliğin oluşumuna etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler makro ve mikro
düzeyde incelenebilir. Genç işsizliğine neden olan makro nedenler arasında; ekonomik durgunluk ve
krizler, toplam talep yetersizliği, eğitim sistemlerinin yetersizliği, demografik faktörler, işgücü
politikalarının yetersizliği, gençlere yönelik ücret politikaları ve asgari ücret uygulaması yer
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almaktadır. Mikro nedenler arasında ise gençlerin çalışma eğilimleri, gençlere özgü nitelikler ve
eğitimli işsizler, gençlerin piyasaya ilk kez giriş yapıyor olmaları ve etnik köken ve engellilik
sayılabilir (Murat ve Şahin, 2011).
Literatürde genç işsizlik arz ve talep yönü ile de ele alınmaktadır. Bu ayrım aşağıdaki tabloda yer
almaktadır:
Tablo 1:Genç İşsizliğin Yüksek Olmasının Nedeni

Mevcut İşler

Talep Yönü

Arz Yönü

Ekonomik koşullar nedeniyle gençlere yönelik

Düşük ücretli işlerin varlığı

işlerin azlığı
Ücretler

Mobilite
Tavırlar

Asgari ücret uygulaması, düşük düzeyli işlerin

Gençlerin

sayısının azalması

taleplerinin varlığı

Kısa süreli geçici işlerin yüksek işsizlik oranının

Genç işçilerin yüksek bir mobiliteye sahip

temelini oluşturması

olması

Gelecek

Nitelikler

beklentisi

yüksek

işlerin

gençler

gerçekçi

olmayan

ücret

Cari ücret düzeyinde gençlerin boş zamanı

tarafından talep edilmesi

tercih etmesi

Niteliklerin çalışırken kazanılması

Gençlerde eğitim ve tecrübe eksikliğinin
varlığı

Genç nüfusun hızlı

İş piyasasının gençler için mevsimlik işler gibi

artışı

birçok yeni iş üretebilmesi

Alternatif “İş”ler

Gençlerin yasadışı yeraltı faaliyetlerinden yüksek

Genç nüfusun hızlı artması

gelir elde etmesi

Kaynak: Gündoğan, (1999).

2.2.

Türkiye’de Genç İşsizliğin Boyutları

Türkiye sahip olduğu genç nüfus bakımından pek çok ülkeye göre avantajlı durumdadır. Ancak sahip
olduğu bu genç nüfusa yeterince istihdam olanağı yaratamamasından dolayı genç işsizlik sorunu ön
plana çıkmaktadır. Genç işsizlik olgusu sadece ulusal değil uluslararası bir sorundur. OECD’nin
yaptığı analizlerde Türkiye’deki genç işsizliğin boyutunun OECD toplamının üzerinde olduğu
aşağıdaki tablo 1’de ele alınacaktır.
Tablo 1: OECD’ye Göre 2013-2018 Yılları Arasında Genç İşsizlik Oranları
TÜRKİYE (%)

OECD TOPLAM (%)

YILLAR

GENEL
TOPLAM

KADIN

ERKEK

GENEL
TOPLAM

KADIN

ERKEK

2013

16,95

19,70

15,50

16,18

15,64

16,61

2014

17,82

20,18

16,60

15,12

14,62

15,52

2015

18,52

22,18

16,50

13,90

13,42

14,29

2016

19,48

23,48

17,25

12,96

12,49

13,36

2017

20,57

25,60

17,77

11,93

11,52

12,27

2018

20,13

24,98

17,52

11,09

10,66

11,44
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Kaynak: OECD (2019), “Youthunemployment rate” (indicator). doi: 10.1787/c3634df7-en
verilerinden yararlanılarak tarafımızca oluşturulmuştur.
OECD 2013-2018 verilerinde Türkiye’ de genç işsizliğinin oranlarının genel toplam olarak 2017
yılına kadar giderek arttığı 2018 yılında ise çok az bir düşüş yaşandığı tablodan da görülmektedir.
Genç işsizliğin boyutunun cinsiyete göre dağılımına bakıldığında ise kadınlarda da erkeklerde de
aynı şekilde 2017 yılına kadar arttığı 2018 yılında çok az bir düşüş yaşandığı görülmektedir. OECD
toplamı genel olarak incelendiğinde genç işsizlik boyutu giderek azalış göstermekte, cinsiyete göre
dağılımında ise gerek kadınlar için gerekse erkekler içinde genç işsizlik oranı yine aynı şekilde yıldan
yıla azalış gösterdiği görülmektedir.
Türkiye’de genç işsizlik sorununun ne kadar önemli olduğu ve bu sorunun çözümü yönünde acil
adımlar atılması gerekliliği Tablo 1 verileri incelenecek olursa görülecektir. Hemen akabinde Tablo
2’de ise TÜİK verilerine göre 15-24 yaş aralığında genç işsizlik oranı ve işsiz sayısı verileri genel
durumun mukayeseli tespiti açısından gerekliolduğu için verilmiştir.
Tablo 2:TÜİK’e Göre 2014-2018 Genç İşsizlik Oranları ve İşsiz Sayısı
TÜRKİYE

İşsizlik Oranı(15-24 yaş)

İşsiz (Bin)

2013

18,7

-

2014

17,9

858

2015

18,5

919

2016

19,6

985

2017

20,8

1069

2018

20,3

1052

Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanılarak tarafımızca derlenmiştir.
Gerek OECD verileri gerekse TÜİK verileri incelendiğinde Türkiye’deki genç işsizlik oranının yıllar
itibariyle iyileşmediği görülmektedir. TÜİK’in yayınladığı 2019 yılının ilk verilerine göre de (15-24
yaş) genç işsizlik oranının % 26,7’ye yükselmiştir. Kadınlarda bu oran %29,3 iken erkeklerde %
24,2’dir. Günümüz Türkiye ekonomik koşulları göz önüne alındığında genç işsizlik oranının giderek
daha da artacağı aşikardır. Ülkemizde genç işsizlik boyutundaki bu artış beraberinde hem ülke
ekonomisi üzerinde hem de genç kesim üzerinde önemli derecede sorunları da getirmektedir.

3. TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİN YARATTIĞI SORUNLAR
İşsizlik olgusu, en ağır etkilerini öncelikli olarak ekonomik alanda göstermekte ve beraberinde
önemli derecede sosyal ve psikolojik sorunları da getirmektedir.
Ekonomik sorunlar olarak: Çalışmak gelir güvencesi anlamına geldiğinden işsizlik olgusu ekonomik
yönden gelir kaybı yaratmaktadır. Dolayısıyla genç işsizliğin mikro ekonomik etkisi olarak bireyin
hem kendisi hem de ailesi için gelir yokluğu söz konusu olmaktadır. Öte yandan, genç işsizliğin
makroekonomik etkileri de vardır. Gençlerin işgücü piyasasında bulunmamaları neticesinde üretime
katılamamaları ülke üretiminde önemli bir kayıp ve eksik istihdamı meydana getirmektedir.
Dolayısıyla üretici-tüketici dengesi bozulacak, gelir dağılımı adaletsiz olacak ve sosyal güvenlik
gelirlerinde kayıp yaşanacaktır. (Murat ve Şahin, 2011).
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Genç işsizliğin neden olduğu bir diğer önemli sorun da kayıt dışı istihdamdır. İş aradığı halde kendi
niteliklerine uygun bir iş bulamayan ve işsiz kalma endişesi yaşayan gençler kayıt dışı çalışma
alanlarına yönelebilmektedirler.
Genç işsizlik olgusunun önemli etkiler yarattığı bir diğer alan da vergiler konusunda olmaktadır.
Genç işsizlik oranlarının yüksek olduğu ülkelerde vergi gelirleri de azalacaktır. Devletin önemli gelir
kaynaklarından biri olan vergi gelirlerinin azalması kamu maliyesini de olumsuz yönde etkilemiş
olacaktır (Murat ve Şahin, 2011).
Sosyal sorun olarak: Ülkemizde gençler arasında işsizliğin kronikleşmesi ve bu durumun daha çok
gündemde yer alması gençlerin işsizliğe yönelik kaygılarını arttırdığı bilinmektedir. Eğitim seviyesi
yükseldikçe mezuniyet sonrası iş bulamama kaygısı yaşayan üniversite öğrencilerinin geniş bir
kesimi oluşturduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu kaygıyı yaşayan gençlerin ruhsal açıdan
yıprandıkları gözlemlenmektedir.
İşsizlik durumuyla karşı karşıya kalan bir genç, kendisini başarısız veya yenilgiye uğramış
hissetmektedir. Bu da onun toplumdan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Kendisini toplumdan
soyutlayan genç zamanla asosyalleşip toplum tarafından sosyal dışlanmaya maruz kalmaktadır ve
suç işleme eğilimi önemli oranlarda kendini göstermektedir (Gündoğan, 2007).
Psikolojik sorun olarak: İşsizliğin gençler üzerinde yarattığı sorunlardan sonuncusu ve belki de en
önemli olanı psikolojik sorunlardır. İşsizlik ile psiko-sosyal durum üzerinde yapılmış olan pek çok
araştırmanın sonucuna göre, işsiz kalan bir gencin genel olarak karşılaştığı psikolojik zararlar
şunlardır (Güler, 2006):
 Kendilerine olan güvenlerini kaybetmeleri,
 Algılanan yeterlilik ve öz yeterlilik düzeylerinde azalma meydana gelmesi,
 Hayattan tatmin olma duygularının azalması,
 Depresif duygularında artış meydana gelmesi,
 Stres düzeylerinin yükselmesi,
 Genel sağlık durumlarında önemli bir düşüş yaşanması,
 Umutsuzluk ve çaresizlik psikolojilerine kapılmaları,
 İçine kapanma ve yalnızlık duygusunu yoğun olarak hissetmeleri,
 Kendilerine olan saygılarının zedelenmesi,
 İntihar eğilimlerinin gözlenmesi.
Bu sorunlardan en çok etkilenen kesim üniversiteden yeni mezun olup iş bulamayan gençlerdir.
Ülkemizde mezun olunan bölümlere uygun istihdam alanlarının yetersizliğinden dolayı birçok genç
okuduğu alanla ilgisi olmayan alanlarda çalışmak zorunda kalmaktadır. Okuduğu bölüme ait bir işte
çalışamayan birçok genç hem ailesi tarafından hem de çevresi tarafından “ Bu işi yapmak için mi bu
kadar okudun?” gibi cümleleri işitmektedir. Buna benzer cümlelere maruz kalan gençler hissettikleri
baskı yüzünden çevrelerinden uzaklaşmaktadır.
Ülkemizde genç işsizlerin yarattığı bir diğer sorun beyin göçüdür. Beyin göçüne sebep olan faktörler;
üniversite mezunlarının iş bulamaması ya da mezun oldukları alanlar dışında çalışmak zorunda
kalmaları, ar-ge yatırımlarının yetersiz olması, ülkemizde yaşam standardının düşük olması vb.
olarak sıralanabilmektedir. Bu faktörlerden dolayı nitelikli iş gücünün ülkeden gitmesi ülkemiz için
ciddi bir kayıp olmaktadır.

4. TÜRKİYE’DE
GENÇ
İSTİHDAMIN
POLİTİKALAR VE GİRİŞİMCİLİĞİN ROLÜ

ARTTIRILMASINA

YÖNELİK

Genç istihdamın arttırılmasına yönelik ulusal politikalardan söz etmeden önce, genç işsizliğe ilişkin
uluslararası düzeydeki girişimlerden söz etmek gerekmektedir. Bu anlamda, uluslararası işbirliği
hareketi doğrultusunda, 2001 yılında BM, ILO ve Dünya Bankası himayesinde uluslararası düzeyde
kurulan Gençlik İstihdam Ağı (YEN) ve YEN çerçevesinde BM Genel Kurulu tarafından alınan
tavsiye kararları, ülkeler açısından oldukça önem taşımaktadır. Türkiye, 2001 yılında gönüllü olarak
YEN’in dokuz öncü ülkelerinden biri olmuştur. Bu doğrultuda 2006 yılında YEN’e dâhil olan
Türkiye, genç istihdamı konusunda ulusal istihdam stratejisi oluşturma ve ulusal eylem planı
hazırlama yükümlülüğü altına girmiştir (ILO, 2006). Türkiye’de genç istihdamı arttırmaya yönelik
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olarak aktif istihdam politikaları ve pasif istihdam politikaları olmak üzere iki tür politika
uygulanmıştır.

4.1.İstihdam Politikaları
Genç işsizliği azaltmaya yönelik istihdam politikaları aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Pasif istihdam politikaları özellikle 20. yy ilk çeyreğinden itibaren uygulama alanı bulmuştur. Pasif
istihdam politikaları işsizliğin sebep olduğu ekonomik sosyal sorunların önlenmesi ve işsizlik sonucu
ortaya çıkan gelir kaybını telafi etmeye yönelik tedbirleri içermektedir. Pasif istihdam politikaları;
işsizlik sigortası, işsizlik yardımı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi uygulamaları içermektedir.
Pasifi stihdam politikalarının sorunun çözümünde yetersiz kalması ise aktif istihdam politikalarına
gereksinimi ortaya çıkarmıştır (Taş ve Bilen, 2014).Aktif istihdam politikalarını; OECD, “emek
piyasasını ve işçilerin işle ilgili niteliklerini geliştirmeye ve daha etkin bir emek piyasasını teşvik
etmeye yönelik önlemler” olarak tanımlamaktadır (Uşen, 2007). Gençlere yönelik aktif istihdam
politikaları; eğitim, doğrudan iş yaratma programları, sübvanse edilmiş istihdam ve girişimciliğin
özendirilmesidir.
Bu çalışmada aktif istihdam politikalarından girişimcilik ele alınacaktır.

4.2.Girişimcilik
Türkiye’de, her şeyden önce, genç işsizliğinin en temel sebeplerinden biri olarak bilinen yeterli
düzeyde yeni istihdam alanlarının oluşturulamaması sorununun çözümüne yönelik yeni bir politika
geliştirilmesi gerekmektedir. Çünkü genç işsizler için yeteri kadar yeni iş alan ve olanaklarının
oluşturulamaması durumunda, diğer uygulamaların pek fazla bir etkisi olmayacaktır. Genç işsizliği
azaltmaya yönelik üzerinde durulması gereken yeni bir istihdam politikası olarak genç girişimcilik
öne sürülebilir. Çünkü genç bireylerin kendi işlerini kurması, hem ücretli çalışan olarak istihdam
edilme lüzumunu ortadan kaldırmakta hem de başka bireylere istihdam olanakları sağlamaktadır.
Girişimcilik, büyümek veya kazanç elde etmek amacıyla risk ve belirsizlik koşulları ortamında
yenilikçi ekonomik bir organizasyon yaratılması süreci olarak tanımlanmaktadır (Dollinger, 2008).
Günümüz dünyasında girişimcilik ve girişimciler, ülkelerin istihdamı arttırmaya yönelik politikaları
arasında, sosyal fayda, fakirlikle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefine katkı sağlama
yolunda ülke ekonomisinin gelişimi üzerinde önemli bir role sahiptir (Sönmez ve Toksoy, 2014).
Aktif istihdam politikalarının uygulanmasının Türkiye’ de istihdamı arttırmaya yeterli olmadığı genç
işsizlik oranındaki büyüme ile kendini göstermektedir. Bu doğrultuda aktif istihdam politikaları
arasında nispeten etkinliği daha fazla olan girişimcilik hususuna verilen önem arttırılmalıdır.
Genç girişimcilik olgusunun yerleştirilmesi, etkinliğinin arttırılması, ve girişimcilik faaliyetlerinin
geliştirilmesi hususunda yapılması gereken çalışmalarda devlete büyük sorumluluk düşmektedir.
Türkiye sahip olduğu genç nüfusla girişimcilik olgusunun yerleştirilmesi hususunda önemli bir
fırsata sahiptir. Burada da genç nüfusun girişimcilik eğiliminde ortaya konulan iş fikri büyük önem
arz etmektedir. Genç işsizlerin girişimciliğe yönelmesindeki en büyük etkenlerden biri gençlerin
zihninde bir fikrin var olmasıdır. Genç işsizlerin girişimcilik eğilimindeki iş fikrinin oluşmasına katkı
sağlanması için genç girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını
sağlamak amacı ile düzenlenen, girişimcilik nitelikleri, iş fikri geliştirme, iş planı kavramı ve öğeleri
konusunda verilecek eğitimler arttırılmalıdır. Genç girişimcilere verilen bu eğitimlerle gençlerin
aldıkları krediyi daha etkin ve verimli kullanmaları sağlanacaktır. Dolayısıyla devlet, girişimcilik
faaliyetlerini destekleyici politikalar sunmalı ve girişimcilik hususunda eğitim verecek kuruluşların
özel sektörle işbirliğini sağlayarak bu politikaları hayata geçirmelidir.
Ülkemizde aktif istihdam politikaları ile ilgili çalışmalar 1988 yılında işgücü eğitimi konusunda
yürürlüğe giren yönetmelikle başlamış ve doğrudan emek piyasası ile ilgili olan Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR)’da bu alanda etkin bir rol almıştır. İŞKUR, düzenlediği “istihdam garantili kurslarla”,
niteliksiz işgücüne mesleki eğitim ve beceri kazandırarak onları istihdam etmeyi amaçlamıştır. Bu
bakımdan açılan kurs alanları ve kursiyerlerin nitelikleri illere veya bölgelere göre değişiklikler
göstermektedir. İŞKUR tarafından uygulanan aktif istihdam politikaları arasında; kursların dışında,
“iş ve meslek danışmanlığı” ve “işletmelerde eğitim seminerleri” de yer almaktadır.
Ülkemizde genç girişimcilere İşkur dışında Üniversiteler, Belediyeler ve çeşitli meslek
kuruluşlarının desteği ile KOSGEB tarafından Uygulamalı Girşimcilik eğitimleri verilmekte ve bu
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eğitimler çerçevesinde Yeni Girişimci Desteği ile İş Geliştirme Desteği adı altında iki şekilde destek
sunulmaktadır. TÜBİTAK tarafından yürütülen 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı ile
girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma
potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan
faaliyetlerin desteklenmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün
ve süreçleri geliştirebilen Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlamaktadır
(Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018).
Ülkemizde girişimcilik olgusunun yerleştirilmesi üzerine yürütülen politikalar gerek kamu
sektöründe gerekse özel sektörde giderek artmaktadır. Ancak uygulanan tüm bu politikaların işsizliği
azaltmadaki etkisinin yetersiz kaldığı aşikardır. İşsizlik boyutunun büyük payına sahip genç
işsizlerde genç girişimcilik olgusunun yerleştirilmesi için ilköğretimden başlayarak üniversiteye
kadar kendi fikirlerini gerçekleştirme veya yeni fikirler edinebilmelerini sağlamaya yönelik
uygulamalı eğitimlere öncelik verilmelidir. Devlet genç girişimcilerin fikirlerini uygulamaya yönelik
teşvik politikalarını arttırmalıdır. Genç girişimcilerin fikirlerini uygulamaya koyma aşamasındaki
bürokratik işlemleri azaltıcı yeni düzenlemeler getirilmelidir. Böylelikle girişimcilik faaliyeti içinde
olan gençler hem kendisine hem de diğer birçok kişiye yeni bir istihdam alanı yaratmış olacaktır. Bu
girişimcilik faaliyetlerinin arttığı veya geliştirildiği varsayıldığında istihdam oranın giderek artacağı
görülecektir. İstihdam artışının yanı sıra artan girişimcilik faaliyetleri ülke ekonomisine de olumlu
katkı sağlayacaktır.

5. SONUÇ
Türkiye’de işsizlik ve işsizliğin en önemli boyutu olan genç işsizlik oranları incelendiğinde, genç
işsizlik oranlarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Genç işsizlik oranlarının yüksek düzeyi
ve giderek yükselen eğilimde olmasından dolayı genç işsizlik üzerinde önemle durulması gereken
bir sorundur. OECD ve TÜİK verileri incelendiğinde bu sorunun ülkemizde giderek arttığı
görülmektedir. OECD 2018 verilerine göre ülkemizde genç kadınların işsizliği %24,98 iken genç
erkeklerin işsizliği ise %17,52’ dir. Türkiye’ deki durumun aksine OECD genel toplamına göre genç
kadınların işsizliği %10,66 iken genç erkeklerin işsizliği %11,44’ tür. Türkiye’ deki genç işsizliğin
boyutu OECD 2018 verilerine göre %20,13 iken TÜİK 2018 verilerine göre %20,3’dür. TÜİK 2019
verilerine göre ise %26,7’e yükseldiği görülmektedir.
Türkiye’ de genç nüfusun yoğunluğu bir avantaj iken ülkede gençlere yönelik yeterli istihdam
imkanlarının olmaması ekonomik, sosyal, psikolojik ve beyin göçü gibi sorunları beraberinde
getirmektedir. İşsizlikle başbaşa kalan gençler zamanla asosyalleşmekte, intihar eğiliminde olmakta,
suç eğilimine girmekte veya kayıtdışı çalışmaya yönelmektedir. Bu sorunların ülkedeki genç nüfus
avantajını dezavantaj haline getirdiği görülmektedir.
Türkiye’ de genç işsizliğin yarattığı bu sorunları ortadan kaldırmak için aktif ve pasif istihdam
politikaları uygulanmaktadır. Genç işsizliğin boyutunun giderek artması bu politikaların yetersiz
kaldığını göstermektedir. Aktif istihdam politikaları arasında nispeten etkisi fazla olan girişimcilik
olgusu ön plana çıkmaktadır. Ancak ülkemizde girişimcilik olgusu henüz tam anlamıyla genç
kesimde yerleşmemiştir. Genç girişimcilik olgusunun yerleştirilmesi için ilköğretimden başlayarak
üniversiteye kadar bilinçlendirmeye yönelik eğitimler verilmelidir. Böylelikle gençler iş kurma
fikirlerini daha kolay hayata geçirmeleri sağlanabilir. Gençlerin girişimcilik faaliyetlerinin artması
hem kendilerine hem diğer birçok kişiye yeni istihdam olanağı yaratmaktadır.
TÜİK’ e göre genç işsizliği 15-24 yaş aralığındaki bireyler oluşturmaktadır. Ancak genç işsizliği ile
ifade edilen 15-24 yaş aralığı kanımızca değiştirilmelidir. Günümüzde okul süreleri artmakta, yeni
mezunların iş bulamaması daha donanımlı hale gelme gibi nedenlerden dolayı yüksek lisans yapan
sayısı artmakta dolayısıyla bu durum gençlerin istahdama giriş yaşını yükseltmektedir. Bu bant 1629 yaş aralığında olmalıdır. Uygulanacak istihdam politikaları da bu yaş aralığındaki işsizlik oranları
gözlemlenerek geliştirilmelidir. Devlete düşen görevin yanında gençlerin de yapması gereken
ülkemizin altyapısına uygun, istihdama dahil olmanın mümkün olduğu bölümleri tercih etmek, bu
alanda kendini donanımlı hale getirmektir.
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SURİYELİ GÖÇMENLERİN TÜRKİYE'DEKİ İSTİHDAM
SORUNLARI VE ZORLUKLARI
EMPLOYMENT PROBLEMS AND CHALLENGES OF SYRIAN
REFUGEES IN TURKEY
Saleh ALMACHI1

Sadettin PAKSOY2

ABSTRACT
Because of the Arab Spring Revolutions that facing most of Arabic Countries. In recent years, the
rate of immigration has increased massively. The Syrian revolution was the most refugees produced.
Where The migration of Syrian people is still contusing due to the war from the beginning of the
revolution since 2011 up to now. The home office of turkey (Directorate General of Migration
Management) explained that until August 15TH, 2019 the number of Syrians who are under temporary
protection while their biometric data recorded in Turkey 3 million 649 thousand 750 people. This
immigration includes different of categories like investors, talent and capital, educator and workers.
In This study the researcher talked about the problems and challenges of Syrian immigrants'
employment in Turkey and he introduced proposed suggested solutions for this problem.
Key words: Employment, Syrian immigrants, Turkey, Problems, Challenges and Suggested
Solutions.
ÖZET
Son yıllarda Arap ülkelerinin çoğunun karşı karşıya olduğu Arap Baharı devrimleri nedeniyle göç
oranı önemli ölçüde artmıştır. Bunlardan en fazla mülteci üreten devrim Suriye devrimidir. Savaş
nedeniyle Suriye halkının göçü 2011 yılı devriminin başlangıcından günümüze kadar devam
etmektedir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 15 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla
Türkiye’deki biyometrik verileriyle kayıt altına alınan geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3
milyon 649 bin 750 kişi olduğunu açıkladı. Bu göç; yatırımcılar, yetenekler, beceriler, uzmanlık,
sermaye sahipleri, aydınlar, işçiler ve diğerleri gibi farklı toplum kategorilerini içerir. Bu çalışmada,
Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin istihdamıyla ilgili sorunları ve zorlukları vurgulamak ve bu
sorunları ve zorlukları azaltmak için önerilen çözümleri tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeleri: İstihdam, Suriyeli göçmenler, Türkiye, Sorunlar, zorluklar ve Önerilen
çözümler.
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1. GİRİŞ
İnsanlar, tarih boyunca farklı nedenlerle göç etmişlerdir. Doğal afetler, savaşlar ve bunlara bağlı
açlık, kıtlık ve yoksulluk göç nedenlerinin başında gelmektedir. Göç edenlerin gittikleri yerde
karşılaştıkları problemlerin başında ekonomik sıkıntılar gelmektedir. Göçmenlerin istihdam
meselesi, ekonomik problemlerin en önemlisidir. Yabancıların istihdamı özellikle 1. ve 2. Dünya
Savaşlarından sonra gerçekleşen büyük ölçekli göçlerle gündeme gelmiştir.
Türkiye, geçiş coğrafyasında bulunması sebebiyle göçlere yönelik farklı tecrübelerin zaman zaman
öznesi, zaman zaman da nesnesi olarak ciddi bir tarihi birikime sahiptir. Türkiye, Cumhuriyetin ilk
yıllarında Osmanlı Devleti’nden geriye kalan dil, din, soy ve akrabalık ilişkilerden dolayı yakın
coğrafyadan gelenlere ev sahipliği yapmış, 1960’lardan itibaren de, önce Batı Avrupa’ya, sonra
Afrika, Ortadoğu ve Doğu Asya ülkelerine işgücü göçü veren bir ülke konumuna gelmiştir.
Türkiye, coğrafi yapısı itibariyle göç veren ve alan ülkeler arasında bir köprü konumundadır 4 .
Bununla birlikte son yıllarda Türkiye transit geçiş ülkesi olmanın yanı sıra göç alan hedef ülke olma
durumuna geçmiştir. Örnek olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı verilerine göre 2014 yılının
ilk on ayında toplam 165 farklı uyruktan yabancı için, işverenler tarafından çalışma izni başvurusu
yapılmıştır. Türkiye açısından konu Irak ve Suriye’deki iç savaşlar sonrası yoğunlukla gündeme
gelmiştir. Bundan önce de Afganistan, İran, Irak, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika’dan çok sayıda
göçmen gelmiştir. Şu anda ise özellikle Suriye’den gelen 4 milyona yaklaşan sığınmacı ciddi
problemlerle karşı karşıyadırlar (Koç vd., 2015:63).
Tarihin en büyük insani dramlarından birisine sahne olan Suriye’de yaşanan problemler, Türkiye
başta olmak üzere bölge ülkelerini ciddi düzeyde etkilemektedir. Suriye’de Arap Baharı’nın da
etkisiyle 2011 yılı Mart ayında başlayan gösteriler, zamanla muhalefet ve rejim arasında çatışmaya,
günümüzde de bir vekâlet savaşına dönüşmüştür. Suriye’de yaşanan çatışmalar neticesinde bölge
halkının temel insani ihtiyaçlarını karşılayamaması ve barınma başta olmak üzere temel altyapının
kullanılamaz hale gelmesi, günümüzde de etkisi hissedilen sığınmacı sorununu tetiklemektedir.
Türkiye, savaşın neden olduğu bu sığınmacı göçünden en fazla etkilenen ülke olarak öne çıkmaktadır
(Düzkaya, 2016: 23).
Resmi rakamlara göre, 2019 yılı Ağustos ayı itibariyle 3.7 milyona yakın Suriyeli Türkiye’de
yaşamaktadır. Resmi rakamlara göre en fazla sığınmacı nüfusuna misafirlik eden iller, sırasıyla;
İstanbul, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Kilis ve Konya'dır (Mülteciler
Derneği, 2019).
Suriye’deki çatışmaların sonucu olarak ülkesini terk etmek zorunda kalan sığınmacıların sayısındaki
artış, yasal bir düzenlemeyi zorunlu kılmış ve bu amaçla 2013 yılında Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu çıkarılmıştır (YUKK, 2013).
Bu kanun kapsamında Suriyeli sığınmacılar, kitlesel göç başlığı altında sınıflandırılan geçici koruma
statüsüne tabi olmaktadır. Bu statünün uygulama esasları, kanunun yönlendirmesi çerçevesinde 2014
yılı itibariyle yürürlüğe girmiştir (GKY, 2014).
Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında Suriyelilerin çalışma hayatına katılması yönündeki haklar
ve sınırlamalar sözleşmenin 29 . maddesinde ifade edilmektedir. Buna göre sığınmacıların istihdamı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görüşü ve Bakanlar Kurulu’nun kararıyla belirli işkolu,
sektör ve coğrafi alanla sınırlandırılabilmektedir (GKY, 2014: m. 29). Yönetmeliğin bu maddesi
çalışma hakkına ilişkin genel bir çerçeve sunmasına rağmen, ÇSGB ve Bakanlar Kurulu’nun konu
ile ilgili bir düzenleme yapmaması nedeniyle sığınmacıların çalışma hayatına katılma sorunu 2016
yılına kadar devam etmiştir. Suriyelilerin kayıtışı istihdamının yarattığı sorunlar ve bu insanların
Suriye’ye geri dönmesi konusundaki şüphelerin yoğunlaşması ile birlikte söz konusu yönetmeliğe
ait alt düzenlemelerin hazırlanması bir zorunluluk haline gelmiştir. 2016 yılı Ocak ayında çıkarılan,
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik bu alandaki boşluğu
doldurmuş ve geçici koruma rejimine tabi sığınmacıların istihdam edilmesine dair kuralları
belirlemiştir (GKSYÇİY, 2016).
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2. 1951 TARİHLİ MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMU HAKKINDA SÖZLEŞME
Sığınma hakkı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 14. maddesinde “Herkesin zulüm
karşısında sığınma hakkı vardır” ifadesiyle temel bir hak olarak vurgulanmıştır (Kartal ve Başçı,
2014). Ancak, mültecilik konusunda temel belgelerin başında 1951 tarihinde imzalanıp 1954 ’te
yürürlüğe giren “Mültecilerin Hukuki durumu Hakkında Sözleşme” gelmektedir (TBMM, 2015).

3. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bu alanda çalışmamızda kullanılacak bazı kavramların kısa ve öz olarak tanımlar yapılacaktır. Bu
kavramların başında “Göç ve Göçmen kavramları ile, Göç Çeşitleri, Mülteci ve Mülteci Göçü” gibi
kavramların kısaca açıklamaları yapılacaktır. Sonraki bölümlerde ise Suriyeli göçmenlerin
Türkiye’deki istihdam sorunları ve zorluklarıyla ilgili tespitler yapılarak bu alanda alınabilecek
önlemler hakkında önerilerde bulunulacaktır (Taş ve Özcan, 2016: 2).

3.1.

Göç ve Göçmen

İnsanlık tarihi kadar eski olan göç kavramından bahsedildiğinde ilk akla gelen, bireylerin ya da
toplumsal kümelerin coğrafi anlamda geçici ya da kalıcı olarak yer değiştirmeleridir. Ancak farıklı
disiplinlerden gelen bilim insanlarının, farklı bilimsel yaklaşımları sebebiyle göçü farklı şekillerde
tanımladıkları görülmektedir. Örneğin; coğrafyacılar göçün zaman ve mekân açısından önemi
üzerinde dururken, sosyologlar göç hareketliliğinin sonuçlarına önem vermekte, ekonomistler ise
göçün ekonomik etkileri üzerinde durmaktadırlar (Sinha ve Ataullah, 1987: 5, Akt: Ela Özcan, 2017:
185). Disiplinler arası bir konu olan göç konusunda tek bir tanımda uzlaşmanın zorluğu, pek çok
tanımın ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Ela Özcan, 2017: 185) .
Göçü, nedenleri (zorunlu ve gönüllü göç), amaçları (çalışma, sığınma) ve hedefe varmakta kullanılan
yöntemleri (yasal, yasa dışı) gibi farklı kriterlere uygun olarak tanımlamak mümkün olmakla birlikte
“farklı bilimsel disiplinler olarak ekonomi, sosyoloji, demografi, coğrafya, tarih, psikoloji,
uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve diğer bazı ilgili disiplinler göçle ilgili konulara farklı bakış
açılarıyla değinirler” (İçduygu ve Sirkeci, 1999: 249).
Sonuç olarak göç, birden çok faktörle ortaya çıkabilen, süreç içinde niteliği değişebilen ve etkilediği
ve etkilendiği yapı ve aktörleri itibariyle her zaman biricikliğini ve özgünlüğünü koruyan bir olgudur.
Daha da önemlisi, nüfus ve coğrafi temelli bir hareketlilik olarak tanımlanmasına rağmen, sosyolojik
olarak da göç olgusu sınıfsal, etnik, ırksal, dinsel ve toplumsal cinsiyet temelli bir içeriğe sahiptir.
Örneğin, sadece belli bir etnik kökene ait insanlar göç ediyor olabilir. İnsanlar sadece dini
inançlarından dolayı yerlerinden ediliyor olabilir. Kadınlar erkeklere göre göçten daha çok
etkileniyor olabilir (Güneş, 2012: 185).
Göçmen ise, kendi ülkesinden ayrılırken ve/veya yolu üzerinde bulunan ülkeden geçerken ve/veya
göç etmeyi tasarladığı ülkeye girişinde ve/veya bu ülke(ler)de bulunduğu süre içinde o ülkenin
yasalarına uyup uymama durumuna göre, yasal ya da yasa dışı olarak da tanımlanabilmektedir
(Yılmaz, 2014: 1686).
Göçmenlik en basit tabir ile nüfus hareketi olan göç unsuru sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bunun
devamında ise yeni bir ülkeye ya da bölgeye gelip geçici ada sürekli olarak ikamet etmek üzere
gelenlere göçmen denilmektedir. Yeni bir yere gelenlerin beli zamanlarda yaşadıkları sorunlara
(Barınma, Eğitim, Sağlık, istihdam ve toplumsal uyum vb.) ise göçmen sorunları denilmektedir
(Demirtaş,2009:5, Akt: Taş ve Özcan, 2016: 3).
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3.2.

Mülteci

Mülteci, “ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden,
zulme uğrayacağından haklı nedenlerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve
bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak
istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında
bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen kişidir” (MHSİS,2,
Akt: Koç vd., 2015: 65).

3.3.

Sığınmacı

Muhtemel sığınma ülkesi tarafından sığınma talebi veya başvurusu henüz nihai karara bağlanmamış
kişi olan sığınmacı, sığınma ülkesi sınırları içerisinde kalma izni ve insani standartlarda muamele
görme hakkına sahiptir. Sığınma hakkı verilen kişi mülteci olmaktadır (Uluslararası Mülteci Hakları
Derneği, 28.12.2014, Akt: Koç vd., 2015: 67).
Sığınmacı, ilgili ulusal ya da uluslararası belgeler çerçevesinde bir ülkeye mülteci olarak kabul
edilmek isteyen ve mültecilik statüsüne ilişkin yaptıkları başvurunun sonucunu bekleyen kişidir.
Başvurusu olumsuz neticelenirse söz konusu kişiler ülkeyi terk etmek zorunda kalırlar. Şayet
kendilerine bir takım gerekçelerden dolayı ülkede kalma izni verilmemişse bu kişiler ülkede izinsiz
durumdaki herhangi bir yabancı gibi sınır dışı edilebilirler (Uluslararası Göç Örgütü, Akt: Koç vd.,
2015: 67). Başka bir ifadeyle, sığınma talebi geri çevrilen kimseler sığınmacı olarak
nitelenememektedir (Kayacı, 2014).

4. GÖÇ TÜRLERİ
Göç türlerini incelediğimizde; nüfusu oluşturan bireylerin kendi istekleri doğrultusunda örneğin
çalışma amaçlı göç etmelerine “gönüllü göç”, savaş gibi etkenlerin yol açtığı zorunlu nüfus
hareketlerine ise “zorunlu göç” denilmektedir. Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen göç “iç göç”
olarak, ülke sınırlarını aşan göç ise “dış göç” olarak tanımlanmaktadır (Gezgin, 1994: 22, Akt: Taş
ve Özcan, 2016: 3). “Transit göç, yasal olsun ya da olmasın bir ülkenin göç yolu olarak
kullanılmasıdır. Örneğin Orta Doğu ülkelerinden daha iyi yaşam koşulları için Avrupa’ya göç
edenler Türkiye’yi transit ülke olarak kullanmaktadırlar” (Mutluer, 2003:11, Akt: Taş ve Özcan,
2016: 3).
Göçler belli özelliklerine göre birbirinden ayrılmaktadır. Kimi araştırmacılar göç olgusunu göçün
şekline ve süresine, yoğunluğuna göre sınıflandırabilmektedir. Tanımlamaların bazılarında göçün
yönüne göre bir sınıflamaya gidilirken, diğer tanımlarda ise göçmenin göç istekliliğine göre bir
sınıflama yapılabileceğini belirtmişlerdir (Taş, 2013: 4).
Ayrıca buna benzer şekilde yine göçlerin sınıflandırılması mümkündür. Bunlar, zorunlu, ilkel,
serbest, büyüklüğü ve zorlama olmak üzere, beş kategoriye ayrılmaktadır. Burada zorlama ile
zorunlu göç arasında bir ayrım yapmak mümkündür. Bu durumda ikisinin arasındaki farkı da şu
şekilde açıklamak mümkündür. “Zorunlu göç, insanların içinde yaşadıkları koşullar gereği bir
bölgeden ötekine göç etmeleridir. Zorlama göç ise insanların kendi istekleri dışında baskı ile bir
yerden ötekine göç ettirilmeleridir (Taş ve Özcan, 2016: 3).

5. GÖÇ NEDENLERİ
İnsanlar yaşadıkları mekânları farklı nedenlerle terk etmek durumunda kalmışlardır. İnanın iradesi
dışında gelişen doğa hadiseleri tarihsel süreç içerisinde göçün en önemli nedenlerini oluşturmuşken,
sanayi devrimi sonrasında asli belirleyicisi insan olan ekonomik, siyasi ve sosyal nedenler göçün en
önemli nedeni haline gelmiştir (Keleş, 1983: 6, Akt: Ekici ve Tuncel, 2015: 13). Özellikle ulaşım ve
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iletişim araçlarındaki gelişmelere paralel olarak insanların daha iyi bir hayat sürme istekli göçlerde
büyük bir artış olmuştur (Sencer, 1979: 28, Akt: Ekici ve Tuncel, 2015: 13). Özellikle güney yarım
küreden kuzeye ve doğudan batıya doğru büyük çaplı göç hareketleri ortaya çıkmıştır (Ekici ve
Tuncel, 2015: 13).
Göçe neden olan unsurlar, göç süreci ve sonrasındaki gelişmeleri de büyük ölçüde etkilemiştir.
Ekonomik nedenleri göçler, siyasi nedenli göçlerden farklı bir sürecin işlemesine neden olabileceği
gibi farklı ekonomik, sosyal ve siyasi sonuçların ortaya çıkmasına da neden olabilir (Ekici ve Tuncel,
2015: 13).
Siyasi nedenli göçler, bilinçli ve keskin bir siyasallaşma duygusuna, radikal siyasi eğilimlere, güçlü
bir diasporanın oluşumuna ve toplumsal entegrasyon konusunda dirençli bir grup psikolojisine sahip
olmaya zemin hazırlamaktadır (Ekici ve Tuncel, 2015: 13).

6. TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ SAYISI
Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı 15 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 10 bin 466
kişi artarak toplam 3 milyon 649 bin 750 kişi oldu. Bu kişilerin 1 milyon 977 bin 562’si erkeklerden,
1 milyon 672 bin 188’i ise kadınlardan oluşuyor (Mülteciler Derneği, 2019).

Tablo 1: Türkiye’deki Suriyelilerin Sayısı
YAŞ ARALIĞI

ERKEK

KADIN

TOPLAM

0-4
5-9
10-14
15-18
19-24
25-29
30-34

280 bin 597
255 bin 158
200 bin 11
150 bin 606
320 bin 563
206 bin 001
169 bin 798

261 bin 930
240 bin 257
185 bin 268
123 bin 372
229 bin 855
146 bin 683
124 bin 568

542 bin 527
495 bin 415
385 bin 279
273 bin 978
550 bin 418
352 bin 684
294 bin 366

35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
TOPLAM

120 bin 069
79 bin 250
58 bin 732
47 bin 459
33 bin 60
23 bin 69
15 bin 146
8 bin 516
9 bin 527
1 milyon 977 bin 562

94 bin 796
70 bin 19
55 bin 901
45 bin 441
33 bin 343
23 bin 775
15 bin 772
9 bin 164
12 bin 44
1 milyon 672 bin 188

214 bin 865
149 bin 269
114 bin 633
92 bin 900
66 bin 403
46 bin 844
30 bin 918
17 bin 680
21 bin 571
3 milyon 649 bin 750

Tablo 1’e göre, toplam çalışabilen Suriyeli sayısı 2.156.360 kişi. Bu rakam Türkiye’deki yaşayan
Suriyelilerin %59’unu oluşur. Aşağıdaki grafikteki gibi gösterilmektedir.
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Grafik 1: Türkiye’deki Suriyelilerin Sayısı
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6.1.

Göç İdaresinin 15 Ağustos 2019 tarihli verilerine göre Suriyelilerin en çok yaşadığı 20 şehir ve bu
şehirlerdeki Suriyeli yoğunluğu aşağıdaki tabloda yer almaktadır. En çok Suriyeli barındıran
şehir 548 bin 134 kişi ile İstanbul olurken, Suriyelilerin en az olduğu şehir ise 25 kişi ile Bayburt.
Bayburt’u 35 kişi ile Artvin, 54 kişi ile Tunceli takip ediyor (Mülteciler Derneği, 2019).
Tablo 2: İllere Göre Suriyelilerin Sayısı

1
2
3
4
5

İstanbul
Gaziantep
*Hatay
Şanlıurfa
*Adana

548 bin 134
446 bin 564
434 bin 676
428 bin 811
239 bin 510

İL NÜFUSU İLE
KARŞILAŞTIRMA
%3,64
%21,01
%27,00
%21,06
%10,79

6
7
8
9
10
11

Mersin
Bursa
İzmir
*Kilis
Konya
Ankara

202 bin 173
175 bin 193
145 bin 521
115 bin 760
108 bin 637
93 bin 292

%11,14
%5,85
%3,37
%81,21
%4,93
%1,69

12

*Kahramanmaraş

92 bin 129

%8,05

13
14
15
16
17
18
19
20

Mardin
Kayseri
Kocaeli
*Osmaniye
Diyarbakır
Malatya
Adıyaman
Batman

87 bin 605
79 bin 531
57 bin 929
50 bin 822
33 bin 218
28 bin 713
25 bin 890
22 bin 328

%10,57
%5,72
%3,04
%9,51
%1,92
%3,60
%4,15
%3,73

79
80
81

Tunceli
Artvin
Bayburt

54
35
25

%0,06
%0,02
%0,03

SIRA

ŞEHİRLER

SURİYELİ NÜFUSU
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Tablo 2’e göre, Suriyelilerin en çok yaşadığı şehir İstanbul (548134 kişi), Suriyelilerin en az yaşadığı
şehir ise Bayburt’tur (25 kişi). Aşağıdaki grafikteki gibi gösterilmektedir.
Grafik 2: SURİYELİ NÜFUSU
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Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı il %81,21 ile Kilis. Kilis’te kayıtlı olan Suriyeli
sayısı bir önceki aya göre 143 kişi azaldı. İstanbul’daki Suriyeli sayısı ise bir önceki aya göre 418
kişi arttı (Mülteciler Derneği, 2019). Kilis gibi küçük illerde bu kadar mültecilere yeter iş fırsatı
bulunma mantıksızdır.
Grafik 3: İL NÜFUSU İLE KARŞILAŞTIRMA
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7. TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ GÖÇMENLERİN İSTİHDAMIYLA İLGİLİ
SORUNLARI VE ZORLUKLARI

7.1.

İletişim Sorunu

Dil engeli diğer hak ve hizmetlere erişimde en önemli sorun olarak ortaya çıkıyor. Türkiye’deki
Suriyeliler devlet desteği ile ücretsiz sağlanan Türkçe kurslarına kaydolma hakkına sahipler, fakat
ancak Suriyeli kadınların yüzde 70’i hiç Türkçe bilmiyor (ERYAR ÜNLÜ, 2018).
Sığınmacıların Türk dilini öğrenmeleri topluma entegrasyon süreçlerini de kolaylaştıracaktır. Kamp
dışında yaşayan Suriyeli çocukların Türkçe kurslarına gidememeleri neticesinde eğitimleri de
olumsuz yönde etkilenecektir. Bu durum, çocukların adaptasyon süreçlerini geciktirecek ve topluma
aitlik duygularının gelişmesini önleyecektir (FATIH, 2016).
Entegrasyon sürecinde eğitim ve dil öncelik verilmesi gereken alanlardır. Hükümet en başından beri
sığınmacıların entegrasyon sürecine önem verseydi, toplumun sığınmacılara karşı önyargısı bu kadar
hızlı artmayabilirdi. Toplumun sığınmacıları kabullenme kapasitesini de en aza indirmezdi.

7.2.

Yerel Halk Önyargı

Suriyeli sığınmacılara yönelik ayrımcı söylem ve farklı kriminal olaylar dolayısıyla açığa çıkan öfke
ve önyargı, önlem alınmadığı taktirde, bu olumsuz algının gelecekte kaygı verici hadiselere
dönüşebileceğine ilişkin bir erken uyarı sinyali olarak okunmalıdır. Bu yönüyle konu, salt bir gruba
yönelik haksızlık olarak algılanmamalı, bunun çok ötesine geçme sinyalleri veren bir güvenlik
sorunu olarak da görülmelidir. Bu bağlamda sığınmacılarla ilgili ayrımcılık veya nefret temelli hak
ihlallerine müdahalede isteksizlik veya zaaf algısı uyandıracak bir dil veya tutumdan kesinlikle
kaçınılmalı; ayrımcılık yasağı etkin bir şekilde işletilmeli ve sığınmacılara yönelik ihlaller etkin bir
şekilde cezalandırılmalıdır (Özipek, 2018: 64).

7.3.

İstihdam Kotası Uygulaması

İlgili bakanlığın hazırlamış olduğu çalışmaya göre; “geçici koruma altındaki” Suriyeliler, geçici
kimlik belgesi düzenleme tarihinden 6 ay sonra çalışma izni için başvurabilecekler fakat bu izin
verilirken kota uygulanacak ve açıkta kalan işler için yeni bir kota uygulaması olmayacaktır. Bu
uygulama ile hedeflenen, Türk vatandaşlarının istihdam imkânlarını arttırmak ve yerel işgücü ile
Suriyeli işgücü arasında ortaya çıkabilecek rekabeti önlemektir. Geçici koruma kimlik belgesi alan
Suriyeliler için istihdam bakımından %10’luk bir kota uygulaması söz konusudur. Bu yüzden, özel
sektörde faaliyet gösteren işletmelerde çalıştırılan Suriyeliler, toplam çalışan sayısının %10’unu
geçmeyecektir. Kısacası, bir işyerinde 20 Türk vatandaşı çalışıyorsa, bu işyeri yalnızca 2 Suriyeli
istihdam edilebilecek, çalışan kişi sayısı 10 kişiden az ise kontenjan 1 kişi olacaktır (Kılıç, 2016).

7.4.

Yol İzin Belgesi Uyarısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden, kayıtlı oldukları ilden başka bir kente gitmek isteyen
Suriyelilerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne veya valiliklerin belirlediği birimlere başvurarak yol izin
belgesi almasının zorunlu olduğu bildirildi (Anadolu Ajansı, 2019). Bu uyarı Suriyeliler için çok
büyük bir meydan okumadır. Çükü Suriyeliler bu uyarıdan sonra çalışmak amacıyla başka ilde
yerleşemiyor.
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7.5.

Çalışma İzni Çıkarmasının Zorlukları

Suriyeli işçi çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılmaz. Çalışma izni
olmaksızın çalışan Suriyeli işçiler ile bunları çalıştıranlar hakkında 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı
Yabancıların
Çalışma
İzinleri
Hakkında
Konunun
ilgili
hükümleri
uygulanır
(https://www.atakurumsal.com/suriyeli-isci-calistirma-proseduru).

7.6.

İşverenler, Suriyeli İşçinin Çalışma İhtiyacından İstifade Ediyor

Suriye’den gelen mülteciler ile birlikte geniş ölçekli, uzun süren ve karmaşık insani krizlerden biri
yaşanmaktadır. Suriyeli mültecilerin yarıya yakını 18 yaşın üzerindedir. Yasal çalışma yaş
dilimindeki 15-64 yaş aralığındakiler ise 2.2 milyona yakındır. Bu kesimde yer alanlar çalışma
ihtiyacı içindedir. Bu kişilerin önemli bir bölümü, yaşadıkları kentin özelliklerine göre, emek-yoğun
ve ağırlıklı olarak vasıfsız işlerde çalışmaktadır. Çalışmanın yoğunlaştığı sektörler, mevsimlik işler
olan tarım ve hayvancılık başta olmak üzere, inşaat, tekstil ve hizmettir. Çalışma ihtiyacı duyanlar
ve çalışanlar sadece kamp dışında yaşayan Suriyeliler değildir. Kamplarda yaşayanların da günlük
izinlerle özellikle tarımda çalıştığı bilinmektedir. Çocuk yaşta çok sayıda Suriyeli ağır koşullarda
çalışmaktadır. Suriyeli mülteci kadınların bir bölümü tarımda ve hizmet sektöründe istihdam
edilmekteyken, bir bölümünün de eve iş alarak gelir elde etmeye çalıştığı görülmektedir
(https://www.genel-is.org.tr/multeciler-ve-calisma-hayati).
Suriyeli mülteciler Türkiye'de ucuz emek olarak görülmekte ve bu durum bir yandan çalışma barışını
bozarken bir yandan da Suriyeli işçilerin insanlık dışı sömürülmelerine neden olmaktadır. Çünkü
Suriyeli işçilerin insan onuruna yaraşır çalışma koşulları ile ilgili olanakları ve seslerini yükseltme
imkanları kısıtlıdır (https://www.genel-is.org.tr/multeciler-ve-calisma-hayati).

8. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sekiz yıldan fazla bir süredir devam eden Suriye İç Savaşı şimdiden Ortadoğu bölgesinde siyasal,
ekonomik ve toplumsal etkiler bırakmıştır. Bu sonuçların yanı sıra Suriye krizini önemli kılan
unsurların en önemlisi, insanların mağdur olma durumudur. Resmi rakamlara göre Suriye’de
savaştan dolayı 100 binlerce kişi hayatını kaybetmiştir. 7 milyona yakın Suriyeli ülke dışına göç
etmek durumda kalmış, 7 milyonun fazlasını evlerini terk ederek ülke içinde güvenli bölgelere göç
etmiştir. Dolayısıyla 14 milyon civarında Suriyeli iç savaştan doğrudan etkilenmiştir. Savaş öncesi
toplam nüfus yaklaşık 23 milyon civarında idi. Ağustos 2019 tarihi itibarıyla Suriye’deki nüfusun
yarıdan fazlasının savaşın etkilerine doğrudan maruz kaldığı görülmektedir.
15 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla Türkiye’deki biyometrik verileriyle kayıt altına alınan geçici
koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 649 bin 750 kişi olduğunu açıklanmıştır.
Suriyeli sığınmacılar, kayıt dışı çalıştıkları takdirde ucuz iş gücü gibi görüldüğünden sömürülmeye
açık olacaklardır.
Suriyeli sığınmacılar hayatlarını idame ettirmek için suça karışabilirler. Sağlıklı bir şekilde iş
piyasasına giremedikleri takdirde Türkiye’de ucuz emek arzı olmaya devam edeceklerdir.
Yapılan bir çalışmada Suriyeli sığınmacıların Türkiye işgücü piyasasında karşılaştıkları zorlukları
araştırmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuç; Suriyeli sığınmacıların işgücü piyasasına katılma haklarının
düzenlenmesi öncelikli öneme sahip olduğu doğrultusundadır. Ayrıca söz konusu çalışmaya göre dil
eğitimin verilmesi, diplomalarına denkliklerinin verilmesi, Suriyeli sığınmacılara yönelik mesleki
eğitimlerin verilmesi, çocuk işçiliğin engellenmesi ve Suriyeli sığınmacıların istihdamının devlet
tarafından özendirilmesi Suriyeli sığınmacıların istihdam sıkıntılarının çözülmesinde etkin rol
oynayacaktır (Kaygısız, 2017, Akt. Akcan, 2018, 63).
Sığınmacıların mevcut durumu göz önüne alındığında, bu insanların çalışma hayatına katılması bir
gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Suriye sorunu sekizinci yılına girerken yaklaşık 3.7 milyon
Suriyelinin yaşadığı Türkiye’de, sorunun misafirlik ekseninde yapılan insani yardımlarla
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çözülemeyeceği bir gerçektir. Bu ihtiyaç çerçevesinde sığınmacılara yönelik yasal mevzuat biraz geç
olmakla birlikte 2019 yılı ortası itibariye tamamlanmıştır. Bundan sonraki süreçte yapılması gereken;
söz konusu yasal mevzuatın uygulanmasına özen göstermek ve karşılaşılan veya karşılaşılması
muhtemel problemlere karşı yeni politikaları tasarlamaktır. Bu çerçevede, Suriyeli sığınmacıların
istihdamına dair politika önerileri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Düzkaya, 2016: 27):
1. Suriyelilerin Türkiye’de yaşadığı en önemli sorunlardan birisi iletişimdir. Yerel halkla ve
işverenlerle iletişim kuramayan bu insanlar, dolayısıyla istihdam edilme sorunları da
yaşamaktadır. Bu sorunu aşabilmek için, temel Türkçe eğitimi sığınmacılar arasında
yaygınlaştırılmalıdır.
2. Sığınmacıların çalışma hayatına katılması ile ilgili yerel halk nezdinde ciddi bir önyargı
bulunmaktadır. Bu önyargıyı kırmak için sığınmacıların mevcut durumu ve sahip olduğu haklar
kamu otoritesi ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından yerel halka anlatılmalı ve her iki tarafı da
memnun edebilecek genel bir sığınmacı istihdam politikası geliştirilmelidir.
3. Sığınmacıların kayıt altına alınması aşamasında demografik özelliklerin yanı sıra mesleki
yeterlilikler de kayıt altına alınmalıdır. Bu bilgiler, Suriyelilerin hangi bölge ve sektörlerde
çalışabileceğine ve hangi mesleki eğitimleri alması gerektiğine yönelik temel bir veri tabanı
oluşturmalıdır.
4. Türkiye’de yaşayan Suriyeliler arasında nitelikli işgücü belirlenmeli ve bu insanların çalışma
hayatına katılması önündeki engeller kaldırılmalıdır.
5. Sığınmacılar nitelikleri ve yetenekleri çerçevesinde belirli şehirlere veya bölgelere
toplanmamalı, istihdam fırsatları değerlendirilerek farklı şehirlere homojen bir şekilde
dağıtılmalıdır.
6. Orta ve büyük ölçekli işletmeleri bir araya getiren kurumların görüşü alınarak bölgelerin
ihtiyaçlarına bağlı olarak mesleki eğitim programları tasarlanmalıdır.
7. Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamındaki sığınmacıların istihdamına dair yönetmelik tarım ve
hayvancılık sektörleri dışında %10’luk bir kota uygulanmasını öngörmektedir. Sığınmacıların
yoğun olarak yaşadığı şehirlerde bu oran gerçekçi değildir. Bu nedenle, kota uygulaması şehir
nüfusunun sığınmacı nüfusuna oranına bağlı kalarak şehir veya bölge bazında yeniden
düzenlenmelidir.
8. Tarım ve hayvancılık sektöründe çalışacak sığınmacıların alacağı ücretler ile ilgili karar verme
yetkisi valiliklere bırakılmaktadır. Bu yetkiyi kullanacak valilikler, temel bir ücret tabanı ve
çalışma saati sınırlaması getirmeli ve bu kuralların uygulanması üzerinde titizlikle durmalıdır.
9. Yönetmelik kapsamında sığınmacılar için herhangi bir pozitif ayrımcılık uygulanmamaktadır.
Savaştan etkilenen ve yaşama tutunma çabası veren, sosyal politika açısından dezavantajlı grup
olarak nitelendirilebilecek bu insanların istihdam edilebilmesini işverenler açısından cazip
kılacak politikalar, vergi indirimi veya sigorta primlerinde muafiyet gibi, geliştirilmelidir.
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KAMUDA GİRİŞİMCİLİK KAPSAMINDA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM YAKLAŞIMI: MUĞLA
VE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ STRATEJİK PLANLARI
ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
STRATEGIC MANAGEMENT APPROACH IN METROPOLITAN
MUNICIPALITIES WITHIN THE SCOPE OF PUBLIC
ENTREPRENEURSHIP: A COMPARATIVE STUDY ON STRATEGIC
PLANS OF MUĞLA AND BURSA METROPOLITAN MUNICIPALITIES
Selma KARATEPE1, A. Muhammet BANAZILI2, Mehmet Seyda OZAN3

ABSTRACT
Currently, the acceleration of change and transformation due to the globalization movements affects
public organizations as well as private organizations. Plus, the traditional management techniques
are inadequate against the diversified human needs since the 21st century, which has paved the way
for the creation of new approaches. Both in Turkey in the world as well as New Public Management
(NPM) to be adopted with the beginning of understanding, especially in the field of entrepreneurship
and the development of human resources in public administration have taken important steps. One
of the benefits of these developments have been strategic management approach. According to this
approach, thus, strategic management is the system of disciplined efforts and initiatives carried out
by analyzing the actions that an organization will carry out in order to realize its future targets and
why it performs these actions.
Depending on the management approach has been adopted in Turkey, especially in the strategic
planning process from the beginning of the 2000s, however, and that local governments more
effective, efficient and well-known possibility to make permanent plans. Strategic plans for local
governments which increasing the quality of human resources, identify future initiatives fields,
critical to meet the demands and expectations of citizens in the face of scarce resources of local
governments, , to develop management techniques and to achieve the desired final results. In Turkey
where is the legal basis for the strategic planning 5018 Public Financial Management and Control
Law, Municipality Law No. 5393 and 5216 Metropolitan Municipality Law are referred to the
obligation to prepare strategic plans of local government bodies is addressed.
In this context for the purpose of this study; to analysis of the strategic plan prepared by Muğla and
Bursa Metropolitan Municipalities constitutes. What’s more, the main factors (mission, vision,
quality Policy and main values, strategic objectives) of the metropolitan municipalities included in
the recent strategic plans (2015-2019) will be examined and the findings will be evaluated in terms
of their relationships
Key Words: Entrepreneurship in the Public Sector, Strategic Management, Strategic Plan, Muğla
Metropolitan Municipality, Bursa Metropolitan Municipality.
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ÖZET
Günümüzde küreselleşme hareketlerine bağlı olarak değişimin ve dönüşümün ivme kazanması, özel
örgütlerde olduğu gibi kamu örgütlerini de etkisi altına almıştır. Keza 21.yy’den itibaren artık
geleneksel yönetim tekniklerinin çeşitlenen insan ihtiyaçlarına karşı yetersiz kalması yeni
yaklaşımların oluşturulmasına zemin hazırlamıştır. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de Yeni Kamu
Yönetimi (YKY) anlayışının benimsenmeye başlamasıyla birlikte özellikle kamu yönetiminde
girişimcilik ve insan kaynaklarının geliştirilmesi alanında önemli adımlar atılmıştır. Yaşanan bu
gelişmelerin getirilerinden biriside stratejik yönetim yaklaşımı olmuştur. Nitekim bu yaklaşıma göre
stratejik yönetim, bir örgütün gelecekteki hedeflerini gerçekleştirmek için yapacağı eylemleri ve bu
eylemlerini neden yaptığını analiz ederek yürütmüş olduğu disiplinli çaba ve girişimler sistemidir.
Bu yönetim anlayışına bağlı olarak Türkiye’de özellikle 2000’li yılların başından itibaren stratejik
planlama sürecine geçilmiş ve bununla birlikte yerel yönetimlerin daha etkin, verimli ve sürekli plan
yapabilmelerine imkân tanınmıştır. Öyle ki yerel yönetimler için stratejik planlar; insan
kaynaklarında niteliğin artırılabilmesi, gelecekteki girişim alanlarını saptayabilmesi, yerel
yönetimlerin sahip oldukları kıt kaynaklar karşısında vatandaşların talep ve beklentilerinin
karşılanabilmesi, yönetim tekniklerinin geliştirilmesi ve arzu edilen nihai sonuçlara ulaşılabilmesi
açısından kritik öneme sahiptir. Zira Türkiye’de stratejik planlamanın yasal dayanaklarından olan
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu irdelendiğinde yerel yönetim organlarının stratejik plan hazırlamaları
yönündeki yükümlülüklere değinilmektedir.
Bu kapsamda çalışmanın amacı; Muğla ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri tarafından hazırlanan
stratejik planlarının analiz edilmesidir. Bu doğrultuda çalışmada, söz konusu büyükşehir
belediyelerinin son dönem stratejik planlarında (2015-2019) yer verdikleri belli başlı unsurlar
(misyon, vizyon, kalite politikası ve temel değerler, stratejik amaçlar) karşılaştırılarak incelenecek
ve elde edilen bulgular ilişkileri bakımından değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kamuda Girişimcilik, Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, Muğla
Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi.
1. GİRİŞ
Ekonomik sistemin gelişmesinde ve sosyal tabakanın güçlendirilmesinde girişimcilik olgusunun
önemli işlevleri bulunmaktadır. Zira girişimcilik ruhuna sahip devletlerin genel ekonomik koşulları,
kültürel ve eğitim yapısı hatta yönetim anlayışlarında girişimcilik faktör kritik öneme sahip
unsurların başında yer almaktadır. Ayrıca günümüzde adeta değişim rüzgârlarının esmesi,
küreselleşme çağının en olgun döneminde bulunulması kamu yönetimlerinin gerek kaynaklarını
kullanmada aha ihtiyatlı olmaya gerekse kamuya daha esnek, etkili ve kaliteli hizmet sunmaya teşvik
etmiştir.
Dünyada özellikle Yeni Kamu Yönetimi (YKY) yaklaşımın temel değerlerinin yaygınlaşmaya
başlaması etkileri merkezi yönetimde hissettirdiği kadar yerinden yönetim kuruluşlarında da
göstermiştir. Bu etkilerden birisi de stratejik düşünme, stratejik hareket etme ve stratejik planlama
kavramlarıyla nitelendirilecek olan stratejik planla olgusu olmuştur. Yaşadığımız çağın şartları
karmaşık, devingen olması ve insan ihtiyaçlarının her geçen farklılaşması yerinden yönetim
organlarının farklı perspektiflerle hareket etmesini gerekli kılmıştır. Nitekim stratejik planlama
yaklaşımı; örgütün, girişim önceliklerini saptayabilmesine, arzuladığı nihai sonuçlara ulaşmasına ve
yönetim yöntem/tekniklerini geliştirmesine katkı sağlayan modern süreçler arasında yer almaktadır.
Bu bildiride, öncelikle girişimcilik olgusu kamu örgütleri kapsamında ve stratejik planlama
üzerinden ele alınmıştır. Bu kapsamda, Muğla ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri tarafından
yayımlanmış olan 2015-2019 dönemi “Stratejik Planlarında” yer alan ve büyükşehir belediyelerinin
girişimci yanlarının ortaya koyulmasında yardımcı olabileceği düşünülen “misyon, vizyon, kalite
politikası, temel değerler ve stratejik amaç” unsurları açısından irdelenmiştir. İlgili bulgular ilişkileri
bakımından karşılaştırılmış ve yorumlanarak değerlendirilmiştir.
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2. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE KAMU ÖRGÜTLERİNDE GİRİŞİMCİLİK
Girişimcilik olgusu tarihin tüm dönemlerinde bilim insanları tarafından araştırılan konuların başında
yer almıştır. Başta ABD olmak üzere diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülke endüstrileri için önemini
sürekli olarak korumuştur (Balaban ve Özdemir, 2008: 135). Kavramsal açıdan girişimcilik; ticari
bir öngörünün başarılı teşebbüse dönüştürmeye yönelik bireysel çabalar bütününü ifade etmektedir
(Kearney vd., 2009: 27). Diğer bir tanıma göre girişimcilik; bir örgütün sahip olduğu karar alma
biçimleri ve yöntemleri ile üretim/hizmet sunma faaliyetlerinde risk alma, proaktivite ve inovasyon
unsurlarını içeren “stratejik” bir eğilim olarak açıklanmıştır (Espinosa ve Saunes, 2011: 414).
Girişimcilik, farklı disiplinleri içerisinde barındıran ve geniş perspektifli ele alınması gereken bir
olgudur. Son dönemlerde kamu yönetimi literatüründe yapılan araştırmalar irdelendiğinde kamu
girişimciliğine ilişkin genel kabul görmüş tanımlar genel olarak şu şekilde yapılmıştır (Morris ve
Jones, 1999: 74 & Öztürk, 2012: 154-155):
 Yeni yöntem ve tekniklerin ortaya çıkmasına katkı sağlayarak bunların kamu örgütlerinde
uygulanabilir kılan inovatif bir süreçtir,
 Kamunun belirlemiş olduğu amaçlara ulaşabilmesi için, alışageldik yönetim anlayışının
dışına çıkarak yenilikçiliğin ve risk almanın ön plana çıktığı bir örgütlenme süreci söz
konusudur,
 Kamu ve özel sektöre ait olan kaynakların bir araya getirilmesiyle vatandaşlara değer yaratan
bir süreçtir,
 Yöneticilerin toplumun ihtiyaç duyduğu hususları saptayan ve bu ihtiyaçları yenilikçi ve
enerjik eylemlerle gideren zaman yönetimi olgusudur,
 Kamu kaynaklarını vatandaşların çıkarları doğrultusunda kullanarak yine vatandaş için
değer yaratma faaliyetleridir.
Kamu girişimciliğinde asıl amaç, bürokratik engellerin ve kırtasiyeciliğin önüne geçilerek
vatandaşların ihtiyaçlarına daha esnek ve etkili bir şekilde karşılık vermektir (Osborne ve Gaebler,
1992). Yani kamuda girişimcilik bir tür kamunun kaynaklarının yine kamu için harcanması sürecidir
(Karaca vd., 2016: 98). Ayrıca kamu girişimlerinin, genel olarak, aşağıda yer alan altı amacı
gerçekleştirmek amacıyla yapıldığı kabul edilmektedir (Çuhadar, 2013: 325-326):
i. Ekonomik kalkınmaya ivme kazandırmak,
ii. Bazı mal ve hizmetleri monopolleştirmek ve bu monopolleri işletmek,
iii. Özel teşebbüslerin girmeye yetkisi olmayan alanlara girerek hizmetler sağlamak,
iv. Ekonomiyi yönetmek ve yönlendirmek,
v. Özel kesime liderlik etmek,
vi. Gelir dağılımı eşitlemek/düzenlemek.
Stratejik planlama ile kamu örgütlerinde girişimciliği de kapsayacak şekilde kurumsal performans
yönetimi açısından öne çıkan kazanımları şu şekilde sıralamak mümkündür (Demirkaya, 2019: 391):
 Örgütün mevcut konumu ile ulaşmak istediği nokta arasındaki yolu göstermesi,
 Örgütlerin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için yöntemlerin belirlenmesi ihtiyacı,
 Vatandaş/müşteri odaklı bakış açısıyla mal ve hizmetlerin geliştirilmesi,
 Kaynakların kullanımında etkinlik ve verimlilik elde etme,
 İnsan faktörüne olan vurguların artması,
 Kurumsal ölçekte performansın ölçülmesi, iyileştirilmesi ve denetlenmesine yönelik
teşebbüsler,
 Verilere dayanarak hareket edilmesi, stratejik planlamanın kamu kurumlarına
kazanımlarındandır.

3. STRATEJİK PLANLAMAYA (YÖNETİM) İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Stratejik planlamaya ilişkin literatürde birçok tanım olmasına karşılık, en genel ifadesiyle stratejik
planlama; bir örgütün uluşmak istediği amaç ve hedeflerine yönelik “ne yaptığı”, “nasıl yaptığı” ve

133

IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 October 2019 Bodrum / MUĞLA / TURKEY

“varlığını nasıl sürdürebilir kılacağı”na ilişkin temel kararları verebilmek amacıyla girişimde
bulunulan kolektif çabaları ifade etmektedir (Bryson, 1995: 9). Stratejik planlamaya ilişkin bir diğer
tanıma göre ise; örgüt içerisinde ve dış çevresinde meydana gelen değişimlere karşılık kendini reform
ederek faaliyetlerini değerlendirme ve yönlendirme sürecidir (Bramwell, 1997: 171). Bu kapsamda
stratejik planlamanın girdilerden ziyade sonuçlara odaklanan, örgütün ne olduğunu ortaya koyan,
rehber niteliğindeki bir yaklaşımdır (Narinoğlu, 2007: 131).
Girişimcilik açısından örgütlerde stratejik planlama olgusuna karşı Mintzberg (1994, 109)’in tanımı:
Örgütlerin hedeflerini saptaması, rekabet ortamlarını analiz edebilmesi ve organizasyon bütününde
stratejilerini ortaya koyabilmesi, fırsat ve tehditleri belirleyebilmesi süreçlerini kapsamaktadır.
Stratejik planlamaya ilişkin çizilen kavramsal çerçevelerden de anlaşılacağı üzere bir örgütün
entropiye uğramaması açısından stratejik planlar bir kurum için kritik öneme sahiptir.
Modern bir yaklaşım olarak kabul edilen stratejik yönetimin taşıması gereken belli başlı özellikler
bulunmaktadır. Bu özellikleri şu şekilde özetlemek mümkündür (Dinçer ve Yılmaz, 2003: 30-31 &
Parlak ve Sobacı, 2010: 302-303 & DPT, 2006: 7-8 & Ansoff, 1957: 121-122):
 Girişimci bir felsefe ve çözümleme sanatıdır,
 Hesap verme sorumluluğunu esas alan, katılımcı bir yaklaşımdır,
 Sadece bütçeye yönelik değildir,
 Örgütlerin planlanmasını ve yürütülmesini öngören yönetim sistemleri bütünüdür,
 Örgütün ulaşmak istediği nihai amaçlara ilişkin gelecekte karşılaşacak potansiyel risk ve
tehlikelere karşı önlemlerin alınması sağlayarak, mevcut kaynakların en iyi şekilde
dağıtılmasını sağlar,
 Örgütün yürüteceği eylem planlarının belirlenmesi ve bu eylem planlarını düzenleyerek
yeniden dizayn eden yöntemleri seçer,
 Planların temel çerçevesini oluşturur ve sistem yaklaşımını benimser,
 Uzun süreli (5 ila 10 yıl) amaç ve hedefler belirlenerek bu süre içerisinde örgütün neler
yapması gerektiğini ortaya koyar.
Ana hatlarıyla stratejik planlama örgütün en iyi şekilde çıktı elde edebilmesi için stratejik alternatif
geliştirme ve etkili bilgiyi elde etme çıkarımları üzerinde durmaktadır (Yılmaz, 2003: 71).
Stratejik planlamanın (yönetimin) örgüt açısından sağlayacağı faydalara bakıldığında (Gottschalk,
2008: 185-187 & Johnson ve Scholes, 2002: 350-370 & Eryiğit, 2013: 154):
 Stratejik ve analitik düşünmeye imkân tanır,
 Uzun vadeli teşvik ve koordinasyonu sağlar,
 Bir tür denetim aracı olarak kullanılabilir,
 Örgüt çalışanları arasında stratejilerin içselleştirilmesine ve örgüt içi çatışmaların
engellenmesine olanak tanır,
 Örgütün, hızla gelişen ve dönüşen çevre şartlarına karşı uyum sağlamasını kolaylaştırır.

4. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM YAKLAŞIMI
Belediyeler, vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin giderilmesinde ve ülkenin demokratik işlerlik
kazanabilmesi açısından kritik öneme sahip kuruluşlardır (Banazılı, 2018: 126). Ayrıca belediyeler,
merkezi yönetimi kırtasiyecilikten ve hantallıktan kurtarma noktasında da önemli görevler
üstlenmektedir. Türk devlet geleneğine ilişkin yapılan; değişime direnç göstermeme ve çevresine
karşı duyarsız olmak türündeki yaklaşımlara karşın, Türk Kamu Yönetiminde, özellikle
küreselleşmenin ve teknolojik imkânların çoğalmasıyla, değişim ve gelişim hareketlerinin çoğalttığı
yapılan devlet reformları kapsamında görmek mümkündür (Derelioğlu, 2014: 71).
Belediyelerde, kamusal yararın sağlanması, hizmetlerin planlı olarak karşılanması, planlanmış
politikaları iş programlarına ve bütçelere dayandırma, uygulamayı verimli ve etkin bir şekilde
izlemede belediyelerin inisiyatif almaları kapsamında stratejik planlamaya olan ihtiyaç zorunlu
olarak gündeme gelmektedir (Eryılmaz, 2009: 151). Bu gelişmelere bağlı olarak günümüzde kamu
yönetimleri, özellikle Yeni Kamu Yönetimi (YKY)’nin benimsemiş olduğu ilkelerin önem
kazanmaya başlamasıyla, özel teşebbüslerin kullandığı yöntem ve teknikleri kendi bünyelerine
katmaya başlamışlardır.
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Yaşanan bu gelişmeler stratejik yönetim yaklaşımına uyumlu olarak bütün uygulama ve planlama
faaliyetlerinin “hesap verme, katılımcılık, şeffaflık, etkinlik, katılımcılık ve vatandaş odaklılık”
ilkeleri temelinde şekillenmeye başladığı görülmektedir (Taş vd., 2016: 62). Bu doğrultuda
Türkiye’nin değişimlerin gerisinde kalmamak adına belediyeler açısından stratejik yönetim, stratejik
planlama ve stratejik karar verme önemli kavramlar olmuşlardır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18, 34, 38, 41, 56 ve 61. maddeleri stratejik planlama kapsamında
hazırlanmıştır. Söz konusu maddelerde stratejik planların yapılmasında ve uygulanmasında; belediye
meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanının yetki ve sorumluluklarına değinilmiştir. Kanunun
56. ve 61. maddeleri nüfusu 50.000 üzerinde olan yerlerde stratejik planlama yapılmasını şart
koşmuştur (Nalcı Arıbaş, 2013: 86).
Belediye kanunun yanı sıra 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda stratejik planlamayı ele
almıştır. Öyle ki bu kanunun 7. ve 18. maddelerinde stratejik planın oluşturulmasında büyükşehir
belediyesinin sorumlu olduğuna ve büyükşehir belediyesinin oluşturulan stratejik plana göre
yönetilmesi gerektiğine yer verilmiştir.
Bu kapsamda stratejik planlamanın büyükşehir belediyeleri açısından önemini ve belediyeleri
sağlayacağı katkıları şu şekilde belirtmek mümkündür (Tortop vd., 2010: 228-229):
 Belediyelerin bütçe ve programlarını geliştirmelerine imkân tanıyacaktır,
 Belediyelerin mali yönetiminin belirli bir düzene girebilmesi için verimli ve etkin planlama
anlayışının benimsenmesine katkı sağlayacaktır,
 Belediyelerin belirlemiş oldukları amaçlara ulaşabilmeleri için orta vadeli planlar
yapabilmesini ve reel planlar hayata geçirebilmelerini kolaylaştıracaktır,
 Değişen ve çeşitlenen kamu ihtiyaçlarına karşılık vermesini ve kurumun kendisini
geliştirmesini sağlayacaktır,
 Katılımcı yönetim ortamı oluşturulacaktır,
 Belediyelerin sınırlılıklarını ve kabiliyet alanlarının çizilmesine olanak sağlayacaktır,
 Karşılaşabilecek sorunlara karşı anlık reaksiyon verilerek, ortaya çıkacak potansiyel
sorunlara yönelik feedback (geribesleme) yapılmasına katkı sağlayacaktır.
Büyükşehir Belediyeleri arzu ettikleri nihai amaçlara ulaşabilmeleri için kendilerine bir yol haritası
belirlemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyelerinin hazırlayacakları stratejik
planları, şu dört soruya cevap vermesi gerekmektedir (Nohutçu, 2008: 107 & Demirdizen, 2012: 3):
 Neredeyiz?: Büyükşehir belediyesinin stratejik planının hazırlık aşamasıdır.
 Nereye ulaşmak istiyoruz?: Büyükşehir belediyesinin misyon, vizyon, temel değerler ve
kalite politikasını kapsar.
 Ulaşmak istediğimiz yere nasıl gidebiliriz?: Büyükşehir belediyesinin ulaşmak istediği
amaç ve hedeflere hangi yöntem ve teknikleri kullanacağı sorusuna cevap arandığı aşamadır.
 Elde edeceğimiz başarıları nasıl takip eder ve değerlendiririz?: Büyükşehir belediyelerinin
stratejik amaçlarını kapsamaktadır.
Büyükşehir belediyelerinin stratejik planlarında yukarıda belirtilen kriterlere verilecek olan
cevapların açık bir şekilde ortaya koyulması; bu kuruluşların gelişen ve değişen dünya şartlarına ayak
uydurması, rekabetçi piyasa ortamında kendilerine yer bulmaları ve yerel ihtiyaçların
giderilebilmesinde girişimci yanını sergileyebilmeleri açısından önem arz etmektedir.

5. MUĞLA VE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN
PLANLARI ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

STRATEJİK

Çalışmanın bu kısmında büyükşehir belediyelerin girişimcilik dinamiklerini ortaya koyabilmek
adına söz konusu büyükşehir belediyelerin stratejik planlarında yer verdikleri “misyon, vizyon, kalite
politikası ve temel değerler, stratejik amaçlar” unsurları her iki büyükşehir açısından karşılaştırılarak
incelenmiştir. Yapılan incelemeler iki büyükşehir belediyesinin 2015-2019 dönemindeki stratejik
planlamaları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir.
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5.1. Misyon Bildirimi Açısından Karşılaştırma
Stratejik planlama oluşturulurken yapılması gereken ilk aşama örgütün misyonunu (amaç/görev)
tanımlamasıdır (Daugherty, 2003: 21). Bir örgütün varlık nedenini açıklayan vizyon bildirimi
“neyi?”, “niçin? ve “kimin için?” yapılacağı sorularına yanıt arar (Nolan vd., 2008: 61). Bu
bağlamda, Muğla ve Bursa BŞB’lerin 2015-2019 dönemi stratejik planları kapsamında incelenecek
misyon bildirimleri şu şekildedir:
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Misyon Bildirimi: “Halkımızın verdiği görev, yetki ve
sorumlulukları; etkinlik, verimlilik, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda çağdaş
yönetim anlayışıyla yerine getirerek Muğla’mıza hizmet etmektir”.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Misyon Bildirimi: “Evrensel değerlere sahip olan Bursa'mıza;
katılımcı, şeffaf, tarafsız, güvenilir, sürdürülebilir ve birlikte yönetim anlayışı ile bilim ve teknolojik
metotlar ışığında, yönetimde öncü, yenilikçilik ve değişimde özgün, örnek belediyecilik hizmetleri
sunmak”.
Muğla ve Bursa BŞB’lerin misyon açıklamalarına bakıldığında her iki belediyenin misyon
bildirimlerinde neyi?, niçin? kimin için? sorularına kuramsal açıdan yanıt bulunduğu görülmektedir.
Bu üç soruya karşı cevapların veriliyor olması, hizmet sunumunda hedef alınan kitle ile belediyenin
iletişimini güçlendirecektir. Ayrıca her iki belediyenin de kamu hizmetlerini karşılama noktasında,
şeffaflık, güvenilirlik ile mal ve hizmetlerin sunumunda modern yöntem ve tekniklerden istifade
edileceği belirtilmiştir.

5.2. Vizyon Bildirimi Açısından Karşılaştırma
Misyon ile birlikte stratejik planlamanın en temel tamamlayıcısı olan vizyon bildirimi örgütlerin
gelecekte kendilerini hangi noktada görmek istediklerini ifade etmektedir (Songür, 2011: 41).
Örgütler stratejik planlarını oluştururken vizyon bildirimlerinde “neyi?”, “nasıl?” ve “ne zaman?”
yapılacağı sorularına cevap aramaktadırlar (DPT, 2006: 29). Bu doğrultuda, Muğla ve Bursa
BŞB’lerin 2015-2019 dönemi stratejik planları kapsamında incelenecek vizyon bildirimleri şu
şekildedir:
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Vizyon Açıklaması: “Doğal, tarihi, ekonomik zenginlikleri, yerli
ve yabancı konuklara çağdaş bir yönetim anlayışı ile sunmak ve geleceğe taşımak”.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Vizyon Açıklaması: “Planlı, sağlıklı, çevreye duyarlı, refah
seviyesi yüksek, tarihi değerleri korunan ve tüm kent dinamikleriyle gelişen, sanayi, ticaret ve
turizmde lider kent yapmak”.
Her iki büyükşehir belediyesinin vizyon beyanların ilk olarak göze çarpan unsur söz konusu
büyükşehir belediyelerinin doğal ve tarihi değerlerinin korunmaya çalışıldığı ve turizmin
geliştirilmeye çalışıldığı ön plana çıkmaktadır. Neyi? ve nasıl? sorularına yönelik cevap bulunmasına
rağmen ne zaman? sorusuna açık bir yanıt bulunmamaktadır. Her iki belediyede de zaman kavramına
karşılık gelecek bir yanıtın olmaması bu belediyelerin amaçlarının stratejik plan oluşturma sürecinde
karşılıksız kalmasına neden olacaktır. Yerel yönetimlerin girişimci yanlarını ortaya koyabilmeleri ve
gelecek için çizecekleri yol haritalarının eksiksiz olarak hazırlamaları gerekmektedir. Bu nedenle her
iki büyükşehir belediyesi vizyon açıklamalarında ne zaman? sorusuna bir yanıt getirmeleri isabetli
olacaktır.

5.3. Kalite Politikası ve Temel Değerler Açısından Karşılaştırması
Kalite politikası; yönetsel süreçlerin iyileştirilmesine katkı sağlayan, hizmet sunulan kitlenin
ihtiyaçlarının giderilmesinde insan kaynakları, süreç ve hizmetin niteliğinin sürekli olarak
güçlendirilmeye çalışıldığı yaklaşımdır (Karatepe vd., 2018: 294). Sistemli ve güçlü bir şekilde
tasarlanmış stratejik plan, kalite artışını hedeflemelidir. Kalite politikasının net bir şekilde sınırları
belirtilerek, stratejik plana entegre edilmesi gerekmektedir.
Temel değerler ise, örgütün bütün çalışanlarını içerisine alan inanç ve davranışlar sistemidir
(Williams, 2002: 220). Ayrıca temel değerler, bir örgütün kurum kültürünü oluşturan en önemli
unsurlar arasında yer almaktadır (Berry, 2007: 334). En genel ifadeyle belirtilecek olunursa temel
değerler aslında bir organizasyonun “asli ve kalıcı” bir ilkesidir (Collins ve Porras, 1996: 66). Bu
çerçevede, Muğla ve Bursa BŞB’lerin 2015-2019 dönemi stratejik planları kapsamında incelenecek
olan temel kalite politikası ve temel değer yaklaşımları şu şekildedir:
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kalite politikası ve öncelediği temel değerler:
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Sunulan hizmetin kalite düzeyini en üst seviyeye çıkararak, hizmetlerin vatandaşlara en hızlı
biçimde ulaştırmak,
Hizmetlerde adalet kavramından taviz vermemek,
Hesap verebilir, tarafsız ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemek,
Karar alma süreçlerinde kentin tüm dinamikleriyle birlikte katılımcı yönetim anlayışını
benimsemek,
Minimum maliyetle maksimum fayda sağlayarak hizmetlerde yüksek verim elde etmek,
Belediyenin iç ve dış paydaşlarına verdiği güvenilirlik imajını devamlı kılmak,
Belediyecilikte daima öncü olmak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kalite politikası ve öncelediği temel değerler:
 Kaynakların etkinliğini ve verimliliğini sürekli artırmak,
 Kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkmak,
 Katılımcı bir yönetim anlayışı ile şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir olmak,
 Teknolojik ve bilimsel metotları kullanmak,
 Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
 Güler yüzlü, yapıcı hizmet anlayışı sunmak,
 Tüm faaliyetlerde çevreye duyarlı davranmak,
 Liderliği vasfını ön plana çıkartmak.
Muğla ve Bursa BŞB 2015-2019 stratejik planlarında yer alan kalite politikası ve temel değerler
incelendiğinde her iki belediyede yerel hizmetlerin sunumunda az girdiyle çok çıktıyı, etkili, sürekli,
eşit, şeffaf ve hizmette kaliteyi ön plana çıkartan yaklaşım ortaya koydukları görülmektedir. Ayrıca
belirtmek gerekirki girişimci bir örgüt ortamının oluşturulabilmesi için lidere ihtiyaç duyulmaktadır.
Lider bir yöneticinin olması gerektiğine Bursa BŞB’inde yer verilmiş iken Muğla BŞB’nin temel
değerlerinde böyle bir ifadeyle karşılaşılmamıştır.

5.4. Stratejik Amaçlar Kapsamında Karşılaştırması
Stratejik amaçlar, bir örgütün belirlemiş olduğu misyon ve vizyonunu gerçekleştirebilmesi için
örgütün temel değerleriyle uyumlu orta ve uzun vadeli olmak üzere ulaşmak istediği nihai
sonuçlardır. Diğer bir ifadeyle stratejik amaçlar, bir bakıma soyut açık uçlu nitelikte olan, belirli bir
zaman kalıbı içerisine sıkıştırılamayan ancak örgütün iç-dış paydaşlarının beklentilerini yansıtan
genel özellikteki ifadelerdir (Wright vd., 1998: 65-66). Kısaca bir örgütün stratejik amaçlarına
ulaşabilmesi için yukarıda da belirtilmiş olan (misyon, vizyon, temel değerler ve kalite politikası)
unsurlarının çerçevesi açık bir şekilde çizilip, gerçekleştirilmek istenen amaçların ulaşılabilir ve
gerçekçi olması gerekmektedir.
Her iki büyükşehir belediyesinin stratejik amaçları irdelendiğinde stratejik planlarında, genel
itibariyle, kurumsal politikalar, kentsel ve mekânsal politikalar, sosyo-ekonomik politikalar ve kamu
güvenliği politikaları alanlarında stratejik amaçlarını belirledikleri anlaşılmıştır. Bu kapsamda;
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında genel hatlarıyla açıklanan stratejik
amaçlar şu şekilde belirtilmiştir:











Toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesini yükseltmek,
Kenti daha yaşanabilir hale getirmek,
Planlı kentleşme, şehircilik ve mimarlık kural ve ilkelerine bağlı kalarak kentin mimari,
tarihsel ve kültürel dokusunu koruyarak geliştirmek,
Alt yapı hizmetlerini tamamlamak,
Güvenli, hızlı ve ucuz kent içi ulaşım sistemleri kurmak,
Yoksulluğu kader olmaktan çıkarıp, herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam düzeyine sahip
olması için gayret etmek,
Hava, gürültü, su ve toprak kirliliğini ortadan kaldırarak kentin doğasını korumak,
Çevreyle uyumlu enerji kaynaklarının kullanımını özendirmek,
Kadınların ve gençlerin istihdamına ve korunmasına yönelik özel önlemler almak,
Engelli, yaşlı, şehit aileleri ve gazilere sahip çıkmak,
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Esnafın ve tüketicilerin hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek,
Kenti, demokratik yaşamın, hoşgörünün, toplumsal bütünleşmenin ve dayanışmanın geçerli
olduğu bir yaşam alanı haline getirmek,
Etkili katılımcılık ve şeffaflık mekanizmaları kurup, yönetimde dürüstlüğü sonuna kadar
uygulamak,
Herkes için sanat ve kültür, her yaş için spor ve sağlıklı yaşam olanakları sağlamak,
Herkesin varlık içinde, birlik içinde, özgür biçimde yaşayacağı özgür bir kent kurmak,
Tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında genel hatlarıyla açıklanan stratejik
amaçlar şu şekilde belirtilmiştir:
 Kırsal alanda üretimin geliştirilerek artırılması ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesine
teşvik sağlamak,
 Kurumsal kaynakların etkin ve verimli yönetimini sağlamak,
 Ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde
yöneterek, kurumsal hizmet verme koşullarının optimum seviyeye yükseltmek, dünya
standartlarında etkin bir denetim ağı kurmak, kent ve toplum düzeninin çağdaş seviyelere
çıkartılmasını sağlamak,
 En iyi kaynağı bulma yöntemleri kullanılarak, tedarik sürecini etkin ve verimli yönetmek,
 Bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek kurum çalışanlarına ve vatandaşlara
kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sunmak,
 Kentin doğal ve kültürel mirasına uygun olarak planlı, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent
oluşturmak,
 Hızlı, güvenli, konforlu ve çevre dostu olan toplu taşıma hizmetleri sunmak,
 Sürdürülebilir ve çevresel kalitesi yüksek bir kent yaratmak,
 Tarihsel kimlik bilinci içinde kentin kültür, sanat ve turizm alanlarında gelişimine katkı
sağlamak,
 Bursa halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal ve bireysel
gereksinimlerini karşılayan hizmetler vermek,
 Dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmak,
 Çalışanların niteliklerini artırmak ve çözüm odaklı hizmet sunum kapasitesini geliştirmek.
Muğla ve Bursa BŞB’lerin stratejik amaçları incelendiğinde; her iki büyükşehir belediyesinde
hayvancılığın ve kırsal bölgelerin kalkınması ile kentin daha yaşanabilir bir ortam haline gelebilmesi
için belediyelerin sosyal belediyecilik bilinciyle hareket etmeyi amaçladıkları anlaşılmaktadır. Genel
itibariyle bakıldığında söz konusu BŞB’lerin stratejik amaçlarında benzerliklerin bulunduğu
görülmektedir. Bu benzerlik kendilerini daha çok; yerel karar alma süreçlerinde yönetişimci bir
mekanizmanın oluşturulması, özel grupların (yaşlılar ve engelliler) desteklenmesi ve yerel
hizmetlerin karşılanmasında sosyal belediyecilik, şeffaflık, tarafsızlık, eşitlik, yenilikçilik ve kalite
unsurları üzerinde göstermektedir. Belirtilen bu unsurlar, bir örgütün girişimcilik kabiliyetini
artırabilmeleri açısından en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Ancak teknoloji çağı içerisinde
yaşanılması ve girişimcilik-teknoloji arasındaki bağın güçlü olması göz önünde bulundurulduğunda,
her iki BŞB’nin temel bilgi ve iletişim teknolojilerini yerel yönetimlere entegre etmeyi amaçlayan
stratejik önceliklere yer verilmesi gerektiği belirtilmelidir.

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Değişim ve dönüşümün yaşamın her alanında etkili olduğu günümüzde girişimcilik kavramının
önemi ve işleyebilirliği ön plana çıkmaya başlamıştır. Girişimciliğin uygulama alanlarının
genişlemeye başlaması bu olguyu yalnızca özel sektöre özgü bir kavram olmaktan çıkartarak kamu
örgütleri içerisinde de önemli bir yer almaya başlamıştır. Zira yerel yönetim örgütleri,
küreselleşmenin getirmiş olduğu değişim ve dönüşüm ortamını önceden tahmin edebilmek ve gelişen
çevre şartlarının gerisinde kalmamak için kendisini sürekli olarak reform etmesi gerekmektedir.
Yerel yönetimlerin kendilerini yenilemeleri ve mevcut sistemlerini güçlendirebilmeleri açısından
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stratejik planlama yaklaşımının önemli bir modern yönetim tekniği olarak uygulanması gündeme
gelmiştir.
Özellikle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Bütçe Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun bazı maddelerinde stratejik planlamanın yapılmasına
ilişkin düzenlemeler getirilerek stratejik planlama/yönetim yerel yönetimler içerisine yerleşmiştir.
Öyleki stratejik planlamanın sistematik ve bütüncül bir paradigmayı benimseyen yaklaşım olması,
örgütlerin bu planları içselleştirebilmesi başta yerel hizmetlerin daha etkin, verimli ve kaliteli bir
şekilde sunulmasının yanı sıra örgütün girişimcilik faaliyetlerine de olumlu katkılar sağlayacaktır.
Bu doğrultuda çalışmada, kamuda girişimcilik kapsamında Muğla ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri
özelinde stratejik planları incelenmiştir. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgular her iki büyükşehir
belediyesinin 2015-2019 dönemine ait stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, kalite politikası
ve temel değerler ile stratejik amaçlar açısından değerlendirilmiştir.
İncelenen büyükşehir belediyelerine ait misyon ve vizyon bildirimleri kapsamında, her iki BŞB’nin
stratejik planlamanın misyonuna ilişkin teorik sorunsallarına yanıt verdikleri görülerek, misyon
açıklaması konusunda iyi bir sistem oluşturdukları söylenebilir. Konu vizyon bildirimi açısından
incelendiğinde ise Muğla ve Bursa BŞB’lerinin gelecekte olmak istedikleri konumu ifade eden net
bir süre tanımlamasının olmadığı farkedilmiştir. Ayrıca Muğla BŞB’nin vizyon açıklamasında
turizme dayalı bir kentin geleceğe taşınmasına ilişkin vurgular Bursa BŞB’sine kıyasla daha kesin
şekilde görülmektedir.
Muğla ve Bursa BŞB’lerinin kalite politikası ve temel değerleri incelendiğinde; kamu hizmetlerinin
temel ilkelerinden olan süreklilik, eşitlik, etkililik, kalite ve şeffaflık türündeki unsurların ön planda
tutulması iyi oturtulmuş/oturtulacak bir hizmet yönetiminin önemli göstergelerinden olmuştur. Son
olarak her iki BŞB’nin stratejik amaçları irdelendiğinde; söz konusu belediyelerin yerel yönetim
sistemlerinde misyon, vizyon, kalite politikası ve temel değerlerinde belirtmiş oldukları temel ilkeleri
ulaşmak istedikleri stratejik amaçlar içerisinde de belirtmeleri işlevsel ve tutarlı bir bağın kurulmuş
olduğunu göstermektedir.
Bu çalışmanın ortaya koyduğu analiz çerçevesinde, kamu sektöründe girişimcilik bazı temel ilkeleri
içerisinde barındırması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında yönetimde ortaklık ve kamu
hizmetlerinin sunumunda kalite, adil hizmet dağıtımı, yerel yönetim kaynaklarını israf etmeme ve
geleneksel kamu yönetiminin alışagelmiş kalıplarından çıkarak yönetimde yenilikçi ve daha karşı
esnek bir yaklaşımla idare etme girişimci bir yerel yönetim örgütünün taşıması gereken
koşullardandır. Sayılan bu koşulların, bir takım eksikliklerin bulunmasına rağmen, seçilmiş olan
büyükşehir belediyelerin stratejik planlarında genel itibariyle yer aldığı saptanmıştır. Bu noktada
Muğla ve Bursa BŞB’lerinin girişimci belediye olma konusunda eksik kaldıkları özelliklerin ortaya
çıkartılıp tamamlanması, bu belediyelerin kurumsal stratejilerine erişebilmelerinde de aynı ölçüde
olanak sağlayacaktır.
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ENDÜSTRİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜ İÇİN GEREKLİ OLAN UZMANLIK
BECERİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON REQUIRED HARD SKILLS FOR INDUSTRY
4.0 TRANSFORMATION
Hilmi YÜKSEL1
ABSTRACT
New jobs and professions that will come with Industry 4.0 will require much different competencies.
While working areas differ, working conditions and employment patterns also change. Research
shows that the number of staff with the skills required to make the Industry 4.0 transformation in the
companies is not sufficient. A survey was conducted to determine the level of awareness of Industry
4.0 and the readiness for Industry 4.0 of the enterprises in and around İzmir. The questionnaires were
requested to be answered by information technology managers or persons responsible for information
technology related issues. The survey forms were returned from 84 enterprises. In this research, the
companies that participated in the survey were asked to evaluate the importance and application level
of industry 4.0 technologies for their enterprises. This paper is original depending on the evaluation
of hard skills required for the transformation of industry 4.0 in enterprises according to the difficulties
that enterprises face in the industry 4.0 transformation process and the level of importance they
specify for the industry 4.0 technologies and their usage levels in the enterprises. The hard skills
required for industry 4.0 transformation is the aim of this paper and evaluated in this paper. The hard
skills required for industry 4.0 by enterprise size were also analyzed in this study.
Keywords: Industry 4.0, Digital Transformation, Hard Skills
Jel Kod: O30
ÖZET
Endüstri 4.0 ile birlikte gelecek yeni iş alanları ve meslekler çok daha farklı yetkinlikleri gerekli
kılacaktır. Çalışma alanları farklılaşırken, çalışma koşulları ve istihdam şekilleri de değişmektedir.
Araştırmalar göstermektedir ki, işletmelerde Endüstri 4.0 dönüşümünü yapabilmek için gerekli olan
becerilere ve yeteneklere sahip personel yeterli değildir. İzmir ili ve çevresindeki işletmelerin,
Endüstri 4.0 farkındalık düzeyini ve Endüstri 4.0 için hazırlık durumunu belirlemek amacıyla bir
anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 2 Anketlerin, bilgi teknolojileri yöneticileri veya bilgi
teknolojileri ile ilgili konulardan sorumlu kişiler tarafından cevaplandırılması talep edilmiştir. 84
işletmeden anket formlarının geridönüş sağlanmıştır. Anket çalışmasında işletmelerin endüstri 4.0
teknolojilerinin işletmeleri için önem düzeyini ve işletmelerinde uygulanma düzeyini de
değerlendirmeleri talep edilmiştir. Bu çalışma ise işletmelerin endüstri 4.0 dönüşüm sürecinde
karşılaştıklarını belirttikleri güçlüklere ve endüstri 4.0 teknolojileri için belirttikleri önem
düzeylerine ve işletmelerinde kullanım düzeylerine göre işletmelerde endüstri 4.0 dönüşümü için
gerekli olan uzmanlık becerilerini değerlendirilmesi bakımından özgünlük içermektedir.
Gerçekleştirilen araştırmanın bulgularından yararlanılarak endüstri 4.0 dönüşümü için gerekli olan
uzmanlık becerilerinin değerlendirilmesi bu çalışmada gerçekleştirilmiş olup, bu çalışmanın amacını
oluşturmaktadır. İşletme büyüklüklerine göre endüstri 4.0 için gerekli olan uzmanlık beceriler de bu
çalışmada analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Dijital Dönüşüm,Uzmanlık Becerileri
Jel Kod: O30
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1.GİRİŞ
2020’lerin başına kadar mevcut mesleklerin %3’ünün makineler tarafından yapılması
öngörülmektedir. Otomasyon ve robot teknolojilerinin ilerlemesi ile birlikte daha fazla iş makineler
tarafından yapılmaya başlanacaktır. 2030’ların ortasına kadar ise mevcut işlerin %30’nun
otomatikleşeceği öngörülmektedir. PwC tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Türkiye’de
2020’lerde işlerin %14’ünün, 2030’larda ise %33’ünün otomasyon riski altında olduğu
hesaplanmıştır. 1 Endüstri 4.0 ile birlikte gelecek yeni iş alanları ve meslekler çok daha farklı
yetkinlikleri gerekli kılacaktır. Çalışma alanları farklılaşırken, çalışma koşulları ve istihdam şekilleri
de değişmektedir.
Araştırmalar göstermektedir ki, Endüstri 4.0 dönüşümünü yapabilmek için gerekli olan becerilere ve
yeteneklere sahip personel yeterli değildir. Endüstri 4.0 yolculuğunda başarılı olmak için işletmeler,
personeline gerekli becerileri kazandırmak için gerekli çalışmaları sürdürmelidirler. İşletmelerde
mevcut çalışanların dijital yetkinliklerinin artırılması önem kazanırken, gelecek yıllarda iş hayatına
atılacak olan mezunların da Endüstri 4.0’ın şekillendireceği mesleklerin ve çalışma koşullarının
gereklerine göre eğitim almaları gerekmektedir. İyi bir istihdam ve eğitim politikası ile Endüstri 4.0
ile birlikte kaybolacak iş alanları yerine ortaya çıkacak yeni iş alanlarına hazırlanılabilir, ortadan
kaybolan işler nedeniyle yaşanabilecek sorunlar minimize edilebilir.
Bu çalışmanın amacı, işletmelerde endsütri 4.0 dönüşümünü gerçekleştirebilmek için gerekli olan
uzmanlık becerilerini belirlemektir.Endüstri 4.0 dönüşüm süreci için gerekli olan uzmanlık becerileri
belirlenmesi, işletmelerin istihdam politikalarının saptanması ve endüstri 4.0 dönüşüm süreci için
işletmelerde çalışacak personelin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi bakımından önemlidir. İzmir
ili ve çevresindeki 84 işletmenin katılımıyla bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. İşletmelerin
endüstri 4.0 teknolojilerinin önem düzeylerine ve kullanım düzeylerine ilişkin değerlendirmeleri ve
ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalar ile birlikte endsütri 4.0 ile birlikte öncelikli olan endüstri
4.0 uzmanlık becerileri ortaya konulmuştur.

2. ENDÜSTRİ 4.0
Endüstri 4.0, üretimin fiziksel ve dijital dünyasını birleştirmeyi amaçlayan siber fiziksel sistemlere
dayanmaktadır. Endüstri 4.0 ile birlikte değer zincirleri, ürünler ve hizmetler dijitalleşmekte ve
bütünleştirilmektedir. Bilgi teknolojileri, makineler ve insanlar birbirleriyle bağlanmakta ve gerçek
zamanlı olarak iletişim halinde olmaktadır. Böylelikle nesnelerin interneti ile birlikte daha esnek ve
verimli üretimin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.2
Geleceğin işletmeleri, siber fiziksel sistemler olarak makinelerinin, fabrikalarının ve depolarının
bağlantısında küresel ağlar kuracaklardır. Bu siber fiziksel sistemler kendi aralarında bilgi
paylaşımını gerçekleştirerek birbirleri ile akıllı sistemlerle bağlantı kuracak, birbirlerini kontrol
edebileceklerdir. Siber fiziksel sistemler; akıllı fabrikalar, akıllı makineler, akıllı depo alanları ve
akıllı tedarik zincirleri şeklinde olacaktır. Bu uzgörünün merkezinde üretimin gerçekleşme şeklini
değiştirecek olan akıllı ürünlere ve akıllı makinelere dayalı olarak akıllı fabrikalar yer alacaktır. 3
Endüstri 4.0’ın temeli üç unsura dayanmaktadır; 4
Dikey ve yatay değer zincirlerinin dijitalleşmesi ve entegrasyonu,
Ürün ve hizmetlerin dijitalleşmesi,
Yenilikçi işletme modellerinin sunulması.

1

PwC, (2017), Otomasyon mevcut işleri nasıl etkileyecek?, https://www.pwc.com.tr/otomasyon-mevcut-isleri-nasil-etkileyecek

2

PwC, (2016), 2016 Global Industry 4.0 Survey Industry 4.0:Building the Digital Enterprise,
https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf
3

GILCHRIST A. (2016), Industry 4.0: the Industrial Internet of Things, Apress, s:195

4

GILCHRIST A. (2016), Industry 4.0: the Industrial Internet of Things, Apress, s:197
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Kagemann vd.(2013)’e göre Endüstri 4.0 çözümlerinin uygulanmasında aşağıdaki 3 özelliğin
kümesine odaklanılmalıdır ve eş zamanlı olarak faaliyet alanları önceliklendirilmelidir. 1
Değer ağları boyunca yatay entegrasyon
Hem işletme içerisinde hem de işletmeler arasında malzeme, enerji ve bilgi değiş tokuşunu içeren
üretimin aşamalarında ve iş planlama süreçlerinin farklı aşamalarında kullanılan farklı BT
sistemlerinin entegrasyonu
Değer zinciri boyunca mühendisliğin uçtan uca dijital entegrasyonu
Ürün geliştirmeden üretim sistemlerinin mühendisliği, üretim ve hizmetler boyunca tüm değer
zincirini uçtan uca destekleyen uygun BT sistemleri
Dikey entegrasyon ve ağlarla bağlı üretim sistemleri
Uçtan uca çözüm sağlamada işletmedeki tüm farklı hiyerarşik düzeylerde çeşitli BT sistemlerinin
entegrasyonu

3. ENDÜSTRİ 4.0’IN İSTİHDAMA ETKİSİ
İşgücü niteliğinin, Endüstri 4.0’ı desteklemek için gerekli olan dijital becerilere uyum sağlayabilmek
için değişmesi gerekmektedir. Gelecekte bazı işler gereksiz olurken, farklı nitelikteki işlere talep
hızla artacaktır. Günümüzdeki birçok işi yapmak için gerekli olan nitelikler değişecektir.
Teknolojideki değişimler, makinelerin akıllanması, nesnelerin interneti ve artan otomasyon düzeyleri
çalışanlarda yeni beceriler gerektirecek ve işgücü yetkinlikleri değişime uğrayacaktır. İşletmelerde
çalışanların yaratıcılık, karmaşık problemleri çözme ve işbirlikçilik gibi görevlere odaklanacakları
belirtilebilir. Düşük eğitim gerektiren işler, otomasyon ile büyük risk altında iken, yüksek eğitim ve
uzmanlık gerektiren yeni işlerin ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir.
Otomasyonun ve özerk karar verme yetisinin artırılması bazı üretim becerilerine ihtiyacı azaltacaktır.
Bununla birlikte Endüstri 4.0 sürecinde donanım ve yazılım kurulması ve sürdürülmesi, yüksek
oranda BT uzmanlığını ve farklı beceriler kümesini gerektirecektir. İşletmeler hem mevcut
personelini yeni yetkinlikleri kazanmaları için eğitmek zorunda kalacak hem de yeni personel
ihtiyacı artacaktır. 2
AB Komisyonu tarafından desteklenen, Almanya, İtalya ve Slovenya’daki işletmeleri kapsayan
araştırmaya3 göre katılımcılar; Endüstri 4.0 ile birlikte sosyal becerilerden; dijital iletişimde, takım
çalışmasında, problem çözme yetisinde, özerklikte, sorumluluk almada ve esneklikte ve teknik
becerilerden; veri analizinde, BT altyapılarını yönetmede, programlama ve kodlama becerilerinde,
robot yönetiminde ve prototip oluşturma ve 3 boyutlu yazıcılarla üretimde önemli değişimlerin
olacağını belirtmişlerdir. Katılımcılardan, bu yeteneklerden işletmelerinde hâlihazırda mevcut
olanları değerlendirmeleri istenildiğinde ise veri analizi yeteneği ön plana çıkmıştır. 4
Bugünkü iş ilanlarını on yıl öncekilerle karşılaştırdığımızda en azından yüzde kırkının çok farklı iş
alanlarına dair olduğu görülmektedir. Üssel gelişmeyi de göz önüne alırsak yirmi yıl sonra üretime
katılacak gençlerin sahip olması gereken yetkinliklerin bugünden çok farklı olacağı açıktır. 5
Araştırmalar göstermektedir ki, Endüstri 4.0 dönüşümünü yapabilmek için gerekli olan becerilere ve
yeteneklere sahip personel yeterli değildir. Endüstri 4.0 yolculuğunda başarılı olmak için işletmeler,
personeline gerekli becerileri kazandırmak için gerekli çalışmaları sürdürmelidirler. İşletmelerde
mevcut çalışanların dijital yetkinliklerinin artırılması önem kazanırken, gelecek yıllarda iş hayatına
atılacak olan gençlerin de Endüstri 4.0’ın şekillendireceği mesleklerin ve çalışma koşullarının
1

BARTODZIEJ C. J. (2017). The Concept Industry 4.0: An Empirical Analysis of Technologies and Applications in Production
Logistics, SpringerGabler, Almanya, s:36
2

MITSUBISHI ELECTRICS, Industry 4.0, The Road to Digitalisation in Future Manufacturing;
https://gb3a.mitsubishielectric.com/fa/en/news/content?id=2989).
3

European Commision,DG Employment ve Social Affairs and Inclusion tarafından desteklenen projede Almanya, İtalya ve Slovenya da
işeletmelerin Endüstri 4.0’a ilişkin uygulamaları incelenmiştir.
4

EUROPEAN COMMISSION, (2018), Industry 4EU, Industry 4.0 for the Future of Manufacturing in Europe, Final Report,
http://adapt.it/Industry4EU/INDUSTRY%204EU_final_report.pdf
5

ECZACIBAŞI F., (2018), Daha Yeni Başlıyor, Koç Üniversitesi Yyaınları,:155;104
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gereklerine göre eğitim almaları gerekmektedir. Dijital liderlik becerileri geleceğin
organizasyonlarının liderleri için çok önemlidir. Büyük veri analisti, siber güvenlik uzmanı, dijital
dönüşüm lideri gibi yüksek beceriler gerektiren iş alanlarına gereksinimin artacağı öngörülmektedir.
İyi bir istihdam ve eğitim politikası ile Endüstri 4.0 ile birlikte kaybolacak iş alanları yerine ortaya
çıkacak yeni iş alanlarına hazırlanılabilir, ortadan kaybolan işler nedeniyle yaşanabilecek sorunlar
minimize edilebilir.

4. ARAŞTIRMA
Yüksel H (2018) tarafından gerçekleştirilen araştırmada İzmir ili ve çevresindeki işletmelerin,
Endüstri 4.0 farkındalık düzeyini ve Endüstri 4.0 için hazırlık durumunun belirlenmesi
amaçlanmıştır. Yaklaşık 1500 işletmeye anket formu gönderilmiştir. Anketlerin, bilgi teknolojileri
yöneticileri veya bilgi teknolojileri ile ilgili konulardan sorumlu kişiler tarafından cevaplandırılması
talep edilmiştir. 84 işletmeden anket formlarının geridönüşü sağlanmıştır. İşletmede çalışan sayısı
açısından ankete katılan işletmelerin % 31’i 10-50 arasında çalışan, %37’si 50-250 arasında çalışan
ve %32’si 250’den fazla çalışan olduğunu belirtmiştir. Ürettikleri ürünlerin niteliği açısından ankete
katılan işletmelerin % 51,2’si orta teknolojili ürünler ürettiklerini belirtirken, % 25’i düşük teknolojili
ürünler ürettiklerini ve % 23,8’i de yüksek teknolojili ürünler ürettiklerini belirtmişlerdir. Bu çalışma
Yüksel H (2018) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın bulgularından yararlanmakla birlikte,
endüstri 4.0 dönüşümü için gerekli olan uzmanlık becerilerini değerlendirmesi, bu çalışmanın
özgünlüğüdür ve bu bakımdan yenilik içermektedir.
4.1 Endüstri 4.0 Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler
Ankete katılan işletmelerden Endüstri 4.0 uygulamalarında karşılaşılan (karşılaşılabilecek) en önemli
3 güçlüğü belirtmeleri istenmiştir. İşletmelerin Endüstri 4.0 uygulamalarında karşılaşabileceklerini
belirttikleri güçlükler tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: İşletmelerin Endüstri 4.0 Uygulamalarında Karşılaştıkları Güçlükler 1
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Endüstri 4.0 uygulamalarında karşılaşılan en önemli güçlük işletme içinde teknik beceri ve uzmanlık
eksikliği olarak belirtilmiştir. Bu güçlüğü finansman ve kaynak eksikliği güçlüğü izlemiştir. Üçüncü
önemli güçlük ise Endüstri 4.0’a ilişkin bilgi eksikliği olarak belirtilmiştir. Elde edilen bulgulardan
da görüldüğü üzere Endüstri 4.0 uygulamalarının önündeki en önemli engel, Endüstri 4.0 konusunda
uzman ve bilgi eksikliğidir. Finansman ve kaynak eksikliği bir sonraki önemli güçlük olarak
belirtilmektedir. İzmir ili ve çevresindeki işletmelerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz araştırmaya
göre 50 çalışandan az olan işletmelerin %44’ü işletme içinde teknik beceri ve uzmanlık eksikliğini,
50-250 çalışan olan işletmelerin %43,75’i işletme içinde teknik beceri ve uzmanlık eksikliğini,
250’den fazla olan işletmelerin %41’i işletme içinde teknik beceri ve uzmanlık eksikliğini, Endüstri
4.0 uygulamalarında karşılaşılabilecek en önemli 3 güçlük arasında belirtmiştir. İşletmelerin, teknik
beceri ve uzmanlık eksikliğini endüstri 4.0’ın önündeki en önemli 3 güçlük arasında belirtme
oranları işletme büyüklüklerine göre önemli farklılıklar göstermemiştir.
2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen araştırmanın 1
bulgularına göre imalat işletmeleri, genel olarak nitelikli işgücü arzının yeterli olmaması, nitelikli
işgücünün imalat endüstrisinde çalışmak istememesi ve bunların imalat endüstrisine çekecek
cazibenin yaratılmaması nedeniyle dijital yetkinliklere sahip işgücü temininde sorun yaşadıklarını
belirtmişlerdir. Dijital işgücünü çekmekte yaşanan sıkıntılara ek olarak, mevcut işgücünün dijital
çözüm geliştirme becerisi de genel olarak düşük görülmektedir.2
4.2. Endüstri 4.0 Teknolojilerinin Önem ve Uygulanma Düzeyleri
İşletmelerin büyüklüklerine göre Endüstri 4.0 teknolojilerine belirtilen önem düzeyleri tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2: İşletme Çalışan Sayısına Göre Endüstri 4.0 Teknolojilerinin Önem Düzeyinin
Değerlendirilmesi3
İşletme Çalışan Sayısı
10-50 arasında çalışanı olan
işletmeler
50-250 arasında çalışanı olan
işletmeler
250'den fazla arasında çalışanı
olan işletmeler

En yüksek önem
Nesnelerin interneti
Büyük veri
Siber güvenlik

En düşük önem
Artırılmış gerçeklik
Üç boyutlu yazıcılar
Üç boyutlu yazıcılar
Artırılmış gerçeklik
Üç boyutlu yazıcılar

2017 yılında Bilim ,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “KOBİ’lerde Dijital Dönüşümün Sağlanmasına Yönelik Politika
Değerlendirme Çalışması” projesi kapsamında imalat Sanayinde dijital dönüşüme öncü olabilecek işletmelerin dijitalleşme seviyeleri ile
dijitalleşme yolundaki sorun ve beklentilerinin araştırılması amacıyla Ar-Ge merkezine sahip işletmeler ile TGB’lerde faaliyet gösteren
işletmelere yönelik dijitalleşme anketi gerçekleştirilmiştir. Ankete 144 imalat sanayi işletmeleri (kullanıcı), 106’sı ise tedarikçi olmak
üzere toplam 250 işletme katılım sağlamıştır.
1

T.C. BİLİM ,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İmalat Sanayinin Dijital Dönüşümü
Raporu ve Yol Haritası ve Eylem Planı https://www.sanayi.gov.tr/tsddtyh.pdf
2

3
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İşletmelerin büyüklüklerine göre Endüstri 4.0 teknolojilerini kullanım düzeyleri tablo 3’de
verilmiştir.
Tablo 3: İşletme Çalışan Sayısına Göre Endüstri 4.0 Teknolojilerinin Kullanım Düzeyinin
Değerlendirilmesi1
İşletme Çalışan Sayısı

En yüksek kullanım

10-50 arasında çalışanı olan Bulut teknolojisi
işletmeler
50-250 arasında çalışanı Siber güvenlik
olan işletmeler
250'den fazla arasında Siber güvenlik
çalışanı olan işletmeler

En
düşük
kullanım
Üç boyutlu yazıcılar
Robotlar
Robotlar
Yapay zekâ
Robotlar
Yapay zekâ

İşletmelerin ürettikleri ürünlerin teknoloji düzeyine göre Endüstri 4.0 teknolojilerini kullanım
düzeyleri tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4: İşletmede Üretilen Ürünlerin Teknoloji Düzeyine Göre Endüstri 4.0 Teknolojilerinin
Kullanım Düzeyinin Değerlendirilmesi2
Üretilen Ürünlerin Teknoloji En yüksek kullanım
Düzeyi
Siber güvenlik
Düşük teknolojili ürünler
Orta teknolojili ürünler
Yüksek teknolojili ürünler

Siber güvenlik
Siber güvenlik

En düşük kullanım
Artırılmış gerçeklik
Yapay zekâ
Robotlar
Robotlar

İşletmelerin büyüklüklerine göre Endüstri 4.0 teknolojilerini kullanım düzeyleri tablo 5’de
verilmiştir

1

YÜKSEL H.,(2018), Endüstri 4.0 Dönüşüm Rehberi, Aristo Yayın
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Tablo 5: İşletmelerin Endüstri 4.0 Teknolojilerin Kullanım Düzeylerini Değerlendirmelerine
İlişkin Analiz1

10-50
arası
çalışan
Ortalam
a
Standart
sapma
N
50-250
çalışan
Ortalam
a
Standart
sapma
N
250'den
fazla
çalışan
Ortalam
a
Standart
sapma
N
Toplam
Ortalam
a
Standart
sapma
N
Asymp.
Sig.

Nesneleri
n
interneti

Büyü
k veri

Bulut
teknolojis
i

Artırılmı
ş
gerçeklik

Siber
güvenli
k

Üç
boyutlu
yazıcıla
r

Robotla
r

Yatay
dikey
entegrasyo
n

Yapa
y zekâ

1,96

2,31

2,54

1,77

2,42

1,58

1,58

1,73

1,69

1,25

1,46

1,42

1,11

1,36

1,06

1,17

0,96

1,19

26.0

26.0

26.0

26.0

26.0

26.0

26.0

26.0

26.0

2,00

2,19

2,06

1,45

2,39

1,58

1,39

1,71

1,39

1,00

0,95

1,18

0,68

1,45

1,18

0,62

0,78

0,62

31.0

31.0

31.0

31.0

31.0

31.0

31.0

31.0

31.0

2,11

2,59

2,70

1,59

3,30

1,74

1,44

2,41

1,63

1,22

1,25

1,26

0,93

1,17

1,06

0,75

1,12

0,79

27.0

27.0

27.0

27.0

27.0

27.0

27.0

27.0

27.0

2,02

2,36

2,42

1,60

2,69

1,63

1,46

1,94

1,56

1,14

1,22

1,30

0,91

1,39

1,10

0,86

1,00

0,88

84.0

84.0

84.0

84.0

84.0

84.0

84.0

84.0

84.0

0,84

0,46

0,14

0,68

0,017

0,42

0,91

0,019

0,55

İzmir ili ve çevresindeki işletmelerle gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre de küçük ölçekli işletmeler
tarafından en yüksek önemli olduğu belirtilen Endüstri 4.0 teknolojisi nesnelerin interneti iken, orta
ölçekli işletmeler tarafından en yüksek önemli olduğu belirtilen Endüstri 4.0 teknolojisi büyük veri
olmuştur. Hem küçük hem de orta ölçekli işletmeler Endüstri 4.0 teknolojilerinden en düşük öneme
sahip olanları artırılmış gerçeklik ve üç boyutlu yazıcılar olarak ifade etmişlerdir. En yüksek oranda
kullanılan Endüstri 4.0 teknolojileri olarak küçük ölçekli işletmeler bulut bilişimi ve orta ölçekli
işletmeler siber güvenliği belirtmişlerdir. En düşük oranda kullanılan Endüstri 4.0 teknolojileri
olarak küçük ölçekli işletmeler üç boyutlu yazıcıları ve robotları ve orta ölçekli işletmeler robotları
ve yapay zekâyı ifade etmişlerdir.

1
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5. İŞLETMELERDE ENDÜSTRİ 4.0 TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI
2017’de Tüsiad ve Boston Consulting Group tarafından 108 işletmenin katılımıyla gerçekleştirilen
araştırmaya göre katılımcıların %53’ü siber güvenliğin uygulanmakta olduğunu ve %16’sı da siber
güvenliğin yaygınlaştırılmakta olduğunu belirtmiştir. % 69 ile siber güvenlik en yüksek oranda
uygulanmakta olan ve yaygınlaştırılmakta olan teknoloji olarak belirtilmiştir. Siber güvenliği
sırasıyla sensörler (%62), robot ve otomasyon (%45), yatay dikey entegrasyon (%32), büyük veri
analizleri (%30), endüstriyel internet (%23) ve bulut (%20) izlemiştir. Simülasyon (%20), eklemeli
üretim (%11), artırılmış gerçeklik (%9) ve yapay zekâ (%5) en az oranda kullanılan teknolojiler
olarak belirtilmiştir.1 Gerçekleştirdiğimiz araştırmada da siber güvenlik en yüksek oranda kullanılan
Endüstri 4.0 teknolojisi ve yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik teknolojileri de en düşük oranda
kullanılan Endüstri 4.0 teknolojileri olarak belirlenmiştir. Bu bakımdan Tüsiad ve Boston Consulting
Group tarafından gerçekleştirilen araştırma ile benzer bulgular elde edilmiştir.
PwC tarafından Almanya’da 200 işletmenin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre
katılımcıların işletmelerinde dijital teknolojileri kullanma oranları değerlendirildiğinde, en yüksek
oranda ve büyük bir farkla veri sürükleyici kaynak optimizasyonu belirtilmiştir. Bunu, sırasıyla
bütünleşik planlama, bağlantılı fabrika, büyük veri sürükleyici süreç ve kalite optimizasyonu,
modüler üretim değerleri ve önleyici bakım izlemiştir. Gelecek 5 yıl içerisinde de kullanım
bakımında en çok artışın, önleyici bakım ve büyük veriye dayalı süreç ve kalite optimizasyonunda
olmasını beklediklerini belirtmişlerdir. Bunları sırasıyla süreç görselleştirme/otomasyon, bağlantılı
fabrika ve bütünleşik fabrikanın izlemesini beklediklerini ifade etmişlerdir. 2 Deloitte and
Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation tarafından 186 işletmenin katılımıyla
gerçekleştirilen araştırmaya göre üreticilere ileri teknolojiler için en yüksek oranda yaptıkları
yatırımlar sorulduğunda, %40’ı ileri analitik, %37’si bulut bilişim, %34’ü modelleme ve
simülasyon, %33’ü nesnelerin interneti platformu ve %31’i de optimizasyon ve önleyici
analitik olarak belirtmiştir. Kuantum teknolojisi, (%17), blockchain ve özerk robotlar en
düşük oranda gerçekleştirilen yatırımlar olmuştur. 3 boyutlu yazıcı teknolojisi (%24),
artırılmış gerçeklik araçları (%24), sensörler ve kontroller (%27) ve yapay zekâ (%24) orta
düzeyde gerçekleştirilen yatırımlar olarak belirlenmiştir. Küçük işletmeler en yüksek oranda
veri analitiğine, büyük işletmeler ise en yüksek oranda bulut çözümlerine kaynak ayırdıklarını
belirtilmişlerdir.3 Vanson Bourne & Dell Technologies tarafından 4000’den fazla işletmenin
katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada işletmelere gelecek 3 yıllık yatırım planları sorulduğunda,
katılımcıların %41’i büyük veri ve veri analizi, %39’u nesnelerin interneti, %30’u yapay zekâ olarak
belirtirken, %17’si (en düşük oran) 3 boyutlu yazıcılar olarak belirtmiştir. 4 2016 yılında IDC
tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre Endüstri 4.0 uygulamalarının atölye düzeyinde izleme
ve optimizasyon üzerinde odaklandığı belirlenmiştir. İkinci sırada ise ürün testleri ve kalite güvence
yer almıştır. 5 Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 yolculuğunda yatırımların en çok odaklandığı alanın
sensörler ve bağlayıcı cihazlar gibi dijital teknolojiler olacağı belirtilmektedir. Ayrıca MES gibi
yazılım ve uygulamalara önemli yatırımlar gerektiği belirtilmektedir.6
2016 yılında The Boston Consulting Group tarafından İngiltere, Almanya, Fransa, Amerika ve
Çin’de toplam 1500 işletmenin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada işletmelere hangi Endüstri
4.0 teknolojilerini uygulandıkları sorulduğunda, 3 ülkede de veri güvenliği en yüksek oranda
belirtilmiştir. İngiltere’de %29 oranında, Almanya’da %42 oranında ve Fransa’da %43 oranında veri
güvenliği belirtilmiştir. Veri altyapısı, Almanya’da %34 ile ikinci sırada, İngiltere’de %23 ile ikinci
TÜSİAD, BOSTON CONSULTİNG GROUP, (2017), Türkiye’nin Sanayi de Dijital Dönüşüm Yetkinliği Türkiye’nin 4.Sanayi
Devrimi, Yayın No: TÜSİAD-T/2017,12 – 589
1

2

PwC, (2017), Digital Factories 2020 Shaping The Future of Manufacturing, https://www.pwc.de/de/digitale-transformation/digitalfactories-2020-shaping-the-future-of-manufacturing.pdf
3

DELOITTE INSIGHTS,(2018), Embracing A Digital Future, https://www2.deloitte.com/insights/us/en.html

4

DELL
TECHNOLOGIES,
(2016),
Embracing
a
Digital
Future,
https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/promotions/resources/Digital_Future_Executive_Summary.pdf
5
IDC, (2016), Digital Transformation in the Manufacturing Industry ,Industry 4.0 From Vision to Reality
6
PwC, (2016), Industry 4.0: Building the Digital Enterprise,2016 Global Industry 4.0 Survey
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sırada ve Fransa’da %31 ile üçüncü sırada en yüksek uygulama olarak belirtilmiştir. Otonom robotlar
ise gelecekte planlanan teknolojiler içerisinde en düşük oranda yer almıştır. İngiltere, Almanya ve
Fransa’da en önemli Endüstri 4.0 konuları veri güvenliği ve veri altyapısı olarak belirtilirken, otonom
robotlar ve dijital fabrika tasarımı önem ve uygulama bakımından en düşük düzey olarak ifade
edilmiştir.1 2017 yılında HfS tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre en çok kullanılan
teknolojiler veri analitiği ve üretim otomasyonudur. Hizmet sağlayıcılar tarafından endüstriyel
nesneler internetine büyük ilgi olmasına rağmen atölye düzeyinde nesnelerin internetine örnek
uygulamaların sınırlı kaldığı görülmektedir. 3 boyutlu yazıcılara ilişkin de büyük ilgi olmasına
rağmen üretim hatlarında 3 boyutlu yazıcıların uygulamalarının da sınırlı düzeyde olduğu
saptanmıştır. Robotlar ise üretim hatlarında kullanımı yaygınlaşmakta ve üretim hatlarında
operatörler ile birlikte çalışma oranları artmaktadır. Üretimde sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve
yapay zekâ uygulamalarının en az oranda kullanılan teknolojiler olduğu görülmüştür. Üretimde bulut
teknolojilerinin uygulamasının da istenen düzeylerden daha düşük olduğu belirtilirken, işletmelerde
bulut teknolojilerinin uygulanmasında önemli fırsatların olduğu vurgulanmaktadır. 2
EUROSTAT (2017) verilerine göre 2016 yılında AB üyesi ülkelerin büyük bir çoğunluğunda bulut
bilişimden yararlanan girişimlerin oranı %40’ın üzerindedir. 3 Bulut bilişim, KOBİ’lerde Endüstri
4.0 uygulamaları kapsamında en çok kullanılan teknolojidir. Endüstri 4.0 uygulamaları ile ilişkin
yayınların %65’inde bulut bilişimin uygulandığı belirlenmiştir. Birçok çalışmada bulut bilişimden,
KOBİ’ler arasında sanal işbirliklerinin kurulması amacıyla yararlanıldığı ifade edilmiştir. Bulut
bilişim ve diğer teknolojilerle sanal organizasyon ağlarının yaratılması birçok araştırmacı tarafından
ele alınmıştır.4 KfW tarafından yürütülen araştırmaya göre ise KOBİ’lerde Endüstri 4.0
teknolojilerinin uygulamaları çok sınırlı kalmaktadır. Sadece %22 işletmede bulut bilişim
uygulamalarının mevcut olduğu belirtilmiştir. 5
Literatür araştırmasına göre KOBİ’lerde Endüstri 4.0 girişimleri endüstriyel süreçlerin izlenmesine
odaklanmaktadır. Ayrıca literatür araştırmasına dayalı 23 örnek uygulamaya göre mevcut
yeteneklerin ve esnekliğin geliştirilmesi vurgulanmıştır. En yüksek oranda kullanılan teknolojiler,
bulut bilişim ve simülasyon olmuştur. Bunun nedeni de daha az maddi kaynak gerektirmesi ve daha
az devrimsel olmasıdır. CPS, işbirlikçi robotlar, makine makine iletişimi ve büyük veri KOBİ’ler
tarafından ihmal edilmektedir. Çok az çalışmada KOBİ’lerde siber güvenlik konusundan
bahsedilmiş, incelenen çalışmalarda da en yüksek oranda bilgisayar sistemlerinin ve bilgilerin
korunması ele alınmıştır. KOBİ’ler bulut bilişim ve diğer modern iletişim platformları ile sağlanan
siber güvenlik ile de ilgilenmelidirler.6

6. ENDÜSTRİ 4.0 İLE ÖNEM KAZANACAK UZMANLIK BECERİLER
Endüstri 4.0 teknolojilerinden siber güvenlik ve yatay dikey entegrasyonun kullanım düzeyi
bakımından işletmelerin büyüklükleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır. Endüstri 4.0
teknolojilerinden nesnelerin interneti, bulut teknolojisi, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik, üç
boyutlu yazıcılar, robotlar, yatay dikey entegrasyon ve yapay zekânın kullanım düzeyi bakımından
işletmelerin ürettikleri ürünlerin teknolojik düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır.
1

BCG,(2017), Is UK Industry Raedy fort he Fourth Industrial Revolution?,https://media-publications.bcg.com/Is-UK-IndustryReady-for-the-Fourth-Industrial-Revolution.pdf
2

HfS RESEARCH, (2017), HfS Blueprint Guide:Industry 4.0 Services Excerpt

TÜBİSAD, (2018), Türkiyenin Dijital Ekonomiye Dönüşümü.
http://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/tubisad_turkiyenin_dijital_ekonomiye_donusumu_raporu_subat2018.pdf
3

MOEUF A., Pellerin R., Lamouri S., Giraldo S.T., Barbaray R., (2017), “The Industrial Management of SMEs in the era of Industry
4.0”, International Journal of Production Research, Vol:56,No:3, s: 1118-1136
4

ZIMMERMAN,(2016), “SMEs and Digitilisation:The Current Position, Recent Developments and Challenges”,
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-englischeDateien/Fokus-Nr.-138-August-2016-Digitalisierung_EN.pdf
5

MOEUF A., Pellerin R., Lamouri S., Giraldo S.T., Barbaray R., (2017), “The Industrial Management of SMEs in the era of Industry
4.0”, International Journal of Production Research, Vol:56,No:3, s: 1118-1136
6
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Tüm Endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanım düzeyi bakımında işletmelerin ürettikleri ürünlerin
teknolojik düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır.
Gerçekleştirilen araştırmamıza göre Endüstri 4.0 teknolojilerinden en yüksek kullanım düzeyi
bakımından 10-50 arasında çalışanı olan işletmeler bulut teknolojisini, 50-250 arasında çalışanı olan
işletmeler siber güvenliği ve 250'den fazla çalışanı olan işletmeler siber güvenliği belirtirken,
Endüstri 4.0 teknolojilerinden en düşük kullanım düzeyi bakımından 10-50 arasında çalışanı olan
işletmeler üç boyutlu yazıcılar ve robotları, 50-250 arasında çalışanı olan işletmeler robotlar ve yapay
zekâyı ve 250’den fazla çalışanı olan işletmeler robotlar ve yapay zekâyı belirtmişlerdir.
Gerçekleştirilen araştırmamıza göre Endüstri 4.0 teknolojilerinden en yüksek kullanım düzeyi
bakımından düşük, orta ve yüksek teknolojili ürünler üreten işletmeler siber güvenliği belirtirken,
Endüstri 4.0 teknolojilerinden en düşük kullanım düzeyi bakımından düşük teknolojili ürünler üreten
işletmeler artırılmış gerçeklik ve yapay zekâyı, orta teknolojili ürünler üreten işletmeler robotları ve
yüksek teknolojili ürünler üreten işletmeler robotları belirtmişlerdir.
İzmir ili ve çevresinde gerçekleştirdiğimiz çalışma ve Türkiye ve dünyada yapılan çalışmalara göre
endüstri 4.0 dönüşümü için endüstri 4.0 teknolojileri kapsamında değerlendirildiğinde öncelikli
olarak gereken uzmanlık becerileri arasında siber güvenlik, bulut bilişim ve veri analistliği olarak
belirtilebilir. Siber güvenlik en öncelikli olarak uzmanlık becerisi olarak önem kazandığı
belirtilmelidir. Yapay zeka, otonom robotlar, 3 boyutlu yazıcılar ve artırılmış gerçeklik ile ilgili
uzmanlık becerilerinin önceliği ise düşük düzeyde kalmıştır. İşletme büyüklükleri bakımından
gerekli olan uzmanlık becerileri bakımından düşünüldüğünde küçük ve orta ölçekli işletmelerde
bulut bilişimin büyük işletmelere göre daha öncelikli bir uzmanlık becerisi olduğu belirtilebilir.
Yapay zeka uzmanlık becerisi işletmeler açısından önemli olduğu belirtmekle birlikte kullanım oranı
açısından düşünüldüğünde öncelikli uzmanlık becerileri arasında değerlendirilmemektedir. Üretilen
ürünlerin teknolojik düzeyi arttıkça endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanım oranının da arttığı
görülmekte ve yüksek teknolojili ürünler üreten işletmelerin endüstri 4.0 dönüşümü için gerekli
becerilere ve yetkinliklere sahip olan personel gereksinimleri artmaktadır.
Yeni iş modelleri, işletme süreçleri ve birbirine bağlanan ürünler ve hizmetler, çalışanların iş yapış
şekillerini ve görevlerini dönüştürecektir. Endüstri 4.0 çözümlerinin yayılımının sağlanabilmesi için
yeni çalışanlara ve yetkinliklere ihtiyaç bulunmaktadır. Bazı işler ortadan kalkarken, birçok iş ve
görev tanımı da dönüşüme uğrayacaktır. Örneğin, kısa bir zaman içerisinde depo çalışanlarının
yerlerini otonom robotlara bırakması beklenmektedir. Robot koordinatörü ve veri bilimcisi gibi yeni
işler ortaya çıkarken, rutin, fiziksel güç gerektiren işler ortadan kalkacaktır. İşler daha çok esnekliği,
BT yeteneğini, üretim bilgisini ve analitik becerileri gerektirecektir. 1
Gelecekte BT konusunda yüksek becerilere sahip çalışanlara ihtiyaç artacaktır. Dijital yetkinlikleri
yüksek ve becerileri fazla olan bu personelin, KOBİ’lerde istihdamı artırılmalıdır. KOBİ’ler
çalışanlarına uzun vadeli düşünerek bir ücret politikasını benimserse, yüksek niteliklere sahip olan
personelin uzun süreli istihdamı mümkün olabilecektir. KOBİ’ler yüksek niteliklere sahip
çalışanların istihdamı için çalışma koşullarının elverişliliğini artırmak zorundadır. Gelecekte
KOBİ’lerde kalifiye elemana olan ihtiyaç artacaktır. Yazılımcı, BT uzmanları, siber güvenlik
uzmanı, dijital dönüşüm uzmanı, veri analisti vb. niteliklere sahip çalışanların KOBİ’lerde de
istihdamı gerekecektir. Tarafımızdan gerçekleştirilen araştırma ve dünya genelinde yapılan
araştırmaların bulgularına göre Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün gerektirdiği yetkinliklere sahip
çalışanların işletmelerde istihdamı en önemli güçlükler arasında belirtilmektedir. Bu nedenle
Endüstri 4.0 dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen KOBİ’ler istihdam politikalarını da gözden
geçirmelidir.

1

CGI GROUP INC.,(2017), Industry 4.0 Making Your Business More Competitive, https://www.cgi.com/sites/default/files/whitepapers/manufacturing_industry-4_white-paper.pdf
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7. SONUÇ
Küçük ölçekli, niteliksiz işgücü çalıştıran, sermaye yoğunluğu düşük, uluslararası piyasalara entegre
olmayan, fason çalışan girişimlerde dijital teknolojilerin kullanım düzeyi düşüktür. Bununla birlikte
işletmelerin dijital teknolojilerin etkilerini veya bu teknolojileri nasıl uygulayacaklarını yeterince
bilmemelerinden kaynaklanan özel etkenler de mevcuttur. Türkiye’de dijital teknolojilerin
yaygınlaşmasında en önemli engeller işletmelerin gerekli dijital yeteneklere sahip olmamasıdır. 1
Hem tarafımızdan yürütülen araştırmaya hem de dünya genelinde yapılan araştırmalara göre Endüstri
4.0’ın önündeki en önemli güçlük; Endüstri 4.0’ın gerektirdiği yetkinliklere sahip personel
eksikliğidir. İşletmelerin dijitalleşme düzeyi arttıkça nitelikli personel ihtiyacı da artacaktır.
Çalışmalarda görülmektedir ki, dijitalleşme sürecinin başında olan işletmeler personellerinin
becerilerini yeterli olarak belirtirken, dijitalleşme düzeyi arttıkça işletmeler nitelikli personelinin
yeterli olmadığını ve ihtiyaçları doğrultusunda yetkinliklere sahip personel bulmada zorlandıklarını
belirtmektedirler.
Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün gelişimini en çok
kısıtlama riski olan faktörler arasında nitelikli işgücü teminindeki zorlukların ilk sırada yer aldığı
görülmektedir.2 İşletmeler Endüstri 4.0 yolculuğunda çalışanlarının dijital yetkinliklerini artırmanın
önemini görmeli ve eğitim bütçelerinden çalışanlarının dijital yetkinliklerini artırmak için önemli
pay ayırmalıdırlar. Capgime Digital Transformation Instıtute tarafından yapılan araştırmaya göre
katılımcıların %54’ü çalışanlarına dijital yetkinliklerini artırmak için eğitim verdiklerini belirtmişler
ve katılımcıların %24’ü de eğitim bütçelerinin önemli bir kısmını çalışanların dijital yetkinliklerini
artırmaya ayırdıklarını belirtmişlerdir. Hindistan ve Çin gibi ülkelerdeki yöneticilerin yaklaşık %70’i
ise eğitim bütçelerinin önemli bir kısmını çalışanlarının dijital yetkinliklerini artırmaya ayırdıklarını
ifade etmişlerdir. Bu değer, diğer ülkelerdeki yöneticilerin belirttikleri değerlendirmelere göre çok
daha yüksektir. 3
Dönüşüm yolculuğuna başlamış ülkelerde bir numaralı engel olarak kalifiye çalışan yetersizliğinin
gösterilmesi, Türkiye’nin de dönüşüm konusunda yol kat ettikçe kalifiye çalışanlara daha fazla
ihtiyaç duyacağı anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda, mevcut insan kaynağının endüstride dijital
dönüşüme hazır hale getirilmesi işletmelerin ele alması gereken en temel konulardan biri olarak
görülmektedir. Yalnızca imalat süreçlerinden sorumlu iş gücünün değil, pazarlama, satış ve finans
fonksiyonlarında çalışan kişilerin de teknolojik olarak yetkin hale getirilmesi, endüstride dijital
dönüşümü gerçekleştirmiş tam entegre sistemlere sahip bir işletme için kritik öneme sahiptir. 4 Dijital
üretimin uygulanması demek dijital bir çalışma alanının kurulması demektir. Dijital fabrika yeni bir
çalışma şeklini ve ortamını da getirecektir. Makine ve insan işbirliği için yeni beceriler gerekecek ve
Endüstri 4.0 dönüşüm sürecinin gerektirdiği nitelikte çalışanların istihdamının önemi artacaktır. 5 Bir
organizasyonun dijital kültüre sahip olmasında liderin, dijital gelecek için bir vizyonunun
olması en önemli faktör olarak belirtilebilir. Dijital kültüre sahip olan işletmelerde,
çalışanlarının dijital becerilerini artırmak amacıyla eğitimler için önemli kaynaklar ayrıldığı
görülmektedir. Dijital dönüşüm eğitimlerinin de organizasyonlarda dijital kültürün
yaratılmasında çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Değişim, birçok engeli ve değişime karşı
direnci de birlikte getirecektir. Dirençleri yönetebilme süreci Endüstri 4.0’ın başarısında çok önem
kazanmaktadır. Yönetimin, eğitim ve dönüşüm süreçlerine sağlayacağı desteğin ve liderliğin,
yaşanabilecek dirençlerin azaltılmasında çok büyük rolleri bulunmaktadır.
TÜSİAD,(2018),Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme, Dijital Teknoloji Sektörlerinde Türkiye’nin Konumu, Fırsatları,
Seçenekleri
1

TÜBİSAD, (2018), Türkiyenin Dijital Ekonomiye Dönüşümü.
http://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/tubisad_turkiyenin_dijital_ekonomiye_donusumu_raporu_subat2018.pdf
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CAPGEMINI, (2017), Smart Factories: How can Manufacturers Realize the Potential of Digital Industrial Revolution
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K KUŞAĞI BİREYLERİNİN TEKNOLOJİK YENİLİKÇİLİK
EĞİLİMLERİ İLE SOSYAL YENİLİKÇİLİK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ
İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGY INNOVATION
TENDENCIES AND SOCIAL INNOVATION TENDENCIES OF K
GENERATION
Nihat GÜLTEKİN1

Erkan NUR2

Baran ARSLAN 3

ABSTRACT
Today, the changes and developments in science and technology have prepared the ground for some
changes in the perception and emotion world of the generations as in every field. When the literature
is examined, it is seen that it is defined as Silent Generation, Baby Boomers, X Generation, Y
Generation and Z Generation. However, for the first time in 2015, the generation K, which is a
different concept describing the generation of Y and Z, took place in the related literature. Noreena
Hertz, professor of Cambridge Judge University of Commerce, was the first to describe this concept,
which was used to study individuals born between 1995 and 2002. Generation K is based on the
initials of the name of (K)atniss Everdeen, the main character of the film series "Hunger Games".
Like every generation, this generation has its own characteristics. This generation, born in a
technologically advanced world, focuses on how to use this advanced technology, instead of
observing how technology changes human life, unlike its predecessors.
The aim of this study is to determine the relationship between technological innovation tendencies
and social innovation tendencies of individuals belonging to generation K. The main population of
the study consists of individuals in the K generation. The sample population consists of individuals
in the generation K living in Şanlıurfa due to time and cost constraints and because they are easily
accessible. The questionnaire which was formed for the purpose of the research was applied to 384
people in the K generation. The data obtained as a result of the survey was analyzed with SPSS
package program. Factor Analysis was used to investigate the unidimensionality of the scale.
Cronbach Alpha Test was used to determine reliability. Pearson Correlation test was used to
determine the relationship between technological innovation tendencies and social innovation
tendencies. As a result of the analysis, it was concluded that there is a positive and strong relationship
between technological innovation tendencies and social innovation tendencies of generation K
individuals.
Keywords: Technological innovation, social innovation, generation K.
ÖZET
Günümüzde bilimde ve teknolojide yaşanan değişim ve gelişmeler, her alanda olduğu gibi kuşakların
algı ve duygu dünyasında da bir takım değişikliklere zemin hazırlamıştır. Literatür incelendiğinde
şimdiye kadar kuşakları dönemlerine ayırırken; Sessiz Kuşak, Baby Boomers, X, Y ve Z şeklinde
ayrım yapıldığı görülmektedir. Ancak 2015 yılında ilk defa Y ve Z kuşağından oluşan jenerasyonu
tarif eden farklı bir kavram olan K kuşağı ilgili yazında yer almıştır. 1995-2002 yılları arasında doğan
bireyleri incelemek için kullanılan bu kavramı, ilk olarak tanımlayan kişi Cambridge Judge Ticaret
Üniversitesi Profesörü Noreena Hertz'dir. K kuşağı ismini, "Hunger Games" film serisinin ana
karakteri olan, (K)atniss Everdeen'nin isminin baş harfinden almaktadır. Teknolojik açıdan oldukça
Doç. Dr., Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, nigultekin@yahoo.com
Arş.Gör., Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, erkan.nur@harran.edu.tr
3 Doç. Dr., Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, barslan@harran.edu.tr
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ilerlemiş bir dünyada doğan bu nesil, kendinden önce gelen kuşakların aksine teknolojinin insan
hayatını nasıl değiştirdiğini gözlemlemek yerine, bu ileri teknolojiyi nasıl kullanacaklarına
odaklanmaktadırlar.
Bu çalışmanın amacı K kuşağına mensup bireylerin teknolojik yenilikçilik eğilimleri ile sosyal
yenilikçilik eğilimleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın ana kütlesini K kuşağındaki
bireyler oluşturmaktadır. Örnek kütlesini ise zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle ve kolay ulaşılabilir
olmaları nedeniyle Şanlıurfa’da yaşayan K kuşağındaki bireyler oluşturmaktadır. Araştırma amacı
doğrultusunda oluşturulan anket K kuşağında yer alan 384 kişiye uygulanmıştır. Anket çalışması
sonucunda elde edilen veriler, SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada ölçeğin tek
boyutluluk özelliğini araştırmak amacıyla Faktör Analizinden yararlanılmıştır. Güvenilirliğin
belirlenmesi için Cronbach Alpha Testinden yararlanılmıştır. Teknololojik yenilikçilik eğilimleri ile
sosyal yenilikçilik arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon testi yapıldı. Yapılan analiz
sonucunda K kuşağı bireylerinin teknolojik yenilikçilik eğilimleri ile sosyal yenilikçilik eğilimleri
arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Teknolojik yenilikçilik, sosyal yenilikçilik, K kuşağı.
Jel Kodları:M13, M20.

1. GİRİŞ
Kuşak kavramının tarihsel geçmişi araştırılığında, kimi çalışmalarda kavramın yazılı temellerinin
Antik Yunan'a dayandığı belirtilirken, kimi çalışmalarda da Eski Mısır Uygarlığı dönemine kadar
uzandığı görüşü savunulmaktadır (Joshi vd., 2011:179). Aynı zamanda bu dönemdeki kuşaklar
incelendiğinde, ortalama 70-80 yıllık yaşam süreleri içerisinde yükselme, uyanış, aydınlanma ve kriz
olmak üzere 4 farklı dönemi yaşadıkları görülmektedir (Duygulu, 2018:639). Çağımızda bilimde ve
teknolojide yaşanan değişim ve gelişmeler ile birlikte kuşaklar arası yaş aralıkları oldukça
daralmıştır. Geçmiş yıllarda iş piyasasında aynı anda en fazla iki kuşak çalışabilirken günümüzde ise
daralan yaş aralıkları ile birlikte dört kuşağa mensup bireyler aynı anda iş piyasasında
çalışabilmektedir. Kuşaklara ilişkin yapılan teorik ve uygulamalı çalışmalar incelendiğinde, bu
çalışmaların çoğunlukla X, Y ve Z kuşaklarını kapsadığı görülmektedir. Literatüre yeni giren ve bu
çalışmanın ana konusunu oluşturan K kuşağına ilişkin gerek ulusal gerek uluslararası yazında
yapılmış çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır. Uluslararası yazında K kuşağını literatüre kazandıran
Noreena Hertz'in (2015) çalışmasından sonra, ulusal yazında kavrama ilişkin Duygulu (2018),
Arslan ve Nur (2018) tarafından yapılmış iki öncü çalışma mevcuttur. Teknolojik açıdan oldukça
ilerlemiş bir dünyada doğan K kuşağı bireyleri, teknolojiyi değerlendirme konusunda da diğer
kuşaklardan ayrılmaktadır.
Bu çalışmada amaç, K kuşağı bireylerinin sosyal yenilikçilik eğilim düzeyleri ile teknolojik
yenilikçilik eğilimleri düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

2. YAZIN TARAMASI
2.1. Teknolojik Yenilikçilik
Teknolojik yenilikçilik kavramı en genel ifadeyle, örgütlerin gelişimine katkı sağlayan mekanik bir
yapı olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram, özellikle 1980 ve sonrası dönemde daha önemli bir hale
gelmiş olup, örgütlerin rekabet gücünü artıran en temel faktörlerden bir tanesini oluşturmuştur
(Antoncic vd., 2007:281).
Teknoloji bağlamında, yeni bir ürünün geliştirilmesi teknolojik yenilik olarak ifade edilirken, var
olan bir üründe veya süreçte herhangi bir teknolojik değişiklik yapılması da aynı kategoride
değerlendirilmektedir. Teknolojik yenilik, teknolojik üren yeniliği ve teknolojik süreç yeniliği olarak
ikiye ayrılmaktadır. Teknolojik ürün yeniliği, tüketici kullanımına yeni ürün ve hizmetlerin
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sunulması ya da var olan ürün ve hizmetlerden elde edilecek faydayı en üst seviyeye çıkarmak
amacıyla ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Teknolojik süreç yeniliği
ise, ürün ya da hizmetin üretim ve dağıtım sürecinin sistemli bir biçimde tamamen yenilenmesi ya
da var olan sürecin yeniden tasarlanması ve geliştirilmesi şeklinde tanımlanmıştır (Eren, 2010: 18).

2.2. Sosyal Yenilikçilik
Literatür araştırıldığında, sosyal yenilikçilik kavramı konusunda kabul görmüş net bir tanım
olmamakla birlikte, kavrama ilişkin en temel tanımlardan birisini Goldenberg yapmıştır. Yazar
sosyal yenilikçilik kavramını; toplumu ilgilendiren kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda
gerçekleştirilen ve toplumun refah seviyesini yükseltmek amacıyla yapılan tüm iyileştirme ve
yenilikler toplamı olarak tanımlamıştır (Goldenberg,2004:3). Farklı bir tanım da Mulgan vd. (2006)
tarafından yapılmıştır. Yazarlar sosyal yenilik kavramını, yeni fikirler ile daha önce karşılanmamış
ihtiyaçlar arasında ilişki kurarak, toplumun yaşam standartlarını artıracak çözümlerin üretilmesi
şeklinde tanımlamışlardır. Buchegger ve Ornetzeder (2000) yaptıkları çalışmada kavramı, amaçları
doğrultusunda mikro ve makro amaçlar olmak üzere iki farklı açıdan değerlendirmişlerdir. Mikro
amaçlar, bireylerin ya da grupların temel ihtiyaçlarının giderilmesini, yaşam standartlarının sürekli
iyileştirilmesini, niteliklerinin zenginleştirilmesini veya örgütlerin üretim süreçlerinin gelişmesini
kapsarken, makro amaçlar ise, toplumda meydana gelen eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını ve
sürdürülebilir gelişme konseptini kapsamaktadır (Buchegger ve Ornetzeder, 2000).
Kavrama ilişkin yapılan tanımlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sosyal yeniliğin (yeniliğin
ortaya çıkması, yeniliğin değişiklik meydana getirmesi ve yeniliğin uygulamaya geçildiğinde kabul
edilmesi başka bir ifade ile içselleştirilebilmesi) olmak üzere üç aşamadan oluştuğu görülmektedir
(Seçkin Halaç vd., 2014:170).

2.3. Kuşak Kavramı
İlgili yazın incelendiğinde, kavrama ilişkin farklı bilim dalları kapsamında çeşitli tanımın yapıldığı
görülmektedir. Toplumbilim terimleri sözlüğünde kuşak kavramı; yaklaşık olarak 25-30 yıllık yaş
kümelerini oluşturan bireyler öbeği olarak tanımlanmakta olup göbek, nesil, batın ve jenerasyon
kelimeleri ile aynı anlamda kullanılırken, felsefe terimleri sözlüğünde ise, yaklaşık olarak aynı
yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış,
benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu olarak tanımlanmıştır (http://sozluk.gov.tr/,
Erişim Tarihi 20.08.2019). Kavrama ilişkin araştırmacılar tarafından yapılmış diğer tanımlar bir
bütün olarak değerlendirildiğinde, dünya genelinde ekonomik ve sosyal hareketlerle oluşmuş zaman
aralıklarının kuşak olarak tanımlandığı görülmüştür (Çetin Aydın ve Başol, 2014:2).
Literatürde kuşakların sınıflandırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar incelendiğinde, farklı yaş
aralıklarını temel alan çeşitli sınıflandırmaların mevcut olduğu görülmektedir. Bu çalışmalar bir
bütün olarak değerlendirildiğinde, çalışmalarda yaygın kullanılan kuşak sınıflandırması şu şekildedir
(https://www.dijitalajanslar.com):
Tablo 1: Kuşak Literatüründe Yaygın Olarak Kullanılan Sınıflandırma
Kuşaklar
Dönemleri
Sessiz Kuşak (Savaş Kuşağı – Silent Generation)
Büyük Bebek Patlaması (The Baby Boomers Generation)
X Kuşağı (Gen X – Baby Busters)
Y Kuşağı (Echo Boom – Millenials)
Z Kuşağı (Gen Z)

(1927-1945)
(1946-1965)
(1965-1979)
(1979-1999)
( 2000 ve sonrası)

Kuşaklar, yetişme tarzları ve bulundukları ortam değişiklikleri nedeniyle gerek karakter, gerek
çalışma yöntemleri gerekse iş yerinden beklentileri dikkate alındığında, önemli farklılıklara sahip
oldukları gözlemlenmektedir (Keleş, 2011: 129). Bu bağlamda bugün iş yaşamında aktif olarak
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bulunan kuşakların belli değerlere bakış açıları ve sahip oldukları karakteristik özellikleri tabloda
gösterilmektedir (Deneçli, 2013'den akt. Akdemir vd. 2013: 16):

Tablo 2: Kuşakların Özellikleri ve Değerleri
Kuşaklar

Özellikleri
ve
Değerleri

Baby Boomers

X Kuşağı

 Sadakat duyguları
yüksek
 İş kolik
 Takım çalışmasına
önem veren
 Kanaatkar
 Rekabetçi
 Teknolojiye uzak

 Sadakat duyguları
değişken
 Otoriteye saygılı
 Topluma duyarlı
 İş motivasyonları
yüksek
 Kanaatkar
 Kaygılı
 Teknolojiyle
ilişkisi düşük

Y Kuşağı







Sadakat duyguları az
Otoriteyi zor kabullenen
Bağımsızlığına düşkün
Çok sık iş değiştiren
Bireyci
Teknolojiyle büyüyen

Z Kuşağı
 İşbirlikçi
 Yaratıcı
 Teknoloji ile doğan

2. 3. 1. K Kuşağı
İş yaşamında ve sosyal yaşamda aşina olduğumuz Baby Boomers, X,Y ve Z kuşaklarından sonra,
literatürde, yeni bir nesli ve yaş aralığını temsil eden kavram olan K kuşağı yer almaya başlamıştır.
1995-2002 yılları arasında doğan bireyleri araştırmak amacıyla bu kavramı, ilk kez tanımlayan ve
adlandıran Cambridge Judge Ticaret Üniversitesi profesörü Noreena Hertz olmuştur (Arslan ve Nur,
2018: 334). Hertz bu kuşağı adlandırırken, The Hunger Games (Açlık Oyunları) film serisinin kadın
ana karakteri Katniss Everdeen'den esinlenmiştir (Bozkuş, 2017).
Hertz, 2015 yılında İngiltere ve Amerika'da yaşları 13 ile 22 arasında değişen bireyler üzerine yaptığı
çalışmada, K kuşağı bireylerinin, çevresel faktörlerin ve dış dünyanın neden olduğu tehlikelerden,
diğer kuşaklara kıyasla daha fazla farkında olduklarını belirtmektedir. Aynı zamanda araştırmacı, bu
kuşağa mensup bireylerin, dünyanın hemen hemen her yerinde benzer özelliklere sahip olduğunu
belirtmiştir. (Bozkuş, 2017). Teknoloji vasıtasıyla dünyanın karanlık yüzüyle erken yaşta tanışmak
zorunda kalan bu jenerasyonun samimi, stresli ve özgüvensiz olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda
bu kuşak için olmazsa olmaz üç temel kavramın; sosyal sorumluluk, şeffaflık ve ahlak olduğu
belirtilmiştir (http://www.gazeteekonomi.com). K kuşağı bireyleri dijital çağda doğmaları
nedeniyle, dünyaya bakış açıları da kendilerinden önceki kuşaklardan oldukça farklılık
göstermektedir. Hertz yaptığı çalışmada, bu jenerasyonun ekonomik çöküş, iş güvensizliği ve
finansal karamsarlık gölgesinde büyüdüğünü belirtmiş, özellikle terör olayları nedeniyle K
kuşağının dünyayı varoluşsal bir tehdit olarak deneyimlediklerini ifade etmiştir (Bozkuş, 2017).
Dünyaya bakış açıları da diğer kuşaklardan oldukça farklı olan K kuşağı bireylerin, öncelikleri de
farklılık göstermektedir.
Hertz'in (2015) çalışmasında bireylere, "En büyük korkunuz nedir?" sorusunu sorduğunda
katılımcıların büyük bir çoğunluğu "kişisel başarısızlık ve sevdiklerini kaybetme" gibi bireysel
cevaplar yerine; "%75'i terör, %66'sı küresel ısınma ve iklim değişikliği, %85'i bir iş sahibi olamama
ve %77'lik bir kısım ise borçlu olmadan borçluluk korkusu" gibi toplumu ilgilendiren ve daha çok
gelecekle ilgili karamsar cevaplar vermişlerdir.
Will Heilpern, Hertz'in araştırmasını temel alarak K kuşağının karakteristik özelliklerini şu şekilde
özetlemiştir (Heilpern, 2016):

Kaygı: Dönemlerinde meydana gelen işsizlik, ekonomik krizler, iklim değişiklikleri ve
zorunlu göçler gibi gerek bireysel gerek toplumsal olumsuzluklar nedeniyle bu kuşağın bireyleri
oldukça karamsar bir yapıya sahiptir.
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Geleneksel Kurumlara Olan Güven: K kuşağı bireylerinin kurumlara olan güven
duygusu, diğer kuşaklara kıyasla oldukça az olduğu tespit edilmiştir. Hertz araştırmasında sorduğu
"Büyük şirketlerin doğru işler yaptığına inanıyor musunuz? Sorusuna, K kuşağı dışındaki bireylerin
%60'lık kısmı evet cevabını verirken, K kuşağına mensup bireylerin sadece %6'lık kısmı evet
cevabını vererek, geleneksel kurumlara güven duymadıklarını belirtmişlerdir.

Cömertlik: Hertz çalışmasında, bu jenerasyonun elde ettiği gelirin büyük bir kısmını, diğer
kuşaklara kıyasla daha çok hayır işlerine harcadığını belirtmiştir. Ayrıca Hertz'in çalışmasında elde
edilen bir diğer önemli bulgu ise, araştırmaya katılan bireylerin %92'lik bir kısmının, ihtiyacı olan
insanlara yardım etmenin önemine vurgu yapmış olmalarıdır.

Yalnızlık: Hertz, K kuşağının sosyal medya aracılığı ile sürekli iletişim halinde olmalarına
rağmen bu durumdan memnun olmadıklarını belirtmiştir. Kendilerini oldukça yalnız hisseden bu
neslin %80'lik bir kısmı, çevrimiçi iletişim yerine yüz yüze iletişimi tercih etmektedir.

Yaratıcılık: K kuşağının sadece tüketmek değil, aynı zamanda üretiminde bir parçası olmak
istemesi, Hertz'in çalışmasında elde edilen en önemli sonuçlardan bir tanesidir. Bu jenerasyon
üretmeyi, icat etmeyi ve tasarlamayı sevmekte olup bu faaliyetleri, seslerini duyurmanın bir yolu
olarak görmektedirler.
K kuşağı bireyleri teknolojik yönden oldukça ilerlemiş bir dünyaya gözlerini açmaları nedeniyle
teknoloji, bu kuşak için her şeydir. Özellikle akıllı telefon bu kuşağın olmazsa olmazları arasındadır.
Akıllı telefonlar onlar için haberleri, ailelerini ve arkadaşlarını temsil etmektedir. Her zaman
ulaşılabilir olmak, bu kuşak için varoluş anlamı taşımaktadır (Azanpa, 2017).
Sahip oldukları girişimcilik özellikleri sebebiyle aynı anda birden fazla işe odaklanabilen, sosyal
yönleri oldukça ağır basan, bunlara ek olarak teknolojinin getirdiği değişim ve yeniliklere uyum ve
uygulama sürecinde de oldukça başarılı olan K kuşağı bireyleri, örgütlerde dijital kültürün
oluşturulmasında da aktif bir rol alma çabası içindedirler (Arslan ve Nur, 2018).

3. ARAŞTIRMANIN METEDOLOJİSİ
3.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, K kuşağı bireylerinin sosyal yenilikçilik eğilim düzeyleri ile teknolojik
yenilikçilik eğilimleri düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

3.2. Örnekleme Süreci
Araştırmanın ana kütlesini K kuşağındaki bireyler oluşturmaktadır. Örnek kütlesini ise zaman ve
maliyet kısıtları nedeniyle ve kolay ulaşılabilir olmaları nedeniyle Şanlıurfa’da yaşayan K
kuşağındaki bireyler oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli olan veriler basit tesadüfi örnekleme
metodu kullanılarak internetten ve yüz yüze anket yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Anketler
01.05.2019 ile 01.07.2019 tarihleri arasında yapılmıştır.

3.3. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı
Araştırmada kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, K kuşağı bireylerin
sosyal yenilikçilik eğilimini ölçmek amacıyla Halaç, Eren ve Bulut (2014) tarafından geliştirilen 9
maddelik ölçekten yararlanılırken, teknolojik yenilikçilik eğilimlerini ölçmek için ise Eren (2010)
tarafından geliştirilen 9 maddelik ölçekten yararlanılmıştır. İkinci bölümde, katılımcıların cinsiyeti,
medeni durumu, eğitim durumu gibi 3 demografik soruya yer verilmiştir. Anket formu K kuşağına
mensup 384 kişiye uygulandı.

3.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri

TEKNOLOJİK
YENİLİKÇİLİK

SOSYAL
YENİLİKÇİLİK
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Şekil 1: Araştırmanın Modeli
Araştırmanın modeli ve amacı doğrultusunda geliştirilen hipotez şu şekildedir:
H1: K kuşağına mensup bireylerin sosyal yenilikçilik eğilimleri ile teknolojik yenilikçilik
eğilimleri arasında bir ilişki vardır.

3.5. Verilerin Analizi
Araştırma amacı doğrultusunda oluşturulan anket K kuşağına mensup 384 kişiye uygulanmıştır.
Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler, SPSS paket programı ile analiz edilmiştir.
Araştırmada ölçeğin tek boyutluluk özelliğini araştırmak amacıyla Faktör Analizinden
yararlanılmıştır. Güvenilirliğin belirlenmesi için Cronbach Alpha Testinden yararlanılmıştır. Sosyal
yenilikçilik ve teknololojik yenilikçilik eğilimleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson
Korelasyon testi yapıldı.

3.6. Araştırmanın Bulguları
Tablo 3: Araştırmaya Katılan Bireylerin Demografik Özellikleri
Sıklık

Yüzdelik

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

200
184
384

52,1
47,9
100

Medeni Durum
Evli
Bekâr
Toplam

66
318
384

17,2
82,8
100

Eğitim Durumu
İlk Öğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Toplam

Sıklık

Yüzdelik

45
78
126
135
384

11,7
20,3
32,8
35,2
100

Araştırmaya katılan bireyler demografik özellikleri açısından incelendiğinde, katılımcıların 200’ü
(%52,1) kadın, 184’ü (%47,9) erkek bireylerden oluşmaktadır. Ankete katılanlar medeni durum
açısından değerlendirildiğinde 66’sının (%17,2) evli, 318'inin (%82,8) bekar olduğu görülmektedir.
Araştırmaya katılan tüketicilerin eğitim durumunun yüksek olduğu görülmektedir. En büyük grubu
üniversite düzeyinde eğitimi olan bireyler oluşturmaktadır (%35,2).

3.7. Araştırmanın Güvenirliliği ve Faktör Analizi
Sosyal yenilikçilik eğilimi ile ilgili olan veri setinin faktör analizine uygunluğunu test eden KMO
değeri (0,926) faktör analizi yapılabilmesi için uygun ve mükemmel bir değerdir. Yine aynı amaca
hizmet eden Bartlett testi significance = 0,00) olduğundan ve p<0.05 olması koşulunu sağladığından
verilerin faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir. K kuşağındaki bireylerin sosyal
yenilikçilik eğilimlerini ölçmek amacıyla uygulanan faktör analizi sonucunda, kullanılan ölçekteki
ifadelerin tek boyut altında toplandığı görülmektedir.
Teknolojik yenilikçilik eğilimi ile ilgili olan veri setinin faktör analizine uygunluğunu test eden KMO
değeri (0,913) faktör analizi yapılabilmesi için uygun ve mükemmel bir değerdir. Yine aynı amaca
hizmet eden Bartlett testi significance = 0,00) olduğundan ve p<0.05 olması koşulunu sağladığından
verilerin faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir. K kuşağındaki bireylerin teknolojik
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yenilikçilik eğilimlerini ölçmek amacıyla uygulanan faktör analizi sonucunda, kullanılan ölçekteki
ifadelerin tek boyut altında toplandığı görülmektedir.

Tablo 4: Sosyal Yenilikçilik Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi ve Güvenirlilik Analizi
Yük
Değerleri

Maddeler

Toplumda, sosyal dayanışma ve sosyal katılımı artırmanın
yollarını ararım.
İnsanların yaşam kalitesini artırmak için çabalarım.
Toplumun refahını artırmak için sosyal içerikli yeni ürünler
ve hizmetler geliştirmek isterim.
Toplumun yenilikçi gücünü artırmak için bilimsel yeni
eğitim teknikleri geliştirmek isterim.
Sosyal değer yaratacak ve toplumu daha etkin hale getirecek
yeni fikirler üretirim.
Herhangi bir maddi çıkar beklemeden çevremdekilere
faydalı olmak isterim.
Sosyal ihtiyaçları gidermek ve problemlere çözüm bulmak
için yeni teknolojileri kullanırım.
Toplumda, politik ve sosyal değişimler yaratmanın yollarını
ararım.
Sosyal normlarda ve kurallarda değişiklik yapacak fırsatlar
ararım.

Açıklanan
Varyans
%

Cronbach’s
Alfa

,896
,846
,816
,818
,865

65,356
,858

,871
,739
,727
,758

KMO = 0,926 Toplam Açıklanan Varyans = 65,356
Tablo 5: Teknolojik Yenilikçilik Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi ve Güvenirlilik Analizi
Yük
Değerleri

Maddeler
Teknolojik gelişme ve yenilikleri takip eder ve kullanırım.
Eksikliğini hissettiğim bir konuya teknolojik bir çözüm
bulmaya uğraşırım.
"Şöyle bir sistem olsa iyi olur" diye aklımdan geçirdiğim
teknolojik çözümlerin var olup olmadığını internet,
kütüphane vb. kaynaklardan araştırırım.
Yapılabilirliğini görmek için yazılım veya donanım
teknolojileri
kullanarak
aklıma
gelen
çözümleri
gerçekleştirmeye çalışırım.
Sorun yaşanan bir konuya çözüm bulmak için teknik
altyapımı nasıl kullanacağımı düşünürüm.
Düşüncelerimle ürettiğim çözümleri rahatlıkla bir projeye
dönüştürebilirim.
Bu düşünceleri paylaştığım çevremdeki insanlardan olumlu
yönde tepkiler alırım.
Tasarıma ilgi duyarım.
Beğendiğim bir teknolojik çözümün nasıl yapıldığıyla ilgili
fikirler oluşturabilirim.
KMO = 0,913 Toplam Açıklanan Varyans = 62,548
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Açıklanan
Varyans
%

Cronbach’s
Alfa

,758
,751
,789

,796
62,548
,814
,781
,784
,756
,811

,841
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3.8. Hipotezlerin Test Edilmesi
Tablo 6: K Kuşağındaki Bireylerin Sosyal Yenilikçilik Eğilimleri İle Teknolojik Yenilikçilik Eğilimleri
Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Pearson Korelasyon Analizi sonuçları
Sosyal Yenilikçilik
Teknolojik Yenilikçilik
Sosyal Yenilikçilik
Pearson Korelasyon
1
,867**
Sig. (2.tailed)
,000
N
384
384
Teknolojik Yenilikçilik
Pearson Korelasyon
,867**
1
Sig. (2.tailed)
,000
N
384
384

K kuşağındaki bireylerin sosyal yenilikçilik eğilimleri ile teknolojik yenilikçilik eğilimleri arasındaki
ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak yapılan pearson korelasyon analizi sonucunda elde edilen sig. (p)
değeri ,000'dır. ,000 değeri ,05 değerinden küçük olduğu için sosyal yenilikçilik eğilimi ile teknolojik
eğilim arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal yenilikçilik eğilimi ve teknolojik
yenilikçilik eğilimi arasındaki korelasyon kat sayısı değeri r= 0,867 olmasından dolayı aralarında
pozitif bir ilişki olduğu sonucuna varılır. Yani sosyal yenilikçilik eğilimi arttıkça teknolojik
yenilikçilik eğilimi de artmaktadır. H1 hipotezi desteklendi.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmanın amacı, K kuşağına mensup bireylerin teknolojik yenilikçilik eğilimleri ile sosyal
yenilikçilik eğilimleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın ana kütlesini K kuşağındaki
bireyler oluşturmaktadır. Örnek kütlesini ise zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle ve kolay ulaşılabilir
olmaları nedeniyle Şanlıurfa’da yaşayan K kuşağındaki bireyler oluşturmaktadır. Araştırma amacı
doğrultusunda oluşturulan anket internet ve yüz yüze olarak K kuşağında yer alan 384 kişiye
uygulanmıştır.
Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler, SPSS paket programı ile analiz edilmiştir.
Araştırmada ölçeğin tek boyutluluk özelliğini araştırmak amacıyla Faktör Analizinden
yararlanılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda hem sosyal yenilikçilik ölçeğinin hem de
teknolojik yenilikçilik eğilimi ölçeğinin tek boyutlu olduğu belirlenmiştir. Güvenilirliğin
belirlenmesi için Cronbach Alpha Testinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda her iki
ölçeğin güvenirliliğin yüksek olduğu belirlenmiştir. Teknololojik yenilikçilik eğilimleri ile sosyal
yenilikçilik arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon testi yapıldı. Yapılan analiz
sonucunda K kuşağı bireylerinin teknolojik yenilikçilik eğilimleri ile sosyal yenilikçilik eğilimleri
arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu çalışmanın kısıtlarından biri araştırmada yöntem olarak anket yönteminin kullanılmış olmasıdır.
Bir diğer kısıt ise örneklemin K kuşağına mensup bireyleri kapsamasıdır. İleriki çalışmalarda farklı
yöntemler ile farklı örneklem grupları üzerinde yapılması sonuçların genelleştirilebilmesi açısından
önem arz etmektedir.
Türkiye’de yenilikçilik konusu ile ilgili ampirik ve kavramsal çalışmalar yapılmış olmasına rağmen
uluslararası ve ulusal boyutta K kuşağına mensup bireylerin sosyal yenilikçilik ve teknolojik
yenilikçilik düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirmeye yönelik her hangi bir çalışma yapılmamıştır.
Araştırmanın bilimsel katkısı, özellikle toplumlarda yenilik konusunda öncülük yapan tüm kurum ve
kuruluşlara ve konu ile yakından ilgilenen akademisyenlere elde edilen bulgular ile rehberlik
edilecek olmasıdır.
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ENDÜSTRİ 4.0 VİZYONUNDA İSTİHDAM VE GİRİŞİMCİLİK
EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN INDUSTRY 4.0
VISION
Beyzanur ALP1

Mustafa SOBA2

Mustafa BAYHAN3

ABSTRACT
The 4th Industrial Revolution, also known as Industry 4.0, was first mentioned in 2011 at the
Hannover Fair. It was stated by the experts attending the fair that the modern face of the information
age has brought a whole new dimension to the production processes and that a new Industrial
Revolution is taking place. Industry 4.0 defines production systems that instantly adapt to the
changing needs of the consumer on the one hand and automation systems that are in constant
communication and coordination with each other. Industry 4.0 will not only bring about change in
key business processes, but will also bring intelligent product concepts and new opportunities. This
will increase productivity with the use of intelligent robots, 3D printers, advanced data storage and
analysis systems, and many more technologies, and will also help companies use their competitive
priorities more effectively. With the use of Industry 4.0 technologies, there will be significant
changes in production methodology, robotic systems will be used instead of manpower with artificial
intelligence applications, and manpower will gain importance in design and planning rather than
production.
In this study, the basic features of the Industry 4.0 vision will be conceptually discussed and in this
context, the new roles and targets of human in industrialization will be evaluated within the scope of
employment and entrepreneurship.
Key Words: Industry 4.0, Artificial İntelligence, Employment, Entrepreneurship.
Jel Codes: M11, E24, L26
ÖZET
4. Sanayi Devrimi ya da diğer sık kullanılan adıyla Endüstri 4.0, ilk kez 2011 yılında Hannover
Fuarı’nda dile getirilmiştir. Fuara katılan uzmanlar tarafından, bilişim çağının modern yüzünün,
üretim süreçlerine yepyeni bir boyut kazandırdığı ve yeni bir Sanayi Devrimi’nin yaşanmakta olduğu
ifade edilmiştir. Endüstri 4.0 bir yanda tüketicinin değişen ihtiyacına anlık olarak uyum sağlayan
üretim sistemlerini, diğer yanda ise birbirleriyle sürekli iletişim ve koordinasyon halinde olan
otomasyon sistemlerini tanımlamaktadır. Endüstri 4.0 sadece temel iş süreçlerinde değişimi
sağlamakla kalmayıp, akıllı ürün kavramlarını ortaya çıkarıp yeni imkanlar sunacaktır. Bu da akıllı
robotlar, 3D yazıcılar, gelişmiş veri depolama ve analiz sistemleri ve daha birçok teknolojinin
kullanılmasıyla verimliliği arttıracak, aynı zamanda şirketlerin rekabetçi önceliklerini daha etkin
kullanmalarına katkı sağlayacaktır. Endüstri 4.0 teknolojileri sayesinde üretim metodolojisinde çok
ciddi değişimler yaşanacak, yapay zeka uygulamaları ile insan gücü yerine robotik sistemler
kullanılacak, insan gücü üretimden ziyade tasarım ve planlamada önem kazanacaktır.
Bu çalışmada, Endüstri 4.0 vizyonunun temel özellikleri kavramsal olarak ele alınacak, bu çerçevede
sanayileşmede insanın yeni rolleri ve hedefleri, istihdam ve girişimcilik kapsamında
değerlendirilerek, ülke olarak bir an önce atılması gereken adımlar ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Yapay Zeka, İstihdam, Girişimcilik.
Jel Kodları: M11, E24, L26
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1. GİRİŞ
4. Sanayi Devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0 kavramı; hız, verimlilik, maliyet ve inovasyon
odaklı üretim ve pazarlama anlayışını, süratle gelişen teknoloji olanakları sayesinde gelinen yeni bir
düzeyi ifade ediyor. Endüstri 4.0 ile üretim süreçlerindeki tüm birimlerin birbirleriyle iletişim
kurabilmesi, büyük verilere gerçek zamanlı ulaşabilmesi ve böylece beklentileri en iyi düzeyde
karşılayacak çıktıların elde edilmesi hedeflenmektedir. Endüstri 4.0 geçmişteki diğer sanayi
devrimlerine benzer şekilde üretim esaslı olarak ortaya çıkmış gözükse de muhtemel etkilerinin
sadece bu alanda olmayacağı tahmin edilmektedir. Dijitalleşme ve onun desteklediği sistemler
üretimden pazarlamaya tüm işletme fonksiyonlarını etkilemektedir. Dahası bu süreç sadece işletme
düzeyinde değil, çok daha geniş bir alanı etkileyecek gözükmektedir. Büyüme, istihdam, eğitim,
yatırım ortamı, girişimcilik gibi makro düzeydeki konular buna örnek olarak verilebilir (Soylu,2018).
Bu çalışmanın amacı kavramsal düzeyde Endüstri 4.0’ı inceleyerek, Endüstri 4.0’ın ekonomik
etkileri, şirketler üzerindeki sektörel etkileri, girişimcilik ve istihdam üzerine bir değerlendirme
yapmak ve literatüre katkı sağlamaktır.

2. SANAYİ DEVRİMLERİ
M.Ö 10.000 yılına kadar, insanlar avcılık yapıp avladıkları hayvanları tüketerek hayatlarını
sürdürmüşler, daha sonra avcılık-toplayıcılık dönemini yaşamışlar ve bu dönemden sonra ise, yaşam
şekillerini hayvan yetiştirmek, mahsul ekip biçmek, yoluyla değiştirerek yerleşik hayata
geçmişlerdir. Bu durum, insanlık tarihinin ilk ve en önemli devrimlerinden biri olan tarım devriminin
başlamasına neden olmuştur. Bu gelişme ile beraber sadece tüketen toplumlar aynı zamanda üreten
toplumlar haline dönüşmüştür (Özkan, Al ve Yavuz,2018).
Tarım devriminin başladığı dönemden neredeyse 10 bin yıl sonra ikinci önemli gelişme olan Sanayi
devrimine geçilmiştir. Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi, Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni
buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi
doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa'daki sermaye birikimini arttırmasına denir. Sanayi devrimi
üretim yapısında köklü değişikliklere yol açmış ve yaşam biçimlerini derinden etkilemiştir. Hem
sosyal, hem de günlük yaşamda çok önemli dönüşümlere yol açan sanayi devrimi, uluslararası
ticaretin, çalışma ilişkilerinin, hukuki yapının, siyasi yapılanmaların önünü açmış ve sadece
mühendislik (fen) bilimleri değil, sosyal ve sağlık bilimlerinde de devrimlere zemin hazırlamıştır.
Ancak sanayi devriminin en önemli özelliği sürekli gelişmesi ve yeni devrimlere yol açmasıdır
(Özsoylu,2017).

2.1 Endüstri 1.0 (I. Sanayi Devrimi)
İlk sanayi devrimi olan Sanayi 1.0, buharın keşfi ve makinelerde kullanılması ile 18. yüzyılın
sonunda tarım ekonomisinden sanayi ekonomisine geçilmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Üretim el ve
beden emeğinden makine gücüne doğru bir evrim geçirmiştir. 1874’te İngiltere’de James Watt’ın
buhar makinesini keşfi ve makinenin patentini alması ile sanayi devrimi işlevsellik kazanmıştır.
Mekanik enerjiye geçiş ile çıktı artmış buharlı gemilerin yaygınlaşması ile artan üretimin kıtalar arası
ticareti mümkün olmuştur. İmalat sanayi gelişirken tarım ve hizmetler sektöründeki üretim de artış
göstermiştir (Snooks’tan aktaran Kabaklarlı, 2018: 34).
Sanayileşme sonucunda yaratılan katma değer ve ürün artışı kişisel gelirin artmasına katkı sağlamış,
1780-1830 yılları arasında kişi başına düşen gelir düzeyi %25 artış göstermiştir. 1850 yılları
İngilteresi’ne baktığımızda toplam 600.000 işçinin olduğu ve bunun da sadece %6’sının mekanik
üretim gerektiren tekstil atölyelerinde çalıştığı görülmektedir. İngiltere’de başlayan geleneksel
yöntemlerden makineleşmeye ve fabrikalar geçiş dönemi zamanla Avrupa’ya yayılmıştır (Charles
’den aktaran Kabaklarlı,2018: 24).
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2.2 Endüstri 2.0 (II. Sanayi Devrimi)
19. yy ortalarına gelindiğinde çok önemli bir gelişme yaşanmış, elektrik teknolojileri ilk kez
fabrikalarda üretim hatlarında kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni teknoloji beraberinde yeni üretim
şekillerinin gelişmesine katkı sağlamıştır. İlk kez Henry Ford’un geliştirdiği ve otomotiv sektöründe
uyguladığı bant tipi seri üretim tarzı devrimsel bir etki meydana getirmiştir. Düşük maliyet, kitlesel
üretim ve standart ürüne dayalı bu üretim modeli on yıllar boyunca güncelliğini korumuş ve 2. Sanayi
Devrimi (Endüstri 2.0) olarak kabul edilmiştir (Alçın, 2016:20).
Sanayi devriminin üzerinden yüz yıl geçmeden 2. sanayi devrimini belirleyen unsurlar ortaya
çıkmıştır. Süreçleri dönemlendirmek her zaman zor ve çok doğru olmasa da, genellikle 1860’da
başladığı kabul edilen bu ikinci dönem ucuz çelik üretim yönteminin yaygınlaşmasıyla başladığı
kabul edilmektedir. Kimilerine göre 1. Dünya Savaşına, kimilerine göre de 2. Dünya Savaşına kadar
süren bu dönemde demiryolları başta olmak üzere ulaşım ağlarının yaygınlaşması ve kolaylaşması
önemli rol oynamıştır. Bir yandan hammadde temini, diğer yandan nihai ürünlerin yeni ve uzak
pazarlara açılması bu sayede gerçekleşmiştir. “Teknoloji Devrimi” olarak da nitelenen bu dönemde,
basit mekanik aletler bilim adamlarının fizik ve kimya alanında yaptığı büyük buluşlar teknolojiye
aktarmasıyla daha karışık hale dönüşmüştür. Artık elektrik kullanımı başlamış ve yaygınlaşmıştır
(Özsoylu,2017).

2.3 Endüstri 3.0 (III. Sanayi Devrimi)
Sanayi 3.0, bilgisayar üretime dâhil olduğu için ‘‘dijital devrim’’ olarak da bilinmektedir. Sanayi
toplumundan bilgi toplumuna geçişi tanımlayan bir dönemdir. Üçüncü devrim, elektronik ve bilgi
teknolojisi (IT) sistemi ile üretimin dijital otomasyonunda gerçekleşmiştir (Bahrin, Othman, Azli,
Talib, 2016).
Bilgisayarların işlem gücünün hızla artması “akıllı makineleri” doğururken, robotik sanayinin ani ve
çabuk atılım göstermesi, ilk kez üretimde insan gücünün azalmasına ve robot makinelerin insanların
yerine üretimde daha fazla kullanılmasına neden olmuştur. Elektronik ve bilgisayar desteğinin
makine sektörüne entegre olması üretim sistemlerinin otomatikleşmesini doğurmuş ve elektronik,
bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi üretimin otomasyonunu sağlamıştır (Genç, S. , 2018).
Üçüncü sanayi devrimi ile birlikte üstel bir büyüme gerçekleşmektedir. Mikroçiplerin geliştirilmesi
gündelik yaşamdaki pek çok bilişimsel yeniliğin başlangıcı olarak görülmektedir. İnternetin
gelişmesi, fiber optik ağlar ve üretimde sağlanan otomasyon gibi gelişmeler dördüncü sanayi
devriminin öne çıkan akıllı üretim ve nesnelerin interneti teknolojilerinin gelişmesinde büyük rol
oynamaktadır (Kabaklarlı,2018).
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Tablo 1:Birinci Sanayi Devriminden Üçüncü Sanayi Devrimine

Baskın Teknoloji ve
Hammadde

Baskın
Enerji
Kaynakları
Taşıma / İletişim

Toplum / Devlet

Çekirdek Ülkeler

1. Sanayi Devrimi
Yaklaşık 1780Buhar Makinesi, İlk
Dokuma
Tezgâhı,
Demir İşlemesi

2. Sanayi Devrimi
Yaklaşık 1890Elektrik,
Kimya,
Yanmalı
Motor,
Montaj Hattı, Sentetik
Madde

3. Sanayi Devrimi
Yaklaşık 1990Bilgi Ve İletişim Teknolojisi,
Mikroelektronik,
Yeni
Maddeler,
Yenilenebilir
Hammaddeler, Daha Temiz
Teknoloji, Biyoteknoloji, Geri
Dönüşüm
Kömür
Kömür, Yağ, Nükleer Yenilenebilir Enerjiler, Enerji
Enerji
Verimliliği
Tren Yolu, Telgraf
Araba, Uçak, Radyo, Yüksek Hızlı Tren Sistemleri,
TV
İnternet,
Mobil
Telefon
İletişimi
‘Burjuva Toplumu’ Kitle Üretimi, Kitle Sivil Toplum, Küreselleşme,
Ticaret Özgürlüğü, Toplumu, Parlamenter Küresel Yönetişim
Hukuk Devleti
Demokrasi,
Refah
Devleti
İngiltere, Almanya,
Amerika, Japonya,
Avrupa Birliği, Amerika,
Fransa, Belçika
Almanya
Çin, Japonya

Kaynak: Jänicke ve Jacob, 2009

3. ENDÜSTRİ 4.0: ÖZNESİ GİZLİ (D)EVRİM!
Endüstri 4.0 olarak adlandırılan yeni süreç, üretim ve tüketim ilişkilerini bütünüyle değiştirecek bir
yapı içermektedir. Bir yanda tüketicinin değişen ihtiyacına anlık olarak uyum sağlayan üretim
sistemlerini, diğer yanda ise birbirleriyle sürekli iletişim ve koordinasyon halinde olan otomasyon
sistemlerini tanımlamaktadır (Alçın,2016).
Mrugalska ve Wyrwicka (2017) endüstri 4.0 kavramını, “karmaşık fiziksel makine ve cihazların,
ticari ve toplumsal sonuçları daha iyi tahmin etmek, kontrol etmek ve planlamak için kullanılan ağa
bağlı sensörler ve yazılımlarla entegrasyonu” veya “ürünlerin yaşam döngüsü boyunca yeni bir değer
zinciri organizasyonu ve yönetimi seviyesi” olarak tanımlamaktadırlar.
Endüstri 4.0 kavramı, tedarik zincirlerinin üretim aşamasındaki her parçasının kendi içinde
otomasyonunun ötesinde birbirleriyle entegre biçimde çalışması ve akıllı üretim adı verilen,
makinelerin birbiriyle ve tedarikçilerle, müşterilerle iletişimi, merkezileşmiş üretim biçiminin terk
edilerek esnek üretime geçilmesi olarak tanımlanabilir. Daha geniş tanımıyla nesnelerin interneti,
bulut teknolojisi, yapay gerçeklik, büyük veri, dijital ekonomi, paylaşım ekonomisi ile donatılarak
verimliliğin artırılması amaçlanmıştır. Geleceğin üretim biçimi, ‘kişiselleştirilmiş üretim’ yani
müşterilerin ve iş paydaşlarının üretimin ilk aşamalarından tasarım ve katma değer yaratımında
üretime dâhil olduğu, kişiye özel esnek üretimi içermektedir (Kabaklarlı,2018).
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 dayanıyor ( Endüstri 4.0 Dergisi, Siemens).
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Tablo 2. Endüstri 4.0 için Altı Tasarım İlkesi
Açıklamaları
CPS'ler ve insanlar IoT ve IoS üzerinden bağlanır. Bir tesis içindeki tüm
CPS'ler birbirleriyle “açık ağlar ve anlamsal açıklamalar yoluyla”
iletişim kurabilirler.
Sanallaştırma
Sensör verileri, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını yaratarak
simülasyon modelleri ve sanal tesis modelleriyle bağlantılıdır. CPS'ler
fiziksel süreçleri izleyebilir.
Merkezden
Santral desantralizasyonu, RFID etiketleri gibi cihazların makinelere
Yönetilmeme
hangi çalışma adımlarının gerekli olduğunu “anlattığını” ifade eder.
Gömülü bilgisayarlar, CPS'lerin kendi başlarına karar vermelerini sağlar.
Gerçek
Gerçek zamanlı veri toplama ve analizleri yapılmalıdır, böylece bir tesis
Zamanlı
bir makinenin zaman zaman arızasına tepki gösterebilir ve bir işlemdeki
Yetenek
çalışmayı veya ürünleri başka bir makineye yönlendirebilir.
Servis
CPS'lerin, insanların ve şirketlerin hizmetleri IoS üzerinden
Oryantasyonu sağlanmaktadır. Tüm CPS'ler işlevselliğini kapsüllenmiş bir web servisi
olarak sunarlar.
Birimsellik
Modüler sistemler, bireysel modülleri genişleterek veya değiştirerek
değişen taleplere esnek adaptasyon sağlar.
Kaynak: Wang, L., & Wang, G. (2016).
Prensipler
Birlikte
Çalışabilirlik

Endüstri 4.0’da kullanılan yazılım veya dijital teknolojiler yeniden üretilmemiştir. Bu yazılım ve
dijital teknolojiler sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş devriminin bir ürünü olup yazılım
teknolojileri ve dijital teknolojileri biraz daha geliştirilerek global dünyaya sunulmuştur. Endüstri
4.0terimi sadece dijital teknoloji, akıllı ve bağlantılı makine sistemlerinden ibaret değildir. Endüstri
4.0’ın alanı oldukça geniştir. Kuantum fiziği, üst düzey nanoteknolojileri ve birçok enerji
kaynaklarıyla da bağlantılıdır. Endüstri 4.0ile beraber bu enerji kaynakları, nanoteknolojilerle
birlikte uyumlu bir şekilde ilerlemektedir. Endüstri 4.0, içinde akıllı fabrika sistemi özelliğini
bulundurmaktadır. Bu nedenle duyarlı bir biçimde insanların ve makinelerin görevlerini yapmalarına
yardımcı olur ve sanal dünyadan gelen verilere dayanır (Tonta, 2016: 10).
Endüstri 4.0’ın öncü ülkesi Almanya’dır. İlk kez Alman Yapay Zeka Araştırma Merkezi
öncülüğünde (içinde Siemens’in de bulunduğu Almanya’nın önde gelen 20 endüstriyel ve araştırma
ortağı ile birlikte) Kaiserslautern şehrinde oluşturulan küçük bir akıllı fabrikada sistemin nasıl
çalışacağı uygulandı. Burada ürünler ile makinelerin birbirleriyle nasıl haberleşeceği ve etkileşime
geçeceğini göstermek için sabun şişeleri kullanıldı. Sabun şişelerinin üzerine Endüstri 4.0’ın önemli
unsurlarından olan radyo frekans tanımlayıcı (RFID) etiketler yapıştırıldı. Bu etiketler aslında şişenin
rengi, boyutu, hacmi ile ilgili bilgileri içermekte ya da siz nasıl bir tanımlama yaparsanız o bilgiyi
makineye aktarmaktadır. Daha sonra bu etiketler aracılığıyla akıllı makineler, şişeleri tanımlanan
özelliklerine göre tanır ve bir ayrıma gider ve (bu uygulama sırasında renklere göre bir ayrım
yapılmıştır) mesela rengine göre uygun sabunu şişeye doldurur. Bu sistem sayesinde bir ürünün
radyo sinyalleriyle ilettiği bilgiler, üretimin başında itibaren dijital ortamda saklanmasına olanak
sağlamaktadır. Bu bir siber-fiziksel sistem çalışma şeklidir (Selek,2015’ten aktaran Aksoy,2017).

3.1 Endüstri 4.0 Bileşenleri
3.1.1 Akıllı Fabrikalar (Smart Factories)
Endüstri 4.0; yapay zeka, 3D (üç boyutlu) yazıcılar ve uzay teknolojisi gibi alanlarda meydana gelen
ilerlemelerle birlikte bütün nesnelerin internet aracılığıyla birbirleriyle etkileşime geçebileceği
“akıllı üretim” (smart manufacturing) olarak adlandırılmaktadır. Endüstri 4.0’da nesnelerin
birbirleriyle haberleştiği önemli yerlerden biri de “akıllı” teknolojilerle donatılmış ve hiçbir insanın
çalışmaması nedeniyle karanlık fabrikalar olarak da adlandırılan akıllı fabrikalardır (Yıldız,2018).
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Endüstri 4.0’ın “Akıllı Fabrikaları” iş ihtiyacını sensörlerle algılayıp, uzaktaki diğer üretim araçları
ile internet vasıtasıyla iletişim kurup, ihtiyaç duydukları üretim bilgisini bulut sistemler içerisindeki
“Büyük Veriden” (Big Data) çeken akıllı makineler ve sistemleri içermektedir. Burada, üretim
araçlarının birbirleriyle kurdukları iletişim ve etkileşim internet aracılığıyla sağlanmaktadır
(Alçın,2016).
3.1.2 Nesnelerin İnterneti Ve Bulut Teknolojisi (Internet of Things and Cloud
Technology)
Nesnelerin birbiriyle iletişimini olanaklı kılan yapılara Nesnelerin İnterneti (IoT) adı verilmektedir
(Alçın,2016). Orijinal ismi Internet of Things (IoT) olan ‘’Nesnelerin İnterneti’’ kavramı teknoloji
öncülerinden Kevin Ashton tarafından ilk kez 1999 yılında Procter&Gamble şirketi için hazırlanan
bir sunumda kullanıldı. Bu sunumda şirketin tedarik zincirinde RFID teknolojisi uygulamasının
firmaya faydaları sıralanmakta ve kullanımı önerilmekteydi (Turak,2015) .
Nesnelerin interneti teknolojisinin ilgili kişiler ve üreticiler tarafından verimli ve etkin
kullanılabilmesi için öncelikli olarak yapısının anlaşılması gerekmektedir. Nesnelerin interneti üç
bölümden oluşmaktadır (Agrawal, Vieira, 2013) . Bunlar:
1. Radyo Frekansı (RFID) İle Tanımlama
2. Makineler Arası Haberleşme (M2M)
3. Yakın Saha Haberleşmesi (NFC)

3.1.2.1 Radyo Frekansı (RFID) İle Tanımlama
Radyo frekansı kullanılarak oluşturulan sistemde, nesneler tekil ve otomatik olarak tanınmaktadır.
İlgili nesneden veri alınması, saklanması ve gönderilmesi için elektromanyetik çipler ve anten
kullanılmaktadır (Özköse,2014).
3.1.2.2 Makineler Arası Haberleşme (M2M)
Makineler arası haberleşme (M2M), bilgisayarlar, yerleşik işlemciler, akıllı sensörler, aktüatörler ve
mobil cihazlar arasındaki iletişimi ifade eder. Bu tür iletişim bugünlerde artmaktadır (Agrawal,
Vieira, 2013).
3.1.2.3 Yakın Saha Haberleşmesi (NFC)
NFC, RFID'e oldukça benzerdir veya RFID okuyucunun bir cep telefonuna entegrasyonu olarak
görülebilir, bu da NFC'yi müşteri odaklı yapan cep telefonu dünya çapında en popüler kişisel
cihazdır. NFC, NFC özellikli mobil cihazlar arasında birbirine dokunarak veya diğer telefonun
yakınına yaklaşarak bir tür radyo iletişimi olarak da görülebilir (Agrawal, Vieira, 2013).
En basit şekliyle bulut bilişim, “bilişim sistemlerine ilişkin hizmetlerin üçüncü taraflardan alınması”
şeklinde tanımlanmaktadır. Hayatımıza yeni giren bu hizmet sistemi; “uygulamaların internet
ortamında bulunan bir uzak sunucu üzerinden çalıştırılması ya da kullanıcıya ait verilerin uzak
sunucu üzerinde her an erişilebilir şekilde bulundurulmasını sağlayan bir servis yapısı” olarak da
tanımlanabilir (Henkoğlu, Külcü, 2013).
3.1.3 Bulut Tabanlı İmalat (Cloud Based Manufacturing)
Bulut tabanlı imalat (CBM), Endüstri 4.0'ın başarısına önemli katkı sağlayacak bir diğer yükselen
paradigmadır. CBM, müşteri tarafından oluşturulan değişken talebe yanıt vermek için verimliliği
artıran, ürün ömrü maliyetlerini düşüren ve optimum kaynak tahsisine izin veren, geçici, yeniden
yapılandırılabilir siber-fiziksel üretim hatları oluşturmak için paylaşılan çeşitlendirilmiş ve dağıtılan
üretim kaynaklarının bir paylaşım kümesine talep üzerine erişimden yararlanan bir ağa bağlı üretim
modeli olarak tanımlanabilir. CBM'nin özellikleri, ağa bağlı üretim, ölçeklenebilirlik, çeviklik, her
yerde erişilebilirlik ve sanallaştırma, büyük veriler ve IoT, hizmet için her şey ve kaynak havuzunu
içermektedir (Yıldız,2018).
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3.1.4 Büyük Veri (Big Data)
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, şirketler daha yüksek verimlilik için hızlı karar vermenin büyük
veri sorunlarıyla başa çıkmada zorluklarla karşılaşmaktadır. Akıllı analitik araçların bulunmaması
nedeniyle birçok üretim sistemi büyük verileri yönetmeye hazır değildir (Lee, J., Kao, H. A., & Yang,
S. ,2014).
Büyük Veri, sürekli büyüyen bu veritabanını hızlı ve verimli bir şekilde yönetmemizi ve
kullanmamızı sağlar (birçok farklı kaynaktan gelen bilgiye ulaşma sayesinde). Tartışılan teknoloji,
önemli olanın daha az önemli olandan analizine ve ayrılmasına olanak sağlar, sonuçlara ulaşmaya
yardımcı olur ve iş hedeflerini gerçekleştirmek için etkili bilgi aktarımını destekler. Büyük Veri,
verilerin geleneksel araçlara izin verilenden daha ileri düzeyde analiz edilmesini mümkün kılar. Bu
teknoloji ile birbiriyle uyuşmayan çeşitli sistemlerde, veritabanlarında ve web sitelerinde toplanmış
olan veriler bile, belirli bir şirket veya kişinin olduğu durumun net bir resmini vermek için işlenir ve
birleştirilir (Witkowski,2017).
Büyük veri yöntemini pratik açıdan anlamak için kısa bir örneği düşünmek faydalı olacaktır: 2010'da
Stanford, Columbia ve Microsoft Corporation'daki araştırmacılar, ilaçlar arasındaki zararlı
etkileşimleri tahmin etmenin yeni bir yolunu geliştirdi. İlaçlar arasındaki etkileşimi tahmin etmek
için geleneksel yöntemlerden kopan bir grupta (örneğin, kimyasal etkileşimler ve insan fizyolojisi
üzerine çalışmak), grup olası olmayan bir kaynağa dayanıyordu: İnternet. Microsoft ile işbirliği
içinde, araştırmacılar Google, Bing ve Yahoo! kullanıcılarına izin vererek milyonlarca çevrimiçi
arama günlüğünü analiz edilmiştir. İstatistiksel teknikler kullanarak iki ilacın (Paxil ve Pravastatin)
isimlerini arayan kullanıcıların aynı zamanda hipoglisemi ile ilgili arama terimlerini de aradıkları
gibi olduklarını gözlemlenmiştir. "Bu ilişki araştırmacıları hipotezlemeye ve daha sonra deneysel
olarak onaylamaya yönlendirdi. Paxil ve Pravastatin'in birlikte alındıklarında olumsuz yan etkilere
neden olabileceğini Büyük Veri yöntemini kullanarak kanıtlanmıştır (Mattioli,2014).
3.1.5 Üç Boyutlu Teknolojiler (Three-Dimensional Technologies)
3D baskı ya da eklemeli imalat, fiziksel bir nesnenin üç boyutlu dijital bir çizim ya da modelden
tabaka tabaka basılarak yaratılması sürecidir. 3D yazıcılar karmaşık teçhizata gerek olmadan çok
karmaşık ürünler yaratma potansiyeline sahiptir. Nihayetinde 3D yazıcılarla plastik, alüminyum,
paslanmaz çelik, seramik ya da ileri alaşımlar gibi çok çeşitli malzeme türleri kullanılabilecek ve
yazıcılar, imalatı için bir zamanlar bütün bir fabrikanın gerekli olduğu şeyleri yapabilecektir. Bu
teknoloji daha şimdiden rüzgâr türbinleri gibi oyuncak yapımına kadar bir dizi uygulamada
kullanılmaktadır (Schwab,2017 s.172).
3.1.6 Yapay Zekâ (Artificial Intelligence)
Genel anlamda yapay zekânın tanımı, akıllı bir bilgisayar sisteminin normalde insan zekâsını
gerektiren görsel algı, konuşma tanıma ve karar verme gibi görevleri yerine getirebilmesidir. Oxford
Dictionary, yapay zekâyı (AI), görsel algı, konuşma tanıma, karar verme ve diller arası çeviri gibi
normalde insan zekâsı gerektiren görevleri gerçekleştirebilen bilgisayar sistemlerinin teorisi ve
gelişimi olarak tanımlar. Kısaca, yapay zekâ (AI), insanlar gibi davranan makineler yaratmak için
oluşturulmuş bir bilgisayar mühendisliği dalıdır ve günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır
(https://www.endustri40.com/yapay-zeka-ulke-yonetebilir-mi/ ).
Üretim süreçlerinde artarak kullanılan yapay zekâ ve endüstriyel robotların her geçen gün insan
emeğini ikame etmede daha fazla başarı kaydettikleri görülmektedir. Bu durum, yeterli istihdam
yaratmayan bir iktisadi büyüme süreciyle karşı karşıya olduğumuz şeklinde yorumlanabilir. Esasen,
yeni istihdam yaratılmaktadır. Ancak, emek, artık üretim sürecinin vazgeçilmez bir girdisi olmaktan
ziyade, ileri mühendislik uygulamalarıyla optimize edilmiş üretim bantlarında senkronize olarak
çalışan makine ve ekipmanların bakım ve kontrolüyle, nihai İş ve Hayat 44 ürüne ilişkin kalite
kontrol süreçleri gibi tali alanlarla sınırlı bir taleple karşılaşmaktadır. Birçoğu bilgisayarlarla kontrol
edilen üretim bantları, üretilen nihai üründeki değişikliklere göre güncellenen yazılımların
yardımıyla giderek daha hatasız üretim yapmakta, imalattaki fire ve hasarlar azaltılmakta, vardiyalar
daha uzayabilmekte, hülasa üretim süreçleri esnekleşmekte ve daha etkin hale gelmektedir. Bu,
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üretimin insandan soyutlanması, ürünün emekten koparılması gibi “insan”ın amacı ve değerine
ilişkin varoluşsal kaygıları tetiklese de, makinelerin hatalarını saptamak ve robotlara kumanda etmek
gibi pratik ihtiyaçlar nedeniyle de olsa, henüz “insansız üretim” beklentisinin tam olarak
gerçekleştirilemediği söylenebilir (Akın, 2017).
3.1.7 Siber-Fiziksel Sistemler (Cyber Physical Systems)
Siber fiziksel sistemler (SFS) sensörler ve aktüatörler yardımıyla fiziksel dünyayı sanal bilgi işlem
dünyasıyla bağlar. Farklı kurucu bileşenlerden oluşan SFS’ler iş birliği ile global davranışları
oluşturur. Bu bileşenler gerçek dünya ile etkileşimde bulunmak için genellikle gömülü teknolojiler
dâhil olmak üzere yazılım sistemleri, iletişim teknolojileri, sensörleri/aktüatörleri içermektedir. Bu
iki dünyayı birleştiren Siber Fiziksel Sistemler iki önemli unsurdan oluşuyor. Birbirleri
ile internet üzerinden ve atanmış bir internet adresi ile haberleşen nesne ve sistemlerin oluşturduğu
ağ; gerçek dünyadaki nesnelerin ve davranışların bilgisayar ortamında simülasyonuyla ortaya çıkan
sanal ortamdır (Ghafory,2016).
Siber Fiziksel Sitemler, Endüstri 4.0’ın işleyişinin altındaki temel yapıtaşıdır. Bu sistemlerin
ekonomik ve sosyal potansiyeli düşünüldüğünden daha büyük olup dünya çağında teknolojiyi
geliştirmek için bu alanda pek çok yatırım yapılmaktadır. Kontrol eden cihaz içine yerleştirilen
bilgisayar ve programlanan mikro işlemcilere çalışan ‘gönüllü sistem’ adı verilen teknoloji sadece
hesaplama amacına yönelik olmayıp çevremizdeki oyuncaktan tutuna tıbbi cihazlar, arabalar, saatler,
evler ve makinelere uyarlanabilmektedir. Siber Fiziksel Sistem teknolojisi tarım, enerji, ulaşım,
sağlık ve imalat sektörlerinde internet ve mühendisliği bir araya getirerek insanların makinelerle
iletişimini sağlamaktadır. Nesnelerin interneti milyarlarca cihazı dokunma, kontrol gibi açılardan
insan ve fiziksel dünya arasında karşılıklı etkileşim sağlamaktadır (Kabaklarlı,2018).
3.1.8 Giyilebilir İnternet (Wearable İnternet)
Giyilebilir teknoloji olarak adlandırılan bu kavram giyilebilen nesnelerin hayatı kolaylaştıracak
teknolojilere sahip olması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kategoriye dâhil olan nesneler: saatler,
kumaş ve tekstil, ayakkabı, yüzükler, gözlükler şeklinde sıralanabilir. Teknoloji ve modanın
işbirlikleri gittikçe yaygınlaşırken moda teknolojiyi daha çekici kılmakta; teknoloji ise modanın daha
geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda 3B yazıcılarla aktif olarak takı,
ayakkabı, çanta ve günlük kullanımda henüz çok yaygınlaşmış olmasa da; giysiler de yapılabilmesi,
veri tabanlı elbise ve nesnelerin interneti gibi kavramlar üzerinde durulacaktır (Öymen, G. 2017).

4. SANAYİ-ENDÜSTRİ 4.0 DEVRİMİ’NİN ETKİLERİ
Dördüncü sanayi devriminin dünya ekonomisi üzerinde çok yönlü etkileri olacağı ve bu durumun
tüm makro değerleri etkileyeceği öngörülmektedir (Schwab, 2017, s.38). Bu etkinin verimliliği,
istihdamı ve ekonomik büyümeyi ne ölçüde etkileyeceği merakla ve şüpheyle beklenmekte olup,
şüpheleri ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak için pek çok çalışma yapılmaktadır.
4.1 Endüstri 4.0 Ve Ekonomiye Etkileri
Endüstri 4.0’ın bugün ekonomik yaşamdaki yerini almasıyla birlikte ekonomi üzerindeki etkileri de
ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu etkiler makro düzeyde ülke ekonomileri-milli ekonomiler, mikro
düzeyde her sektörde faaliyette bulunan tüm gerçek ve tüzel kişi işletmeler üzerinde görülmektedir
(Özkan, Al, Yavuz, 2018).
Dördüncü sanayi devriminin küresel ekonomi üzerinde muazzam, belli bir etkiyi diğerinden
ayırmanın son derece zor olacağı kadar geniş ve çok yönlü bir etkisi olacaktır. Aslında akla
gelebilecek bütün büyük makro değişkenler-yatırım, tüketim, isithdam, ticaret enflasyon vb.etkilenecektir (Schwab, 2017, s.38).
Endüstri 4.0 beraberinde birçok rasyonel kazanımlar da sunacaktır. Akıllı fabrikaların kullanımıyla
birlikte daha fazla ve daha hızlı bir ürün akışı sağlanacaktır. Böylelikle Endüstri 4.0, yoğun dış ticaret
ilişkilerinin gelişmesinde itici güç olacaktır. Bununla birlikte planlanan teknolojik gelişmeler
firmaların ölçek ekonomilerinde platform teknolojilerini geliştirme fırsatına sahip olmalarını
170

IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 October 2019 Bodrum / MUĞLA / TURKEY

sağlayacaktır. Endüstri 4.0, üretimin çok yüksek bir esnekliğe sahip olmasını sağlayacak ve
tüketiciye özel ürün yapabilme imkanını kazandıracaktır. Üretimin yüksek teknolojiyle
donatılmasıyla birlikte; kamu ve özel tüzel kişiliklerin, enerji maliyetlerinde azalma beklenmektedir
(Aydemir, H. 2018). Üretimin yüksek teknolojiyle donatılmasıyla birlikte; kamu ve özel tüzel
kişiliklerin, enerji maliyetlerinde azalma beklenmektedir. Böylece Almanya’nın enerji
maliyetlerinde %12 oranında, Türkiye’nin enerji maliyetlerinde %4-%7 oranında azalma olacağı
öngörülmektedir (Tonta, 2016: 5).
Endüstri 4.0 ile birlikte yatırımların yurtiçi tasarruflara finanse edilemeyen kısmını karşılamak için
yurtdışı tasarruflarına olan talep azalacaktır. Sanayi 4.0’ın küresel dünyaya diğer katkısı ise eğitimde
olacaktır. Söylemez’e göre insanlığın bilgi toplumuna geçmesi ve teknolojik gelişmelerin çoğu,
beşeri sermayenin eğitim yönünü vurgulamaktadır. Bilgi toplumuna geçişle kaliteli işgücü ve
teknolojik gelişmelerin birbirini tamamlayıcı özellikte olduğu göze çarpmaktadır (Söylemez, 2004:
2). Söylemez’den hareketle Endüstri 4.0’ın bilgi toplumuyla olan bağı incelendiğinde; dördüncü
devrimle beraber gelişen teknolojinin ve akıllı fabrikaların daha nitelikli bir eğitim sistemini topluma
kazandıracağı beklenmektedir.
Dördüncü sanayi devriminin büyüme üzerindeki potansiyel etkilerini son dönemdeki ekonomik
trendlerle ve büyümeye katkıda bulunan diğer faktörlerle aynı bağlam içinde ele almak önemlidir
(Schwab, 2017, s.38).
2008 Küresel Finansal Krizi’nden önce, dünya ekonomisi ortalama olarak %5 oranında büyüme
göstermiştir. Beklentiler, krizden sonra tekrar önceki büyüme oranlarına dönüleceği yönünde olsa da
bu gerçekleşmeyerek, ortalama büyüme hızı %3’lerde kalmıştır (Schwab, 2017, s.39). Dünya
Ekonomik Forumu kurucusu ve başkanı Klaus Schwab’ın Dördüncü Sanayi devrimi adlı kitabında
açıkladığı üzere bu devrim ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe göre; dördüncü sanayi
devriminin katkılarının gerçekleştiği ve verimlilik üzerine olan etkisinin neredeyse ortadan kalktığı
iddia edilirken, diğer bir görüşe göre; gelişen teknolojilerin, verimlilikte ve ekonomik büyümede
yeniden büyük bir yükselişe neden olacağı ileri sürülmektedir (Schwab, 2017, s. 41).
Özellikle, son 10 yıldır teknolojik gelişmelere rağmen verimlilik oranları yüksek seviyelere
çıkamamıştır. Dördüncü sanayi devrimindeki ürünler daha işlevsel ve kaliteli olmasına rağmen
geleneksel piyasalardan farklı piyasalarda satılmaktadır. Bu ürünlerin marjinal maliyeti yoktur ve
rekabeti çok yüksektir. Dolayısıyla bu durum, fiyatların düşük seviyelerde olmasına neden
olmaktadır. Bu da tüketicilerin elde ettiği faydanın, genel satışlara tam olarak yansımaması nedeniyle
verimliliği düşük gösteriyor olabilir (Schwab, 2017, s. 40). Bu durum, dördüncü sanayi devriminin
verimlilik oranlarında ve dolayısıyla büyüme oranlarındaki ani sıçrama potansiyelini göstermektedir.
Bir diğer görüş ise, dördüncü sanayi devriminin henüz ilerleyen zamanlarda verimlilik üzerine büyük
katkı sağlayacağı beklentisidir. Çünkü dördüncü sanayi devrimi, dünyada ihtiyaçları karşılanmamış
insanların küresel ekonomi ile bütünleşmesine olanak sağlamakta ve bu da ürün ve hizmetler için
talebi artıracak bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca hükümetler, şirketler ve hatta sivil toplum
örgütleri de dördüncü sanayi devriminin ortaya çıkarmış olduğu dijitalleşmeye ayak uydurabilecek
örgütsel yapılara geçiş sağlama aşamasındadır (Schwab, 2017, s. 42). Bu durum, dördüncü sanayi
devriminin sağlayabileceği potansiyel verimlilik artışlarının henüz tam olarak ortaya çıkmadığını
göstermektedir. Endüstri 4.0 ile birlikte inovasyon stratejileri kritik öneme sahip olmuştur. Klaus
Schwab bu durumu şöyle anlatmaktadır: ‘Benim görüşüm dördüncü sanayi devrimi ekonomisinin
rekabet kurallarının önceki dönemlerden tamamen farklı olacağı yolundadır. Rekabet güçlerini
koruyabilmek için ülkeler ve şirketler bütün biçimleriyle inovasyonun ön saflarında yer almak
zorundadır, bu ise öncelikle maliyetleri düşürmeye ağırlık veren stratejilerin ürün ve hizmetleri daha
inovatif şekillerde sunmaya yönelik stratejilere kıyasla çok daha az etkin olacağı anlamına gelir.’
Schwab’ın bahsettiği bu inovasyon kültürünün ortaya çıkması ise kurumların örgütsel yapılarının
dönüştürülmesi ile mümkün olacaktır.
Tüm bu etkilerin yanı sıra Dördüncü Sanayi Devrimi ekonomi üzerinde olumsuz etkilerde bırakabilir.
Endüstri 4.0 ile beraber fabrikalarda insan emeğinin yapay zekayla ikame edilmesi ve çok uluslu
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şirketlerin sermaye yoğun üretime geçeceği düşünülmektedir. Buna bağlı olarak fabrikalarda çalışan
işçi sınıfın işlerinden çıkarılacağı bunun sonucunda ise bir kriz ortamı yaratacağı öngörülmektedir.
Bu devrimle beraber emeğin üretimden aldığı pay olan ücret giderek azalacaktır. Böylece gelir
dağılımında bozulmalar daha da artacaktır (Özkan, Al, Yavuz, 2018).
Verimlilik artışını tetiklemesi ve farklı sistemler arasındaki entegrasyonu sağlamasıyla birlikte
Endüstri 4.0’ın, Döngüsel Ekonomiye (Circular Economy) geçiş için bir katalizör olma potansiyeli,
yeni endüstri devrimini sürdürülebilirlikle aynı fotoğraf karesine sokacak gibi görünüyor. Bu iki
kavramı aynı kareye sokan anahtar kelimeler ise “verimlilik” ve “entegrasyon”.
4.2 Endüstri 4.0 Bağlamında Girişimcilik Ve Şirketler Üzerindeki Sektörel Etkileri
Dördüncü Sanayi devrimi ile ortaya çıkan teknolojiler, şirketlerin yönetim, örgütlenme ve kaynak
bulma yöntemlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca dijital destekli yeni teknolojiler, şirketlerin
değişim hızını ve boyutunu artırmaktadır (Schwab, 2017, s.59). Dördüncü Sanayi devrimi, şirketleri
çeşitli teknolojileri bir araya getirmeye zorlamakta ve karmaşık bir inovasyon sisteminin ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Bu durum, şirketleri geleneksel iş yapma yöntemlerini değiştirmeye ve
sürekli inovasyon yapmaya zorlamaktadır (Schwab, 2017, s.61).
Hizmet sektöründe faaliyet gösteren pek çok işletme ‘yaratıcı yıkım’ diye nitelendirilen yeni
teknolojinin eski üretim biçimlerini yok edeceği süreçte, zamanla işlerin azalma ya da yok olma
tehdidi ile karşı karşıya olduğu düşünülmektedir. Yeni dalga dijital devrimin ve teknolojik
startupların getirdiği yeni tüketim biçimleri geleneksel iş modellerini ve klasik işleri tehdit
etmektedir (Kabaklarlı,2016,s.11). Geleneksel iş yapma yöntemlerini değiştirebilen ve inovasyon
ortamı yaratan şirketler, bir taraftan mevcut durumlarını korumakta, diğer taraftan ise kârlılıklarını
artırmaktadır. Buna karşılık inovasyon ortamını sağlayamayan firmalar ise yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya kalabilmektedir (Özkan, Al, Yavuz, 2018).
Tarihte sanayi devrimlerinin en çok imalat sanayisi üzerinde izlerinin olduğu yaratıcı yıkımın en
fazla sanayide yaşandığı görülse de gelişen toplumlarda ekonominin zamanla sanayiden, hizmetler
sektörüne doğru ağırlığının kayması ile birlikte bu etki sektörel anlamda değişim göstermiştir
(Kabaklarlı,2018,s.10).
Tablo 3. Teknolojik Trendlerin Ekonomide Sektörler Arası Kullanımı
Mobil
Sağlık
Hizmetleri

Doktorlar
muayene
sırasında mobil
teknoloji
ile
hastanın
kayıtlarına
rahatça ulaşır.
Mevcut
müşterilere sanal
iletişim ve mobil
alışveriş.

Perakende

Banka
Finans

Ve

Mobil
bankacılık.

Bulut
Teknolojisi
Hastanelerde her
bir hastaya ait
sağlık
verileri
bulut teknolojisi
ile depolanır.

Sosyal Medya

Ürün
lakosyonuna
erişim ve dijital
kataloglar.

Ürün
pazarlamada
sosyal medyanın
kullanımı.

Banka
müşterileri
verilerinin bulut
teknolojisi
ile
saklanması.

Sosyal
medya
üzerinden
bankacılık
hizmetleri.

Doktorların
hastaları online
muayene etmesi.

Kaynak: Kabaklarlı, E. (2018)
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Nesnelerin
İnterneti
Çevrimiçi
hastane
hizmetleri.

Büyük Veri

RIFD
teknolojisinin
ürünün üretim ve
transfer
aşamalarında
kullanımı.
Finansal
teknoloji
ile
sigorta şirketleri
için akıllı tarım
ve akıllı
ev
poliçesi
uygulaması.

Müşteriye
ait
harcama ve talep
verilerinin
şirketlerce
kullanımı.

Hastalara
ait
kişisel verilerle
kişiye özel sağlık
hizmeti.

Bankacılık
ürünlerinin
pazarlamasında
büyük
verinin
kullanımı.
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Dördüncü sanayi devriminin bütün sektörlerdeki şirketler üzerinde başlıca dört etkisi vardır
(Shwab,2017):
 Müşteri beklentileri değişiyor


Veri, ürünleri iyileştiriyor, bu da varlık üretkenliği arttırıyor.



Şirketler işbirliğinin yeni biçimlerinin önemini öğrendikçe yeni partnerlikler oluşuyor.



Operasyon modelleri yeni dijital modeller haline geliyor.

4.3 Endüstri 4.0’ın İstihdam Üzerindeki Etkileri
Dördüncü sanayi devrimi de daha önceki endüstri devrimlerinde olduğu gibi toplam iş gücüne olan
ihtiyacın azalmasından çok, açılacak yeni iş alanları ile kas gücüne dayalı işler yerine, daha nitelikli
eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü potansiyeli yapısına geçilmesi beklenmektedir. Bu nedenle
bu yeni teknolojik devrimden olumsuz olarak etkilenmemek için potansiyel iş gücünün, nitelik
yönünden daha ileri düzeylere çıkartılması zorunlu hale gelmiştir. Dolayısı ile işgücünün vasıf
yapısının istenen düzeyde geliştirilmesini sağlayabilmek için eğitim ve istihdam politikalarını hızlı
bir şekilde devreye alınmasına bağlıdır (Taş,2018).
Endüstri 4.0 ülkemize piyasalarına tam olarak girmeden önce, akıllara ilk robotlar ve istihdam
problemlerini getirdi. Aslında çok basit, insanların kas yapısını zorlayan işlerde çalışmak yerine daha
çok bilgi, karar ve yön verme, yönetme ve sürekli uygulama-geliştirme yapacakları, bir iş modeli ile
karşılaşacakları günler çok uzak görünmüyor. Bu günler hem çok yakın hem de çok uzak. Aslında
bu yeni sanayi devriminde üretimde insanlar işlerini kaybetmeyecek, ancak iş tanımları ve meslekleri
değişecektir (https://www.endustri40.com/endustri-4-0da-insan-robot-ve-istihdam/).
Önümüzdeki yıllarda, iş modellerinde yıkıcı değişikliklerin, istihdam manzarası üzerinde derin bir
etkisi olacaktır. Günümüzde küresel endüstrileri etkileyen dönüşüm, ana itici güçlerinden
birçoğunun, çok anlamlı önemli işler yaratmaktan - işten çıkarılma durumuna ve işgücü
verimliliğinin artırılmasından - beceri boşluklarının genişletilmesine kadar geniş bir yelpazede
istihdam üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmektedir. Birçok sanayi ve ülkede, en çok talep
gören meslekler veya uzmanlıklar; 10 veya beş yıl önce mevcut değildi ve bu alanda değişim hızı
hızlandı. Popüler bir tahmine göre, bugün ilkokula başlayan çocukların % 65'i sonunda, henüz
günümüzde mevcut olmayan, tamamen yeni iş türlerinde çalışmaya başlayacak. Hızla gelişen böyle
bir istihdam ortamında gelecekteki beceri gereksinimlerini, iş içeriğini ve istihdam üzerindeki toplam
etkiyi tahmin etmek; işletmeler, hükümetler ve bireyler için, bu eğilimler tarafından sunulan fırsatları
tam olarak yakalayabilmek ve istenmeyen sonuçların hafifletilmesi adına giderek artan bir kritik
önem taşımaktadır (Fırat, S. Ü., & Fırat, O. Z. , 2017).
Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı “İşlerin Geleceği (Future of Jobs Report) “ konulu
raporda, “Gelecekteki işgücü piyasasını dünyanın en büyük işverenlerinin bakış açısıyla
değerlendirerek, öngörülen beceri ihtiyaçları, iş bulma kalıpları ve mesleki gereklilikler etrafındaki
mevcut bilgi stokunu iyileştirmeyi umuyoruz” şeklinde bir ifade de yer almaktadır. Bu cümle, büyük
işverenlerin istihdamın şekillenmesinde her zaman olduğu gibi en çok söz hakkına sahip olduklarını
bir kez daha göstermektedir. Bundan başka,, Dördüncü Sanayi Devrimi'nin istihdam, beceri ve eğitim
üzerindeki dönüşüm etkisini daha iyi yönetmek için bu bilgi/birikimin hükümetler, eğitimciler,
eğitim sağlayıcılar, işçiler ve işverenler arasındaki ortaklıkları teşvik edip güçlendirebileceği
umudundan da bahsedilmektedir (Fırat, S. Ü., & Fırat, O. Z. , 2017).
Üzerinde durulan bütün bu hususlar, küresel düzlemde emeğe olan bağımlılığın azalacağını, emek
gücünün mutlak suretle yeni döneme adapte olması gereğini göstermektedir. Bu geçiş dönemi kolay
bir süreç olmayıp, kompleks bir takım önlemler alınmasını gerektirmektedir. Bu süreçte uluslararası
kuruluşlar, hükümetler, özel işletmeler ve diğer aktörler etkin rol almalı, emeğin yeni döneme
dezavantajlı olarak girmesini engellemelidirler (Öcal, F. M., & Altıntaş, K. ,2018).
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Bu hususta, Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırlamış olduğu Eight Futures of Work adlı raporda
atılması gereken adımlar 10 başlık altında toplanmıştır (World Economic Forum, 2018):
-Emek gücüne yeni yetenekler kazandırılması: Küresel işgücü piyasasında hâlihazırda bulunan üç
milyar insana yeni dönemin gerektirdiği yetkinlikleri kazandırmak amacıyla eğitim programları
dizayn edilmeli ve işgücünün bu süreçte emek piyasasıyla eklemlenebilmesi sağlanmalıdır.
-Eğitim sisteminin reformize edilmesi: İlk ve orta öğretimden mesleki eğitime ve yüksek öğrenimi
kapsayacak biçimde temel eğitim reformu yapılmalıdır. Bu temel eğitim programı, kişilere gerekli iş
gücü eğitimini vermenin yanı sıra onlara iş birliği, problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme,
kendini iyi tanıma ve geliştirme gibi nosyonları kazandıracak yenilenmiş müfredatları içermelidir.
-Dijital Erişimin Artırılması: Teknolojik değişimin gelecekteki hızından bağımsız olarak, iletişim
teknolojilerine erişimin genişletilmesi, daha fazla işbirlikçi çalışma, sanal çalışma, bilgiye erişim ve
farklı pazarlara erişim dahil olmak üzere herkes için yeni fırsatlar sağlanmalıdır.
-Hızlı ve Güvenli Ağ Sistemi: Hızlı, taşınabilir ve sürdürülebilir güvenlik ağları, kısa ve uzun vadeli
faydalar ve hizmetler ile gelir güvenliğini sağlayabilir.
-İş Güvencesinin Teşviki: Teknolojik gelişmelerin iş gücünü olumsuz etkilerinden korunmak
amacıyla iş gücünün eğitimi, işlerinin düzenlenmesi ve onların yeni döneme adaptasyonunu
sağlayabilmek için ’’robot vergisi’’ gibi mali düzenlemeler getirilebilir. Böylelikle her robottan vergi
alınacak ve bu vergi dezavantajlı kesim lehine kullanılacaktır.
-Akıllı İş (Smart Job) Yaratımına Teşvik: Otomasyona dayalı yeni iş sahalarının oluşumu,
hükümetler tarafından proaktif politikalar yardımıyla desteklenmelidir.
-Girişimciliğin Desteklenmesi: Girişimcilerin piyasaya ve finansal sisteme erişimlerinin
kolaylaştırılması ve desteklenmesi yoluyla gelecekte inovatif yeni iş sahalarının oluşumu
sağlanabilir.
-Çevrimiçi Platform Çalışmasının Yönetişimi: Politika yapıcılar, çevrimiçi platformlar
aracılığıyla bilgi ve becerilerini arz eden kişilerin güvenli ve adil çalışabileceği ortamları
sağlayabilmelidir. Buna bağlı olarak, çevrimiçi platform işbirliklerinin önü açılmalı ve çalışanların
bu platformlarda eğitimi desteklenmelidir.
-Emeğin Mobilite Yönetimi: Ülke içinde çalışan kesimin becerileri tanınmalı ve bunların
akreditasyonları sağlanmalıdır. Böylelikle iş gücünün farklı ortamlarda ve farklı ülkelerde
çalışabilmesinin önü açılmalıdır. Bunlar, işçilerin toplumsal entegrasyonu sağlanarak, gerekli vize
düzenlemeleri yapılarak ve modern işe alım süreçleri desteklenerek yürütülmelidir.
-Katılım Teşvikleri: Çalışma saatlerinin düzenlenerek daha esnek hale getirilmesi, kadınların iş
gücüne katılımının teşvik edilmesi gibi yöntemlerle iş gücü arzı artırılarak yeni endüstriler
desteklenebilir.

5. SONUÇ
Türkiye için Endüstri 4.0 yaklaşımı, beraberinde üretimde rekabet gücü artışı, sürdürülebilirlik,
katma değer açısından daha yüksek olan ürün ve hizmetler üretmek anlamına gelmektedir. Endüstri
4.0’a geçiş sağlandığında Türkiye’deki üretim sektöründe %4 ila %7 arasında bir verimlilik artışı
tahmin edilmektedir. Yine, endüstri 4.0’a adapte olunması halinde ekonomide yaşanan canlılık ve
rekabet artışının sanayi üretiminde yaklaşık %3 büyüme sağlaması beklenmektedir. Benzer şekilde
endüstri 4.0’a geçişi sağlamak için önümüzdeki 10 yılda üreticilerin, gelirlerinin %1-1,5’ine denk
gelen 10-15 milyar TL’lik bir yatırım yapmaları gerekmektedir (Şuman, 2017).
Sanayi 4.0’ın girişimcilik açısından sunmuş olduğu tablo, genel tablo ile uyumlu bir değişim ve
gelişmeyi içermektedir. Geleneksel iş yapma şekillerinin hızla dönüştüğü bir döneme doğru
gidilmektedir. Mevcut iş modellerinin ve işlerin yanında, farklı iş modelleri, farklı işler ve meslekler
ortaya çıkmaktadır. Bu durum girişimciler için yeni fırsatlar ve meydan okumaları beraberinde
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getirmektedir. Yeni girişimcilik konsepti giderek dijital bağlantılılık temelinde oluşan bir platform
anlayışına doğru kaymakta ve bu zeminde oluşan iş fırsatlarına yönelmektedir. Bu kapsamda satın
alma yerine kiralama, fikri mülkiyet, veri analizleri, kişisel ürünler üretmeye dayalı işler çekici hale
gelmektedir (Soylu,2018).
Yakın gelecekte iş yaşamını derinden etkileyeceği tahmin edilen gelişmelere bakıldığında, insan
bedenine yerleştirilebilir teknolojiler, görüş teknolojileri, giyilebilir internet, gelişmiş mobil iletişim
teknolojileri, akıllı evler ve kentler, nesnelerin interneti, yapay zekâ ve robotik teknolojileri,
BlockChain uygulamaları, 3D yazıcılar ve paylaşım ekonomisi öne çıkan konular olmaktadır. Bu
alandaki girişimlerin büyük kazanımlar elde etmesi olasıdır. Girişimcilerin Endüstri 4.0 sürecinde
ortaya çıkan fırsat alanlarını değerlendirmesi, yatırımlarını yönlendirmesi ve geleceği öngörerek
stratejiler üretmesi, kendilerini geleceğe taşımaları açısından büyük önem kazanmaktadır
(Soylu,2018).
Türkiye’de Endüstri 4.0 çabalarının meyvesini verebilmesi için atılması gereken ilk adım, sensor
üretimine önem vermek olmalıdır. Türkiye, sensor tüketicisi bir ülke konumundadır. Gelişmiş
ülkelerden daha yüksek oranda bu mala talep yaratan Türkiye, söz konusu endüstriye kolayca
erişebilme bakımından coğrafi avantajıyla Endüstri 4.0 konusunda rakip ülkelerden farklılık
yaratabilecektir (Bozkurt, 2016).
Endüstri 4.0’a geçişle birlikte kas gücünden çok beyin gücünün önem kazanacağı aşikardır. Bu
nedenle bugün ülkemizde kas gücü gerektiren, kısaca insanın yapması gereken işlerin ortadan
kalkması muhtemeldir. Her sanayi devriminde belli meslekler kaybolurken, yeni meslekler
doğmaktadır. 2016’da Oxford’da yapılan bir araştırmaya göre (Hassabis, 2016) yapay zekânın
ABD’deki işlerin %50’sini, İngiltere’dekilerin %35’ini, Çin’dekilerin %77’sinin yerini alacağı göz
önüne alındığında, benzer durumun Türkiye’de de olacağını öngörmek mümkündür. Ancak bu
durum, işsizliğin artması anlamına gelmeyecek, aksine istihdam artacaktır. Çünkü gelecekte Data
Merkezi Teknisyeni, Dijital Duyu Geliştirici, Robot Tamircisi vb. gibi bugün olmayan meslekler
türeyecektir (Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, 2017).
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ABSTRACT
As stated in Turkey Entrepreneurship Strategy and Action Plan; a transformation program with
entrepreneurship and innovation features, open to scientific developments, open to technology use
and production. The beginning of this transformation is possible with the awareness of
entrepreneurship. For this purpose, Süleyman Demirel University has established a pioneering
mechanism to increase entrepreneurship awareness in and around Isparta.
The main purpose of this mechanism is to strengthen the networks of local actors between local
actors in the region to ensure technology-based local development and to promote entrepreneurship
culture. With these good practices, R & D activities in the region have been expanded to carry out
studies aimed at supporting the production of high-tech intermediate goods domestically, providing
added value to the regional economy, increasing the use of domestic inputs in the manufacturing
industry, and the development of domestic and national manufacturing support for participation.
In order to promote awareness in terms of innovation and entrepreneurship assign a first in Turkey
Süleyman Demirel University, located especially young people to meet the theoretical and gamebased practical entrepreneurial activities with local stakeholders, Network and Technology Oriented
Applied Entrepreneurship (ATOG) executes the program.
In order to increase the widespread impact within the framework of the ATOG program, game-based
entrepreneurship activities in high schools, entrepreneurship trainings were organized in order to
strengthen Young Entrepreneur Women in Agriculture and in cooperation with İŞKUR / KOSGEB.
Simultaneously with these trainings, R & D project markets, business idea competitions, conferences,
workshops and idea camp workshops were held.
ATOG program is important in this context, the first of its kind in Turkey and local.
The main purpose of this study is to increase the widespread impact of the role model structure by
sharing the processes and results of the role model structure by organizing theoretical and practical
game-based activities as the first local rather than the traditional entrepreneurship education model.
The ultimate goal is to increase the awareness of local entrepreneurs on the added value of
disadvantaged young entrepreneurs in the region, to create entrepreneurial spirit and culture in order
to encourage potential entrepreneurs and to provide systematic opportunities for entrepreneurial
candidates to realize ideas and to contribute to local economy.
Key word: Entrepreneurship, Awareness, Applied Entrepreneurship with Network and Technology
Focus, University
Jel Code: M13

Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü,
pinargoktas@sdu.edu.tr
2 Süleyman Demirel Üniversitesi TTO A.Ş. Girişimcilik Koordinatörü & Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme
Anabilimdalı Yüksek Lisans Öğrencisi, nilay.sengol@sdutto.com
1

178

IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 October 2019 Bodrum / MUĞLA / TURKEY

ÖZET
Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı'nda da belirtildiği üzere; girişimcilik ve yenilikçilik
özelliklerine sahip, bilimsel gelişmelere açık, teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın bir dönüşüm
programı hedeflenmektedir.
Bu dönüşümün başlangıcı girişimcilik farkındalığı ile mümkündür. Bu amaçla Süleyman Demirel
Üniversitesi Isparta ve çevresinde girişimcilik farkındalığını artırıcı öncü bir mekanizma
oluşturmuştur. Bu mekanizmadaki uygulamaların temel amacı bölgedeki yerel aktörler arası işbirliği
ağlarını güçlendirerek teknoloji tabanlı yerel kalkınmayı sağlamak ve girişimcilik kültürünü
yaymaktır. Bu iyi uygulama örnekleri ile bölgede Ar-Ge faaliyetleri yaygınlaştırılarak özellikle
yüksek teknolojili ara malların yurt içinde üretilmesinin desteklenmesine yönelik çalışmaların
yapılması, bölge ekonomisine katma değer sağlanması, imalat sanayinde yerli girdi kullanım
oranının artırılması, yerli ve milli imalat sanayinin gelişmesi ve özellikle gençlerin işgücüne
katılımının desteklenmesinin temeli oluşturulmaktadır.
Farkındalık kapsamında yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik etmek amacıyla Türkiye’de bir ilke imza
atan Süleyman Demirel Üniversitesi, yerel paydaşlarla özellikle genç ve kadınları buluşturan teorik
ve oyun tabanlı uygulamalı girişimcilik faaliyetlerinin yer aldığı Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı
Girişimcilik (ATOG) programını yürütmektedir.
ATOG programı çerçevesinde yaygın etkiyi artırmak adına liselerde oyun tabanlı girişimcilik
faaliyetleri, Tarımda Genç Girişimci Kadınları güçlendirmeye yönelik ve İŞKUR/KOSGEB
işbirliğinde girişimcilik eğitimleri düzenlenmiştir. Bu eğitimlerle eş zamanlı olarak Ar-Ge proje
pazarları, iş fikri yarışmaları, konferans, çalıştaylar ve fikir kampı atölyeleri gerçekleştirilmiştir
ATOG programı Türkiye’de bu çerçevede yerelde ilk olma özelliğiyle önem taşımaktadır.
Bu çalışmanın temel amacı, geleneksel girişimcilik eğitim modeli yerine yerelde ilk olarak teorik ve
uygulamalı oyun tabanlı faaliyetler düzenlenerek gençleri girişimci olma yönünde teşvik eden bir
program ile rol model yapının süreçlerinin ve sonuçlarının paylaşılarak yaygın etkisinin
artırılmasıdır. Ulaşılmak istenen nihai hedef ise yerel paydaşların işbirliği ile bölgedeki dezavantajlı
konumda olan özellikle genç girişimciliğin katma değeri üzerine farkındalığını arttırarak, potansiyel
girişimcileri cesaretlendirmek amacıyla girişimcilik ruhu ve kültürünü oluşturarak fikirlerin hayata
geçmesi için girişimci adaylarının gereksinim duyacağı imkânları sistematik olarak sunmak ve yerel
ekonomiye katkı sağlayan girişimlerin oluşumunu desteklemektir.
Anahtar Kelime: Girişimcilik, Farkındalık, Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik,
Üniversite
Jel Kod: M13

1.GİRİŞ
Küreselleşme, serbest piyasa, internetin gelişimi ve bilgi teknolojisi girişimcilik üzerinde önemli bir
etkiye sahiptir. Öyle ki serbest piyasa, rekabet ve girişimcilik fırsatları için teşvikler sağlamaktadır.
Bununla birlikte serbest piyasa, bölgesel, ulusal ve uluslararası işgücü piyasalarında rekabet
edebilmek için son derece yetkin insan kaynağının mevcudiyetini gerektirir. Bu nokta eğitim,
rekabetçi insan kaynakları yaratmada zorluklarla karşı karşıya ve küresel fırsatlara cevap verebilir.
Üniversiteler değişen çevre koşullarıyla,
1) hem endüstri ve hem de girişimcilik ekosistemi için yararlı olan mezunlar üretmek ve
2) endüstrileri desteklemek için bir araştırma ve yenilik sistemi oluşturmak,
Konularında zorluklar çekmektedir (Abele, et al., 2015).
Üniversiteler ayrıca gelecekteki istihdam profillerini, yetkinlik gereksinimlerini ve sürdürülebilir
eğitim kavramını uyarlama ve geliştirme becerisini geliştirme konularında zorluk çekmektedir
(Hendrajaya, Widodo, Maman, & Raharjo, 2019:1).
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Türkiye’nin de aralarında olduğu 34 Avrupa ülkesindeki üniversite
mezunlarının iş bulma oranını belirttiği çalışmada Türkiye, “Avrupa ülkelerindeki üniversite
mezunlarının üç yıl içinde iş bulma oranı” sıralamasında sondan ikincidir. Avrupa Birliği’ne üye 28
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ülkenin ortalaması ise yüzde 85,5 olarak açıklanan çalışmada Türkiye’de iş bulma oranın yüzde 64,2
olarak belirtilmiştir. Türk üniversitelerden mezunların yaklaşık % 35,8 'inin her yıl iş bulmakta
zorlandığı söylenilebilir (Eurostat, 2019). Girişimciler yerel kalkınmayı besleyen en önemli
unsurlardan biridir. Girişimcilik faaliyetlerinin tabana yayılması, üniversite öğrencileri arasında
girişimciliğin bir kariyer fırsatı olduğu algısının sağlanması, ülke kalkınmasında teknolojik tabanlı
girişimciliğin yaygınlaştırılması ancak kalıcı ve gelişime açık bir girişimcilik ekosisteminin
oluşturulması ile sürdürülebilir hale getirilebilir.
Bu oluşumda tamamlayıcı bir yaklaşım gerekmektedir. Gelişmiş ekonomilerde veya sanayileşen
ekonomilerde, eğitim sistemi sorgulama-keşif-uygulama ve problemleri (toplumsal problemler
dahil) Ticari değeri olan mal ve hizmetlere dönüştürülebilen zorluklar ve fırsatlar olarak
algılamalarını sağlamaktadır (Adejimola & Olufumilayo, 2009). Türkiye’de yerelde bunu başarmak
için bu tür yaklaşımlardan biri, üniversiteler ve diğer üçüncül kuruluşlar işbirliğinde girişimcilik ve
inovasyon programlarıyla eğitim ve araştırma faaliyetleriyle, üniversitelerin özel sektör işbirliğinin
teşvik edilmesiyle mümkündür. Bu şekilde girişimciliğin ve inovasyonun girişimci adayları ve
öğrencilerin kapasitesinin geliştirilmesi mümkün olacaktır.
Daha fazla istihdam yaratmak ve Türkiye girişimcilik ekosistemini geliştirmek için oluşturmak için
rekabetçi ve büyüyen işletmelere ihtiyaç vardır. Bunun gerçekleşmesi için Avrupa Komisyonu,
girişimcilik için daha elverişli bir sosyal iklim yaratma gereğini ifade etmektedir (Berntsson,
Crossley, & Halland, 2012:2). Bu çerçevede Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye Girişimcilik
Stratejisi ve Eylem Planı ışığında girişimci bir düşünce ortamı oluşturmak ve girişimci olmak isteyen
daha fazla insanı elde etmek amacıyla Isparta’da bir girişimcilik farkındalığı mekanizması
oluşturmuştur.
Akdeniz bölgesinin önemli yerleşim alanlarından biri olan Isparta, coğrafi konumu ile şekillenen bir
ekonomik yapıya sahiptir. Tarihsel süreçte değerlendirildiğinde Isparta ekonomisi 80’li yıllara kadar
tarım sektörünün ağırlıklı olduğu, sanayi yeteneklerinin yeterince gelişmediği bu nedenle de hizmet
sektörünün ön planda olduğu bir ekonomik görünüm sergilemektedir. Geleneksel tarım üretiminin
yerel istihdamda önemli bir paya sahip olması teknolojiye dayalı sanayi üretiminin arzu edilen
düzeyde gelişememesine neden olmuştur. Sanayi üretiminin yeterince gelişememesi var olan
sanayinin de teknoloji kullanım düzeyinin düşük olması bölgenin rekabet edebilirliğini azaltmaktadır
(Isparta Sanayi Ve Ticaret Odası, 2013). Bölgenin ekonomik kaynaklarını yaratıcı bir potansiyel ile
sentezleyen bir yapının eksikliğini gören Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) iş dünyası ve diğer
paydaşlarla ilişkileri geliştirmek, bölgenin teknoloji ve girişimci odaklı sorunlarına çözüm üretmek
amacıyla bölgenin odağını girişimciliğe yönlendirmek için bu mekanizma kurgulamıştır.
Türkiye’nin birçok ulusal politika dokümanında (Kalkınma Planları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Eylem Planları, Sanayi Kobi Stratejisi Eylem Planları, KOSGEB Planları vb.) altı çizilen “milli
teknoloji, güçlü sanayi” vizyonu doğrultusunda yüksek teknolojili, yüksek katma değerli ürünler
üreterek küresel ölçekte rekabet edebilecek bir sanayi ekosistemine sahip olabilmek amacıyla
üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştirme, sanayide verimlilik artışını sağlamak ve dijital
dönüşümleri gerçekleştirme nihai hedeflerine ulaşmak için gerekli ekosistemin oluşmasında
girişimcilik farkındalığı önemli bir göstergedir.

2.GİRİŞİMCİLİK FARKINDALIĞI MEKANİZMASI
2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen bir ülke olarak Türkiye’de
girişimcilik kuşkusuz üzerinde bilimsel olarak çalışılması gereken en önemli konulardan biri haline
gelmiştir. Sadece Türkiye için değil, genç nüfuslarına iyi bir gelecek vaat etmek isteyen ülkeler
girişimciliğe odaklanmaktadır. Dünya uygulamalarına bakıldığında girişimcilik konusunun
kalkınma stratejileri içinde giderek daha önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. AB İlerleme
Raporu (European Commision, 2018), Global Girişimcilik Endeksi Raporu (GEM, 2019) ve benzeri
uluslararası kuruluşların araştırma sonuçları, Avrupa Küçük İşletmeler Küresel Girişimcilik Endeksi
Yasası (Avrupa Toplulukları Komisyonu, 2008) ve AB Komisyonu tarafından hazırlanan AB 2020
Girişimcilik Eylem Planı girişimcilikle ilgili yeni stratejilere vurgu yapmaktadır (European
Commission , 2013). Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 'nda da belirtildiği üzere;
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düşünme, algılama ve problem çözme becerisi gelişmiş, özgüven ve sorumluluk bilinci ile girişimcilik
ve yenilikçilik özelliklerine sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri
anlayabilen, bilgi paylaşımına, iletişim ve işbirliğine açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, bilimsel
gelişmelere açık, teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, üretken ve mutlu bireylerin yetişmesi
amacıyla eğitim sisteminde gençlerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren fırsat eşitliğine dayalı
kaliteyi yükselten bir dönüşüm programı hedeflenmektedir (KOSGEB, 2015). Bu hedefler
çerçevesinde farkındalık kapsamında bir mekanizma kurgulanmıştır.
Girişimcilik farkındalığının oluşturulması ve bu kültürün yaygınlaştırılması için öncelikle girişimci
ve girişimci adaylarının yüzleştiği sorunların analiz edilip çözümlenmesi gerekmektedir. Bu
kapsamda karşılaşılan zorluklar şunlardır:
 Yerelde gençleri ve kadınları girişimci olma yönünde teşvik edecek bir yapının olmaması
 Girişimciliğin kariyer planlamasında çok fazla yer bulmaması
 Türkiye’de kadın girişimcilik sayısının az olması
 Girişimcilik faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli altyapı ve destek mekanizmasının
olmaması
 Yerel mentor ağının zayıf olması
 Girişimci adaylarının fonlara erişimle ilgili olarak farkındalık düzeyinin düşük olması
Yukarıda sıralanan zorlukların giderilmesi ve girişimcilik farkındalığının artırılması kaldırılması
aşağıdaki yaratıcı çözüm ve stratejilerle yerel ve ulusal ölçekte de girişimcilik ruhunun geliştirilmesi
ve ortamının oluşturulmasına zemin hazırlamaktadır:
 Geleneksel girişimcilik eğitim modeli yerine yerelde ilk olarak teorik ve uygulamalı oyun
tabanlı faaliyetler düzenlenerek gençleri ve kadınları girişimci olma yönünde teşvik eden ve
rol model bir yapının oluşturulması
 Kariyer planlamasında girişimciliğin yer almasına yönelik lise ve üniversite gençlerine
girişimciliği teşvik edecek etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve başarılı iş insanlarının bilgi
tecrübe paylaşımında bulunmasının sağlanması
 Kadın girişimci sayısını artırmaya yönelik ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve
kültürünü oluşturmak için Tarım İl Müdürlüğü ile yapılan işbirliği neticesinde “Tarımda
Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor” projesi kapsamında girişimcilik eğitimlerinin
verilmesi
 Girişimcilik ruhunu ve ortamını oluşturabilmek için üniversite, kamu, sivil toplum kuruluşu
gibi yerel pek çok paydaşın yapıya dahil edilmesi
SDÜ Girişimcilik Farkındalığı Mekanizması yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik etmek ana hedefiyle
oluşturulmuştur. Bu kapsamda eğitim ve öğretim alanında yapılan ilk uygulama 2016-2017 EğitimÖğretim yılı itibari ile girişimcilik dersinin üniversite ortak zorunlu seçmeli dersi haline
getirilmesidir. Bu dersi başarılı ile tamamlayan öğrenciler Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile imzalanan protokol ile KOSGEB
uygulamalı girişimcilik eğitim programını tamamlamış gibi değerlendirilerek “Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi” almaya hak kazanmaktadır. Aynı zamanda KOSGEB
tarafından verilen 50 Bin TL’ye kadar geri ödemesiz “Yeni Girişimci Desteği”’nden de
faydalanabilmektedirler (KOSGEB, 2019). Eğitim ve öğretim alanında yapılan bir diğer faaliyet ise
yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik etmek amacıyla Türkiye’de bir ilke imza atan SDÜ, Ağ ve
Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik (ATOG) programını yürütmüştür. Bu kapsamda
Türkiye’de ilk kez yerel paydaşların işbirliği ve mentor desteği ile özellikle gençleri buluşturan teorik
ve oyun tabanlı uygulamalı girişimcilik faaliyetlerinin yer aldığı Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı
Girişimcilik (ATOG) programı güz ve bahar dönemi olmak üzere yılda iki dönem yürütülmektedir.
Bu proje ile dijital alt yapıyı kullanarak, gençlerin aktif olarak katılım sağlayacağı, ekip çalışmaları
ve uygulamalı etkinliklerle dayanışma ve iletişimlerini artırmaları hedeflenmektedir. Öğrenci odaklı
bir uygulamalı girişimcilik eğitim programı olarak ATOG, diğer girişimcilik eğitim programlarına
rol model olabilecek nitelik taşımaktadır.
Girişimcilik eğitimi, girişimcilik farkındalığı ve girişimci adaylarının oluşumunu teşvik eden önemli
etkenlerden biri olarak belirtilmektedir (Durrant, 2014:4). Ayrıca literatürde girişimciliğin
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girişimcilik eğitimi yoluyla teşvik edilebileceğini vurgulayan Krueger ve Brazeal (Krueger,
1994:102) ve Gorman, Hanlon ve King (Gorman, Hanlon, & King, 1997) ’ın çalışmaları vardır. Bu
amaçla ATOG programı sadece üniversite özelinde kalmamaktadır. Yaygın etkiyi artırmak adına
liselerde oyun tabanlı girişimcilik faaliyetleri düzenlenmiş olup, tarımda genç girişimci kadınları
güçlendirmeye yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile özel program yürütülmektedir. Ayrıca
İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik girişimcilik eğitimleri düzenlenmekte ve bu
kapsamda iş fikri olan ve İŞKUR tarafından seçilen girişimci adaylarına girişimcilik eğitimleri
yürütülmektedir. Bu eğitimlerle eş zamanlı olarak Ar-Ge proje pazarları, iş fikri yarışmaları, fikir
atölyeleri, konferans, çalıştaylar ve fikir kampı atölyeleri gerçekleştirilmektedir.

3.BULGULAR
Girişimcilik ruhu ve ortamını geliştirerek hem de bilgi ve teknoloji tabanlı üretimi teşvik etmek
amacını güden SDÜ’nün bu mekanizmasının nihai hedefi erken aşama ve ileri aşama girişimciliğe
zemin hazırlayarak, istihdamı artırmak, fikri sınai mülkiyet haklarını (FSMH) güçlendirmek,
bölgedeki ticarileşmek faaliyetlerini desteklemek, bilgi oluşumu ve yayılımına katkı sağlamak ve
firmaların üretim süreçleri ile ilgili geliştirici ve iyileştirici faaliyetlerde bulunmayı amaçlamaktadır.
Farkındalık kapsamında yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik etmek amacıyla Türkiye’de bir İLKe
imza atan SDÜ, yerel paydaşlarla özellikle genç ve kadınları buluşturan teorik ve oyun tabanlı
girişimcilik faaliyetlerinin yer aldığı ATOG programını yürütmüştür. Farkındalık kapsamında
gerçekleştirilen ATOG projesinin yıllar bazında verileri Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: ATOG Proje Verileri

2016

2017

2018

2019

ÖĞRENCİ SAYISI
342
E
K
190
142
MENTOR SAYISI
33
İŞ FİKRİ SAYISI
35
FAALİYETLER
Marshmallow Oyunu
Ağ Kurma Oyunu
Kırılmadan Uçan
Yumurta

ÖĞRENCİ SAYISI
254
E
K
143
111
MENTOR SAYISI
42
İŞ FİKRİ SAYISI
22
FAALİYETLER
Marshmallow Oyunu
Ağ Kurma Oyunu
Kırılmadan Uçan
Yumurta

ÖĞRENCİ SAYISI
240
E
K
98
142
MENTOR SAYISI
20
İŞ FİKRİ SAYISI
21
FAALİYETLER
Marshmallow Oyunu
Ağ Kurma Oyunu

ÖĞRENCİ SAYISI
177
E
K
95
82
MENTOR SAYISI
21
İŞ FİKRİ SAYISI
29
FAALİYETLER
Marshmallow Oyunu
Ağ Kurma Oyunu
Canvas Etkinliği

Sıfat Oyunu
Tuvalet Kağıdı İle
Kendini Tanıtma
Bütçe Çalışması
KONUŞMACILAR
Prof. Dr Walleck
Dalpour
Çelik Kubilay Ören
Enes Övünç
Levent Sağiroğlu

Çarşaf Etkinliği

Sıfat Oyunu
Tuvalet Kağıdı İle Kendini
Tanıtma

Asansör Sunumu

KONUŞMACILAR

KONUŞMACILAR

KONUŞMACILAR

Çelik Ören
Şeçil Çelebi
Halil Türker
Dinçer Keskinpala

Levent Sağiroğlu
Işik Yargin
Bekir Bülent Özsoy
Semih Gümüş
Dilek Özdemir
ETKİNLİKLER

Dr. Daniş Navaro
Prof. Dr. Yusuf Örnek

ETKİNLİKLER
Fikrimi Nasıl
Korurum?
ANSİAD 15.
Girişimcilik Günleri

Bütçe Çalışması

ETKİNLİKLER
GEC 2018

AR-GE Proje Pazarı

Fikrimi Nasıl Korurum?
ANSİAD 16. Girişimcilik
Günleri

ETKİNLİKLER
STARUP TURKEY

University4society

SDÜ yaptığı ikili işbirlikleri ile de bölge istihdamına önemli katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda,
Türkiye İş Kurumu Isparta İl Müdürlüğü ve SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez
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Müdürlüğü arasındaki ikili işbirliği ile 2018 yılında 1000 saate yakın girişimcilik eğitimleri
düzenlenmiştir. İŞKUR/KOSGEB Girişimcilik eğitimlerinde projeleri olan ve İŞKUR tarafından
seçilen 350 katılımcıya eğitim sonunda sertifika verilmiştir. Böylece girişimcilere 50 Bin TL’ye
kadar geri ödemesiz, 100 Bin TL’ye kadar destekten faydalanma imkanı sunulmuştur. Bu eğitimler
sonunda İŞKUR verilerine göre 133 kişi iş fikirlerini hayata geçirmiş ve işletmelerini kurmuştur. Bu
girişimcilerin istihdam ettikleri işgücü de dikkate alındığında çarpan etkisiyle bölgenin kalkınmasına
önemli bir katkı sağlanmaktadır. Buna ek olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürütülen
“Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Programı” çerçevesinde İŞKUR KOSGEB işbirliği
ile istihdama yönelik sertifikalı eğitimler düzenlenmiştir. Eğitimi tamamlayan kadın girişimciler
arasından farklı kategorilerde hem yerel hem ulusal düzeyde ödül alan iş fikirleri bulunmaktadır.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün SDÜ ile işbirliği içerisinde yürüttüğü Genç Girişimci Kadınlar
Güçleniyor Programı’na katılan 36 yaşındaki Sevgi Küçüksavlı, Bakanlık tarafından düzenlenen
'Girişimci Kadın Çiftçiler Yarışması'nda 'Tezekteki Cevher' isimli projesiyle Türkiye 2'ncisi
olmuştur. Küçüksavlı, ödülünü Ankara'da düzenlenen 29 ilden 35 projenin değerlendirildiği
'Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın
elinden almıştır. (Yazıcı, 2018)

4. SONUÇLAR
2017-2018 yılları ile yeni bir dönüşüm başlatan Girişimcilik Farkındalığı Mekanizması
sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yerel kalkınma yaklaşımıyla öncelikle öğrencilere ve iş fikri
sahiplerine rekabet stratejilerini belirlemede ve bu stratejileri hayata geçirmelerine zemin hazırlamak
ana hedefinde yürütülmektedir. Bu hedefle bölgesel ve sektörel stratejilerin oluşturulmasını ve
hayata geçirilmesini, teknoloji alt yapısı güçlü yeni girişimlerin oluşturulması ve desteklenmesini
misyon edinen SDÜ’ nün öncülüğünde oluşturulan Girişimcilik Farkındalığı Mekanizması
Türkiye’de örnek model olarak hayata geçirilmiştir. Bu farkındalık mekanizmasını ön kuluçka ve
kuluçka mekanizmalarını güçlendirmektedir.
Özellikle girişimcilik eğilimin daha düşük olduğu, girişimciliğin bir kariyer seçeneği olarak
görülmediği ve benimsenmediği Türkiye’de, farkındalık yaratacak girişimcilik faaliyetlerinin
bütünsel mekanizması önem taşımaktadır. Hedef kitlesi sadece Isparta ve çevre illerinde olan bu
mekanizma devlet ve üniversite desteği ile sınırlanmış olup, ileriki boyutlarda daha kapsayıcı olarak
bölge ve ülke genelinde yararlı sonuçlar ortaya koyabilir.
Girişimcilik farkındalığının yarattığı gerçek etkilerini ortaya koyup aksiyon alabilmek için zaman
serilerine dayalı verilerle çeşitli araştırmaların yürütülmesi de faydalı olabilir. Yükselişte olan
Üniversite bazlı girişimcilik faaliyetleri temel alınarak, en uygun eylemleri içerecek girişimcilik
modellerinin belirlenmesine ilişkin araştırmalar yürütülebilir.
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LEVERAGING IOT AND MARKETING IN GLOBAL
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
Paul CHAO1

Murat AKTAN2

ABSTRACT
What do Internet of Things (IoT), Marketing and Entrepreneurship in the evolving globalization
phenomenon have in common in the world today? They are tools used to develop global enterprises
in today’s ever changing globalization landscape. Even though in recent years, globalization has
suffered some reversals at least temporarily due to trade frictions among several countries and
regions throughout the world, which may place the globalization’s future in doubt; nevertheless, IOT
and marketing may play crucial roles in shaping the future of entrepreneurship globally.
Key Words: Internet of objects, Artifical intelligence, Entrepreneurship, Global marketing

1. INTRODUCTION
The IoT infrastructure is reshaping the ways Internet is being used in the global business world in
unprecedented fashion beyond our wildest imagination. It poses various challenges for entrepreneurs
but at the same time creating numerous opportunities for entrepreneurs interested in mining the
global markets. The IoT combines and integrate the internet, big data, artificial intelligence (AI) and
many more in a major paradigm shift in our understanding of how things can be done more
effectively and efficiently on a global scale.
Marketing on the other hand seeks to understand the markets (customers) in order to deliver products
and services to satisfy customers and at the same time deliver profits to the stakeholders who may be
business owners or stockholders, et. al. There are convergence and divergence among the world’s
customers. Marketers seek to detect and identify various similarities and differences across various
segments of the population in different countries and regions so that they can design various products
and services to satisfy these customers.
Entrepreneurs are by definition a group of individuals who are creating new enterprises to tap into
the latent demand, which may not yet exist in the current market. Risks are high in this type of
business development. This paper discusses how they may interact to produce optimal results.
In its broadest definition, IoT is an extension of Internet technology that encompasses everything
connected to Internet including computers, devices, machines, software and humans. IoT will
increasingly become a substantial element of the Industry 4.0 era and connect business functions
including marketing, procurement, shipment etc. with entrepreneurial decisions. Thus, IoT will
change the way the entrepreneurs act and make their global marketing decisions. Especially with the
help of bots which can be defined as smart software which can take routine but sometimes
complicated decisions and implement them, IoT has the potential to create extra time for
entrepreneurs to contemplate about more crucial marketing strategies, sometimes at a global scale.
In light of this, this conceptual paper aims to shed light on how IoT can be related to global
entrepreneurship and marketing implications of a company.
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2. APPLICATIONS OF IOT IN MARKETING RESEARCH
There are two types of data so called primary and secondary data, which can be both qualitative and
quantitative. Although the primary data is collected by the researcher seeking for a specific solution
to a marketing problem, secondary data is defined as the data which has been collected before by
someone other than the researcher and already being used for a different purpose (Ellram and Tate,
2016). Hence, the data derived from a survey that measures consumer behavior toward a particular
product category in order to offer solution to a marketing problem will be called primary data.
Nevertheless, the data collected and reported previously such as the economy growth rate,
employment and literacy rates in addition to the reports deciphering future trends of a specific market
and industry can be categorized as the secondary data, when they are used by another research for
different reasons.
According to the European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) that is a notfor-profit organization connecting the worldwide marketing research agencies, there are over 550
corporate ESOMAR members operating in over 130 countries (Esomar Company Website). This
number illustrates the readiness of companies in implementing marketing research and how it has
become a prominent tool not only in developed but also in less developed countries. In addition,
thanks to newer techniques utilizing technology such as AI and data analytics, market research sector
has boomed in 2017 (Global Market Research Report, 2018).
Although integration of new tools into marketing research will help the marketing research industry
strive, it could also bring new opportunities to ambitious entrepreneurs who want to do business at a
global scale. Adapting IoT into marketing research, smart devices and software could be developed
that collect secondary data autonomously from available sources online and make relevant
calculations within the limitations and assumptions set by the entrepreneur. For instance, when an
entrepreneur evaluate different foreign markets to enter, he could easily evaluate and compare the
attractiveness of the countries in terms of their GDP, demographics of the populations as well as
other economic indicators encompassing consumer confidence index, unemployment rate etc by
analyzing available data online. This will provide a summated ranking of countries in terms of their
attractiveness, thereby providing a holistic understanding to the entrepreneurs about foreign markets.
The impact of IoT on marketing research should not be limited to the secondary data analysis.
Marketing research agencies recruit real-persons to participate in their research. Yet, a sample which
can accurately represent the targeted population is never easy to attain, bringing a dilemma for
marketing researchers, that is what should be the size of a representative sample and at what cost,
because large samples tend to be more expensive yet represent the population more accurately (Biau
et al, 2008). To sum up, entrepreneurs usually have no choice but to bear high costs when they hire
a marketing research agency, which discourages many entrepreneurs to conduct marketing research
before they launch a new product or enter a new market.
With the prevalence of mobile phones over the years, too many people have got used to using mobile
phones to do many things, ranging from shopping to communicating with friends through social
media. Thus, mobile phones could be convenient and cost-effective channel where consumer surveys
can be administered. Through a smart survey app asking consumers about their preferred product
category if they are to fill out a survey, then matching the right consumers with the right product
category, entrepreneurs could easily get an access to highly representative samples at home or abroad
with relatively low costs. As an incentive, consumers could also be informed that they will be
awarded with coupons, or discounts after participating the survey. By this means, entrepreneurs could
get consumer insights from a large amount of consumers who highly represent the targeted market
segments both at home and abroad.
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3. SMART DECISION MAKING TOOLS
Decision Support Systems (DSS), often used to promote better projections within a company or
business, help managers and planners make decisions. Yet in DSS systems, the power of human
thoughts is still needed in order to choose among suggested optimum strategies. With the
development of IoT, DSS systems of the new era could see tremendous shift toward more autonomy.
In this respect, IoT will have the potential to change the way the entrepreneurs will make marketing
decisions in the future.
Since both parties functioning in the supply chain are wired in the Industry 4.0, repetitive operations
such as order renewal, procurement etc. could be done automatically without any human
intervention. Smart manufacturing robots and equipments could send signals to the parties which are
located backward in their supply chain, informing them the demanded input for the production
process. In this respect, different companies could act as part of the holistic system, thereby reducing
errors related to human workforce.
As echoed first by Porter’s (1985) value chain analysis approach, production is one of the primary
activities creating consumer value, thus companies are forced to allocate necessary time, human
capital and budget for production and its planning. When IoT becomes more prevalent, smart devices
will coordinate daily production operations and monthly or annual production planning could be
carried out by smart software which integrate and utilize the data coming from marketing department
such as demand forecast. For instance, when the inventory levels run low and the production capacity
needs to be increased to catch up with the demand predictions of consumers in upcoming months,
IoT will generate production strategies by bridging the inventory data in warehouses with the
factory’s actual production data, then implementing them without necessitating the human intellect.
Wired devices will coordinate the balance between inventory levels, demand and the production
output. Moreover, considering the general tendency of consumers to buy variety of products online
presently, order management systems could become more efficient, by directly linking the order data
with actual production. Therefore, IoT technology will replace human workforce for repetitive jobs
where add value is generated, and implement the most optimum tactics in everyday activities (Forbes,
2019).
According to Lam and Harker (2015), entrepreneurs need to exhibit different marketing skills at
different stages of the business life cycle. For instance, early stage entrepreneurs apply relationship
marketing and customer orientation marketing strategies to build new customer networks and
maintain relations with the existing ones. Whilst at the growth stage, entrepreneurs should be familiar
with product development and/or market development strategies to maintain a certain level of
production to compensate high fixed costs.
As a matter of fact, entrepreneurship involves variety of different activities other than marketing that
occur before and after the new venture has been created. Thus, entrepreneurs need to posses and
develop different skill sets to grow their businesses. However, this is not an easy task to achieve
considering a day has only 24 hours. In light of this, devices that are linked to each other with AI
will take the entrepreneurs’ work load by doing repetitive duties and work autonomously, thereby
creating extra time to entrepreneurs which can be used to contemplate on more valuable activities
that can affect the future of a company.
In fact, reliance on IoT will not fully replace the importance of human capital, because, although the
smart machines can be more flawless than humans, they lack important communication skills such
as feeling empathy toward others and ability to convince clients through solving their complaints.
Therefore, smart objects lack the understanding of how human consumers, co-workers, suppliers will
feel when they interact with AI. Therefore, entrepreneurs in the Industry 4.0 era must develop
effective communication skills as well as the skills to communicate with AI bots, because in some
types of businesses, humans might need to interact with the AI (Forbes, 2019).
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Abstract
This Article aims to highlight on the reality of the Jordanian Entrepreneurship situation which
become in the last few years a dream of many Jordanian young people who want to establish their
own business or project where they do not wait for the opportunities of work to government although
it is more secure than private sector and less of adventure at governmental jobs.
The article depends on the previous studies to determine the most significant challenges and
opportunities that face the enterprise in Jordan, where these most important challenges could be
summarized as following:
1) Jordan is surrounded by some unstable countries or under war.
2) The high taxes.
3) The limited amount of facilities granted to entrepreneurs.
4) The high price of energy and fuel
5) The forcing of some external forces on Jordan to weaken its economic to accept conditions
that do not correspond to Jordan's political constants
While the important opportunities are:
1) The stability of security in Jordan
2) Revival the effective role of port of Aqaba
3) The economic agreement between Jordan and many countries which facilitate and improve
the entrepreneurship in Jordan
4) Endeavor the directorates of ministries which are related to the entrepreneurship sector to
improve the infrastructure to encourage the entrepreneurship in Jordan.
5) There are a number of business incubators that sponsor the small medium enterprises and
make an effort to provide the appropriate environment to improve entrepreneurship in Jordan
6) His majesty king Abdullah second bin AlHusain support the ambitious youth who endeavors
to improve Jordan's development at the sector of entrepreneurship.
Finally, several of recommendations can be presented to help in the process of developing
entrepreneurship in Jordan these recommendations are as the following:
1) Encourage Jordanian youth to work hard and create.
2) Decreasing the imposed taxes, fees and the prices of energy and fuel
3) Looking for new markets for export.

Keywords: Jordan, entrepreneurs, challenge, opportunity

What is entrepreneurship?
In the 1700s the concept of entrepreneurship was first established, and the meaning has evolved ever
since. Many simply equate it with starting one's own business. Most economists consider it is more
than that. To some economists, the entrepreneur is one who can work with the possibility of risk of
a new venture if there is a significant chance for profit. Others emphasize the entrepreneur's role as
an innovator who markets his innovation. Still other economists say that entrepreneurs develop new
goods or processes that the market demands and are not currently being supplied (Saylor. Org,
2008:1)
Schumpeter (1965) defined “entrepreneurs as individuals who exploit market opportunity through
technical and/or organizational innovation"
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Jordanian Entrepreneurship between Challenges and Opportunities
Jordan
Jordan is one of the Middle East countries which situates in the north of KSA, in the south of Syria,
in the east of Iraq and in the west of Palestine, Jordan only has one port in the south of it which is
Aqaba port, in the other hand it has three airport two international while one is domestic, the system
of authority or the form of government is monarchy, where it was established after the first war and
obtained its independent in 1946.
The population of Jordan as the department of statistic 10,479,890, while the ratio of inflation is
0.2%, while the GDP increased with ratio of 2% in the first quarter of year 2019, unfortunately the
ratio of unemployment is 19% as the statistic of the same period (www.dosweb.dos.gov.jo).
After this preface about Jordan in the following part it will present the opportunities and challenges
which face Jordan in its process of entrepreneurship development.

Opportunities
In the order to highlight on significant opportunities it can be clarified by advancing economic
development in Jordan would have common benefits in terms of providing stability and a better
quality of life for millions of citizens and refugees from neighboring countries. Jordan has played a
pivotal role in the region’s refugee crisis with a population of 2.8 million refugees, largely from
Palestine and Syria (World Bank 2014 cited in Bills, 2015: 9)
According to Schiff et.al, (2015:36) they summarized the opportunities of enterprise development in
Jordan as the following, strengthening the capacity of financial institutions, banks, and NonGovernmental Organizations (NGOs)-MFIs, to enhance MSMEs access to finance.
Jordan is often referred to as an oasis of stability amid the continued violence in neighbouring Syria
and Iraq (EU, 2017:2). Preparing a National Startups and MSME Strategy, that is led by the Jordan
Enterprise Development Corporation (JEDCO). Strengthening the financial institutional
infrastructure including lowering the threshold for reporting to public credit registry.
In the process of establishing the first private credit bureau that would help in improving banks
financial intermediation, and enhance the accuracy and timeliness of the information on client credit
worthiness. Issuing Circular No. (10/5/436) dated 2011, setting a standard definition for SMEs.
Modernizing the reporting and monitoring system for banks. Enhancing the capacity of banks to
enable them to increase their share of lending to the MSME segment through adopting more
advanced transaction lending techniques.
Licensing of new bank branches in Governorates that were underserved to reach out to the
marginalized segment of enterprises. From the other side the Association of Banks in Jordan has also
developed a directory of products and services provided by banks operating in Jordan with a specific
section dedicated to MSME products. Issuance of “Treating Customers Fairly Instructions”, which
aims at enhancing consumer protection. In term of enhancement of the entrepreneurship Jordan
enjoys the right regulatory infrastructure to encourage business including property right,
entrepreneurship and accountability. This is represented in trustworthy regulations and transparent
laws. Also it enjoys an advanced legal system that has been undergoing substantial revision and
modernization in recent years. the tools needed to guarantee both a healthy business/investment
environment and the protection of their rights are provided by the Jordanian legal framework (kawar
and Al Jazi, 2013: 8)
Finally it is worth mentioning to the role of the international agreements between Jordan and several
countries which enhance the trade and economic development by opening and improving the import
and export processes, also it is never could be forgotten the role of our king Abdullah the second by
supporting Jordanian in their desires to create and achieve their goals which realize sustainable
development for our beloved country Jordan.
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Challenges
In the opposite side Jordan continues to face significant economic challenges due to poor
competitiveness of enterprises, surrounded region instability, resulting in unemployment, a
dependency on grants and remittances and constant high pressure on natural resources (European
Commission, 2018: 4).
Despite periods of growth, Jordan has been unable to sustain consistent growth in recent years. In
the early 1980s, Jordan’s Gross Domestic Product (GDP) growth averaged 7.4 percent. As Jordan’s
neighboring countries faced recessions due to falling oil prices, growth in Jordan fell to -14 percent
in 1988. Jordan needed almost 18 years to recover from this fall. From 2000 to 2008, Jordan averaged
6.7 percent growth. Like most of the rest of the world, Jordan’s regressed in 2009 and 2010 to 2
percent (Schiff et.al, 2015:2).
From another hand Jordan’s private sector is managed by MSMEs, yet there is a lack of clarity around
registration that drives many to avoid licensing, remaining informal. This limits their potential
growth, which means that Jordan’s economy will fail to reap the dividends (EU, 2017: 4) to clarify
what is mentioned before of the non clarity around registration and the high tax it is worth to
mentioning that the largest MFIs are registered as limited liability companies. Most of these
companies are registered as non-profit, with the exception of AMC, which is a for profit company
owned by the Jordan National Bank. Until 2004, microfinance companies were subject to 35%
income tax applicable to financial institutions. However, in 2004, the Council of Ministers exempted
non-profit microfinance companies from all taxes to create a level playing field in the industry given
that the newly established National Microfinance Bank (Bank for the Poor) was exempted from all
taxes. As well, NGOs are exempted from all taxes. On the other hand, CAB, and any other financial
institution that are regulated by CBJ, and AMC and any other for profit private company if exist are
subject to income tax (30-35%) from which other microfinance companies are exempted, creating
higher costs that would need to be passed on to the client (Consultative Group to Assist the Poor,
2009, Cited in Schiff et.al, 2015: 29)
It is obvious that many constraints obstruct the development of micro-enterprises, and these projects
usually operate in marginalized places where markets, and potential markets, are limited. Also, the
nature of these projects hampers their development. Furthermore, the minimal returns these projects
grant their owners are also limited in their ability to return investment for expansion plans, thus
ensuring these projects remain at their current size, and minimizing the likelihood of expansion.
Other challenges that were mentioned by microenterprise owners, which if not properly addressed,
would impair their potential of growth, include: difficulty in dealing with project documents and
records, difficulty in creating networks; reductions in capital; and the low quality of products/services
due to unqualified workers. In addition, the demand for micro-credit, from those with low salaries
and incomes, is limited. This is due to a lack of information regarding the benefits of micro-finance,
as well as a lack of successful role models. Even with moderate improvements, interest rates on
micro-finance loans are still excessive, as opposed to commercial banks. As women are the main
target of the micro-credit institutions, such institutions will have a remarkable impact on the
individual woman (Schiff et.al, 2015: 35)
According to Bawaneh and Al-abbadi (2017:55) there are a set of several challenges are facing
Jordan's entrepreneurship that the Global Competiveness Index (2016) is an efficiency economy,
which has not yet transitioned into an innovation economy to make it ready to employ venture capital
as a source to fund start-ups meaningfully. Respondent identified lack of cooperation between
different people, organizations and institutions within the entrepreneurial landscape in Jordan as a
key obstacle that dramatically slows down any progress in raising the profile of entrepreneurial
activity in Jordan. Other respondent identified lack of proper training and education as a major
challenge. Also pointed out that lack of proper legal advisory is a challenge facing entrepreneurs.
Expensive legal consultations impose a challenge with the scarcity of financial resource of most start
ups. Other respondent believes that one of the major challenges imposed on young entrepreneurs in
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Jordan is that decision makers do not have faith in them. They cannot imagine young people making
responsible decisions or being able to start their businesses and run them successfully.
While in the same field with another words kwar and al Jazi (2013: 16) determined the challenges as
the following:
 Administrative hurdles and system inefficiencies delaying the creation of start-ups
and discouraging investment;
 Failures of the financial system to meet the needs of SMMEs leaving few
entrepreneurs with external financing options;
 An unfavorable taxation structure hindering development of private companies;
 High transportation infrastructure costs and electricity tariffs;
 Quality of the workforce;
 Uneven and insufficient government support; and
 Limited funding and ineffective coordination of institutions and programmes that
provide financial support and business development services.
In another words also those challenges are summarized by (Haddadin, 2016) as the following:
 Weak Entrepreneurial Culture, Culturally, Jordanians are encouraged to look for a
job rather than start a business because of stability in income, security and a
relatively high fear of failure that would prevent them from starting a business.
Young Jordanians would much prefer paid employment in the public sector.
 Lack of entrepreneurial, Innovation and management skills and capacity. A high
percentage of Jordanian MSMEs are family owned and the vast majority of owners
lack management, financial, and strategic planning skills. New entrepreneurs are
starting their businesses out of need and with limited entrepreneurial know-how.
 Access to Finance. MSMEs have difficulty accessing formal external financing. The
majority of Jordanians resort to self-financing (family or friends) which affects the
scale of their start-ups and their growth potential.
 Access to innovation and new technology adoption/development. The ability to
increase the value of products and services through innovation is fast becoming the
key business process in today's markets.
 Access to New Markets. There is a lack of access to updated business intelligence;
partly due to the business owners’ mentality and partly that this information is
expensive.
 Access to accredited technical assistance
 Access to the right skills. The availability of innovative and skilled labour through
the tertiary and vocational education system is not adequately preparing graduates
with ‘employability skills' and there is a low commitment/investment of MSMEs in
training their workers.
 Legal, regulatory and administrative challenges
In the follow chart it briefs the most significant problems for doing business in Jordan where it could
be considered the same in the case of entrepreneurship.
Fig(1): the most problematic factors for doing business
Resource: (Jordan strategy forum, 2013: 8)
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After highlighting on the opportunities and challenges, The World Bank Framework and Jordan
Economic Growth Plan, 2018–2022 The most recent Jordan Economic Growth Plan and October
2017 World Bank “Jump-Starting Growth and Job Creation in Jordan” framework map out
development priorities for the country over the coming five years. These priorities are broadly
defined as:
Narrowing Macro Risks and Imbalances
 Export development
Enabling Investment
 Competition policies
 Business environment
 Foreign direct investment attraction
 Finance and banking
Enabling Labor Force
Participation
 Jobs strategies
 Labor reforms
Enacting Institutional Reform
 Regulatory
 Budgetary (Dai, w.d.: 2).

Conclusion
The entrepreneurship is not a simple subject which could be discussed its concepts or all relevant
aspects in one article where this concept is one of the most developed and changeable situated
definition that is derived by surrounded environment and conditions of the project.
In the case of Jordan presented situation it can be concluded that Jordan opportunities are less than
the challenges but that in the statistics perspective while in the case of spending an effort on focusing
of the physical environment, the policy environment, people, systems, businesses and renewal the
entrepreneurship in Jordan can be developed and improved its tools.
Finally it can be in the end of this article present several of recommendations can help in the process
of developing entrepreneurship in Jordan these recommendations are as the following:
4) Encourage Jordanian youth to work hard and create.
5) Decreasing the imposed taxes, fees and the prices of energy and fuel
6) Looking for new markets for export.
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EMPLOYMENT OF SPECIALISTS IN ECONOMIC ACTIVITIES IN
THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
SECTOR IN BULGARIA
Tereza STEFANOVA1

ABSTRACT
This article is intended to study the overall development of ICT employment in the EU and in
Bulgaria by level of education, age and gender. Also, the intent is to study the changes in employment
under labour agreement and the employed by statistical regions in Bulgaria for the “Creation and
dissemination of information and creative products; Telecommunications” economic activity.
This article shows the part of ICT specialists in the total workforce in EU and, also, the percentage
of ICT specialists in Bulgaria. A comparison is made of ICT skill level and age-group distribution in
EU and in Bulgaria, as well as the share of female specialists.
This article presents data about the “Creation and dissemination of information and creative products;
Telecommunications” economic activity in Bulgaria such as employees under labour agreement in
the 2008 - 2018 period, and during the first quarter of 2019.
The distribution of the employed persons in the 2010 - 2017 period in this economic activity by
statistical regions in the country is presented.
The analysis of employment in the ICT field shows a constant upward trend of employment under
labour agreement and an increase of employment by statistical region in Bulgaria.
Key words: ICT sector; ICT specialists; employment of ICT specialists

1. INTRODUCTION
Information and communication technologies (ICT) underlie today’s economy, aid in
communication and in the exchange of information and data. Almost all economic activities are
dependent on the development and use of computer and telecommunication technologies and
services. Employment in the EU in the ICT sector has, during the recent years, been growing as yet
another confirmation of the increasing importance of ICT for the global economy.
This article is intended to study the overall development of ICT employment in the EU and in
Bulgaria by level of education, age and gender. Also, the intent is to study the changes in employment
under labour agreement and the employed by statistical regions in Bulgaria for the “Creation and
dissemination of information and creative products; Telecommunications” economic activity.
Statistical data from Eurostat and from the Bulgarian National Statistical Institute (NSI) have been
used for this study.

2. RELATIVE SHARE OF ICT SPECIALISTS AS PART OF THE OVERALL
EMPLOYMENT IN THE EU
The number of employed ICT specialists in the EU has increased by 41.4% during the 2008 and 2018
period. This substantial increase is higher by a factor of more than 12 than the relative increase (3.4%)
in overall employment. Figure 1 shows the index of ICT employees and the overall employment in

1

Employment of specialists in economic activities in the Information and Communication Technologies sector in Bulgaria, New
Bulgarian University, email: tstefanova@nbu.bg
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EU-28 for the 2008-2018 period. The data about ICT specialists extend to persons employed
throughout all economic fields.
Figure 1. Index of the number of persons employed as ICT specialists and total employment, EU-28, 20082018 - (2008 = 100)

ICT specialists (')
Total employment
Source: Eurostat, 30 July 2019

In 2018 ICT specialists accounted for 3.9% of the overall workforce in EU-28. Figure 2 presents the
share of ICT specialists in individual EC countries.
Figure 2. Proportion of ICT specialists in total employment, 2018, (%)

Source: Eurostat, 30 July 2019

Finland and Sweden show the highest relative share of ICT specialists at 7.2% and 6.8%,
respectively. High shares of ICT specialists, above 5%, have also been registered in Estonia (5.7%),
Luxembourg (5.6%), the Netherlands (5.4%) and the United Kingdom (5.1%). The least share of ICT
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specialist is that in Greece (1.8%) and in Latvia (1.7%). In Bulgaria, ICT specialists account for 3%
of the overall workforce.

3. ICT SPECIALISTS BY LEVEL OF EDUCATION, AGE AND GENDER
Here are present data about ICT specialists in the EU by education level, age and gender for the 2008
– 2018 period. A comparison is made of their averages in the EU and in Bulgaria.

3.1. ICT specialists by level of education
Table 1 shows the EU and Bulgarian averages for the number of ICT specialists by level of education.
Table 1 contains only partial EU data and the full table can be seen in (Eurostat, 2019).
Table 1. ICT specialists in the EU by level of education (as a % of the overall employment of specialists in
ICT)
Tertiary education, %

Non- tertiary education, %

2008

2018

EU

54.9

63.1

Change
in 2018
relative
to 2008
8.2

Bulgaria

64.2

68.7

4.5

2008

2018

44.8

36.8

Change
in 2018
relative
to 2008
-8

35.8

31.3

-4.5

Source: Eurostat, 30 July 2019
EU's average for university graduate ICT specialists is above 50%, this share being 63.1% in 2018
and showing a growth rate of 8.2% over the ten-year period The non-university graduate ICT
specialists in the EU are 36.8%. The highest percentages of tertiary education ICT specialists in the
EC, exceeding 80%, have been registered in Cyprus (84.7%), Ireland (83.7%), Spain (82.4%) and
Lithuania (82%). The exception in the EU is Italy with the lowest share of tertiary education level
ICT specialists of 33.5%.
In Bulgaria, the predominant share of ICT specialists is held by tertiary education graduates, whose
numbers have increased by 4.5% since 2008 and up to 2018, to reach 68.7%. During this period, the
non-tertiary education level ICT specialists have decreased by the same percentage (4.5%) down to
31.3% in 2018.

3.2. ICT specialists by age group
The distribution by age of ICT specialists was evaluated by two age groups: 15 to 34 years of age
and above 35. The upper age limit is, according to the employment data, 74 years.
Table 2 shows the number of ICT specialists by age group - EC and Bulgaria averages. Table 2
contains only partial EU data and the full table can be seen in (Eurostat, 2019).
Table 2. ICT specialists in the EU by age group (as a % of the overall employment of specialists in ICT)
15 - 34 years, %

35 - 74 years, %

2008

2018

Change
in 2018
relative
to 2008

EU

43.2

36.4

-6.8

56.8

63.6

6.8

Bulgaria

53.6

52.1

-1.5

46.4

47.9

1.5

Source: Eurostat, 30 July 2019
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More than half (56.8%) ICT employees in the EU were older than 35 years in 2008. Then years later
this age group is still predominant, having increased by 6.8% to reach 63.6% of the EU ICT
employees in 2018.
The highest share of ICT professionals over 35 years in the EU in 2018 is in Italy (76.5%), Sweden
(69.4%), Hungary (68.4%) and Finland (68.1%). Malta (56.9%), the Baltic Member States and
Bulgaria have the highest proportion of young ICT professionals in the EU aged 15-34 years. There
are also non-EU member countries employing mostly ICT professionals aged 15-34 – these are
Turkey (62.2%) and North Macedonia (60.5%).
In the years since 2008 and up to 2018 in Bulgaria the employees from the younger age group (from
15 to 34 years) prevail, which despite the slight decrease of 1.5%, in 2018 it is 52.1%, and the
specialists over 35 are 47.9 %.

3.3. ICT specialists by gender
Table 3 shows the number of ICT specialists distributed by gender - EC and Bulgaria averages. Table
3 contains only partial EU data and the full table can be seen in (Eurostat, 2019).
Table 3. ICT specialists in the EU by gender (as a % of the overall employment of specialists in ICT)
Men, %

ЕС
Bulgaria

2008

2018

77.8
65.8

83.4
71.7

Women, %
Change
in 2018
relative
to 2008
5.6
5.9

2008

2018

22.2
34.2

16.6
28.3

Change
in 2018
relative
to 2008
-5.6
-5.9

Source: Eurostat, 30 July 2019
Most of the ICT employees in the EU-28 are men. The number of men employed as ICT specialists
has been growing every year in all EU member states. The share of employed male ICT specialists
in 2018 was 83,4%, which is higher than the 2008 share by 5.6%. The highest shares of male ICT
specialists are those present in Hungary (91.5%) and in the Czech Republic (90.1%).
The number of male ICT specialists in Bulgaria is also higher, having increased by 5.9% between
2008 and 2018 up to 71.7% in 2018. The number of female ICT employees in Bulgaria during the
period under consideration has been declining and was 28.3% in 2018. However, this is the highest
share among the EU member-states.
In recent years the profile of the Bulgarian woman in the ICT sector has been changing dynamically.
More and more women are taking up responsible positions in the sector. Successfully realized women
in the ICT sector are contributing a great deal to changing the working and development environment
in this industry (Tsaneva, 2017).

4. PERSONS EMPLOYED IN BULGARIA UNDER LABOUR AGREEMENTS IN
THE INFORMATION AND COMMUNICATION; TELECOMMUNICATIONS
SECTOR IN 2008 - 2019
In Bulgaria, the economic activity of “Creation and dissemination of information and creative
products; Telecommunications” includes telecommunications and information technologies and
services, among others. According to the Classification of Economic Activities in Bulgaria (CEA2008), this activity there are 6 ICT sector related sub-activities. These are: Telecommunications;
Computer Programming, Consultancy and Related Activities; Information Service Activities;
Programming and Broadcasting Activities; Motion Picture, Video and Television Programme
Production Activities; and Publishing Activities.
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Tables 4-6 show the number of persons employed under labour agreements in the “Creation and
dissemination of information and creative products; Telecommunications” sector in Bulgaria
between 2008 and 2019.
Table 4. Persons employed under labour agreements in the “Creation and dissemination of information and
creative products; Telecommunications” sector in the 2008 - 2011 period*
(Listed numbers as at the end of the relevant year's last quarter)
Creation and dissemination of
information and creative products;
Telecommunications

2008

2009

2010

2011

Total for this economic activity

54201

58003

63419

63856

Telecommunications
Computer Programming, Consultancy and
Related Activities
Information Service Activities
Programming and Broadcasting Activities
Motion Picture, Video and Television
Programme Production Activities
Publishing Activities

18526

20170

20853

21531

18884

21212

25284

25952

3766
4535

4558
3624

5090
3677

5160
3245

1515

2191

2290

2034

6975

6248

6225

5934

Source: NSI: *Preliminary data (3 June 2019)
Table 5. Persons employed under labour agreements in the “Creation and dissemination of information and
creative products; Telecommunications” sector in the 2012 - 2015 period*
(Listed numbers as at the end of the relevant year's last quarter)
Creation and dissemination of information
and creative products;
Telecommunications

2012

2013

2014

2015

Total for this economic activity

66246

69268

73583

79488

Telecommunications
Computer Programming, Consultancy and
Related Activities
Information Service Activities
Programming and Broadcasting Activities
Motion Picture, Video and Television
Programme Production Activities
Publishing Activities

21543

20700

20743

20693

27406

31377

34738

39950

5858
3168

6292
2999

7557
2991

8505
2982

2319

2154

2167

2404

5952

5746

5387

4954

Source: NSI: *Preliminary data (3 June 2019)
Table 6. Persons employed under labour agreements in the “Creation and dissemination of information and
creative products; Telecommunications” sector in the 2016 - 2018 period ٭
and for the first quarter of 2019 ٭٭
(Listed numbers as at the end of the 2016, 2017 and 2018 last quarter, and for the first quarter of 2019)
Creation and dissemination of information
and creative products;
Telecommunications

2016

2017

2018

2019

Total for this economic activity

86113

82016

86465

90343

Telecommunications
Computer Programming, Consultancy and
Related Activities
Information Service Activities
Programming and Broadcasting Activities
Motion Picture, Video and Television
Programme Production Activities
Publishing Activities

21114

20185

18924

19 423

45361

41534

47163

50 298

9859
2550

10549
2430

11243
2365

11 121
2 656

2453

2212

1955

2 027

4776

5106

4815

4 818

Source: NSI: *Preliminary data (3 June 2019)
٭٭Preliminary data for the first quarter of 2019, 3 June 2019, NSI
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The change in persons employed under labour agreements in this economic activity was assessed by
calculating the difference in number of employees registered by the end of 2018 and 2008. Table 7
presents the changes in numbers (and percent) of persons employed under labour contracts in 2018
relative to 2008 in the economic activity “Creation and dissemination of information and creative
products; Telecommunications”.
Table 7. Changes in employed persons under labour agreements in 2018 relative to 2008 for the economic
activity of “Creation and dissemination of information and creative products; Telecommunications”
Creation and dissemination of
information and creative products;
Telecommunications

2008

2018

Change in 2018
relative to 2008,
Quantity

Change in 2018
relative to 2008,
percentage

Total for this economic activity

54201

86465

32264

59.53

Telecommunications

18526

18924

398

2.15

Computer Programming, Consultancy
and Related Activities

18884

47163

28279

149.75

3766

11243

7477

198.54

4535

2365

-2170

-47.85

1515

1955

440

29.04

6975

4815

-2160

-30.97

Information Service Activities
Programming and Broadcasting
Activities
Motion Picture, Video and Television
Programme Production Activities
Publishing Activities

In total during the 2008-2018 period, the number of persons employed under labour agreement in the
“Creation and dissemination of information and creative products; Telecommunications” economic
activity has increased by 59.53%.
The highest increase in employees in this economic activity is that in “Information Services” where
the ICT employees have increased by 198.54% between 2008 and 2018. A substantial increase in
employment is noted also in “Computer Programming, Consultancy and Related Activities” 149.75%. Employee growth during this period is also noted in the “Motion Picture, Video and
Television Production Activities” at 29.04%, with a slight increase of 2.15% in the
“Telecommunications” field.
Large dips in employment in this economic activity are noted alongside the high increase during this
period. The percentage drop in employment is the highest in the “Programming and Broadcasting
Activities” at 47.85% and “Publishing Activities” at 30.97%.
In total, the upward trend in employment in this economic activity has been on the increase also in
2019, with the overall growth for the first quarter of 2019 relative to 2018 being 4.5%

5. PERSONS EMPLOYED BY STATISTICAL REGION IN BULGARIA IN THE
INFORMATION AND COMMUNICATION TELECOMMUNICATIONS SECTOR IN
2010 - 2017
Table 8 shows data about the main economic parameters for the “Creation and dissemination of
information and creative products; Telecommunications” sector of employees by statistical regions
between 2010 and 2017. The last two rows in this table present the numerical (and percent) changes
in employment in this activity 2017 relative to 2010.
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Table 8. Persons employed by statistical region in “Creation and dissemination of information and creative
products; Telecommunications” sector in the 2010 - 2017 period *
Statistical Regions
Employees

Total

2010 г.

NorthWest

North
central

NorthEast

SouthEast

SouthWest

SouthCentral

67 735

1 253

2 187

3 195

2 591

55 039

3 470

2011 г.

69 920

1 184

2 175

3 199

2 605

57 084

3 673

2012 г.

73 564

1 214

2 127

3 389

2 482

60 410

3 942

2013 г.

77 337

1 233

2 293

3 906

2 509

63 147

4 249

2014 г.

79 414

1 278

2 327

4 211

2 619

64 421

4 558

2015 г.

86 207

1 384

2 486

4 510

2 671

69 869

5 287

2016 г.

94 756

1 346

2 617

4 757

2 926

77 270

5 840

2017 г.

100 950

1 399

3 011

5 010

2 873

82 554

6 103

33 215

146

824

1815

282

27515

2633

49.04

11.65

37.68

56.80

10.88

49.99

75.88

Change in
2017
relative to
2010,
Quantity
Change in
2017
relative to
2010,
percentage

* The annual data, shown by statistical region, were calculated using local units and following the methodology
of structural business statistics.
Source: NSI: Preliminary data (30 November 2018)

The persons employed in the “Creation and dissemination of information and creative products;
Telecommunications” sector are irregularly distributed among Bulgaria's statistical regions. The
highest number of employees in 2017, which is 81.77%, was present in the South-western region.
This is the region of Bulgaria's capital city. There had been 47,849 employees in this economic
activity in non-financial enterprises in Sofia in 2008, while their number in 2017 is 84,324, which is
a 76.2% increase. The next highest numbers of employees in the remaining regions of Bulgaria are
present in the South Central region (6.05%) and in the North-East region (4.96%). These are followed
by the North-Central and the South-East regions with almost 3% of the overall number of employees.
The lowest number of employees, 1.38%, in this economic activity is present in the North-West
region of Bulgaria.
The last two rows of Table 8 present the changes in numbers (and percent) of employees in 2017
relative to 2010 in the economic activity “Creation and dissemination of information and creative
products; Telecommunications”.
A growth in employment in this economic activity is noted for 2010-2017 in all of Bulgaria's
statistical regions, with the overall rate being 49.04%. The highest increase during this period was
present in the South Central region (75.88%). A substantial increase in ICT employees is observed
also in the North-East region (56.80%), in the South-West region (almost 50%), and in the NorthCentral region (37.68%). The growth in the North-West and the South-East regions exhibit almost
equal growth rates at 11.65% and 10.88%, respectively.
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6.CONCLUSION
The study of ICT employment has produced the relative share of ICT specialists in the total
workforce in the EU and in Bulgaria, the qualification and age distribution of ICT specialists in
Bulgaria and, also, the share of women among them.
The share of ICT specialists in 2018 in Bulgaria's total workforce was 0.9% lower than the EU
average. During that same year, the ICT university graduates were by 5.6% more than the EU
average. In 2018, most of Bulgaria's ICT specialists were between 15 and 34 years of age, or 15.7%
more than the EU average for the same age group. The share of female ICT specialists in Bulgaria in
2018 was the highest in the EU, with 11.7% more than the EU average.
This study has also shown the change in number of employees under labour agreements and, also,
the regional distribution of those employed in the “Creation and dissemination of information and
creative products; Telecommunications” sector in Bulgaria.
The overall increase in employment in this economic activity during the 2010-2017 period in all
Bulgarian statistical regions was nearly 50%. This is, also, the growth rate of employees in the SouthWest region, where more than 80% of the country's ICT employees are concentrated.
The increase in employees under labour agreements in this economic activity in the 2008 and 2018
period is nearly 60%. The ICT specialists employed in the “Information Services” sector during this
period has increased by a factor of almost 3, while the increase in employment in the “Computer
Programming, Consultancy and Related” Activities is almost 2.5.
The analysis of employment in the ICT field shows a constant upward trend of employment under
labour agreement and an increase of employment by statistical region in Bulgaria.
New technologies and digitization have affected society by changing the ways in which people live,
work and communicate. The information and communication technologies have given rise to
significant changes in the methods of production and in the models of employment. ICT specialists
influence the development, introduction and servicing of ICT in Bulgaria’s individual economic
sectors. This is why monitoring the development of employment of ICT specialists in individual
countries and in the EU is highly significant.

REFERENCES
Tsaneva, M. (2017), “More and more women are taking up responsible positions in the IT
sector”, Economics, Vol. 79, 64-66.
Economic and Investment Profile of Sofia. Institute for Market Economics, Sofia Investment
Agency. November 2018 - http://investsofia.com/wp-content/uploads/2018/12/Economicand-Investment-Profile-Sofia-BG-2018.pdf (Accessed: 02.05.2019)
Employees under labour contract at the end of the quarter by economic activities. National
Statistical Institute, Sofia - http://www.nsi.bg/en/content/6426/employment-%E2%80%93total (Accessed: 10.06.2019)
ICT specialists in employment. Eurostat: Statistics explained. July 2019 https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/ICT_specialists_in_employment (Accessed: 31.07.2019)
ICT specialists by level of education. Eurostat: Statistics explained. July 2019 https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=ICT_specialists_in_employment&oldid=376435#ICT_specialis
ts_by_level_of_education (Accessed: 31.07.2019)
ICT specialists by age groups. Eurostat: Statistics explained. July 2019 –
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=ICT_specialists_in_employment&oldid=376435#ICT_specialis
ts_by_age_groups (Accessed: 31.07.2019)
ICT
specialists
by
sex.
Eurostat:
Statistics
explained.
July
2019
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=ICT_specialists_in_employment&oldid=376435#ICT_specialis
ts_by_sex (Accessed: 31.07.2019)
Number of persons employed by economic activity groupings and statistical regions, Annual
Regional
Data.
National
Statistical
Institute,
Sofia
http://www.nsi.bg/en/content/8165/number-persons-employed (Accessed: 23.05.2019)
202

IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 October 2019 Bodrum / MUĞLA / TURKEY

LABOR EFFICIENCY AND ECONOMIC GROWTH:
EVIDENCE FROM AZERBAIJAN
Ilgar Seyfullayev ZULFIGAR1
Rukhsara Seyfullali ILGAR2
Abstract
This article attempts to study the relationship between the efficient use of labor resources and economic
development in Azerbaijan. Regression models of economic growth of country and in particular its
manufacturing industry is built by using the least squares method Studies have shown that the impact
of labor growth on GDP in the manufacturing sector significantly exceeds the impact of capital and
innovation costs. This fact gives us reason to assert that the products of the manufacturing sector of
Azerbaijan are still labor-intensive, and the level of innovative development has not reached the level
to significantly increase the total factors productivity. The fact that productivity of country's mining
industry is much more than productivity of other industries shows that the country's economic
development is still largely dependent on the use of natural resources. To eliminate such a situation,
which carries certain risks for the sustainable development of the country, it is proposed to ensure the
transition of the economy from activities with diminishing returns to activities with increasing returns.
The results of the study can be useful in further studies of the effectiveness of employment of labor
resources and in planning regulation of economic growth.
Keywords: labor efficiency, economic growth, endogenous models of economic
growth.

1. Introduction
Recently, the concept of “new normality” is frequently used in economic literature. The meaning of this
concept, which appears to be the result of the economic crisis a decade ago, is that the leading developed
countries have entered a long-term period of low growth and a slowdown in the growth of developed
countries results in a slowdown of growth in developing countries.
Economists could not come to a consensus in determining the causes of this situation. L. Summers
(2015), based on Keynesian ideas, try to explain reason of slowdown in growth in the USA and the
European Union with a decrease in demand for investments, and as a solution propose to stimulate
private investment and increase public spending on infrastructure3. Other economists try to explain the
slowdown in growth by the diminishing impact of technological development on labor and capital
productivity.
Labor resources occupy a special place in both classical and modern models of economic growth. But
the application of these models in countries, which differ greatly in the growth rates, leads to different
results. In our opinion, the synthesis of such differences may present new opportunities to improve
growth models. In this context, we think that studying the efficiency of use of labor resources in
Azerbaijan, whose revenues are largely related to the extraction of hydrocarbon resources, may be one
of the small steps in this direction.

PhD, assoc.prof. Azerbaijan State University of Economics – UNEC, International Magistrate and Doctorate Center
(IMDC), Economy and Management Department, email: ilgar.seyfullayev@unec.edu.az,
Azerbaijan Technical University, Industry Economy and Management Department
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2 PhD candidate, Azerbaijan Technical University, Industry Economy and Management Department,
e-mail: rukhsara.seyfullali@gmail.com
3 SUMMERS L. H. (2015). Demand side secular stagnation. American Economic Review, Vol. 105, No. 5, pp. 60—65
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2. Literature review
Judging by the logic of modern growth models, the rapid development of digital technology at the end
of the 20th century should have led to a sharp increase in productivity. But statistics from the last 1015 years show that the economies of developed countries which also possess high technological
development grew at a much slower rate compared to past periods (Bergeaund at all., 2017).
Table 1. Average annual dynamics of GDP and total factor productivity in developed countries 1
1890-2015 years (%)
18901913
GDP
3,8
USA
TFP
1,3
United
GDP
1,7
Kingdom
TFP
0,5
Eurozone
GDP
2,4
countries
TFP
1,4
GDP
2,5
Japan
TFP
0,5
Source: Bergeaund at all., 2017
Country

19131950
3,3
2,5
1,3
1,2
1,0
1,2
2,2
0,7

19501975
3,5
1,8
2,9
1,8
5,1
3,6
8,2
4,4

19751995
3,2
1,1
2,4
1,8
2,5
1,8
3,7
1,7

19952005
3,4
1,8
3,0
1,6
2,0
0,7
1,1
0,9

20052015
1,4
0,6
1,0
-0,1
0,6
0,2
0,5
0,4

According to EBRD reports, most developing countries after 2008-2009 crisis fell into the trap of
average incomes and faced declining productivity (EBRD, 2017)2.
One of the widespread opinions is that revolutionary discoveries (electricity, an internal combustion
engine, computers, etc.) have already exhausted their growth potential and in the next 25 years the
growth of TFP in developed countries will not exceed 0.4% (Cowen, 20113; Gordon, 20164).
According to other opinions, the performance paradox of recent years is due to the imperfection of
statistical measurements (Ahmad, Schreyer, 20165; Mokyr, 20186) and the incompleteness of
accounting for value added in new sectors of the economy. Brynjolfsson and McAfee (2014),
evaluating the economic returns from the use of artificial intelligence and other technologies, predict
annual growth of more than 2% in TFP in developed countries7.
The noted ideas are based on exogenous growth models, but do not fit with endogenous theories,
which take into account the effects of innovation (created by the internal forces of the country) on
TFP.
Increased barriers to access to markets and resources, as well as increased restrictions on the
dissemination of technology and knowledge, are also accepted as the main reasons for the slowdown
in global economic growth (OECD, 2015)8.

1

BERGEAUD A., Lecat R., Cette G. (2017). Total factor productivity in advanced countries: A long-term perspective.
International Productivity Monitor, No. 32, pp. 6—24.
2 EBRD (2017). Transition report 2017-18: Sustaining growth. London: European Bank for Reconstruction and
Development.
3 COWEN T. (2011). The great stagnation. New York: Dutton
4 GORDON R. J. (2016). The rise and fall of American growth: The U.S. standard of living since the Civil War.
Princeton, NJ: Princeton University Press
5 AHMAD N., Schreyer P. (2016). Are GDP and productivity measures up to the challenges of the digital economy?
International Productivity Monitor, No. 30, pp. 4—27
6 MOKYR J. (2018). The past and the future of innovation: Some lessons from economic history. Explorations in
Economic History, Vol. 69, pp. 13—26. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2018.03.003
7 BRYNJOLFSSON E., McAfee A. (2014). The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant
technologies. New York: Norton
8 OECD (2015). The future of productivity. Paris: OECD Publishing
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According to the concept of national competitiveness, based on the Porter model, the growth rate of
TFP (ensures sustainable GDP growth per capita) largely depends on the economic environment
where technologies are created and applied, rather than on the characteristics of the technology itself
(Porter at al., 2008)1. On the other hand, the further development of technology is supported by the
economic environment that ensures the efficiency of the market mechanism that organizes the
transfer of resources to more efficient sectors and economic agents (Decker et al., 2017)2.
Sustainable growth in the Solow model (Solow, 1956) is determined in two ways: by attracting new
resources to production and by more efficient use of existing resources 3. This model explains
economic growth besides with labor resources and depreciation of capital (production function of
Kobb-Duglas) with use of new technologies ( which increases the efficiency of labor resources and
capital) At this model, the development of technologies is considered not as a result of state
regulation and the actions of economic agents, but as an external factor that is formed outside the
economic system.
The Solow model, where investment in capital is adopted as the leading force of economic growth,
cannot fully explain the current slowdown in economic growth. It became known that economic
growth is associated not only with the use of labor and capital, but also with the level and growth of
TFP (Easterly and Levine, 2001)4.
TFP growth studies have led to the development of endogenous growth models. In such models,
technological development is accepted as an internal factor in economic activity, knowledge and
innovation is seen as a specific product, and their production is accepted as an object of state
regulation and the actions of economic agents.
The first endogenous growth model, which demonstrated the transformation of R&D expenditures
to GDP growth, was proposed by Romer in the early 1990s (Romer, 1990). In this model, innovation
is the main growth factor5.

3. Data and methods
To conduct an analysis of the relationships between growth factors and economic growth,
we must determine the indicators by which we will evaluate the dependent and explanatory
variables. In our study, GDP is accepted as a dependent variable. And to measure the factor
of labor and capital, we will use indicators of the number of employed people and the average
annual value of fixed assets. The cost of innovation is taken as a measure of the level of
technology development. Information base of the study is the macroeconomic data of the
State Statistics Committee of the Republic of Azerbaijan.
Chart 1 reflects the dynamics of the employed population and GDP in the 2000-2017 years.
It can be seen that only in individual periods of time (2008-2009 and 2015-2016) the
behavior of the studied indicators is the opposite. We are well aware that these periods are
known for the collapse of oil prices. Since 2005, the GDP growth rate is many times higher
1

PORTER M. E., Delgado M., Ketels C. H., Stern S. (2008). Moving to a new global competitiveness index. In: K.
Schwab, M.E. Porter (eds.). The global competitiveness report 2008—2009. Geneva: World Economic Forum, pp. 43—
63
2 DECKER R. A., Haltiwanger J., Jarmin R. S., Miranda J. (2017). Declining dynamism, allocative efficiency, and the
productivity slowdown. American Economic Review, Vol. 107, No. 5, pp. 322—326.
https://doi.org/10.1257/aer.p20171020
3 SOLOW R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, No.
1, pp. 65—94. https://doi.org/10.2307/1884513
4 EASTERLY W., Levine R. (2001). It’s not factor accumulation: Stylized facts and growth models. The World Bank
Economic Review, Vol. 15, No. 2, pp. 177—219. https://doi.org/10.1093/wber/15.2.177
5 ROMER P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, Part 2, p.71102,https://doi.org/10.1086/261725
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than the growth rate of the number of employees. Differences in the behavior of indicators
shows us that the relationships between them are quite complex.
Chart 1. Dynamics of the number of employed and GDP in Azerbaijan
(2000-2017 years)
GDP (milion manat)
Employed population (thousand person)
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0

Source: SSC, 2017

Initial calculations performed to clarify the relationships between these indicators showed that there
is a close correlation between them.
Correlation matrix of employed population and GDP

GDP
Employed population

GDP

Employed population

1.000000

0.963066

0.963066

1.000000

Differences in the behavior of indicators can also be explained by the increased influence of other
factors on the GDP. Following the spirit of classical models, to complement the picture, it is useful
compare the dynamics of capital and GDP (Chart 2).
As in the farther chart, exceptions to the behavior of indicators are found in the years 2008-2009 and
2015-2016. This coincidence is a powerful argument for confirming the hypothesis of oil dependence
of the economy of Azerbaijan. And the rest, the relationship of indicators are straightforward. The
sharp increase in capital in 2015 is explained by a 2-fold devaluation of the national currency and a
larger share of imports in the acquired implements.
Chart 2. Dynamics of capital and GDP in Azerbaijan (2005-2017 years)
200000,0

GDP (million manat)

Capital (mlliion manat)

150000,0
100000,0
50000,0
0,0
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Source: SSC, 2017
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Initial calculations showed that the correlation between capital and GDP is weaker than between
labor and GDP.
Correlation matrix of capital and GDP
GDP

CAPITAL

GDP

1,0000

0,8567

CAPITAL

0,8567

1,0000

To deepen the analysis of the relationship between labor and GDP, we use the least squares method
and construct a regression model.
Table 2. Regression rates between employed population and GDP (2000-2017 years)
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 08/18/19 Time: 10:06
Sample: 2000 2017
Included observations: 18
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

X
C

72.68031
-276615.2

5.080225
21789.32

14.30651
-12.69499

0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.927496
0.922964
6404.961
6.56E+08
-182.2478
204.6763
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

34364.88
23076.50
20.47197
20.57090
20.48561
0.605418

The calculation results allow us to determine the regression equation of GDP in the following form:

Y  276615,2  72,68031  X
A high level of determination coefficient (R 2=0.927) and the results of the F-test show that the
relationships between the employed population and GDP are statistically significant. But the high
values of the information criteria and the results of the Durbin-Watson test tell us that the model
needs to be improved.
The value of the indicators of the employed population and GDP by sectors of the economy presents
us with a different picture (Table 3). The table shows that the sectors of the economy differ greatly
in labor productivity: high productivity in the mining industry is accompanied by relatively low
productivity in the manufacturing sector, in agriculture, in construction, in transport and
communications.
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Table 3. Distribution of GDP and employed by industry (2017 year)

İndicators

n

Mining

Manufacture

Branch of economy
Transport and
Agriculture Building
communication

others

1.

GDP

100%

26,2

13,9

5,6

9,5

8,4

36,4

2.

Employed
100%
population
Source: SSС, 2017

0,8

5,2

36,4

7,2

5,5

44,9

The inclusion of innovation in a growth model requires relevant data. We found such data only on
the manufacturing industry of Azerbaijan. On the other hand, the creation and application of the
majority of innovative technologies falls on the manufacturing industry, and the production of this
industry is less prone to external shocks. Therefore, it seems to us that studies of the links between
growth factors (including labor) and GDP in the manufacturing sector may provide us with useful
arguments.
Calculations of the correlation coefficients show that the largest impact on GDP in the manufacturing
sector is of precisely the number of employed people.
Correlation matrix of indicators of GDP, capital, innovative expenditures and
employed population in the manufacturing sector

GDP – Y
Capital - X1
Innovation cost X2
Employed
population - X3

0,6229
1,0000

Innovation cost
- X2
0,2330
0,0138

Employed
population - X3
0,9468
0,4156

0,2330

0,0138

1,0000

0,2011

0,9468

0,4156

0,2011

1,0000

GDP - Y

Capital - X1

1,0000
0,6229

Of course, the existence of some correlation between explanatory indicators reduces
the quality of the model. But their insignificance allows us to neglect such deviations.
Table 4. Regression indicators between capital, innovative expenditures, employed population
and GDP in the manufacturing sector of Azerbaijan (2005-2017 years)
Dependent Variable: GDP in manufacture
Method: Least Squares
Date: 08/18/19 Time: 12:02
Sample: 2005 2017
Included observations: 13
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

X1
X2
X3
C

2.076185
8.703559
109.6464
-18670.42

0.510913
8.661180
9.543398
1964.641

4.063680
1.004893
11.48924
-9.503220

0.0028
0.3412
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.964152
0.952203
420.1983
1589100.
-94.58544
80.68699
0.000001

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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The results obtained allow us to present the regression equations in the following form.

GDPmanufac  18670,42  2,076 X 1  8,704 X 2  109,65 X 3
Compared with the previous model, this model is good both in terms of determination coefficient
and informational criteria. The F-test results suggest that the relationship between GDP and growth
factors is statistically significant. Some deviation according to the Durbin-Watson criterion can be
explained by the existence of a correlation between capital and the number of employed people.

4. Conclusion
The study showed that the links between GDP, labor, capital, and innovation are statistically significant.
It was revealed that the number of employed people has the largest impact on GDP growth. The
existence of a significant correlation between labor and capital tells us about the predominance of the
extensive nature of growth in Azerbaijan.
The resulting regression model for the manufacturing industry allows us to state the following
conclusions:
 innovative costs have a greater impact on growth than the amount of capital;
 the influence of the employed population on production in the manufacturing sector is greater
than in the whole economy;
 the dominance of impact of labor resources shows that the manufacturing industry of the
country is more labor intensive.
 the weak correlation between innovation and the number of employed people shows that the
innovation activity of manufacturing enterprises has not yet reached a sufficient level to
influence the productivity of factors.
The slowdown in global economic growth and the existence of sound forecasts about its long-term
nature also lead to a decrease in growth in demand for energy carriers. In such conditions, the risk of a
decrease in revenues from the sale of hydrocarbons increases significantly, and thereby threats to the
sustainable development of the Azerbaijani economy increase. In our opinion, the way out of this
situation may be the creation and development of institutions (competition, mechanisms for moving
resources to the most efficient activities and economic agents, the inviolability of private property,
mechanisms for the dissemination of technology, etc.) that support the growth of the aggregate
productivity of factors. Along with this, the transition of the center of gravity of the economic system
from industries with diminishing returns to industries with increasing returns can enhance the
sustainability of the country's economic development.
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ORGANIZATIONAL ENTREPRENEURSHIP MODELING USING
SYSTEM DYNAMICS (CASE STUDY: INDUSTRIAL MANAGEMENT
INSTITUTE)
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Abstract
This paper investigates the organizational entrepreneurship using system dynamics. To do so, first
the factor affecting organizational entrepreneurship were identified by literature review and
interviews. Pairwise comparisons were used to determine the significance of each factor. Then,
causal -loop diagrams and stock- flow maps were used to identify the organizational entrepreneurship
structure. The simulation results showed that staff training, enhancing leadership traits, reducing
organizational size, and reducing environmental constraints will be effective to improve
organizational entrepreneurship.
Keywords: Entrepreneurship, Organizational Entrepreneurship, System Dynamics

1. INTRODUCTION
Nowadays, organizations will be able to survive that are dynamic, can show proper response at any
time, and are flexible and versatile. For achieving this goal, giving appropriate attention to
organizational entrepreneurship is necessary (Maktabi and Babakhanian, 2015). This study wants to
answer the question “How can we improve organizational entrepreneurship?” To answer it, factors
affecting organizational entrepreneurship should be identified. The studies on CE in developed
economies particularly after 1990’s have cleared that entrepreneurial activities within the firms
provide successful firm performance (i.e. Pinchot 1985; Zahra and Covin 1995; Barringer and
Bluedorn 1999;Lumpkin and Dess 2001; Hornsby, Kuratko and Zahra 2002).
Burgelman mentions that corporate entrepreneurship refers to the process whereby firms engage in
diversification through internal development (Burgelman, 1983). In this study, internal factors are
investigated in order to find the critical factors that have a great impact on increasing organizational
entrepreneurship. Internal factors which investigated in this study includes: Organizational Structure,
Size of Organization, Technology, and Leadership Style. Organizational Structure explains
members’ role in an organization and the pattern of relations between the members (Daft, 1991).
Generally, organizations have organic or mechanic structure. An entrepreneurial organization has
organic structure that helps be flexible with changes in the environment. Organization dimension is
classified into two groups the structure and the content (Daft, 1991). Structural dimensions separate
into three categories: 1) Formalization shows the standardization of jobs. One of the characteristics
of the organizational entrepreneurship is informality which provides a chance for employees to be
freedom in doing their duties and be flexible. Entrepreneurial organizations are flexible and
innovative in order to adopting inconsistency of the environment that is opposite with stability and
standardization.2) Complexity indicates the number of subsystem or tasks that can be done within an
organization (Daft, 1991). It divided into three dimensions (Horizontal, Vertical, and Parallel). Covin
and Selwyn’s study showed that there is a negative relationship between complexity and
entrepreneurship in an organization (Covin and Selwyn, 1991). 3) Centralization displays where
organization decisions are taken. Entrepreneurial organizations have low centralizing. Having
1 - Associate professor., Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
email:
a.b.zendeh@gmail.com
2 - Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 - Young Researcher and Elite Club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran email: sababi.golnaz@gmail.com
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employees who are powerful and intelligent provides a chance for an organization to authorize them,
bear their risk and mistakes, share the information, and corporate with them in managerial decisions.
It is one of the characteristics of entrepreneurial corporate. The second dimension of an organization
is the content which demonstrates the structural and the environmental elements of an organization.
It includes aspects like size of an organization, technology, targets and strategies, culture and
environment (Daft, 1991). Size of Organization shows the number of the people in an organization.
Technology is defining by Information, equipment, techniques, and processes for transforming inputs
into outputs. Entrepreneurial organizations should have advanced and flexible technologies in order
to response costumers demand, adaptability to the environment, and rapid reaction to changes.
Environment includes factors that are outside the boundaries of organization (Daft, 1991). Miller’s
(1983) investigation showed that the most important factor in entrepreneurial organizations is their
adaptation to the external environment. In addition, Miller and Toulouse (1986) showed that the
dynamics of the environment encourages entrepreneurship in an organization. Culture represents a
set of values, beliefs and norms that the organization has in common with staff (Daft, 1991). One of
the aspects of entrepreneurial organization is having entrepreneurial and flexible culture. Leader’s
characteristic and style have a great influence on entrepreneurship and developing entrepreneurial
behavior. Honesty, flexibility, persistence, perseverance, and managerial capabilities are significant
characteristics of entrepreneurial leader. Moreover, an entrepreneurial leader encourages employees
for teamwork and supports it.
Heinonen and Korvela built a model of entrepreneurship and results showed that higher levels of the
prerequisites of entrepreneurship both in quantity and quality, the more outcomes of entrepreneurship
are observed (Heinonen and korvela, 2003). Inherently, entrepreneurship is a dynamic phenomenon
(Cope, 2005). It is a dynamic process because investing in the creation of an entrepreneur
organization and building industrial entrepreneurs have changed over time (Bygrave, 2007). Van
Burg and Oorschot used System Dynamics to design a model which can explain changes in
entrepreneurial cooperation as a result of changes in fairness perceptions. Results show that fairness
perceptions have a great influence on cooperation (Van Burg and Oorschot, 2013). Because
organizational entrepreneurship is a dynamic, complex, and non-linear system, this study first
identified organizational entrepreneurship’s factors, then simulated of its behavior over time by
System Dynamics technique, and offered various scenarios by changing the factors’ impact on the
model. Finally, appropriate strategies are offered to encourage entrepreneurship in the company.

2. Methodology
A system dynamics model integrates insights from presented literature with the observed findings to
make known which cooperation mechanisms relate to venture development over time (Van Burg and
orschot, 2013). It is a method and mathematical modeling technique for understanding and discussing
complex issues and problems. This method is created by Forrester in MIT University in 1960. It has
dynamic view which is used to develop mental models and a tool for understanding the behavior of
a complex structure of a system (Sterman, 2000). It has five steps includes: statement of the problem,
the statement of a dynamic hypothesis, developing a simulation model, testing model, and improving
and evaluating policies. SD can be used in various areas. Li et al. used SD for forecasting natural gas
demand in China (Li et al., 2011). SD is used for simulating the demand of higher education in Iran
(Sababi & Bafandeh, 2014).
The population of this research is masters in Industrial Management Institute and professors who
have experience in working and researching in the area of organizational entrepreneurship. Variables
were identified by interview, then Paired Comparison Analysis was used to determine the weight of
the factors which influencing organizational entrepreneurship. Validity and reliability of the
questionnaire were investigated. Spearman correlation coefficient of reliability of the questionnaire
was r = 0.73 which showed that reliability of the questionnaire was acceptable.
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3. Results and discusions
System dynamics is used for simulation. The statement of the problem, first step of SD, in this study
is that creativity and innovation are significant elements for an organization in today’s world to adapt
new and changing conditions and go forward. Therefore, considering the organizational
entrepreneurship is a crucial for every organization. In this part, the behavior of organizational
entrepreneurship in Industrial Management Institute has been studied. According to the literature of
organizational entrepreneurship, new ideas of entrepreneurship classified in terms of variety of
products (research projects, conferences, and financial consulting service) and services (seminars
and meeting).
Figure 1. Number of products from 2010 to 2014
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Figure 1. shows the number of research projects, conferences, and financial consulting service of
Industrial Management Institute through 2009-2014. It indicates that the number and variety of
projects and conferences have been held are increased through the years.
Figure 2. Number of services from 2010 to 2014
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Figure 2. shows the increase in the number of seminars and meeting of Industrial Management
Institute through 2009-2014.
Figure 3. The entrepreneurial behavior from 2010 to 2014
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Figure 3. shows the entrepreneurial behavior through 2010-2014. Due to the raise in the number of
seminars, conferences, research projects, and financial consulting service, organizational
entrepreneurship increased. Based on these figures, the aim of this study is to determine the factors
influencing organizational entrepreneurship in order to find that what factors are effective to
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motivate, facilitate, encourage entrepreneurial activity, create value, and explode of new ideas in
organizations. The second step in SD technique is the statement of a dynamic hypothesis. The
statement of a dynamic hypothesis explains problematic behavior. SD modeling consists of tools that
help us establish relationships with the model boundary and present its causal structure (Forrester,
1994). The tools include causal loop diagrams (CLDs) and stock-flow maps.The CLDs depict causal
relationships among the variables that show arrows drawn from a cause to an effect (Sterman, 2002).
Figure4. Causal loop diagram
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Figure. 4 shows the Cause-effect diagram and the relationship between the variable. It shows that
size of an organization, technology, goals and strategies, entrepreneurship, and environmental
changes have impact on organizational structure and can change it to be an organic or mechanic
structure. Organizational structure has effect on creating new ideas and organizational culture. When
organizational structure is organic, the culture of the organization encourages entrepreneurship and
provides a chance for employees to create new and creative ideas. Studies show that one of the
characteristics of the entrepreneurial organization is informality which helps them to be more
creative. Also, less complexity is recommended for having entrepreneurial organization. When staffs
are free and organizations are small with little complexity, they have more opportunity to offer
creative ideas. Basically, there is not centralization on entrepreneurial organizations because these
organizations need to respond quickly to the environmental changes. In this model, there are two
positive loops.
Figure 5. Loop R1
Figure 6. Loop R2
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Figure 5. shows that increasing organizational entrepreneurship leads to an organic organizational
structure and flexibility. Moreover, it provides necessary conditions for developing skillful staffs in
the flexible organic structure. Flexible and dynamic organizational structure leads to more attention
to staff, structure, and processes. It also strengthens the commitment and loyalty in staffs; and
provides entrepreneurial culture for employees to create new and creative ideas which it leads the
increase in new ideas in an organization.
Figure 6. indicates that rising organizational entrepreneurship leads to create appropriate
organizational structure which has positive effect on entrepreneurial culture. Entrepreneurial culture
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has beneficial effect on leadership style and it causes that leader of an organization use creativity,
innovativeness, and collaborative leadership style. A final, leadership style has positive effect on
making new ideas which causes to promote entrepreneurship activity in organizations.
The CLDs emphasize the feedback structure of the system, while stock-flow diagrams emphasize the
physical structure. Figure 7 shows the stock-flow diagram.
Figure 7. Stock-flow
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Based on SD technique, after drawing the CLD and the stock-flow diagram, it is necessary to
formulate the model to quantify it and simulate different scenarios. After drawing the stock-flow
diagram, mathematical relations among the variables are determined and validity tests is used to
ensure the validity of the model. In this study, for testing, the behavior of the previous data is
reconstructed for the past 5 years and measured with real data. Almost equivalent results are obtained
from both actual data and the test model. After testing the validity of the model, the different
scenarios are simulated and discussed.

Figure 8. Organizational Structure from 2009 to
2014

Figure 9- Technology from 2009 to 2014
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Figure 10. Organizational Culture from 2009 to
2014

Figure 11. Leadership Style from 2009 to 2014

Figure 12. Goals and Strategies 2009-2014

Figure 13. Demands from 2009 to 2014

Figure 14. New Ideas from 2009 to 2014

Figure 15. Organizational Entrepreneurship from
2009 to 2014

As shown in Figure 8, there is the increase in the organic structure of the organization during this
period. According to the intellectual abilities of employees, informality, and non-centralization in
this period show that the organization has organic structure. Figure 9 shows that there is the increase
in using of complex and flexible technology in order to satisfy the needs and demands of
entrepreneurship, be flexible and sustainable, and in particular response fast to environmental
changes. As shown in Figure 10, there is improvement in entrepreneurial culture of the organization
through the year because entrepreneurship is supported, teamwork considered valuable, trust and
integrity increased among employees, and risk-taking and innovation of new ideas supported by all
levels of the organization. Based on figure 11, organization has supportive leadership style because
the organization controlled environmental changes and adapted to the changing environment.
According to figure 12, the organization has prospective strategies that have been increased and
searched for opportunities in market by providing new services and products. As shown in Figure
13, due to the increasing student rate, demands of the organization entrepreneurship is raised. Figure
14 illustrates that new ideas increased owing to organic structure of the organization, suitable culture
for entrepreneurship, complex and flexible technology, and collaborative leadership style. Figure 15
shows that there is the increase in Organizational Entrepreneurship.

4. Implementation of scenarios
Blue curve shows the results of applied scenarios.
Scenario 1: This scenario indicates that by increasing the new employees rate, organizational
entrepreneurship reduced. As shown in Figure 16, by icreasing the number of employees from 5% to
10% (doubling), there is the decrease in organizational entrepreneurship. As the number of staffs
increased, organization becomes big and it needs to be centralized to control it which leads to
decrease in organizational entrepreneurship.
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Figure 16. Organizational Entrepreneurship (Scenario 1)

As shown in Figure 17, by increasing the new employees rate, there is the decrease in new ideas.
When an organization becomes larger, there is more need to have a strict structure (inflexible) for
controling it. Moreover, by increasing the levels of management, it causes communication problems
between the high, mediate, and low levels. In this time, generally organizations use standardization
for controlng, bureaucracy prefers, reports of works become more interesting than results, rules and
standards consider more important than entrepreneurial behavior. Bureaucratic causes the
entrepreneurship to be infertile.
Figure 17. New Ideas- Scenario 1

Scenario 2: As shown in Figure 18, by increasing the student rate, demands of organizational
entrepreneurship for using opportunities creatively increased and it has impact on Technology in the
organization. Most of entrepreneur organizations use complex and advanced technology which are
(non-repetitive) and flexible to adapt and response environmental changes quickly, meet diverse
customer needs and demands. The effect of applying this policy increases the educational
technologies (e-learning), speed, and accuracy in the organization.
Figure 18. Technology- Scenario 2
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If the student rate decresed from 14% to 10%, Technology decreased (Figure 19). (Green curve
shows the decrease in rate of staffs from 14% to 10%, blue curve shows the double increse in the
student rate).
Figure 19. Technology- Scenario 2

As shown in Figure 20, reducing the student rate has impact on the emergence of new ideas in
organization.(Green curve shows the decrease in rate of student from 14% to 10%, blue curve shows
the double increse in the student rate). Blue curve reveals that by rasing the number of students, there
is the increase in the number of new ides in the organization.
Figure 20. New Ideas - Scenario 2

Scenario 3: Changing leadership’s characteristics includes confidence, honesty, perception,
flexiblity, managerial ability, teamwork, openness to debate, insistence, and persistence makes
changes in organizational entrepreunership. The impact of leader’s characteristics on leadership style
cause entrepreneurial management style beyond traditional and bureaucratic management and
provides atmosphere of innovation in organizations. As shown in Figure 21, rasing the influence of
leadership in providing an environment for employees to motivate and flourish them by creating
sense of trust, loyalty, and respect increases new ideas and entrepreunership in organization.
Figure 21. Organizational Entrepreunership - Scenario 3

Scenario 4: This scenario is about changing the staff training. Initially, the training of staff increased
from 40 hours to 70 hours by considering limitation of cost and time in the organization (Figure 22).
As it shows in Figure 22, increasing the training hours raised organizational entrepreneurship.
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Figure 22. Organizational Entrepreunership - Scenario 4

In Figure 23, the training of staff decreased to 10 hours (Green Curve). Red Curve shows the staff
training of 40 hours and Blue Curve revels the staff training of 70 hours. It shows that increasing the
amount of training heightens corporate entrepreneurship.
Figure 23. Organizational Entrepreunership - Scenario 4

Scenario 5: This scenario indicates that by reducing enviromental restriction, providing appropriate
structure, developing the culture that motivates innovation, decreasing government rules, and
educating entrepreueral skills for magangers and staffs, there is the increase in Organizational
Entrepreunership (Figure 24).
Figure 24. Organizational Entrepreunership - Scenario 5

When an organization has supportive structure and sufficient resource, organizational
entrepreunership is increased in it.
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Scenario 6: This scenario shows that by increasing staff training and student rate and reducing the
size of organization, Organizational Entrepreunership raised (Figure 25). In this scenario three
factors include staff training, student rate, and size of organization are changed and showed in the
below figure.
Figure 25. Organizational Entrepreunership - Scenario 6

Scenario 7: This scenario is shows that by increasing the effect of personal characteristics of
leadership, staff training, and reducing the size of organization and environmental restriction,
Organizational Entrepreunership raised (Figure 26). In this scenarios, the effect of the factors of
scenarios 6 plus personal characteristics of leadership approxemately 30% and environmental
restriction approxemately 20% are added to the model.
Figure 26. Organizational Entrepreunership - Scenario 7

The impact of these changes on other variables shows in Figure 27.
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Figure 27. Scenario 7

As shown in Figure 27, by applying scenario 7, New Ideas, Organizational Structure, Organizational
Culture, Leadership Style, and Technology are increased.

5.CONCLUSION
This study is done to build a model of the factors affecting organizational entrepreneurship, found
their relationship, simulated its behavior over the time, and applied various strategies in order to find
a best strategy to improve organizational entrepreneurship by system dynamics approach. After
defining the problem, the relationships between the variables were identified by interview, then
Paired Comparison Analysis was used to determine the weight of the factors influencing
organizational entrepreneurship. Then, the cause-effect diagram and stock-flow diagram was drawn.
After that, the model was simulated and seven scenarios were constructed. The best scenario is
scenario 7 and it shows that by raising the effect of perosnal characteristics of leadership and training
of staffs, and reducing the size of organization and environmental restriction, Organizational
Entrepreunership increased. According to the results, education plays a crucial role in organizational
entrepreneurship. So, it is vital for educational institutions such as high schools, vocational training
centers, colleges, and universities to teach students to be creative and innovative and offer new and
creative ideas in order to boost entrepreneurial culture. Furthermore, because of the importance of
being innovative and initiative in taking advantage of opportunities and overcome the challenges,
managers should be risk taker in order to response diverse needs and demands of customers and use
environmental opportunities properly. Based on organizational culture, encouraging teamwork
among employees with an emphasis on innovation and confidence are considred fundamental factors.
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İNOVASYONUN İSTİHDAM DÜZEYİNE ETKİSİ:
TÜRKİYE İÇİN BİR ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
THE EFFECT OF INNOVATION ON EMPLOYMENT:
AN ARDL BOUNDS TESTING APPROACH FOR TURKEY
Erşan SEVER2

Mustafa ACAR1

ABSTRACT
Since the acceleration of the technological advancements, there have been many researches made in
economics literature on the direction and extend of the relationship between innovation and
employment. The findings of these studies indicate that there is no unanimity among the researchers
on innovation-employment relationship. Based on annual data for 1990-2017 period, this paper
investigates the effect of innovation on employment in the context of Turkish economy by using
ARDL bounds testing approach. The results obtained from the analysis show that exports of hightech products, R&D expenditures, and changes in the number of firms positively affect employment,
whereas, contrary to expectations, the number domestic patent applications seems to affect it
negatively.
Key words: Innovation, employment, ARDL.
ÖZET
Teknolojik ilerlemelerin ivme kazanması ile birlikte iktisadi literatürde inovasyon ve istihdam
ilişkisinin yönü ve boyutları konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalardan elde
edilen sonuçlar, inovasyon ve istihdam ilişkisi bakımından araştırmacılar arasında tam bir fikir
birliğine ulaşılmadığını göstermektedir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi ekseninde inovasyon
faaliyetlerinin istihdam düzeyi üzerindeki etkileri ARDL Sınır Testi yarımıyla araştırılmıştır.
Değişkenlere ilişkin yıllık veriler 1990-2017 dönemini kapsamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre,
yüksek teknolojili ürün ihracatı, Ar-Ge harcamaları, işletme sayısındaki değişim parametreleri
istihdam düzeyine pozitif katkı yapmaktadır. Bunun yanında, beklentilerin aksine, yurt içi patent
başvuru miktarı istihdam düzeyini negatif etkiler görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, istihdam, ARDL.

1. GİRİŞ
İstihdam düzeyinin kabul edilebilir seviyelerde tutulması ekonomi politikasının ana hedefleri
arasında bulunmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve istihdam arasındaki ilişki, ekonomik platformda
kapsamlı bir şekilde tartışılmaktadır. Son yarım asırlık zaman diliminde yaşanan endüstriyel
ilerleme, makinelerin ortaya çıkışı ve vasıflı işçilere olan talebi artıran bilgisayarların kullanımı,
teknolojik değişimin işgücü üzerindeki etkilerinin bilinen örnekleridir. İçinde bulunduğumuz süreçte
ürünlerin yaşam periyodu kısalırken, üretim teknolojileri giderek daha sık değiştirilir hale
gelmektedir. İnovasyona yatırım yapmak, şirketlerin işgücü verimliliğini artıran yeni teknolojilerin
benimsenmesini kolaylaştırırken, uluslararası pazarlarda rekabet etmelerini sağlayarak yeteneklerini
de arttırmaktadır. Bu bakımdan yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünler, süreçler ve
1
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organizasyonel yapıların getirilmesi ile tanımlanan inovasyon süreci, ekonomik büyümeyi
hızlandırmanın ya da sürdürülebilir kılmanın önemli belirleyicileri arasındaki yer almaktadır (Cirera
ve Sabetti, 2016). Literatüründe inovasyonun verimlilik ve ekonomik büyümeye sağladığı pozitif
katkılar konusunda görüş birliği bulunmakla birlikte, inovasyonun istihdam üzerindeki etkileri
hususunda ekonomi bir fikir ayrılıkları söz konusudur. Bazı çalışmalardan elde edilen sonuçlar
istihdam ve inovasyon arasında pozitif bir ilişkiyi gösterirken, bazı çalışmalar aksine iki değişken
arasında negatif bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir.
Bu bağlamda Türkiye ekonomisi ekseninde inovasyon göstergelerinin istihdam düzeyine etkilerinin
araştırıldığı bu çalışmada, 1990-2017 dönemi için yıllık verilerden yararlanılmıştır. Ekonometrik
analiz yöntemi olarak ARDL Sınır Testi yaklaşımı benimsenmiştir.

2. İNOVASYON VE İSTİHDAM İLİŞKİSİ
İnovasyon, ekonomik birimlerin bilgi sermayesi, yönetim uygulamaları ve örgütsel kararlara yaptığı
yatırımların sonucudur. Bu yatırımların nihai amacı verimlilik, satış, kazanç veya kârlılık işlemlerini
artırarak şirketin performansını olumlu yönde etkileyen yenilikler sunmaktır. Bununla birlikte,
şirketlerin bilgi sermayesi yatırımlarını ne ölçüde inovasyona dönüştürebilecekleri ve daha da
ötesinde, bu inovasyon sonuçlarının firma performansını etkileyip etkilemeyeceği konusunda bir
belirsizlik söz konusudur. Bu bakımdan inovasyonun risklidir. Çünkü yeni bir ürünün, sürecin veya
örgütsel değişimin piyasada başarılı süreçlere ve ürünlere yol açıp açmayacağına başlangıçta karar
vermek imkânsızdır. Bu durum özellikle yenilikçiliği desteklemek için beceriler, yönetimsel ve
organizasyonel ya da teknoloji kabiliyetleri gibi önemli tamamlayıcı faktörlerin zayıf düzeyde
bulunduğu ülkelerde geçerlidir (Cirera ve Sabetti, 2016).
Evrimsel bir bakış açısından değerlendirildiğinde, inovasyon türlerinde süreç inovasyonu ve ürün
inovasyonu olmak üzere iki farklı temel ayrım yapılabilir. Süreç inovasyonu; emek, sermaye veya
her ikisinin bir kombinasyonundan tasarruf ederek üretimde verimlilik kazanma veya maliyetleri
düşürme arzusuyla açıklanmaktadır. Çoğunlukla süreç inovasyonu yeni teknolojiyi içeren sermaye
mallarına yapılan yatırımlarla ortaya çıkmaktadır. Genellikle, süreç inovasyonu sonrasında daha
yüksek verimlilik ve iş kaybı olması beklenir. Öte yandan, yeni ürünlerin tanıtılması veya mevcut
ürünün değiştirilmesi, uyarlanması veya iyileştirilmesi, çoğunlukla malların çeşitliliğini ve kalitesini
arttırır, aynı zamanda daha fazla üretim ve istihdam ile sonuçlanan yeni pazarlar meydana getirir
(Massini, 2016).
Genel yaklaşım bu şekilde olmakla birlikte, Şekil 1’den de görüleceği üzere, her iki inovasyon biçimi
de istihdamı azaltan (yer değiştirme etkileri), işgücü tasarrufu sağlayan etkiler ve istihdam teşvik
edici etkilerle (tazminat etkileri) ilişkilendirilebilmektedir. Firma düzeyinde, süreç inovasyonunun
istihdam üzerindeki etkileri verimlilik değişimleri ile yakından ilgilidir. Yeni üretim süreçlerinin
piyasaya sunulması, üretim sürecinin daha az işgücü girdisi ve birim maliyetlerin düşürülmesiyle
aynı miktarda çıktı üretmesine olanak sağlamasından dolayı üretkenlikte artışa neden olmaktadır.
Verimlilik etkisi olarak da adlandırılan bu negatif yer değiştirme etkisinin kapsamı, mevcut üretim
teknolojisine ve dolayısıyla girdi faktörleri arasındaki değişim oranına ve teknolojik değişimin
yönüne bağlıdır (Dachs ve Peters, 2013).
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Ürün inovasyonunun verimlilik
etkisi:
Yeni ürünler daha az (ya da daha fazla)
işgücü girdisini gerektirir (- veya +)

Dolaylı talep etkisi:
Mevcut ikamelerin talebinde azalma
(-)

Süreç inovasyonunun verimlilik
etkisi:
Belirli bir çıktı için daha az iş gücü (-)

İstihdam Oluşturan Etkileri
(Tazminat Etkileri)
Doğrudan talep etkisi:
Yeni ürünler genel talebi artırmaktadır
(+)

Dolaylı talep etkisi:
Mevcut tamamlayıcı ürünlerin
talebinde artış (+)

Fiyat etkisi:
Düşen maliyetlerin fiyatlara yansıması
talebi arttırır (+)

Rekabet Boyutuna
Bağlıdır

İstihdam Düşürücü Etkileri
(Yer Değiştirme Etkileri)

Firma Davranışlarına
Bağlıdır

Ar-Ge ve
İnovasyon
Harcamaları
Süreç İnovasyonu
Ürün İnovasyonu

Şekil 1: İnovasyon İstihdam İlişkisi

Kaynak: Dachs ve Peters, 2013; Harrison vd., 2008.

Bununla birlikte emeğin (ve diğer faktörlerin) verimliliğinin artmasının fiyatlara aktarılması halinde
talep ve istihdam artacak (tazminat etkisi), sonuç olarak marjinal maliyette düşüşe yol açacaktır. Bu
iki dengeleme (tazminat) etkisinin sonucunun genellikle olumlu olması beklenmekte ve etkinin
büyüklüğü talebin fiyat esnekliği (Garcia vd, 2004), fiyat düşüşü ve rekabet derecesinin yanı sıra,
şirket içindeki yöneticiler ve sendikalar gibi farklı temsilcilerin davranışlarına ve göreceli güçlerine
bağlı olmaktadır (Dachs ve Peters, 2013).
Ürün inovasyonu, istihdam artışını esas olarak talep yoluyla teşvik etmektedir. Yeni bir ürün
piyasaya başarıyla girdiğinde, yenilikçilik firmanın çıktısı için yeni talep meydana getirmektedir. Bu
doğrudan talep etkisi, genel pazar genişlemesinin bir sonucu olabilir veya firmanın rakiplerinin
zararına neticelenebilir. Talep artışlarından kaynaklanan tazminat etkisinin boyutu, ikamenin
varlığına ve rakiplerin tepkilerine bağlıdır. Doğrudan talep etkisine ek olarak, firma düzeyinde de
ürün inovasyonundan kaynaklanan çeşitli dolaylı istihdam etkileri ortaya çıkabilir. İlk olarak,
yenilikçi firmanın mevcut ürünleri üzerindeki dolaylı talep etkileri dikkate alınmalıdır. Eğer yeni
ürün (kısmen veya tamamen) eskisinin yerine geçerse, eski ürünün üretimi için işgücü talebi azalır
ve genel etki yenilik yapan firma için belirsizleşmektedir. Bununla birlikte, tamamlayıcı talep
ilişkileri durumunda, yeni ürün, mevcut ürünlere yönelik talebin de artmasına neden olacak ve
istihdam daha da artacaktır. İkinci olarak, yeni ürünün aynı miktarda çıktısı, eski ürüne kıyasla daha
yüksek veya daha düşük verimlilik seviyelerinde üretilebilir. Başka bir deyişle, yeni ürün, üretim
yönteminde ve girdi karışımında bir değişiklik anlamına gelebilir; bu da emek girdisini azaltabilir
veya arttırabilir (Harrison vd. 2008). Dolayısıyla, ürün inovasyonunun bu verimlilik etkisi, ürün
inovasyonu aynı anda süreç inovasyonu ile ilişkili olmasa bile, bir istihdam azalmasına neden
olabilir. Bu etkinin kapsamı ve yönü empirik olarak incelenmesi gereken bir konudur.
Süreç inovasyonundan kaynaklanan verimlilik artışı aynı çıktı düzeyinin daha az işgücü kullanılarak
elde edilmesi anlamına geldiğinden istihdam azaltıcı yönü bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu
durum aynı zamanda birim maliyetlerin düşüşünü de ifade etmektedir. Firmanın karşı karşıya olduğu
rekabetçi koşullara bağlı olarak, bu maliyet düşürmenin daha düşük bir fiyatla sonuçlanması
muhtemeldir. Bu da talebi ve dolayısıyla da çıktı ve istihdamını teşvik edecektir. Bu tür bir tazminat
etkisinin büyüklüğü, önemli ölçüde firmanın ürünlerine olan talebin esnekliği ile belirlenir, aynı
zamanda firma içindeki temsilcilerin davranışlarına ve pazar rekabetinin niteliğine de bağlıdır.
Sözgelimi, sendikalar inovasyondan elde edilen herhangi bir kazancı daha yüksek ücretlere
dönüştürmeye çalışabilirken, yöneticiler de kazançlarını artırmak için şirketin piyasa gücünün
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avantajlarından yararlanabilirler. Her iki davranış da telafi etkenini azaltabilir veya geçersiz kılabilir
(Harrison vd, 2008).
Yeniliklerin ilave istihdam etkileri sektör ya da makro seviyede de gerçekleşebilmektedir. Sözgelimi
süreç yenilikleri üretimin ilk aşamasına yakın şirketlerinde istihdamı etkileyebilir. Yenilikçi firmanın
üretim sürecini iyileştirmek için yeni makineler edinmesi doğrudan teşvik edilir. Yenilikçi firma
verimini artırabilirse dolaylı etkiler ortaya çıkabilir. Tedarikçi firmalar bu üretim artışından
yararlanırlar ve emek taleplerini de artırabilirler. Öte yandan, teknolojik ilerlemeye ayak
uyduramayan rakipler pazar payını kaybedebilirler, hatta piyasadan dahi çekilebilirler. Üretimdeki
yenilikler aynı veya başka sektörlerdeki diğer firmalar için pozitif veya negatif dışsallıklara da neden
olabilir. Bu dolaylı talep etkilerinin diğer şirketlerdeki yoğunluğu talep ilişkilerine büyük ölçüde
bağlıdır. Prensipte yenilik yapan firma sınırsız bir taleple karşı karşıya kalsa da, talep genellikle
endüstri düzeyinde sınırlıdır. İnovasyon yapan firma, diğer firmaların mevcut ürünleri pahasına
üretimi genişletirse, ürün yeniliği negatif dışsallıklar meydana getirir. Bu bakımdan sektör ve makro
düzeyde, literatürde “iş çalma” olarak bilinen mevcut ürünlere olan dolaylı talep etkileri dikkate
alınmalıdır. Bununla birlikte, tamamlayıcı talep durumunda, ürün yeniliği diğer firmaların mevcut
ürünlerine olan talebi de artıracaktır. Hatta yeni tamamlayıcı ürünlerin geliştirilmesini bile
tetikleyebilir (Dachs ve Peters, 2013).
Öte yandan rekabetçi bir dünyada, Klasik yaklaşım çerçevesinde Say yasasında ifade edildiği üzere
“her arz kendi talebini meydana getirmekte”1 ve teknolojik değişim kendi kendini ayarlama sürecine
tamamen dâhil etmektedir. Buna ek olarak “Fiyatların düşmesi yoluyla” tazminat mekanizmasının
hem yeni-klasik iktisatçılar ve modern teorisyenler tarafından iktisadi düşünce tarihinde birçok kez
yeniden önerildiği gözlemlenmektedir Ayrıca, rekabetçi yakınsamanın anlık olmadığı bir dünyada,
teknolojik ilerlemeden dolayı maliyetlerdeki düşüş ile fiyatların düşmesi arasındaki farklılık
sürecinde yenilikçi girişimciler tarafından fazladan kâr elde edilebilir. Klasik ve yeni klasik
iktisatçılar, bu kârların yeni üretimler ve iş alanlarında kullanılmaları sonrasında istihdam düzeyinin
iyileşeceğini varsaymaktadırlar (Vivarelli, 2007).
Buna karşılık Say yasasının dayandığı bu mekanizmanın işlerliği, talep daralmalarının varlığını
dikkate almaması nedeniyle eleştirilmiştir. Keynes’e göre sermayenin marjinal etkinliğinin
düşüklüğü gibi efektif talebin bazı bileşenlerine yönelik zorluklar harcama kararlarını
öteleyebilmekte ve talep esnekliğini daha da düşürebilmektedir. Bu gibi durumlarda tazminat
mekanizması engellenmekte ve teknolojik işsizlik geçici problem olmaktan çıkmaktadır. Ayrıca
fiyatların düşmesi aracılığıyla tazmin mekanizmasının etkinliği, tam rekabet hipotezinin geçerliliğine
bağlıdır. Eğer oligopolistik bir rejim baskınsa, maliyet tasarrufu zorunlu olmaktan çıktığı ve
tamamen azalan fiyatlara çevrilmediği için tazminat etkileri şiddetle zayıflatılmaktadır. Ayrıca
şirketlerin artan kârlılıklarının yeni yatırımlara dönüştürülmesi de kesin değildir. Şirketlerde
kötümser beklentiler hakim olduğunda Keynes’in ifadesiyle “hayvani ruhlar” bağlamında
inovasyonla elde edilen birikmiş kârların yatırımlara dönüştürülmesi ertelenebilmektedir
(Vivarelli, 2014).
Yukarıda ifade edilen değerlendirmeler doğrultusunda, inovasyon faaliyetlerinin istihdam
değerlerine yapmış olduğu etkilere yönelik literatüre katkı sunan araştırmalardan bazıları çalışmanın
bundan sonraki kısmının konusudur.

Galât-ı meşhur (herkesin doğru bildiği yanlış) hale geldiği için kimse itiraz etmese de, altı çizilmelidir ki, Say
yasasının doğrusu “her arz kendi talebini yaratır” değil, “A’nın arzı B için talep yaratır” şeklindedir. Gerçekte
Say yasasını “arz kendi talebini yaratır” şeklinde tanımlamış olan Say değil, John Maynard Keynes’tir. Daha
ayrıntılı bir tartışma için, bkz. Skousen (2005).
1
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3. LiTERATÜR ARAŞTIRMASI
Literatürde inovasyon ve istihdam ilişkisini inceleyen çalışmaların ağırlıklı bölümünün firma ya da
sektör temelli olduğu, bunun yanında makroekonomik bazlı çalışmaların da bulunduğu
görülmektedir. Literatüre katkı yapan bu çalışmalardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.
Sinclair (1981) makro IS/LM modelini öne çıkarmış, talep esnekliği ve faktör ikamesinin esnekliği
yeterince yüksek olduğunda pozitif istihdam tazminatının ortaya çıkabileceği sonucuna varmıştır.
ABD verilerine dayanan analizinde “fiyatlardaki düşüş” mekanizmasıyla olmasa da “ücretlerdeki
düşüş” mekanizmasıyla tazminatı destekleyen güçlü kanıtlara rastlamıştır (Vivarelli, 2014).
Berman, Bound ve Griliches (1994), ABD imalat sektöründeki 1980'lerde işgücü tasarrufu sağlayan
teknolojik değişimin, 1979–1989 dönemi için üretim işçilerinin istihdamında yüzde 15 düşüşe yol
açtığını tespit etmişlerdir. Daha sonra, talebin vasıfsız işçilerden vasıflı işçilere doğru dönüştüğü
gözlenmiştir. Bu değişim endüstriler arasında istihdamın yeniden tahsis edilmesinden ziyade, ABD
imalatındaki 450 sektörde kalifiye işçi kullanımının artmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca üretim
dışı işçilerin artan kullanımında bilgisayarlara ve Ar-Ge'ye yapılan yatırımların güçlü bir etkisi söz
konusudur.
Antonucci ve Pianta (2002), OECD veri tabanından sağlanan 1994-99 yapısal ve makro-ekonomik
verilerle birleştirilen 1994-96 CIS’in anketleriyle hazırlanan yeni Avrupa inovasyon veri tabanı ile
sekiz Avrupa ülkesi (İtalya, Fransa, Almanya, Danimarka, Hollanda, Finlandiya, İngiltere ve İsveç)
için inovasyon-istihdam etkileşimini incelemişlerdir. Önerilen modelde istihdam seviyesi, yenilikçi
uğraşıların yoğunluğu, toplam talep, kişi başına işgücü maliyeti, ürün yeniliği, süreç yeniliği ve ülke
yapılarıyla açıklanmaktadır. Sonuçlara göre, istihdam değişiklikleri, talebin gelişimine ve endüstriyel
yapıya bağlıdır. Toplam talep artışları istihdamı arttırırken, işgücü maliyetleri istihdamı olumsuz
etkilemektedir. Bunun yanında toplam yenilik harcamaları istihdam artışına olumsuz katkı
sunmaktadır. Bu sonucun ortaya çıkmasında işgücü gerilemelerine yol açan yeniden yapılanmalar ve
yeni pazarlara açılma durumunda karşılaşılan zorluklar etkilidir. Ayrıca, istihdam üzerinde süreç
inovasyonlarının negatif, ürün inovasyonunun ise zayıf seviyede olumlu etkisinin olduğunu tespit
etmişlerdir. Ürün yeniliğinin çoğunun da, artımlı inovasyon veya eski ürünlerin değiştirilmesi
gerçeğiyle karakterize edilebileceğini vurgulamışlardır.
Üçdoğruk (2006), Türk imalat sanayiinde ürün ve süreç inovasyonlarının istihdam üzerindeki
etkilerini 1995-1997 ve 1998-2000 yılları arasındaki verilerle incelemiştir. 1998-2000 dönemi için,
literatüre aykırı biçimde, düşük teknoloji endüstrilerinde süreç yenilikçilerinin istihdam artış
oranları, ürün yenilikçilerine kıyasla daha yüksek olarak bulmuştur. Bu durumun, daha düşük üretim
maliyetlerinden veya artan gelir ya da tüketimden kaynaklanan artan talep gibi tazminat etkilerinden
kaynaklanmış olabileceği belirtilmiştir. Bunun yanında ilgili çalışmada ekonomik kriz süreçlerinde
inovasyon uygulayan küçük teknolojili firmaların istihdam büyümesi bağlamında en az etkilenen
kesim olduğu, hatta istihdam artışı yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Genel olarak, ürün ve süreç
yeniliği yapan ve özelikle düşük teknoloji seviyesindeki firmaların istihdam büyüme hızlarının
pozitif olduğu gözlenmiştir. Bu bağlamda yenilikçilerin istihdam artış oranının daha yüksek olduğu
bulgusu, özellikle düşük teknoloji endüstrilerinin ekonomik performansı görece daha fazla
belirlediği şeklinde yorumlanmıştır.
Jenkins (2008), 1990'ların başından beri ve özellikle ırk ayrımcılığına yönelik politikaların sona
ermesinden itibaren küresel ekonomi ile gelişen entegrasyon sürecinde Güney Afrika’da önemli bir
ekonomik ve sosyal sorun boyutuna gelen yüksek işsizlik oranlarının nedenlerini irdeleyen bir
çalışma yapmıştır. Ticaret ve teknolojik değişimin, imalat istihdamında hem seviyesi hem de beceri
bileşimi üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırma sonuçları hem ticaretin hem de teknolojinin
istihdam üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu göstermiştir. Ancak bu değişkenler düşük istihdam
artış oranının sadece kısmi açıklamaları boyutundadır.
Harrison vd. (2008), süreç ve ürün yeniliklerinin firmaların istihdam artışı üzerindeki etkilerini
incelemiştir. Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere'den karşılaştırılabilir firma düzeyinde veriler
kullanılarak analiz yapılmıştır. Sonuçlar, eski ürünlerin üretiminde verimlilik artışının neden olduğu
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yer değiştirme etkilerinin büyük olduğunu, fiyat düşüşleriyle telafi edilmesi muhtemel süreç
yenilikleriyle ilişkili olanların ise küçük olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, ürün
yenilikleriyle ilgili etkiler, söz konusu yer değiştirme etkilerini yüksek oranda telafi edecek kadar
güçlü görünmektedir.
Merikull (2008) Estonya ekonomisi üzerinde firma ve endüstri düzeyinde yeniliğin istihdam
üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışmada süreç ve ürün inovasyonunun, reel ücretlerden ve reel
sermaye stokundan etkilendiği varsayımına dayanan bir model tahmin etmiştir. Sonuçlar genel olarak
firma ve endüstri bağlamında inovasyon aktivitesinin istihdam üzerinde olumlu bir etkiye sahip
olduğu ve ürün inovasyonunun daha güçlü ve daha olumlu bir istihdam etkisine sahip olduğu
yönündedir. Bu açıdan çalışmanın sonuçları gelişmiş ekonomilerin sonuçları ile örtüşmektedir. Süreç
inovasyonunun istihdam seviyesindeki -önemli miktarda bulunmayan- etkisinde, firmaların süreç
inovasyonu aktivitelerine girişmelerinin arkasında çok farklı motivasyon türlerinin bulunması
gerekçe olarak ifade edilmiştir.
Crespi ve Tacsir (2011), inovasyon anketlerinden elde edilen mikro verileri kullanarak, Arjantin ve
Şili, Kosta Rika ve Uruguay'daki süreç ve ürün inovasyonunun istihdam artışı ve kompozisyonu
üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Sonuçlar, ürün ve süreç yeniliklerinin etkileriyle ilgili olarak, Şili
dışında, her iki değişkenin de istihdam üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Buna ilaveten tazminat etkilerinin yaygın olduğunu ve yeni ürünlerin tanıtılmasının firma düzeyinde
istihdam artışı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Ürün yeniliklerinin getirilmesine bağlı olarak
yerinden olma etkilerine ilişkin yeterli kanıta rastlanmamıştır. İnovasyonun istihdam kompozisyonu
üzerindeki etkisine ilişkin olarak, ürün inovasyonu vasıfsız işgücünden ziyade vasıflı kişiler için daha
tamamlayıcı olmakla birlikte, beceri eğilimi konusunda yetersiz kanıtlar bulunmaktadır.
Dachs ve Peters (2013), yerli ve yabancı sermayeli firmaların inovasyonu istihdam artışına nasıl
dönüştürdükleri 16 ülkeye ait verilerden yararlanarak incelemişlerdir. Çalışma iki grup arasında
önemli farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Genel verimlilik artışları ve süreç inovasyonundan
dolayı yabancı sahipli firmalarda yerli sahipli firmalara göre daha çok iş kaybı meydana gelmektedir.
Aynı zamanda, ürün yeniliğinin istihdam yaratan yönü yabancı şirketler için daha büyük çıkmıştır.
Mevcut ürünlerden kaynaklanan istihdam artırıcı etkilerle birlikte, yabancı sermayeli firmalarda net
istihdam artışıyla sonuçlanan olumsuz yer değiştirme etkilerini aşırı düzeyde telafi etmektedirler.
Bununla birlikte, yurtdışındaki firmalarda net istihdam artışı yurtiçi firmalara nazaran daha küçük
görünmektedir.
Frey ve Osborn (2013), Gaussyan bir işlem sınıflandırıcısı kullanarak 702 detaylı meslek için
bilgisayarlaşma olasılığını tahmin etmeye çalışmıştır. Bu tahminlere dayanarak, gelecekteki
bilgisayarlaşmanın ABD işgücü piyasası sonuçları üzerindeki beklenen etkilerini ve risk altındaki
işlerin sayısını ile bir mesleğin bilgisayarlaşma olasılığı, ücretler ve eğitim kazanımı arasındaki
ilişkileri analiz etmeyi hedeflemişlerdir. Tahminlere göre, ABD'de toplam istihdamın yüzde 47'si
risk altında ve gelecek on veya yirmi yıllık zaman diliminde bu meslekler otomatikleşme
eğilimindedirler. Ayrıca, ABD'deki geçtiğimiz on yıllar içerisinde istihdamda önemli payı olan
hizmet mesleklerinde bilgisayarlaşmaya karşı oldukça duyarlı bir yapının olduğu belirlenmiştir. Öte
yandan ücretlerin ve eğitim kazanımının bir mesleğin bilgisayarlaşma olasılığı ile güçlü bir negatif
ilişki gösterdiğine dair kanıtlar sunulmuştur. Bu sonuç, gelecek süreçte teknoloji ileriye doğru
ilerledikçe, düşük vasıflı çalışanların bilgisayarlaşmaya duyarlı olmayan görevlere yeniden tahsis
edeceği anlamına gelmektedir.
Gül (2014), Türkiye’de düzey-2 bölgeleri için 2004-2008 yılları arasındaki verilerden faydalanarak
istihdamın determinantlarını belirlemek maksadıyla mekânsal komşuluk ilişkisinin istihdam büyüme
oranı üzerine etkisini araştırmıştır. Sonuçlar, beşeri kaynakların eğitim seviyesinin kalitesi ve
girişimcilik potansiyeli istihdamın büyümesine olumlu etki yapmaktadır. Firmaların yenilik
seviyesinin arttırılmasının, istihdama olumlu etkisi olduğu gözlenmiştir. Nihai olarak, Türkiye’de
mekânsal komşuluk ilişkisinin istihdam büyümesi üzerinde belirleyici olduğu tespit edilmiştir.
Karabulut (2015), inovasyon türlerinin firma performansı üzerindeki etkilerini İstanbul'da bulunan
197 imalat firması üzerinde incelemiştir. Çalışmada faktör analizi ve çoklu regresyon analizi
yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ürün inovasyonu, süreç inovasyonu ve kurumsal
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inovasyonun finansal performans, müşteri performansı, dâhili iş süreçleri performansı ile öğrenme
ve büyüme performansı üzerinde olumlu etkileri vardır. Pazarlama inovasyonunun finansal
performans, müşteri performansı ve dâhili iş süreçleri performansı üzerinde olumlu etkileri
bulunmaktadır. Ancak, pazarlama inovasyonunun öğrenme ve büyüme performansı üzerinde
olumsuz bir etkisi görülmektedir. İnovasyon türleri, finansal performansın % 10,1'ini, müşteri
performansının % 20,2'sini, dâhili iş süreçlerinin % 13'ünü ve öğrenme-büyüme performansının %
8,8'ini açıklamaktadır. Bu yönüyle inovasyon türünün müşteri performansını firma performansının
diğer boyutlarından daha fazla açıklayıcı yönü bulunmaktadır.
Massini (2016), Brezilya ekonomisinde 22 iktisadi sektörden oluşturulan panel doğrultusunda
endüstriyel düzeyde yapısal değişim ve inovasyonun istihdam üzerindeki etkilerini incelemiştir.
Araştırma sonuçları, talebin temsilcisi olan katma değerin, hem toplam hem de istihdam payı
üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. Değişken reel ücretlerin toplam istihdam
üzerinde olumsuz, istihdam payı üzerinde ise olumlu bir etkisi söz konusudur. Bunun yanında hem
toplam istihdam, hem de istihdam payı bağlamında ürün inovasyonu olumsuz bir etkiye sahipken,
süreç inovasyonu -her zaman önemli olmasa da- olumlu bir etkiye sahiptir.
Jung vd. (2016), Güney Kore ekonomisinde hesaplanabilir genel denge modelini kullanarak
inovasyonun ekonomik sistem üzerindeki etkisini büyüme ve dağıtım yönleriyle nicel olarak
incelemeyi amaçlamışlardır. Simülasyon sonuçları, ek yenilikçi faaliyetlerin toplam emek talebini
artırdığını ve ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkilere yol açtığını göstermektedir. Bununla
birlikte, elde edilen sonuçlara göre, teknolojik yenilik yüksek vasıflı işgücüne olan talebi diğer
işgücüne oranla daha fazla artırmaktadır. İlave Ar-Ge yatırımları imalat sanayiine yönelik işgücü
talebini arttırmakta, buna karşın hizmet sektörü ve tarım, ormancılık ve balıkçılık endüstrisi için
işgücü talebini azaltmaktadır. Böylesi durumlar gelirdeki kutuplaşma düzeyini de giderek
derinleştirmektedir. Bu doğrultuda yazarlar büyüme ve istihdam için inovasyon yapmanın
kaçınılmaz olduğuna, işgücünü teknolojik yenilikler nedeniyle değişen iş talepleri doğrultusunda
eğitmek ve donatmak gerektiğine vurgu yapmaktadırlar.
Mehta (2016), Hindistan örneğinde teknolojik yoğunluğu farklılık gösteren imalat sektörlerinde
inovasyonun istihdam düzeyinde meydana getirdiği değişimi incelemeyi amaçlamıştır. Bu
doğrultuda araştırmada şu dört endüstri kolu kullanılmıştır: ilaç (yüksek teknoloji), nakliye (ortayüksek teknoloji), demir metaller (orta-düşük teknoloji) ve tekstil (düşük teknoloji) sektörleridir.
Veriler 2000-2001 ile 2013–2014 dönemlerini içermektedir. Sonuçlar, “ürün inovasyonu”nun farklı
endüstriler için istihdam üzerindeki etkisinin pozitif eğilimli olduğu yönündedir. Bu bakımdan, uzun
vadeli büyüme ve istihdamı sağlamak için “inovasyon sistemini radikal inovasyonların
üretilebileceği şekilde” inşa etme ihtiyacının bulunduğu vurgulanmıştır.
Cirera ve Sabetti (2016), gelişmekte olan ülkelerde firmaların yenilikçi davranışlarını incelemek için,
Dünya Bankası 2013-2015 işletme araştırması ve buna bağlı inovasyon verilerini kullanmıştır.
Analiz sonucuna göre, başarılı olunca ve firmaya ek satışlar getirdiğinde, ürün yeniliği kısa vadede
istihdam üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmaktadır. Bulgular ayrıca, istihdam meydana getirmenin
ana kanalı olarak ürün inovasyonuna işaret etmektedir. Afrika gibi düşük ve orta gelirli ülkelerde
inovatif ürünlerin satışından elde edilen kazançların gelişmiş ekonomilerden daha fazla istihdam
artırıcı yönlerinin bulunduğunu göstermiştir. Bunun yanında örgütsel inovasyon, tek başına
değerlendirildiğinde veya ürün inovasyonu ile uygulandığında istihdam değişiklikleri üzerinde
herhangi bir etkiye sahip görünmemektedir. Aynı durum, üretim otomasyonu içerikli süreç
inovasyonu için de geçerli olmaktadır. Bu bulgular, otomasyonunun ürün inovasyonu istihdam
esnekliğini azaltmak suretiyle iş gücünün yerini alabileceği fikrine destek veren nitelik taşımaktadır.
Bu tür inovasyonların temel etkilerinin emeğin niceliğinden ziyade teknolojik değişime dayalı uzman
işgücünün kalitesi üzerinde gerçekleşmesi muhtemel bir durumdur.
Piva ve Vivarelli (2017), 11 Avrupa ülkesi için 1998-2011 dönemi boyunca imalat ve hizmet
sektörlerini kapsayan verileri, GMM-SYS ve LSDVC tahminlerini yürütmek için kullanmışlardır.
Ar-Ge harcamalarının (ürün inovasyonuyla ilgili) istihdama pozitif katkı sunduğu gözlemlenmiştir.
Burada olumlu istihdam etkisi orta ve yüksek teknoloji sektörlerinden kaynaklanmakta, düşük
teknoloji endüstrisinde ise hiçbir etki tespit edilememiştir. Bunun yanında sermaye oluşumunun
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istihdamla olumsuz olarak ilişkili olduğu görülmüştür. Bu sonuç, çoğunlukla süreç inovasyonuyla
alakalı büyük yatırımlarla birlikte gerçekleşen teknolojik değişim nedeniyle işgücü tasarrufunun
varlığına işaret etmektedir.
Blien ve Ludewig (2017), Almanya ekonomisi üzerinde 50 endüstri için istihdamdaki değişimi
bölgesel ve endüstriyel düzeyde incelemişlerdir. Bulgular, teknolojik değişimin istihdam düzeyine
etkisinin talep yapısına göre değişebileceğini göstermiştir. Esnek talep yapısına sahip sektörlerde
teknolojik gelişmelerin istihdam düzeyine katkıları olumlu yöndedir. Bununla birlikte talep yapısı
esnek olmayan sektörlerde ise teknolojik gelişmelerin istihdam üzerinde zararlı etkileri söz
konusudur.
Matuzeviciute (2017), 2000-2012 dönemi için AB ülkelerinde teknik inovasyonların işsizlik
üzerindeki etkilerini sistem genelleştirilmiş momentler metodu (SGMM) yöntemiyle tahmin etmiştir.
Araştırma sonuçları teknolojik inovasyonlar (üçlü patent 1 ve Ar-Ge harcamalarının GSYH’ya oranı)
ile işsizlik oranı arasında anlamlı bir ilişkinin varlığına işaret etmemektedir. Bunun yanında
teknolojik yenilikleri temsil eden üçlü patent değerleri ve Ar-Ge harcamalarının gecikmeli
değerlerinin alındığı diğer tahminlerde de inovasyon işsizlik oranına etki etmemektedir.
Peluffo ve Silva (2018), Ulusal Araştırma ve Yenilik Bürosu (ANII) tarafından toplanan inovasyon
faaliyetleri anketlerine dayalı olarak inovasyonun istihdam üzerindeki etkisini bulmaya
çalışmışlardır. Çalışmanın ön sonuçları inovasyonun istihdam büyümesi ve vasıflı işgücü üzerinde
olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. Diğer inovasyonlar ile kıyaslandığında verimliliği iyileştiren
inovasyonlar beceri kompozisyonu, nitelikli işgücü ve toplam istihdam büyümesine daha fazla katkı
sunmaktadır. Diğer inovasyonlara kıyasla özellikle ürün inovasyonunun daha yüksek oranda uzman
işgücü talebi üzerinde pozitif etkisi görünmektedir.
Görüldüğü üzere, araştırma sonuçları arasında tam bir görüş birliği bulunmamakla birlikte, genel
olarak ürün inovasyonları ile istihdam artışları arasında pozitif korelasyon, süreç inovasyonu ile
istihdam düzeyi arasında negatif korelasyon olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bununla birlikte
inovasyonların istihdam üzerinde olumsuz etkiler meydana getirdiği yönünde sonuçlara ulaşan
çalışmalar da bulunmaktadır. Kuşkusuz bu sonuçların elde edilmesinde ülkelerin gelişmişlik
seviyeleri, rekabetçi yapının varlığı, işgücünün kalitesi, sendikalaşma düzeyi, ve nihayet araştırma
yapılan sektörün yapısal durumu gibi unsurların belirleyici olduğunu söylemek mümkündür.

4. VERİ, MODEL VE YÖNTEM
İstihdam edilen birey sayısı, patent başvuru miktarı, yüksek teknolojili ihracat, şirket sayılarındaki
değişim ve ar-ge harcamalarına yönelik fonksiyonel ifade aşağıda verilmiştir.

ISTt   0  1 PATt   2YIHRt  3 SSDt   4 ARGEt   t
Yukarıdaki denklemde,
IST = İstihdam edilen işgücü miktarını,
PAT = Yıllık ölçekte yurt içi patent başvuru miktarlarını,
YIHR = ABD doları türünden yüksek teknoloji ürün ihracatını,
SSD = Ulusal ölçekte yıllık toplam şirket sayısındaki değişimi,
ARGE = Araştırma geliştirme harcamalarının GSYH’ya oranını göstermektedir.
Analizde kullanılan, yukarıda belirtilen değişkenlere ait veriler 1990–2017 dönemini kapsamaktadır.
Ham veriler TÜİK, OECD ve Dünya Bankası veri kaynaklarından derlenmiştir. İstihdam edilen birey
sayısı, patent başvuru miktarı, yüksek teknoloji içerikli ürün ihracatı ve şirket sayısındaki değişim
parametrelerinin logaritmik formları ile analiz gerçekleştirilmiştir.
Üçlü patent; Avrupa Patent Ofisi, Japonya Patent Ofisi ve Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka
Ofisinde aynı buluş için oluşturulan patent dosyalarıdır. Milyonda bir kişi başına alınan üçlü patent sayısını
göstermektedir.
1
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Zaman serilerinde üzerinde durulacak en önemli hususlardan birisi, serilerin durağanlık durumunun
araştırılmasıdır. Ekonometrik bakımdan parametreler arasında anlamlı ilişkilere ulaşabilmek için
serilerin durağan olması icap etmektedir. Zaman serilerinde değişkenlere ilişkin trend durumunun
varlığında sahte regresyon sorunuyla karşı karşıya gelinebilmektedir. Bu nedenle serilerin
deterministik (kesin) ve stokastik (olasılıklı) yönlerinin araştırılması ve dikkate alınması
gerekmektedir. Özellikle makroekonomik zaman serilerine yönelik empirik çalışmalarda zaman
serilerine durağanlık testleri standart uygulamalar durumundadır (Tarı, 2006).
Birim kök testleri hem serilerin durağanlık durumu, hem de bütünleşme düzeyleri hakkında bilgi
sunmaktadır. Seriler düzeyde durağansa sıfırıncı dereceden bütünleşik I(0), ilk farkları alındığında
durağanlaşıyorsa birinci dereceden bütünleşik I(1) şeklinde ifade edilmektedir. Parametreler arasında
kısa ve uzun dönem ilişkinin araştırılması ve benimsenecek analiz yöntemi için serilerin bütünleşme
düzeylerinin tespiti önem arz etmektedir (İğdeli, 2019).
Tespit edilen değişkenler arasında uzun vadeli ilişkinin belirlenmesine imkân tanıyan Engle ve
Granger (1987), Johansen-Juselius (1990) ve Johansen’in (1992) benimsediği yöntemlerde
değişkenlerin aynı düzeyde entegre olması gerekmektedir. Değişkenler arasında entegrasyon düzeyi
aynı değilse, bunlar arasında uzun dönemli ilişki kurulması mümkün olamamaktadır (Fatukasi vd.,
2015). Değişkenlerin entegrasyon düzeyleri aynı seviyede değilse, zaman serileri arasında kısa ve
uzun dönem ilişkisinin bulunup bulunmadığının incelenmesi ARDL (otoregresif dağıtılmış gecikme
modeli-autoregressive distributed lag) yöntemiyle gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntem, diğer tek
eşbütünleşme uygulamalarına kıyasla bazı ekonometrik avantajlar sunmaktadır. Birincisi, içsellik
problemleri ve Engle-Granger metoduna ilişkin uzun vadede tahmin edilen katsayılara yönelik
hipotez testlerinin yetersizliği sorununu ortadan kaldırmıştır. İkincisi, modelin uzun ve kısa dönem
parametreleri aynı anda tahmin edilebilmektedir. Üçüncüsü, tüm değişkenlerin endojen olduğu
varsayılmaktadır. Dördüncüsü, ekonometrik yöntem değişkenler arasında entegrasyon seviyesini
oluşturma ve birim kökler için ön test etme sorumluluğu duymamaktadır (Halicioglu, 2007). Bu
bağlamda ARDL yöntemi modelde yer alan değişkenlere ait serilerin I(0) veya I(1) düzeyinde
entegre olduğu ortamda da uygulanabilmektedir (Pesaran vd., 2001). Ayrıca ARDL sınır testi
yaklaşımı küçük örneklem durumlarında çok değişkenli eş-bütünleşme yaklaşımlarından daha uygun
ve daha iyi sonuçlar vermektedir (Fatukasi vd, 2015).
ARDL yönteminin uygulanabilmesi için öncelikle değişkenlere ilişkin durağanlık testi sınaması
yapılması gerekmektedir. Durağanlık sınaması arttırılmış Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron
(PP), Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin (KPSS) ve Ng-Perron gibi testlerle yapılabilmektedir.
Durağanlık sınamalarında temel hipotez, seride birim kök bulunmaktadır (seri durağan değildir),
alternatif hipotez ise seride birim kök yoktur (seri durağandır) şeklindedir. ARDL yöntemiyle tahmin
yapabilmek için, analize dâhil edilen serilerin herhangi birinin I(2) düzeyine gelmeden durağanlık
durumuna ulaşması gerekir. Kısıtsız ARDL modeli aşağıdaki şekilde formülleştirilebilir:
n
n
n
n
n
IST   0   1i ISTt i   2i PATt i   3i YIHRt i   4i SSDt i   5i ARGEt i 
t
i 1
i 0
i 0
i 0
i 0

1ISTt 1   2 PATt 1   3YIHRt 1   4 SSDt 1   5 ARGEt 1  et

Eşitlikte Δ birinci fark operatörü, α0 sabit katsayı ve e olağan beyaz gürültü artıklarıdır. Sol taraf,
istihdam edilen birey miktarıdır. Sağ taraftaki “δ1–δ5” arasında kalan ifadeler uzun dönemli ilişkiye
karşılık gelmektedir. Toplama işaretiyle belirtilen ve “β1–β5” arasındaki ifadeler ise modelin kısa
dönem dinamiklerini temsil etmektedir (Dritsakis, 2011). Modelde eş-bütünleşme ilişkisinin
varlığını tespit etmek için başlangıçta uygun gecikme uzunluğunun tespit edilmesi icap etmektedir.
İdeal gecikme uzunluğunun belirlenmesinde Akaike ve Schwarz bilgi ölçütlerinden
yararlanılmaktadır (Esen vd. 2012). Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin varlığını
araştırmak için, Pesaran vd. (2001) prosedürü kullanılmaktadır. Sınırlı test yöntemi F-testine
dayanmaktadır. F-testi aslında, değişkenler arasında eş-bütünleşme varlığının ya da değişkenler
arasında hiçbir eş-bütünleşmenin olmadığı hipotezinin testidir. Temel ve alternatif hipotezler
aşağıdaki şekilde ifade edilebilir (Dritsakis, 2011):
Ho: δ1 = δ2 = δ3 = δ4 =δ5 = 0 → değişkenler arasında eş-bütünleşme yoktur.
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Ha: δ1 ≠ δ2 ≠ δ3 ≠ δ4 ≠ δ5≠0, → değişkenler arasında eş-bütünleşme vardır.
Bu durum aynı zamanda şu şekilde gösterilebilir: FIST (IST│PAT, YIHR, SSD, ARGE).
ARDL sınır testinde uzun dönemli ilişkinin belirlenmesi Wald testi (F istatistiği) ile yapılmaktadır.
Hesaplanan F istatistiği, Pesaran vd. (2001) çalışmalarında asimptotik şekilde oluşturdukları
anlamlılık seviyeleri ile mukayese edilir. Eğer hesaplanan F istatistiği alt sınırdan düşük durumda ise
değişkenler arasında eş-bütünleşmenin bulunmadığına karar verilir. Buna karşılık hesaplanan F
istatistik değerinin kritik değerlerin üst sınırından daha yüksek çıkması halinde ise değişkenler
arasında uzun dönem ilişkinin varlığına hükmedilir. Öte yandan, ilgili değişkenler için hesaplanan
rakamın F istatistik değerinin alt ve üst kritik sınırları arasında bir yerde bulunması durumunda ise
eş-bütünleşme ilişkisine dair herhangi bir yargıda bulunulamamaktadır. Böyle bir durumun
varlığında, parametrelerin durağanlık düzeyleri dikkate alınarak diğer eş-bütünleşme yöntemlerinin
benimsenmesi tavsiye edilmektedir (Akel, 2014).
Modelde eş-bütünleşme ilişkisinin tespit edilmesi sonrasında uzun dönemdeki ilişki durumu şu
şekilde yazılabilir:
n
n
n
n
n
IST   0   1i ISTt i   2i PATt i   3iYIHRt i   4i SSDt i   5i ARGEt i  et
t
i 1
i 0
i 0
i 0
i 0

Sınırlandırılmamış hata modeli tahmini doğrultusunda uzun dönemli esneklikler açıklayıcı
değişkenlerin bir gecikmeli katsayılarının negatif işarete çarpılmış hallerinin bağımlı değişkenin bir
gecikmeli durumuna bölünmesiyle elde edilmektedir (Onoja, 2017). Buna ilave olarak ARDL
modelini oluşturan değişkenlere ilişkin hata düzeltme modeli aşağıdaki biçimde gösterilmiştir.
n
n
n
n
n
IST   0   1i ISTt i   2i PATt i   3i YIHRt i   4i SSDt i   5i ARGEt i 
t
i 1
i 0
i 0
i 0
i 0

ECT
 et
t 1

Denklemde ECt-1 terimi hata düzeltme katsayısını simgelemektedir. Bu terim, değişkenler arasında
uzun dönem ilişkisinin sağlandığı modelin artıklarının bir gecikmeli değerini göstermektedir. Hata
düzeltme katsayısı, kısa dönemdeki dengeden uzaklaşmaların uzun dönemde hangi düzeyde
düzeltme yapacağını belirtmektedir. Hata düzeltme katsayısının negatif değerinde ve anlamlı
bulunması arzu edilir bir durumdur (Akel: 2014).

5. BULGULAR
Analizi gerçekleştirebilmek için birinci aşamada değişkenlerin durağanlık sınamasının yapılması
gerekmektedir. Arttırılmış Dickey-Fuller (ADF) testinin daha da iyileştirilmiş boyutunu temsil
etmesi nedeniyle (Asteriou ve Hall, 2007) bu çalışmada Phillips-Perron test yöntemi ile durağanlık
incelemesi yapılmıştır. Birim kök testi sınamasına yönelik sonuçlar Tablo1’de verilmiştir.
Değişken
IST
PAT
YIHR
SSD
ARGE

Tablo 1: Birim Kök Test Sonuçları
Test Seviyesi
Denklem Tipi
Test İstatistiği
Düzey
Phillips-Perron
 c,t = -0,9053
İlk Fark
Phillips-Perron
 =-3,4505
Düzey
Phillips-Perron
 c,t = -2,0893
İlk Fark
Phillips-Perron
 = -2,2058
Düzey
Phillips-Perron
 c,t= -1,8802
İlk Fark
Phillips-Perron
 = -4,3586
Düzey
Phillips-Perron
 c t= -2,4096
İlk Fark
Phillips-Perron
 = -4,4943
Düzey
Phillips-Perron
 c,t =-2,3531
İlk Fark
Phillips-Perron
 = -6,6391

Mac Kinnon (1996) tek taraflı kritik p değerleri; τ 0,05= -1,954

τc

0,05=

Sonuç
I(1)
I(1)
I(1)
I(1)
I(1)

-2,976 τ c t, 0,05= -3,587

Durağanlık incelemesi sonuçları değişkenlerin tümünün düzey değerlerinde durağanlık
sergilemediklerini, bununla birlikte birinci farkları sonrasında durağan hale geldiklerini
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göstermektedir. Değişkenlerin I(1) düzeyinde durağan olmaları, ilgili değişkenler arasında kısa ve
uzun dönem ilişkilerinin var olup olmadığının incelemesini yapabileceğimiz anlamına gelmektedir.
ARDL sınır testi için en uygun gecikme uzunluğunun tespit edilmesinde Akaike Bilgi Kriterleri
kullanılmıştır. Analizde ilgili bilgi ölçütünün önerdiği ARDL(3,1,3,0,3) modeli kullanılmıştır.
ARDL(3,1,3,0,3) modeline ilişkin tahmin sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: ARDL (3,1,3,0,3) modeli Tahmin Sonuçları
Bağımlı Değişken=IST
Değişkenler

Katsayı

Standart Hata

IST(-1)
IST(-2)
LIST(-3)
PATB
PATB(-1)
YIHR
YIHR(-1)
YIHR(-2)
YIHR(-3)
SSD
ARGE
ARGE(-1)
ARGE(-2)
ARGE(-3)
C

0,6846
0,0268
-0,3958
0,0208
-0,0892
0,0425
0,0164
0,0554
-0,0249
0,0861
-0,0585
0,0902
0,3034
0,3435
5,3582
Diagnostik Testler
Değer
R2
0,9967
F İstatistiği
217,00
Breusch-Godfrey LM Testi
1,5691
(F İstatistiği)
B-G-P Değ, Vary, Testi
1,3263
(F istatistiği)
Ramsey Reset Testi
0,9499
(F İstatistiği)

t- İstatistiği

Olasılık

5,7108
0,1454
-2,3189
0,5629
-2,3655
2,9293
0,9541
3,6197
-2,0490
4,5427
-0,7581
0,9836
3,3820
6,5588
5,5260

0,0002
0,8873
0,0428
0,5859
0,0396
0,0151
0,3625
0,0047
0,0676
0,0011
0,4659
0,3485
0,0070
0,0001
0,0003

0,1198
0,1845
0,1707
0,0371
0,0377
0,0145
0,0172
0,0153
0,0121
0,0189
0,0772
0,0917
0,0897
0,0523
0,9696
Olasılık
0,0000
0,2660
0,3317
0,3552

Buna göre oluşturulan modele yönelik tanı testi sonuçları, söz konusu modelde otokorelasyon,
değişen varyans ve spesifikasyon (model kurma) hatasının olmadığını göstermektedir. Ayrıca tahmin
edilen ARDL modelinde yapısal kırılmanın varlığını araştırmak için CUSUM ve CUSUMSQ
grafiklerine başvurulmuştur. Grafik1’den de izleneceği üzere, %5 önem düzeyinde ilgili değerler
kritik sınırlar içerisinde kalmakta, dolayısıyla model yapısal kırılma yapmamakta ve istikrarlı
görünmektedir.
Grafik 1: CUSUM ve CUSUMQ Grafikleri
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Modelde kullanılan parametreler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin varlığını araştıran sınır testi
değerleri Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3: ARDL Sınır Testi Sonuçları
F İstatistiği
14,80847
t istatistiği
-5,735236

Önemlilik Düzeyi
10%
5%
2,5%
1%
Önemlilik Düzeyi
10%
5%
2,5%
1%

Alt Sınır I(0)
2,45
2,86
3,25
3,74
Alt Sınır I(0)
-2,57
-2,86
-3,13
-3,43

Üst Sınır I(1))
3,52
4,01
4,49
5,06
Üst Sınır I(1))
-3,66
-3,99
-4,26
-4,6

Tablo 3’ten de görüleceği üzere, F ve t istatistik değerleri üst sınır değerlerini oluşturan katsayılardan
daha yüksek durumdadır. Dolayısıyla IST t-1 değişkeninin katsayısı anlamlı bulunmakta ve
değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin varlığına karar verilmektedir. Buna yönelik
oluşturulan uzun dönem tahmin değerleri Tablo 4’te gösterilmektedir.
Tablo 4: Uzun Dönem Tahmin Sonuçları
Değişkenler
PATB
YTIHR
SSD
ARGE

Katsayı
-0,0998
0,1307
0,1259
0,9917

Bağımlı Değişken=IST
Standart Hata
t istatistiği
0,0219
-4,5452
0,0192
6,8053
0,0201
0,1353

6,2519
7,3267

Olasılık
0,0011
0,0000
0,0001
0,0000

Tablo 4’ten de izleneceği gibi, katsayıların tamamı anlamlı sonuçlar içermektedir. Patent başvuruları
dışında kalan tüm değişkenler istihdam düzeyine olumlu katkı sunmaktadırlar. Yüksek teknolojili
ürün ihracatında %1 düzeyinde meydana gelen bir artış istihdam miktarında %0,13 oranında iyileşme
meydana getirmektedir. Yurtiçi şirket sayılarındaki yükselişlerin istihdam sayısını artırdığı
görülmektedir. Şirket sayısında %1 oranındaki bir artış istihdam düzeyinde % 0,12’lik bir
yükselmeye yol açmaktadır. Buna ilaveten Ar-Ge harcamalarındaki artış oranı ile istihdam arasında
pozitif ilişkinin varlığı söz konusudur. Ar-Ge harcamalarındaki artış oranı istihdam düzeyine
neredeyse aynı oranda katkı vermektedir: Ar-Ge harcama oranlarında bir birimlik artışın istihdam
miktarına yansıma oranı %0,99 olarak gerçekleşmektedir. Öte yandan patent başvuruları ile istihdam
düzeyindeki gelişmeler arasında negatif yönlü bir ilişki görünmektedir. Uzun dönem tahmin
sonuçlarına bağlı olarak, Türkiye’de inovasyona dönük uğraşıların verimlilik artışlarına dönüştüğünü
ve rekabetçi yönü güçlenen ekonomide yüksek teknolojili ulusal ve uluslararası ölçekte ürün
satışlarının artması ile birlikte yeni yatırımların özellikle nitelikli işgücü talebinde yükselmeler
meydana getirdiğini söyleyebiliriz. Buna karşılık, teorik beklentilerin aksine, patent başvuruları ile
istihdam arasında zayıf da olsa negatif bir ilişki var gibi görünmektedir: Nitekim tahmin sonuçlarına
göre patent başvurularında %1 seviyesindeki bir iyileşme istihdam değerinde %0,09 oranında bir
azalışa yol açmaktadır. Bu sonucun ortaya çıkması belki iki şekilde açıklanabilir. Birincisi, incelenen
dönem itibariyle ortalama olarak patent başvurularının ancak %20 civarında tescil belgesi alabilmesi,
yani başvuruların büyük oranda kabul almış patente dönüşememesidir. İkincisi ve daha önemlisi,
alınan patentlerin büyük oranda ticarileşmemesi, yani patent sonunda ortaya çıkan ürünün kitlesel
boyutta üretilen bir ticari ürüne dönüşmemesi olabilir.
Eş-bütünleşmenin var olduğu kabul edilen değişkenlerin kısa dönemdeki davranışlarını belirlemek
doğrultusunda gerçekleştirilen hata düzeltme modeli tahmin sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 6: Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları
Bağımlı Değişken=D(IST)
Değişkenler

Katsayı

Standart Hata

C
D(IST(-1))
D(IST(-2))
D(PATB)
D(YTIHR)
D(YTIHR(-1))
D(YIHR(-2))
D(ARGE)
D(ARGE(-1))
D(ARGE(-2))
ECT(-1)

5,3582
0,3690
0,3958
0,0208
0,0425
-0,0304
0,0249
-0,0585
-0,6470
-0,3435
-0,6844

0,5254
0,0917
0,1145
0,0248
0,0107
0,0089
0,0090
0,0578
0,0729
0,0397
0,0672
Olasılık

R2
F İstatistiği

Değer
0,9094
14,0680

t-İstatistiği
10,1975
4,0241
3,4563
0,8423
3,9465
-3,4127
2,7657
-1,0125
-8,8706
-8,6506
-10,1813

Olasılık
0,0000
0,0024
0,0062
0,4193
0,0027
0,0066
0,0199
0,3352
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

Hata düzeltme modeli tahmin sonuçları hata düzeltme katsayısının negatif işaretli ve istatistiksel
açıdan anlamlı olduğunu belirtmektedir. Buna göre kısa dönemde meydana gelen sapmaların %
68,4’ü birinci yılın sonuna kadar ortadan kalkmakta, başka bir ifade ile uzun dönem dengesine doğru
yaklaşmaktadır. Ayrıca kısa vadede istatistiki olarak anlamlı değere sahip olan yüksek teknolojili
ürün ihracatı değişkenindeki %1 değerinde meydana gelen bir yükselme, istihdam düzeyinde % 0,04
oranında iyileşme meydana getirmektedir.

6. SONUÇ
Ekonomik birimler arasında ekonomik ilişkilerin gelişmesi sonrasında artan rekabet beraberinde
yenilikçi uygulamaların ivme kazanmasını sağlamıştır. İnovasyonlar mikro ve makro ölçekte
ekonomik gelişme sürecine katkı sunmaktadırlar. Bununla birlikte inovasyonun ekonomi
politikasının ana belirleyicilerinden olan istihdam düzeyini etkileme boyutu öteden beri tartışma
konusu olmaya devam etmektedir. Genel olarak ürün inovasyonlarının istihdam üzerine olumlu etkisi
olduğu kabul edilirken süreç inovasyonlarının istihdam düzeyleri üzerinde olumsuz etki yaptığı
yönünde bir yaklaşım bulunmaktadır. İnovasyonların istihdam düzeyine etkisi yer değiştirme ve
tazminat (telafi) etkisi şeklinde meydana gelmektedir. İşgücü yoğunluklu üretim yapılan bir sektörde
teknolojik gelişmeler sonrasında yeni makinelerle daha etkin verimli çıktı elde edilmesi sonrasında
makinelerin işgücü yerine tercih edilmesi beraberinde istihdam edilen işgücü sayısında azalışlar
meydana getirmektedir. Literatürde bu durum yer değiştirme etkisi şeklinde ifade edilmektedir.
Bunun yanında yeni ürünlerin piyasaya çıkması sonrasında pazar hacmi genişleyen firmaların
istihdam artırıcı uygulamaları da tazminat etkisi olarak adlandırılmaktadır.
Öte yandan teknolojik gelişmelerin tamamının istihdam düşürücü yönü olduğunu ifade etmek de
doğru bir değerlendirme değildir. Çünkü teknolojik gelişmelerin meydana getirdiği verimlilik artışı
ve maliyet düşüşleri beraberinde fiyatları ve/veya ücretleri aşağı çekerek talep genişlemesi
yapabilmektedir. Artan talep sonrasında firmaların çıktı düzeylerinin hacim kazanması yeni
yatırımların önünü açarken, aynı zamanda istihdam artışları da görülebilmektedir. Bunun yanında
yeni ürünlerin piyasaya çıkması her zaman istihdam genişlemesi meydana getirmeyebilir. Örneğin
piyasaya çıkan yeni ürün daha önceden pazarda bulunan eski malların yerine kullanılıyorsa, arzu
edilen istihdam artışı gerçekleşmeyebilir. Bununla birlikte ürün ya da süreç inovasyonlarının
istihdam üzerindeki etkisinde; işçilerin uzmanlık düzeyi, piyasanın rekabetçilik seviyesi,
sendikaların gücü, talep durumu ve beklentiler de önemli rol oynamaktadır.
Klasik ve yeni klasik iktisatçılar fiyat ve ücretlerin esnek olmasından dolayı dengelenme
mekanizmasının işlemesi sonrasında teknolojik yeniliklerin istihdam genişlemesi yapacağına
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inanmaktadırlar. Buna karşılık Keynesyen iktisadi yaklaşıma göre sendikalar, eksik rekabet koşulları
ve efektif talepteki belirsizlikler gibi unsurlardan dolayı inovasyonun istihdamla ilişkisi negatife
dönüşebilir. Bu doğrultuda inovasyonların istihdam düzeyine etkilerine yönelik araştırmalardan
zaman zaman birbirine zıt karışık sonuçlara ulaşılmıştır. Fakat daha baskın görüş, genel olarak ürün
inovasyonunun süreç inovasyonuna nazaran daha fazla istihdam imkânı sunduğu yönündedir.
Bu çalışmada Türkiye ekonomisi bağlamında 1990-2017 dönemi için yılık verilerden yararlanılarak
inovasyon göstergelerinin istihdam düzeyine etkileri araştırılmıştır. ARDL Sınır Testi yöntemi
benimsenerek yapılmış olan araştırmanın sonuçları Ar-Ge faaliyetleri, firma sayısındaki değişim ve
yüksek teknolojili ürün ihracatının istihdam hacmine olumlu katkı yaptığını göstermiştir. Bu
sonuçlara bağlı olarak Türkiye’de inovasyona yönelik çabaların verimlilik artışlarına evrildiğini ve
rekabetçi tarafı güçlenen ekonomide yüksek teknolojili ürün satışlarının yükselmesi sonrasında
özellikle nitelikli işgücü talebinde iyileşmeler meydana getirdiğini söyleyebiliriz. Bunun yanında
patent başvuruları ile istihdam düzeyi arasında zayıf da olsa negatif yönlü bir etkileşim var gibi
görünmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında ulusal patent başvurularının tescil oranının düşük
seviyede bulunması ve alınan patentlerin tamamının ticarileşmemesinin belirleyici olduğu
düşünülmektedir.
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FORMALLY PAID BUT INFORMALLY EMPLOYED WOMEN:
HOME-BASED CAREGIVERS IN TURKEY
Serkan DEĞİRMENCİ1
ABSTRACT
During the last decade, many married women’s formal labor market statuses have transformed from
typical unpaid homemakers to paid and employed care workers with a social assistance reform in
Turkey. This reform aims to provide cash transfers for people who live in households under a
predetermined income level and bear the care burden of elderly and disabled family members at
home. Under the traditional family model of Turkey, domestic care works rely heavily on the unpaid
labor of women. However, especially after the 2008-2009 economic crisis, women’s labor force
participation have increased to compensate the losses in the household income and so families have
started to demand more institutional settings for elder care and childcare. Nevertheless, the lack of
state care institutions and the expensiveness of private institutions lead to an alternative welfare
regime. Holding the homemaker roles of women constant, this entire care burden has been shifted
from state to the families via these conditional cash transfers. After these transfers made, Turkish
Statistical Institute (TurkStat) has started to define these caregiver women as regularly salaried, fulltime employed but unregistered workers. This study aims to discuss the implications of this homebased elderly and disabled care on the household labor supply structures in Turkey. Since these cash
transfers target poor households, we explore whether they create a disincentive effect on the labor
supply and result with a welfare dependency in these households. In our analyses, we use the micro
data sets provided by Survey of Income and Living Conditions (SILC) for the period 2014-2017. Our
preliminary findings suggest that labor supply behaviors of transfer recipient households do not
significantly differ from non-recipient households. However, there is a tendency for welfare
dependency in recipient households.
Key words: women’s employment, conditional cash transfer, Turkey

1. INTRODUCTION
Since the welfare regime of Turkey is family-centred one, childcare and elderly care are generally
expected from families and they are usually provided by the women within families. This is a wellestablished social expectation from women in Turkey. Elderly people generally prefer the care of
their own children (Erdoğdu and Toksöz, 2013). Governments emphasize the risk of population aging
and aim to increase the total fertility rate, but they do not take the institutional responsibility of caring
children and elderly people. Formal care provision by public institutions for children, the elderly and
disabled remain very limited. Moreover, social care policies of the state replace the institutional care
with the family care depending on the families and the “invisible” labor of women (Buğra and YakutÇakar, 2010). Childcare and elderly care are seen as the main responsibilities of women and this is
taken as given (İlkkaracan, 2013; Toksöz, 2016). Therefore, this reproduces the already existing
gender inequalities within the families (Aybars et al., 2018).
In 2006, Ministry of Family and Social Policies (MFSP) has introduced a cash-for-care scheme
similar with the schemes introduced in many European countries in the 1990s (Naldini, 2016; Akkan,
2017). This is a means-tested cash transfer for those who live under an income level predetermined
by law and bear the care burden of elderly and disabled members within their own families. To be
eligible for this scheme, per capita income in the household where the disabled person is living must
be less than 2/3 of the montly minimum wage and the cared person must have at least 50 percent
severe disability and it has to be confirmed with a medical board report. Caregiver is usually a female
family member living in the same household who bear the care burden of the disabled person night
1
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and day during a week (Altuntaş and Topçuoğlu, 2016). As of 2019 July, caregiver receives a
monthly cash transfer roughly more than a half of the net minimum wage (1383TL). This cash-forcare scheme has been a main tool of the government to support families with a disabled member
since 2007. By doing so, the state shifts all its social service responsibilities to the families and
women, and also avoids institutional care service delivery and saves from costs. Table 1 shows the
number of care allowance beneficiaries since 2007. Number of beneficiaries has grown rapidly from
2007 to 2018. In 2006, private entities were also authorized to open rehabilitation and care services
for elderly and disabled people. The number of these private services have also expanded rapidly
from 2007 to 2018. As of 2019, the state pays the centers a montly sum per disabled person equal to
more than the net minimum wage (2767TL). Nevertheless, the Ministry (MFSP) aims to popularize
home-based care and so gives priority to the families who provide care services for a disabled family
member (Yılmaz, 2015; İnce Yenilmez, 2019). Under the traditional family model of Turkey, these
domestic care works rely heavily on the unpaid labor of women. Holding the homemaker roles of
women constant, this entire care burden has been shifted from state to the families via these
conditional cash-for-care transfers.
Table 1. Number of Care Allowance Beneficiaries
Years

Beneficiaries

Total Payment (Million TRY)

2018
513.276
6.675
2017
499.737
5.720
2016
481.141
5.198
2015
508.481
4.470
2014
450.031
4.056
2013
427.434
3.544
2012
398.335
2.944
2011
347.756
2.214
2010
284.595
1.580
2009
210.320
964
2008
120.000
417
2007
30.638
35
Source: General Directorate of Services for Persons with Disabilities and Elderly People

After these transfers made, since 2011, Turkish Statistical Institute (TurkStat) has started to define
these caregiver people as employed in the labor market. In the official micro datasets of TurkStat,
they are coded as regularly salaried, full-time employed but unregistered workers. TurkStat defends
this definition due to regular monthly payment of state to the caregivers in return of the care service
given at home. However, this definition of TurkStat has been critized by many labor economists. On
the bright side, it seems that women’s employment in the service sector is increasing, but on the other
hand, it is a kind of informal employment by the state as well as working hours and conditions are
not regulated. This new social assistance scheme has also implications on the labor supply structure
of households. Since these transfer payments are non-labor income for other members of the
household except the caregiver, it may affect the intra-household distribution of labor within a given
household.
Therefore, in this study, we aim to discuss the implications of this family-based elderly and disabled
care on the household labor supply structures in Turkey. Since these cash transfers are means-tested
and target poor households, we explore whether they create a disincentive effect on the labor supply
and result with a welfare dependency in these households. In our analyses, we use the micro data sets
provided by Survey of Income and Living Conditions (SILC) for the period 2014-2017.
Our preliminary findings suggest that labor supply behaviors of transfer recipient households do not
significantly differ from non-recipient households. However, there is a tendency for welfare
dependency in recipient households.
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2. INCREASING FEMALE EMPLOYMENT IN THE SERVICES SECTOR
In recent years, we observe an increase in the female labor force participation and in the employment
of urban women in the services sector. These women are generally middle-aged and their education
levels are low (Başlevent and Acar, 2015; Anderson, 2016). These characteristics fit with the
description of home-based caregiver women who lives predominantly in poor households (Özmete
el al., 2016). Moreover, this is compatible with the targets put in the 10th Development Plan of Turkey
(Ministry of Development, 2013), which emphasize the necessity of a nation-wide home-based care
system for elderly care services, particularly in economically underdeveloped regions of the country
lacking formal care institutions (Sarıipek, 2016).
When we dig deeper the micro datasets of Household Labor Force Survey (HLFS) conducted by
TurkStat, we observe that there is a striking increase in the number of employed women in the
“social” services sector. The share of middle-aged and low educated women in this sector has
increased with the change of employment definition by TurkStat in 2011. For the period between
2011 and 2013, this fact has been documented in Toksöz et al (2014). According to their findings,
30% of the increase in the employment of middle-aged urban women with low levels of education is
the result of inclusion of these women providing social services without accommodation. Moreover,
those women who are defined as employed as caregivers are informally employed and leading to an
increase in informality in the services sector (Toksöz, 2016).

3. IMPLICATIONS OF HOME-BASED CAREGIVING ON THE LABOR SUPPLY
In this study, we aim to discuss the implications of this family-based elderly and disabled care on the
household labor supply structures in Turkey. Since these cash transfers are means-tested and target
poor households, we explore whether they create a disincentive effect on the labor supply and result
with a welfare dependency in these households. In our analyses, we use the micro data sets provided
by Survey of Income and Living Conditions (SILC) for the period 2014-2017.
We identify caregiver women by defining them regularly but informally employed in the social care
service sector. According to the analyses we conducted with SILC micro data sets, number of women
who are expected to receive cash-for-care payments increases from 2014 to 2017.
When we analyze the household labor supply structures in all samples, we do not find any significant
difference between transfer recipient and non-recipient households. This result implies that women
who provide the care service for the disabled people at home and receive/not receive a cash payment
after the initiation of this new scheme, already bear the care burden of elderly and disabled people
within the family with or without a transfer payment. Moreover, there is no significant change on the
labor market status of other household members. Therefore this cash-for-care scheme just transforms
the labor market status of the women who are eligible to receive the transfer payments. These women
are moved from out-of-labor-force status to the employment status with the inclusion of TurkStat.
Since the elibility criteria include a minimum per capita income threshold for the members of these
families, the contribution of these transfer payments into the total household income leads to some
implications with respect to relative poverty status of these households (Küçükçavuş, 2012).
However, the implications of these social transfer payments on the household income or time poverty
is not analyzed within the context of this study (Öneş et al., 2013).

4. CONCLUSION
In this study, we analyze the labor market implications of a social care policy introduced by MFSP
of Turkey in 2006. The first and major consequence of that policy has appeared itself on the increase
of women’s employment in the services sector. Since these formerly homemaker nonparticipant
women has transformed to the care workers, TurkStat coded them as employed in the services sector.
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However, at the same time, unless they are not registered to a social security system, they are defined
as informal workers due to lack of coverage with a social security. Shortly, they are informal care
workers employed by the state. Their working hours and working conditions are not regulated. In
return of the cash transfer paid at monthly regular basis, they have the responsibility of caring the
disabled people who are living in the same household. Therefore, this cash-for-care scheme is just a
financial support which favors the familization of the care services.
Secondly, in our analyses, we explore whether they create a disincentive effect on the labor supply
and result with a welfare dependency in these households. Our preliminary findings suggest that
labor supply behaviors of transfer recipient households do not significantly differ from non-recipient
households. However, there is a tendency for welfare dependency in recipient households.
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TÜRKİYE’DE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK
BELEDİYELERİN FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
AN ANALYSIS ON ACTIVITIES OF MUNICIPALITIES INCREASING
THE EMPLOYMENT IN TURKEY
Osman NACAK1
ABSTRACT
Today, one of the most important subjects is employment. For this reason, many institution and
organization in Turkey are trying to increase employment by conducting various activities. A
significant portion of these activities to increase the employment are carried out by central
government. In addition, it is seen that local governments also carry out some activities about
increasing the employment. In Turkey, municipalities are known the main local governments.
Whether municipalities have a role and effectiveness in increasing the employment has been a
frequently discussed issue in the 31st March local elections and has been on the public agenda during
the election process. In this context, the subject of this study; is the relationship between employment
and municipalities in Turkey. The main purpose of the study is to examine whether there is a
relationship between municipalities and employment and analyze whether municipalities carry out
activities to increase employment, and if so, what these activities are.
Key Words: Local Governments, Municipalities, Employment
ÖZET
Günümüzün en önemli konularından birisi istihdamdır. Bu sebeple, Türkiye’de birçok kurum ve
kuruluş istihdamın arttırılmasına yönelik çeşitli faaliyetler yürütmektedir. İstihdamın arttırılmasına
yönelik bu faaliyetlerin önemli bir bölümü merkezi yönetim kuruluşları tarafından
gerçekleştirilmektedir. Böyle olmakla birlikte, istihdamın arttırılmasında yerel yönetim
kuruluşlarının da bazı faaliyetleri yerine getirdiği görülmektedir. Türkiye’de yerel yönetimler
denilince ilk akla gelen kurum elbette ki belediyelerdir. Belediyelerin istihdamın arttırılması
noktasında bir rolünün ve etkinliğinin olup olmadığı, 31 Mart yerel seçimlerinde de sıklıkla tartışılan
konulardan birisi olmuş, seçim süreci boyunca kamuoyunun gündeminde yer tutmuştur. Bu
bağlamda çalışmanın konusu; Türkiye’de belediyeler ile istihdam arasındaki ilişkidir. Çalışmanın
temel amacı; belediyeler ile istihdam ve istihdamın arttırılması arasında bir ilişkinin olup olmadığını
irdelemek ve belediyelerin istihdamın arttırılmasına yönelik faaliyet yürütüp yürütmediklerini,
yürütüyorlar ise bu faaliyetlerin neler olduğunu analiz etmektir.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Belediyeler, İstihdam
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1. GİRİŞ
Bugün bütün ülkelerin en temel sorunlarından birisi istihdam ve işsizliktir. Öyle ki bu sorun her
geçen gün büyümeye devam etmekte ve bütün ülkeleri ciddi bir biçimde tehdit etmektedir. İstihdam
ve işsizlik, ülkeleri sadece ekonomik bir sorun olarak tehdit etmekle kalmamakta aynı zamanda
toplumsal bir sorun olarak da önemli olumsuzluklar yaratmaktadır. Bu durum, işsizliğin önlenmesi
ve istihdamın arttırılması konusunun, günümüzde devletlerin asli görevlerinden birisi haline
gelmesine yol açmaktadır. Bu bağlamda bütün ülkeler oluşturdukları çeşitli politikalarla bu temel
soruna çözüm üretmeye çalışmaktadır (Kasapoğlu ve Murat, 2018a).
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de işsizlik ve istihdam en temel sorunlardan birisi olup,
gündemin üst sıralarında yer tutmaya devam etmektedir. Özellikle son dönemde düşmeye başlayan
işsizlik oranlarının yeniden artmaya başlaması ve istihdam oranlarında hala istenilen düzeylere
ulaşılamamış olması bu sorunun çok daha önemli bir hale gelmesine yol açmaktadır. Türkiye’nin
ekonomik, sosyal ve hatta siyasal alanını olumsuz bir biçimde etkileyen bu temel sorunla baş
edebilmek için bütün imkanları ile birlikte mücadele etmesi gerekmektedir.
Türkiye’de işsizlik ve istihdam konularına ilişkin yürütülen politikaların neredeyse tamamı merkezi
yönetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Hatta öyle ki, sadece bu amaca yönelik olarak
kurulmuş bir merkezi yönetim kuruluşu dahi bulunmaktadır. Yerel yönetim kuruluşlarının ise bu
noktada daha geri planda bırakıldığını söylemek mümkündür. Oysaki günümüzde yerel yönetimlerin
özellikle de belediyelerin, birçok kamu hizmetini yerine getirdiği gibi işsizliğin önlenmesi ve
istihdamın arttırılması konusunda da bazı faaliyetleri gerçekleştirdikleri görülmektedir. Belediyelere
ilişkin yasal düzenlemelerde doğrudan olmasa da dolaylı olarak işsizlik ve istihdam konularında
görevlerin olduğu, buradan hareketle de günümüzde belediyelerin, yürüttükleri birçok faaliyetle
işsizliğin önlenmesine ve istihdamın arttırılmasına destek sağlamaya çalıştıklarını söylemek
mümkündür.
Çalışmanın temel amacı; belediyeler ile işsizlik ve istihdam arasındaki ilişkiyi irdelemek ve
belediyelerin bu temel sorunun çözümüne yönelik olarak yürüttükleri faaliyetlerin neler olduğunu
araştırmaktır. Bu kapsamda ilk olarak işsizlik ve istihdam kavramlarına yer verilmiş, sonrasında
belediyeler ile işsizlik ve istihdam arasındaki ilişki belediyelere yönelik yasal düzenlemelerden
hareketle irdelenmeye çalışılmıştır. Son olarak belediyelerin işsizliğin önlenmesi ve istihdamın
arttırılmasına yönelik yürüttükleri faaliyetlere yer verilmiştir. Bu faaliyetlerin önemli bir bölümünün
İstanbul’da gerçekleştirildiği ve İstanbul’un bu noktada diğer bütün belediyelere öncülük ettiği
görülmektedir. Bu nedenle çalışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul’un ilçe
belediyelerinde yürütülen faaliyetlere ve bu faaliyetlerdeki verilere yer verilmiştir. Bununla birlikte
yeri geldikçe diğer belediyelerden örnekler de kullanılmıştır.

2. İSTİHDAM VE İŞSİZLİK KAVRAMI
İstihdam Arapça kökenli bir sözcüktür ve “bir görevde, bir işte kullanma” anlamına gelmektedir
(TDK, Erişim Tarihi: 10.07.2019). Literatürde istihdamın farklı yönleriyle birçok tanımına rastlamak
mümkündür. İstihdamın geniş ve dar anlamda tanımlamaları da bulunmaktadır. En genel haliyle
istihdam, üretim faktörlerinin tamamının üretim sürecinde yer almasıdır. Dar anlamda istihdam ise,
bir ülkede belirli bir dönemde ücret karşılığında çalıştırılan işgücü miktarı şeklinde
tanımlanmaktadır. Bir diğer ifadeyle emeğin üretim sürecine katılmasını ifade etmektedir. Bir
ülkedeki aktif işgücünün tamamının iş bulabilmesine bir diğer ifadeyle çalışıyor olmasına da tam
istihdam denir. Dolayısıyla bir ülkedeki istihdam oranının tespitinde işgücünden hareket edilmekte
olduğu, işgücünün ise çalışma istek ve gücüne sahip nüfus şeklinde tanımlandığı görülmektedir
(Yıldırım ve Özer, 2013; Köklü, 1973).
İşsiz ise sözcük olarak “işi olmayan” anlamına gelmektedir (TDK, Erişim Tarihi: 10.07.2019). En
genel tanımla çalışma yaşında, istek ve gücünde olmalarına ve mevcut piyasa koşullarında iş
aramalarına rağmen iş bulamaması sebebiyle çalışmayan kişilere işsiz, toplam işgücünün istihdam
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edilemeyen kısmına da işsizlik denilmektedir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere işsizlik, çalışabilecek
durumda olan kişilerin çalışmak istedikleri ve iş aradıkları halde iş bulamamalarından kaynaklanan
bir durumdur. Bir başka ifadeyle çalışabilecek güçte ve durumda olan bir kişinin çalışmamayı tercih
etmesi ve bu sebeple iş aramaması durumunda kişi işsiz olarak kabul edilmemekte ve işsizlik
içerisinde değerlendirilmemektedir (Ünsal, 2009; Yıldırım ve Özer, 2013). Türkiye İstatistik
Kurumu (TUİK) ise işsizliği, “referans dönemi (son on beş gün) içinde istihdam halinde olmayan
(…) kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2
hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan tüm kişiler işsiz nüfusa dahildirler” şeklinde
tanımlamaktadır (TUİK, http://www.eatonak.org/EC102/styled-5/index.html, Erişim Tarihi:
10.07.2019).
Görüldüğü üzere bir kişinin işsiz olarak tanımlanabilmesi için bazı unsurların var olması
gerekmektedir. Bunlardan ilki kişinin çalışma yaşında ve gücünde olmasıdır. İkincisi kişinin
piyasada oluşan cari ücretlerle çalışma istek ve arzusunda olması gerekmektedir. Son olarak en
önemlisi de bir kişinin işsiz olarak addedilebilmesi için temel koşul piyasa şartlarında iş arıyor
olmasıdır. Nitekim Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) göre de bir kişinin işsiz olması, aktif olarak
iş arıyor olmasına bağlıdır (TÜSİAD, 2004; Yıldırım ve Özer, 2013).
Bu noktada hemen şu ayrıntıya dikkat çekmek gerekmektedir. Her ne kadar istihdam ve işsizlik
kavramlarını farklı biçimlerde tanımlıyor olsak da, aslında iki kavram bir bütünün iki yarısıdır.
Konuyu hangi açıdan ele alırsak alalım, aynı sonuca ve aynı gerçekliğe ulaşılmaktadır. Bu sebeple
iki kavramı birlikte ala almak ve açıklamaya çalışmak aslında çok daha doğru olan bir yaklaşım
olarak görünmektedir.
İstihdam ve işsizlik konuları sadece gelişmekte olan veya geri kalmış ülkelerin değil, gelişmiş
ülkelerinde en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Bu sebeple tüm dünyada işsizliğin
azaltılabilmesi amacıyla istihdam politikalarına her geçen gün daha fazla önem verildiği
görülmektedir. Türkiye’de de bu konu, çok daha öncelikli olup, ülke gündeminin ilk sıralarında yer
tutmaktadır. Zira Türkiye’deki istihdam ve işsizlik verileri dikkate alındığında konunun önemi
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Tablo 1: Türkiye’deki İstihdam ve İşsizlik Oranları
Yıllar

İstihdam (%)

İşsizlik (%)

Yıllar

İstihdam (%)

İşsizlik (%)

2000

46,7

6,5

2010

42,4

11,1

2001

45,6

8,4

2011

43,1

9,1

2002

44,4

10,3

2012

44,2

8,8

2003

43,2

10,5

2013

44,1

9,1

2004

41,3

10,8

2014

45,7

9,9

2005

40,3

9,7

2015

46,4

10,3

2006

41

9,0

2016

46,1

10,9

2007

40

9,2

2017

47,9

10,9

2008

39,9

11,0

2018

46,3

12,8

2009

41

13,0

2019 Mayıs

45,5

14,0

2010

42,4

11,1

Kaynak: TUİK, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007; Yenilmez ve Kılıç, 2018.
Tablo 1’de 2000 yılı sonrası Türkiye’deki işsizlik ve istihdam oranları yer almaktadır. 2001 krizi
sonrasında düşen istihdam oranlarında her ne kadar 2010 yılı sonrasında artış başlamış olsa da henüz
istenilen düzeylere ulaşılamamıştır. Diğer taraftan yine tablo 1’den açıkça görüleceği üzere son on
yılda işsizlik oranları artmaya devam etmektedir. ILO’nun 2017 sıralamasına göre Türkiye % 51,5
düzeyindeki işgücüne katılma oranı ile 188 ülke arasında 163. sırada bulunmaktadır. Kadın işgücüne
katılma oranı ile sıralamadaki yeri 165’tir (Yenilmez ve Kılıç, 2018). Bu sebeple gerek işsizliğin
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önlenebilmesi gerekse istihdam oranlarının istenilen düzeylere çıkarılabilmesi için konunun daha
hassas bir biçimde ele alınması ve bir bütün halinde hareket edilerek çözüm üretilmeye çalışılması
gerekmektedir.

3. BELEDİYELER VE İŞSİZLİK/İSTİHDAM İLİŞKİSİ
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de işsizliğin önlenmesi ve istihdamın arttırılmasına yönelik
makro ve mikro politikalar birlikte uygulanmaktadır. Makroekonomik politikalar; para, maliye ve
gelirler politikasından oluşurken, mikro ekonomik politikalar; aktif ve pasif istihdam politikalarından
meydana gelmektedir. Bu politikaların önemli bir bölümünün merkezi yönetim kuruluşları tarafından
yerine getirildiğini söylemek mümkündür. Türkiye’de de işsizliğin önlenmesi ve istihdamın
arttırılmasında merkezi yönetim kuruluşlarının önemli bir rol üstlendikleri görülmektedir.
Türkiye’de işsizlikle mücadelede uygulanan aktif ve pasif işgücü piyasası politikalarının temel
yürütücülerinin başında merkezi yönetim teşkilatının bir birimi olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
gelmektedir. Ancak son dönemde artan işsizlik oranları sadece merkezi yönetim kuruluşları
tarafından gerçekleştirilen politikalarla bu sorunun çözümlenemeyeceği gerçeğini ortaya
çıkarmaktadır. 2000 yılı sonrasında ulusal düzeyde makro politikaların gerçekleşebilmesinin
yolunun sorunların kaynağında yani yerel düzeyde çözülmesinden geçtiği anlaşılmıştır (T.C.
Kalkınma Bakanlığı, 2014; Kasapoğlu, ve Murat, 2018b). Bu sebeple özellikle yerel yönetim
kuruluşları arasında yer alan belediyelerin de istihdamın arttırılmasına yönelik bazı faaliyetleri
yürüttüklerini söylemek mümkündür.
Teorik olarak belediyeler coğrafi yerinden yönetim kuruluşları olarak ifade edilmektedir. Coğrafi
yerinden yönetim kuruluşları; tüzel kişiliğe sahip, kendilerine ait bütçeleri olan ve kendi coğrafi
sınırları içinde kanunlarla verilen birçok kamu hizmetini yerine getiren çok amaçlı yerel nitelikli
kamu örgütleridir (Şengül, 2010). Türkiye’de de belediyelere yasal düzenlemelerle birçok görev ve
yetki verildiği, bu görev ve yetkilerden bir kısmının doğrudan olmasa da dolaylı bir biçimde
istihdamın arttırılması ve işsizliğin azaltılmasına yönelik görev ve yetkiler olduğunu söylemek
mümkündür. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına öncelikle belediyelere ilişkin yasal
düzenlemelerin irdelenmesi ve bu yasal düzenlemelerde istihdam ve işsizliğe yönelik ne tür görev ve
yetkilerin olduğunun araştırılması sonrasında da bu görevlerden hareketle hayata geçirilen
faaliyetlerin neler olduğunun incelenmesi faydalı olacaktır.

3.1. Belediyelere İlişkin Yasal Düzenlemelerde İstihdam/İşsizlik
Türkiye’de belediyelere ilişkin iki temel yasa bulunmaktadır. Bunlardan ilki belediyelere ilişkin
temel yasa olarak ifade edilen ve 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’dur.
İkincisi ise 2004 yılında yürürlüğe giren ve Büyükşehir Belediyelerini düzenleyen 5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunu’dur. Her iki kanunda da gerek büyükşehir belediyelerinin gerekse
diğer belediyelerin görev ve yetkileri tek tek sayma yolu ile belirtilmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belediyelerin görevleri
ayrıntılı bir biçimde yer almaktadır. Kanun incelendiğinde (a) bendinde belediyelerin zorunlu
görevleri, (b) bendinde ise belediyelerin isteğe bağlı görevlerinin tanımlandığı görülmektedir. Gerek
isteğe bağlı gerekse zorunlu görevler içerisinde belediyelere işsizliğin önlenmesi ve istihdamın
arttırılmasına yönelik doğrudan bir görev verilmediği görülmektedir. Ancak özellikle 14. maddenin
(a) bendinde yer alan bazı görevler, belediyeler ile işsizlik ve istihdam arasında bir ilişki kurulmasını
sağlamaktadır. Belediyeler ile işsizlik ve istihdam arasında ilişki kurulmasını sağlayan bu görevleri;
meslek ve beceri kazandırma, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi,
sosyal hizmet ve yardım şeklinde sıralamak mümkündür (5393 Sayılı Belediye Kanunu).
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Büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan ilçe belediyelerinin
görevleri ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinde yer almaktadır. 7. madde
incelendiğinde kanunun, tıpkı diğer belediyelerde olduğu gibi, hem büyükşehir belediyelerine hem
de büyükşehirler içindeki ilçe belediyelerine işsizliğin önlenmesi ve istihdamın arttırılmasına yönelik
doğrudan bir görev vermediği görülmektedir. Ancak yine 7. madde de yer alan bazı görevlerin bu
belediyeler ile işsizlik ve istihdam arasında bir ilişkinin kurulmasını sağladığını söylemek
mümkündür. İlgili kanunun 7/v maddesinde; “sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile
yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel
hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma
kursları açmak, işletmek veya işlettirmek” hükmüne yer verilmektedir (5216 Sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu). Bu hükümden hareketle büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir içindeki ilçe
belediyelerinin işsizliğin önlenmesi ve istihdamın arttırılmasına yönelik birçok faaliyette bulunduğu
görülmektedir. Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hayat Boyu
Öğrenme Merkezi’nin (İSMEK) kuruluşuna ilişkin yasal dayanak olarak 5216 sayılı kanunun 7/v
maddesine atıf yapılmaktadır (https://ismek.ist/tr/kurumsal.aspx?bolum=9&sayfa=sss, Erişim
Tarihi: 13/07/2019). Ayrıca belediyeler, ticaretin geliştirilmesi, fabrika yatırımlarına destek
sağlanarak bölgeye çekilmesi, kültür ve sanat etkinlikleri ile belediyenin tanıtılması ve hem ticaretin
canlandırılması hem de turizm sayesinde bölgenin istihdamının arttırılmasına katkı sağlamaya
çalışmaktadır.
Türkiye’de belediyeler 1990’ların ortalarına kadar sadece alt yapı, ulaşım, içme suyu, çöplerin
toplanması, yol, kaldırım gibi yerel kamu hizmetlerini yerine getirmeye çalışmışlardır. Başta mali
imkansızlıklar olmak üzere çeşitli sebeplerle kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında
pek rol almamışlardır. Ancak 1990’ların ortalarından itibaren gelirleri artan özellikle de bazı
büyükşehir belediyeleri, hem eğitim ve kültür düzeyi yükselen ve bu nedenle daha fazla kentsel
sosyal hizmet isteği artan nüfusun taleplerini karşılamak, hem de göçle gelen ve her geçen gün
yoksullaşan kentli kitlelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sosyal belediyecilik faaliyetlerine
bütçelerinden daha fazla kaynak ayırmaya başlamışlardır. Bu dönemde sadece sosyal belediyeciliğe
ayrılan bütçede bir değişiklik olmamış aynı zamanda sosyal belediyeciliğin içeriğinde de bir değişim
yaşanmıştır. Başlangıçta sadece yoksul, kimsesiz, engelli ve yaşlı bireylere yemek ve elbise temin
edilmesi şeklindeki sosyal belediyecilik anlayışı, engelli merkezleri ile istihdam merkezlerinin
kurulması, mesleki eğitim ve beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesi şekline dönüşmüştür.
Böylelikle belediyeler, ekonomi, sağlık, eğitim alanında, yoksulluk ve işsizlikle mücadelede önemli
bir rol üstlenmeye başlamıştır (Ersöz, Erişim Tarihi: 10/08/2019; Toprak ve Şataf, 2009). Bu
çerçevede günümüzde belediyeler, işsizliğin önlenmesi ve istihdamın arttırılabilmesi için gerek
sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerekse kendi kanunlarındaki bazı görevlerden hareketle
birçok faaliyet yürütmektedirler.

3.2. İstihdamın Arttırılmasına Yönelik Belediyelerin Faaliyetleri
Günümüzde belediyeler işsizliğin önlenmesi ve istihdamın arttırılmasına yönelik çeşitli faaliyetler
yürütmektedir. Bu faaliyetlerden bazıları yeni olmakla birlikte, bazıları daha eski dönemlerden
itibaren gerçekleştirilmektedir. Elbette ki işsizliğin önlenmesi ve istihdamın arttırılmasına yönelik
bu faaliyetleri bütün belediyelerin gerçekleştirebildiğini söylemek mümkün değildir. Ancak son
dönemde özellikle büyükşehir belediyeleri ile geliri yüksek diğer belediyelerin bu faaliyetleri
yürütmeye çalıştıklarını söylemek mümkündür.
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3.2.1. Meslek Edindirme ve Beceri Kursları
Belediyeler tarafından gerçekleştirilen meslek edindirme ve beceri kurslarının işsizliğin önlenmesi
ve istihdamın arttırılması noktasında son derece önemli bir işlevi yerine getirdiğini söylemek
mümkündür. Çünkü ülkemizdeki istihdama ilişkin en temel sorunlardan birisi vasıfsız birey sayısının
oldukça yüksek olmasıdır. Bir diğer ifadeyle “ne iş olsa yaparım” diyen kişi sayısının son derece
yüksek olmasıdır. Doğal olarak personel arayan işverenler, vasıfsız olan yani belli bir alanda mesleki
bilgi ve becerisi olmayan bireyleri istihdam etmemektedir. Bu da sonuç olarak istihdam ve işsizlik
üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Nitekim bu durum onuncu kalkınma planında da ele alınmış
ve işgücünün eğitim düzeyinin yükseltilerek istihdam edilebilirliğinin arttırılması ve işgücü
piyasasının talep ettiği becerilerin kazandırılabilmesi için hayat boyu öğrenme faaliyetlerine önem
verilmesi gerektiği ifade edilmiştir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013). Kalkınma Bakanlığı tarafından
hazırlanan İstihdam ve Çalışma Hayatı Özel İhtisas Komisyonu Raporunun (2014) sonuç bölümünde
de bu konu vurgulanmış ve açık iş arzının her geçen gün büyümesine rağmen, işsiz sayısında da artış
yaşandığı, işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli insanları bulamamaktan şikayetçi olduğu, bu
sebeple işgücü piyasasının en temel sorunlarımın başında, işgücünün eğitim ve beceri düzeyinin
piyasanın talepleri ile uyumlu olmamasının geldiği ifade edilmiştir. Bugün istihdam edilebilirliği
arttırmanın en önemli yönteminin işgücünün niteliğinin arttırılmasından geçtiği tüm dünyada kabul
görmüş ve bu sebeple mesleki eğitim programlarına daha fazla ağırlık verilmeye başlanmıştır
(Germir, 2013).
Belediyeler tarafından gerçekleştirilen meslek edindirme ve beceri kursları hayat boyu öğrenme
ilkesinden hareketle ortaya çıkmışlardır. Bu kursların temel amacı; vatandaşlarının kişisel
birikimlerini yükselterek ve belli bir alanda mesleki bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlayarak
istihdam edilebilirliklerini arttırmak ve böylelikle gelir elde etmelerine katkıda bulunmaktadır.
Böylelikle bir konuda uzmanlık edinen, belli bir bilgi ve beceri kazanan bir kişi çok daha kolay bir
biçimde iş bulabilme imkanına sahip olabilmektedir. Kısacası belediyeler yürüttükleri meslek
edindirme ve beceri kursları sayesinde bireylerin daha donanımlı ve nitelikli olmalarını sağlayarak
hem piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve kalifiye personelin yetiştirilmesine katkı sunmakta hem
de bireylerin istihdam edilebilme olasılıklarını arttırarak işsizliğinin önlenmesine katkıda bulunmaya
çalışmaktadır.
Belediyeler tarafından düzenlenen bu kurslar vatandaşlarına ücretsiz olarak sunulmaktadır. Her ne
kadar bu kurslara katılım için vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmıyor olsa da, belediyelerin bu
kursları düzenlenebilmesi ve vatandaşlarına sunulabilmesi için kayda değer bir bütçeye ihtiyaç
duydukları ortadadır. Türkiye’deki belediyeler mali açıdan incelendiğinde belediyelerin önemli bir
bölümünün mali güçsüzlüklerle karşı karşıya olduğu görülmektedir. Belediyelerimizin önemli bir
bölümü mali sıkıntılar sebebiyle kanunlarla kendisine verilen kentsel hizmetleri dahi güçlükle yerine
getirebilmektedir. Bu sebeple sosyal belediyecilik içerisinde yer alan meslek edindirme ve beceri
kurslarının daha çok geliri yüksek ve mali imkanları geniş olan büyükşehir belediyeleri tarafından
gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür.
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Tablo 2: 1. Gurup Büyükşehir Belediyelerindeki Meslek Edindirme Kursları
Büyükşehir Beld.

Hayat Boyu
Öğrenme
Merkezi

Meslek ve Teknik Edindirme Kursları

İSTANBUL

VAR

İSMEK

ANKARA

VAR

BELTEK

İZMİR

VAR

MESLEK FABRİKASI
İSTİHDAMI GELİŞTİRME VE DESTEKLEME BİRİMİ

BURSA

VAR

BUSMEK

ADANA

YOK

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

ANTALYA

VAR

ASMEK

SAKARYA

VAR

SAMEK

KOCAELİ

VAR

KO-MEK

GAZİANTEP

VAR

GASMEK

DİYARBAKIR

VAR

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

ERZURUM

VAR

ESMEK

ESKİŞEHİR

VAR

ESMEK

KONYA

VAR

KOMEK

KAYSERİ

VAR

KAYMEK

SAMSUN

YOK

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

MERSİN

YOK

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

Tablo 3: 2. Gurup Büyükşehir Belediyelerindeki Meslek Edindirme Kursları
Büyükşehir Beld.

Hayat
Boyu
Öğrenme
Merkezi

Meslek ve Teknik Edindirme Kursları

AYDIN

YOK

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

MALATYA

VAR

MABESEM

TRABZON

YOK

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

MARDİN

VAR

MARMEK

MUĞLA

YOK

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

ORDU

VAR

ORMEK

VAN

YOK

MESLEK KURSLARI

BALIKESİR

VAR

BALMEK

MANİSA

VAR

MASMEK

DENİZLİ

VAR

DENMEK

TEKİRDAĞ

VAR

TEMEK

KAHRAMANMARAŞ

VAR

KAMEK

HATAY

VAR

HATMEK

ŞANLIURFA

YOK

İSTİHDAM ODAKLI MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI
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Tablo 2’de 2012 yılı öncesinde var olan 16 büyükşehir belediyesi ve bu belediyelerin meslek
edindirme kurs merkezleri yer almaktadır. Tablo 3’de de 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun
sonrasında büyükşehir belediyesi olan 14 büyükşehir belediyesi yer almaktadır. Tablo 2 ve 3’den de
açıkça görüleceği üzere büyükşehir belediyelerinin tamamında meslek edindirme ve beceri kursları
gerçekleştirilmektedir. 30 büyükşehir belediyesinin 22’sinde meslek edindirme ve beceri kurslarının
düzenlenebilmesi için doğrudan bir merkez kurulmuştur. Bütün kurslar bu merkez tarafından
gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan 8 büyükşehir belediyesinde ise meslek edindirme kurslarının
düzenlendiği ancak bu kurslar için bir merkez kurulmadığı görülmektedir.
Meslek edindirme ve beceri kurslarının ilk ortaya çıkışı 1990’lara dayanmaktadır. 1995-1996
yıllarında ilk meslek edindirme ve beceri kursları Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde
başlamıştır. 2000 sonrasında da diğer büyükşehir belediyelerinde vatandaşlarına yönelik bu tür
kurslar düzenlenmeye başlamıştır (Bağlan ve Yardımcıoğlu, 2017). Her ne kadar bugün büyükşehir
belediyelerinin tamamında meslek edindirme ve beceri kursları gerçekleştiriliyor olsa da bunlar
içerisinde en büyüğü ve en fazla vatandaşa ulaşanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
gerçekleştirilen kurslardır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1996 yılında hayata geçirilen İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK), ilk yıl 3 merkezde, 3 branşta, 141 öğrenci ile
eğitimlerine başlamıştır. Bugün İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında 242 merkezde, 752 programla
eğitimlerine devam etmektedir (İSMEK Haber Bülteni, 2019).
Grafik 1: İSMEK Eğitimlerinin Dağılımı
İSMEK EĞİTİMLERİNİN DAĞILIMI
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Kaynak: İSMEK Eğitim Öğretim Dönemi Branş Rehberleri, https://ismek.ist/tr/yayinlarimiz.aspx#
Erişim Tarihi: 10/07/2019.
Kurulduğu 1996 yılından bu güne kadar yaklaşık 6 milyon İstanbullu bu eğitimlere katılmak için
başvuruda bulunmuş ve yaklaşık 3,5 milyon İstanbullu İSMEK tarafından düzenlenen bu kurslardan
yararlanmıştır (İSMEK Haber Bülteni, 2019).
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Tablo 4: Yıllara Göre İSMEK Eğitimlerine Katılan Kişi Sayıları
Eğitim Dönemi

Kişi Sayısı

Eğitim Dönemi

Kişi Sayısı

1996-1997

141

2008-2009

233.013

1997-1998

4.956

2009-2010

182.582

1998-1999

6.265

2010-2011

191.000

1999-2000

9.700

2011-2012

216.500

2000-2001

2.521

2012-2013

225.866

2001-2002

12.617

2013-2014

221.367

2002-2003

15.000

2014-2015

227.935

2003-2004

18.800

2015-2016

251.988

2004-2005

40.392

2016-2017

284.948

2005-2006

119.389

2017-2018

347.302

2006-2007

156.237

2018-2019

260.591

2007-2008

199.723

Toplam Kişi

3.228.869

Kaynak: İSMEK Haber Bülteni, 2019.
Tablo 4 incelendiğinde özellikle 2005-2006 eğitim döneminden itibaren katılımcı sayılarında önemli
bir yükseliş olduğu dikkati çekmektedir. Katılımcı sayılarındaki bu hızlı yükseliş bir tesadüf değildir.
Zira 2004 yılında 1984 tarihli 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu yerini 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanununa bırakmıştır. 5216 sayılı kanun Büyükşehir Belediyelerine sosyal
belediyecilik alanında daha geniş imkanlar sunduğu ve daha fazla görev ve yetki verdiği için bu
dönemden sonra düzenlenen kurslar çok daha etkin bir biçimde vatandaşlara sunulabilmiş, bu da
katılımcı sayılarını önemli ölçüde etkilemiştir.
Dünyada ve Türkiye’de kadın istihdamının düşüklüğü ve yine kadın işsizlik oranının yüksek olduğu
görülmektedir. Bu durumun birçok sebebi olmakla birlikte, temel sebeplerden birisi kadınların yeteri
düzeyde eğitim olanaklarına erişememesi bu sebeple de eğitim, mesleki bilgi ve beceri düzeyinin
düşük olmasıdır. TUİK istatistiklerinde de bu durum kendini göstermekte ve kadının eğitim düzeyi
arttıkça işgücüne katılım oranı da artmaktadır (Kasapoğlu ve Murat, 2018a; Genç ve Vural, 2018).
Türkiye’deki kadın istihdam oranının düşüklüğü, toplam işgücüne katılım oranının bu kadar düşük
olmasının temel nedenlerinden birisi olarak gösterilmektedir. Bu nedenle genel işgücü katılım
oranının arttırılabilmesi için, düşük olan kadın istihdam oranının hızla arttırılması gerekmektedir
(T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014). İSMEK tarafından 2018-2019 eğitim döneminde gerçekleştirilen
kurslara katılan kişilerin %80’ini kadınların oluşturduğu göz önüne alındığında bu kursların önemi
bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Zira bu kurslar sayesinde kadınların bir konuda mesleki bilgi
edinmeleri ve beceri sahibi olmaları sağlanmakta ve böylelikle istihdam edilebilme olasılıkları
artmaktadır (İSMEK Haber Bülteni, 2019).
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Grafik 2: 2018-2019 Eğitim Döneminde İSMEK Kurslarına Katılan Kişilerin Katılma
Nedenleri
Kişilerin Eğitimlere Katılma Nedenleri

Sosyal Çevre
Edinmek
Kişisel
13%
Yeteneklerini
Geliştirmek
27%

İstihdam

İstihdam
60%

Kişisel Yeteneklerini Geliştirmek

Sosyal Çevre Edinmek

Grafik 2’de İSMEK tarafından 2018-2019 eğitim döneminde gerçekleştirilen kurslara katılan
kişilerin katılma nedenleri verilmektedir. Katılımcıların % 59,93’ü gibi önemli bir bölümü ekonomik
hayata dahil olabilmek için eğitimlere katılmaktadır. Diğer taraftan katılımcıların % 27,53’ü sanat,
müzik, spor gibi alanlardaki yeteneklerini geliştirebilmek için, % 12,54’ü de sosyal çevre
edinebilmek için İSMEK eğitimlerini tercih etmektedir (İSMEK Haber Bülteni, 2019).
Grafik 3: 2018-2019 Eğitim Döneminde İSMEK Kurslarına Katılan Kişilerin Eğitim
Düzeyleri
Eğitimlere Katılan Kişilerin Eğitim Düzeyleri
Okur-Yazar
İlköğretimOlanlar
24%
1%

Üniversite
45%

Lise
30%

Üniversite

Lise

İlköğretim

Okur-Yazar Olanlar

Grafik 3’de 2018-2019 eğitim dönemindeki katılımcıların eğitim düzeyleri verilmektedir.
Katılımcıların % 44,35’i üniversite mezunlarından oluşmaktadır. Lise mezunu olan katılımcıların
oranı % 30,11 iken, İlköğretim mezunu olan katılımcıların oranı ise % 23,93’tür. Katılımcıların %
0,85’lik dilimi ise okur-yazar olanlardan meydana gelmektedir. Türkiye’deki üniversite mezunu
gençler arasındaki işsizlik oranının yüksekliği dikkate alındığında, bu kursların gerçekten de
istihdam ve işsizlik noktasında tercih edilen merkezlerden olduğu ortaya çıkmaktadır (İSMEK Haber
Bülteni, 2019).
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3.2.2. İstihdam/Kariyer Merkezleri
Belediyelerin istihdama yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerden bir diğeri de İstihdam/kariyer
merkezlerinin hayata geçirilmesidir. İstihdam/kariyer merkezleri işsizliğin en temel sebeplerinden
birisi olan iş arayan ile personel arayan işveren arasındaki iletişimsizliği ortadan kaldırmaya
odaklanmış ve iş arayan ile işveren arasında bir nevi köprü olmayı amaçlamıştır. Personel arayanlar
ile iş arayanları bir araya getiren bu merkezler işsizliğin azaltılmasında ve istihdamın arttırılmasında
böylelikle önemli bir rol üstlenmektedir.
Resim 1’de bu amaçla açılmış bir istihdam merkezinin resmi internet sitesinin ekran görüntüsü yer
almaktadır. Resimden de görüleceği üzere çalışmak için iş arayan vatandaşlar, “İş Arıyorum”
sekmesinden özgeçmişlerini oluşturabilmektedirler. Yine personel arayan firmalar da “Personel
Arıyorum” sekmesinden girerek ilgili alanları doldurmakta ve ihtiyaç duyduğu personeli
tanımlayabilmektedir. Bu sayede iş ve işçi arayanların bir araya getirilmesi sağlanarak istihdamın
arttırılmasına katkı sağlanmaktadır. Yine resim 1’den de görüleceği üzere istihdam merkezi
kurulduğu 2014 yılından bu güne kadarki yaklaşık 5 yıllık süreçte 10.285 kişinin istihdam edilmesini
sağlamıştır. Hem iş arayanların hem de personel arayan işverenlerin böyle bir sisteme henüz alışık
olmadıkları da göz önüne alındığında bu sayının hiç de azımsanmayacak bir sayı olduğunu söylemek
mümkündür.
Resim 1: İstihdam Merkezi Örneği (Üsküdar İstihdam Merkezi)

Diğer taraftan belediyelerin istihdam/kariyer merkezleri aracılığıyla istihdama sağladıkları bu katkı
sadece
İstanbul’un
bir
ilçesinden
örnek
uygulama
olarak
verilmiştir
(https://www.uskudaristihdam.com/w/uskudar/ (Erişim Tarihi: 13/07/2019). Tablo 5’de Türkiye’nin
üç büyük ili olan İstanbul, İzmir ve Ankara’nın ilçeleri ele alınmış ve hangi ilçe belediyelerinde
istihdam/kariyer merkezi olduğu listelenmiştir.
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Tablo 5: İstanbul, İzmir ve Ankara’daki İlçe Belediyelerinin İstihdam/Kariyer Merkezleri
İSTANBUL
İlçeler

İstihdam/Kariyer Merkezi

İlçeler

İstihdam/Kariyer Merkezi

Arnavutköy

İstihdam Merkezi

Fatih

Kariyer Merkezi

Ataşehir

Kariyer ve İstihdam Merkezi

Gaziosmanpaşa

İstihdam Merkezi

Avcılar

Bölgesel İstihdam Ofisi

Güngören

Kariyer Merkezi

Bağcılar

Kariyer Merkezi

Kadıköy

Engelsiz İş ve İstihdam Merkezi

Bakırköy

Bölgesel İstihdam Ofisi

Kağıthane,

Kariyer ve İstihdam Merkezi

Başakşehir

İstihdam ve Kariyer Merkezi

Kartal

Kariyer Merkezi

Bayrampaşa

Kariyer Merkezi

Küçükçekmece

İstihdam Merkezi

Beşiktaş

İstihdam Merkezi

Pendik,

İstihdam Masası Hizmeti

Beylikdüzü

Kariyer Merkezi

Sancaktepe

Kariyer Merkezi

Beyoğlu

İstihdam Merkezi

Silivri

Kariyer ve İstihdam Ofisi

Büyükçekmece

Uluslararası Yeşil Girişimcilik ve
İstihdam Merkezi

Sultangazi

Kariyer Merkezi

Beykoz

Kariyer Merkezi

Tuzla

Kadın İstihdam
Merkezi

Esenler

Kariyer Merkezi

Ümraniye

İstihdam Merkezi

Esenyurt

İstihdam Merkezi

Üsküdar

İstihdam Merkezi

Eyüpsultan

İş ve Kariyer Geliştirme Birimi

ve

Kariyer

İZMİR
İlçeler

İstihdam/Kariyer Merkezi

İlçeler

İstihdam/Kariyer Merkezi

Aliağa

İstihdam Ofisi

Çiğli

İş ve İstihdam Birimi

Bornova

Kurulacak

Güzelbahçe

Kurulacak

Buca

İstihdam Masası

Seferihisar

CV Bankası

ANKARA
İlçeler

İstihdam/Kariyer Merkezi

İlçeler

İstihdam/Kariyer Merkezi

Çankaya

İş ve İstihdam Merkezi

Mamak

İstihdam ve Girişim Ofisi

Kahramankazan

İstihdam Merkezi

Polatlı

İstihdam Merkezi

Kaynak: Tablo, İnternet üzerinden tarama yöntemi ile oluşturulmuştur. Belediyeler ile
görüşme yapılmamıştır.
Tablo 5’de İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinde yer alan ilçe belediyeleri ele
alınmıştır. Toplamda İstanbul’da 39, Ankara’da 25 ve İzmir’de 20 ilçe belediyesi incelenmiş ve bu
belediyelerde doğrudan istihdam/kariyer merkezi veya buna benzer bir birimin olup olmadığı
araştırılmıştır. Tablo 5’den de görüleceği üzere İstanbul’un 39 ilçe belediyesinin 29’unda
istihdam/kariyer merkezi kurulmuş, 10’unda ise buna benzer bir birim henüz kurulmamıştır. İzmir’in
20 ilçesinden sadece 4’ünde İstihdam/kariyer merkezi kurulmuş, 2’sinde kurulması yönünde karar
alınmış ve geriye kalan 14 ilçe belediyesinde ise henüz böyle bir birim kurulamamıştır. Başkent
Ankara’da ise 25 ilçe belediyesinin sadece 4’ünde istihdam/kariyer merkezi kurulmuş, geriye kalan
21 ilçe belediyesinde ise henüz kurulamamıştır. Bu noktada İstanbul’un açık ara önde olduğu
gözlemlenmektedir. Gerçekten de İstanbul gerek meslek edindirme ve beceri kursları konusunda,
gerekse istihdam/kariyer merkezi konusunda oldukça ileri bir noktadadır. Bu yönüyle de istihdamın
arttırılmasına en önemli katkıyı sağlayan il konumundadır. İzmir, Ankara’ya göre nispeten daha iyi
durumdadır. En azından kurulacak olanları da dikkate aldığımızda toplam ilçe belediyelerinin
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1/3’ünde istihdam/kariyer merkezi kurulmuştur. Ankara ise henüz bu konuda işin başındadır.
Ankara’nın toplam ilçe belediyelerinin % 16’sında istihdam/kariyer merkezi bulunmaktadır.
Elbette ki her bir belediyenin istihdama katkısı aynı oranda değildir. Bazı belediyeler daha az katkı
sağlarken bazı belediyeler daha fazla katkı sağlamaktadır. Yine bazı belediyelerde de böyle bir
merkezin olmadığı görülmektedir. Ancak Türkiye’de yaklaşık olarak 1397 1 belediye olduğu
düşünüldüğünde, belediyeler tarafından hayata geçirilen bu uygulamanın istihdamın arttırılmasına
bir nebze olsa da katkı sağlayacağı açıktır. Üstelik böyle bir merkez için belediyelerin, meslek
edindirme ve beceri kurslarında olduğu gibi, bütçelerinden ciddi bir kaynak ayırmalarına da ihtiyaç
yoktur. Bu sebeple, çok küçük olan belediyelerimizin haricindeki, neredeyse bütün belediyeler
tarafından kolaylıkla hayata geçirilebilir ve istihdamın arttırılmasına önemli bir destek sağlanabilir.

3.2.3. İstihdam Fuarları
İşsizliğin önlenmesi ve istihdamın arttırılmasına yönelik belediyeler tarafından gerçekleştirilen bir
diğer etkinlik de istihdam fuarlarıdır. İstihdam fuarlarının temel amacı, iş arayanlar ile işverenleri
aynı çatı altında buluşturmaktır. Bu sayede bir taraftan işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli
kalifiye eleman teminine yardımcı olunmakta, diğer taraftan da özellikle gençler olmak üzere
çalışabilecek güçte ve istekte olan kişilerin yeni iş fırsatlarından haberdar olmaları, belki de istihdam
edilmeleri sağlanmaktadır. İstihdam fuarlarının bazıları doğrudan belediyeler tarafından
gerçekleştirilirken, bazıları da belediyeler, İŞKUR, Üniversiteler, Sanayi ve Ticaret Odaları gibi
kurum ve kuruluşların işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Örneğin 4-6 Nisan 2019 tarihleri arasında
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik
Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası işbirliğinde “Burası Kocaeli, Bu Fuarda
İş Var” temalı istihdam fuarı düzenlenmiştir (İŞKUR, https://www.iskur.gov.tr/duyurular/4-6-nisan2019-kocaeli-insan-kaynaklari-istihdam-fuari-ve-kariyer-gunleri/, Erişim Tarihi: 13/07/2019).
Benzer bir diğer istihdam fuarı da Elazığ’da düzenlenmiştir. Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi,
Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR işbirliğinde “Elazığ İş ve İstihdam Fuarı” düzenlenmiştir
(https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hBDpLJrXnqkJ:https://www.elazig.bel.t
r/elazig-is-ve-istihdam-fuarina-yogun-ilgi-haber-3576+&cd=3&hl=tr&ct=clnk&gl=tr.,
Erişim
Tarihi: 13.07.2019).
Bu tür istihdam fuarları düzenleyen belediyelerden birisi de İstanbul Pendik Belediyesidir. Öyle ki
Pendik Belediyesinin “Bu Fuarda İş Var” temasıyla üç ayda bir olmak üzere yılda dört kez bu tür
fuarları düzenlediği görülmektedir. 2017 yılının Şubat ayında düzenlenen İstihdama yönelik 8.
organizasyonda, iş aramak amacıyla fuara katılan katılımcılardan 114’ünün bir işe yerleşerek
istihdam edildiği ifade edilmektedir. Bu durum, istihdam fuarlarından beklenilen sonucun kısmen de
olsa elde edildiğini göstermektedir (https://www.pendik.bel.tr/haber/detay/bu-fuarda-is-var). Yine
İstanbul Tuzla Belediyesi, İŞKUR, İstanbul Anadolu Yakası OSB ve Tuzla Marina işbirliğinde
İstihdam Fuarı düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen iki istihdam fuarı organizasyonunda 185 firma 5.410
açık
iş
pozisyonu
için
24.274
iş
başvurusu
almıştır
(https://www.tuzla.bel.tr/icerik/800/6081/tuzlanin-en-kapsamli-istihdam-seferberligi.aspx, Erişim
Tarihi: 13/07/2019). Bu örneklere Bursa, İzmir, Ordu, Malatya vb. belediyeleri de ekleyebiliriz.
Başlangıçta birkaç belediye ile başlayan istihdam fuarları bugün neredeyse bütün büyükşehir
belediyeleri ve olanakları müsait olan diğer bütün belediyeler tarafından düzenlenmeye başlamıştır.
Elbette ki bu istihdam rakamları hedeflenen istihdam rakamlarının oldukça uzağındadır. Ancak
belediyeler tarafından düzenlenen istihdam fuarları da oldukça yeni bir uygulamadır. Bu sebeple bu
fuarlara katılan firma sayıları da oldukça yetersizdir. Bu uygulamaların her geçen gün yaygınlaşması
ve daha bilinir olması durumunda hem işveren hem de iş arayan katılımcı sayılarında istenilen
rakamlara ulaşılabilir. Böylelikle istihdam fuarlarının da toplam istihdama az da olsa katkı
sağlayacağını söylemek mümkündür.

30 büyükşehir Belediyesi, 51 İl Belediyesi, 519 Büyükşehir İlçe Belediyesi, 400 Büyükşehir dışındaki İllerdeki İlçe Belediyesi, 397
Belde Belediyesi.
1
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SONUÇ
İşsizlik ve istihdamın, günümüzün en önemli konularından birisi olduğu ve bu sebeple ülkelerin
gündemlerinde sürekli olarak yer tuttukları herkes tarafından kabul edilmektedir. Türkiye’de de
özellikle son dönemde işsizlik oranlarındaki artış bu konuyu çok daha tartışılır bir hale getirmiştir.
İşsizliğin önlenebilmesi ve istihdamın arttırılabilmesi adına birçok çalışmanın yürütüldüğü, ancak bu
çalışmaların çoğunluğunun merkezi yönetim kuruluşu olan İŞKUR tarafından gerçekleştirildiği
görülmektedir. Böyle olmakla birlikte yerel yönetim birimi olan belediyeler de işsizlik ve istihdam
konusunda meslek edindirme ve beceri kurslarının düzenlenmesi, istihdam/kariyer merkezlerinin
açılması, istihdam fuarlarının düzenlenmesi gibi çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. Üstelik bu
çalışmaların başlangıcı 1990’lara kadar da geriye gitmektedir. Her ne kadar belediyelerin işsizlik ve
istihdama yönelik bu faaliyetleri 1990’larda başlamış olsa da, özellikle 2000 sonrasında hızla
yaygınlaştığı görülmektedir. Diğer taraftan işsizlik ve istihdama yönelik bu faaliyetlerin bütün
belediyeler tarafından gerçekleştirilemediğini de hemen söylemek gerekmektedir. Çünkü
vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan bu faaliyetler için bütçeden önemli bir kaynağa ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu sebeple günümüzde bu faaliyetlerin daha çok büyükşehir belediyeleri ile geliri
yüksek diğer belediyeler tarafından yapıldığı görülmektedir. Yine bu noktada işsizlik ve istihdama
yönelik yürütülen faaliyetlerde İstanbul’un başı çektiğini ve diğer belediyelere öncülük yaptığını
söylemek gerekmektedir. Bu sebeple günümüzde gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gerekse
İstanbul’daki ilçe belediyelerinin işsizlik ve istihdam konusunda merkezi yönetime önemli bir destek
sağlamakta olduğu söylenebilir. Ancak bu konuda belediyelerin daha etkin olabilmeleri ve daha fazla
katkı sağlayabilmeleri için belediyelere yönelik yasal düzenlemelerde de bu konuya yer verilmesi
daha doğru olacaktır.
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GENÇ İŞSİZLERİN İSTİHDAMINDA MUĞLA İŞKUR’UN AKTİF
İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARININ ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF MUĞLA İŞKUR'S ACTIVE LABOR MARKET
POLICIES IN EMPLOYMENT OF YOUTH UNEMPLOYMENT
Hilmi ETCİ1

Mehmet AVCI 2

Semih ÇAĞAN3

ABSTRACT
Unemployment is one of Turkey's most important socio-economic problems which are highlighted
in many studies. Considering that the unemployment problem is a structural problem and the
unemployment rate is above 10%, the importance of the issue emerges once again. The youth
unemployment rate is 25.2% by Turkey Statistical Institute 2019/March data. Considering youth
unemployment rates, it is necessary to solve the problems caused by unemployment, to increase
employment and to implement policies to ensure full employment. Active labor market policies are
aimed at increasing labor demand and preventing unemployment. Vocational education, retraining,
manpower planning, labor mobility and flexibility of working conditions are among these measures.
Within the scope of the study, active labor market policies applied by İŞKUR is stated. In addition,
in the case of Muğla, the effects of İŞKUR on the youth unemployment will be analyzed. For this
purpose, data obtained from the annual statistical bulletins published by İŞKUR will be interpreted.
The effects of active labor market policies on the role of youth unemployment reduction is questioned
in the case of Muğla İŞKUR.
Key words: Youth unemployment, İŞKUR, Active labor market policies.
ÖZET
Türkiye’nin en önemli sosyo-ekonomik sorunlarından biri olan işsizlik birçok çalışmada üzerinde
durulan konular arasında yer almaktadır. İşsizlik sorunun yapısal bir sorun olarak bulunduğu ve genel
işsizlik oranlarının %10’unun üzerinde olduğu düşünüldüğünde konunun önemi bir kez daha ortaya
çıkmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu 2019/Mart verilerine göre genç işsizlik oranı %25,2 olarak
belirtilmektedir. Genç işsizlik oranları düşünüldüğünde işsizliğin meydana getirdiği sorunların
çözülmesi, istihdamın artırılması ve tam istihdamın sağlanmasına yönelik politikaların uygulanması
gerekliliği ortadadır. Aktif işgücü piyasası politikaları, işgücü talebini arttırmaya ve işsizliği
önlemeye yöneliktir. Mesleki eğitim, yeniden eğitim, insangücü planlaması, işgücü hareketliliğinin
sağlanması ve çalışma koşullarının esnekleştirilmesi bu önlemlerin başında gelmektedir. Çalışma
kapsamında İŞKUR tarafından uygulanan aktif işgücü politikalarının neler olduğu belirtilmektedir.
Ayrıca Muğla örneğinde genç işsizlerin istihdamında İŞKUR’un etkilerinin neler olduğu analiz
edilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla İŞKUR tarafından yayınlanan yıllık istatistik bültenlerinden
elde edilen veriler yorumlanmaktadır. Uygulanan aktif işgücü piyasası politikalarının genç işsizliği
azaltıcı rolünün etkileri Muğla İŞKUR özelinde sorgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Genç işsizlik, İŞKUR, Aktif işgücü piyasası politikaları.
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1. GİRİŞ
Hayatın en kritik dönemlerinden birisi olan gençlik çağında birey çocukluktan uzaklaşarak
yetişkinliğin sorumluluğunu almanın tedirginliğini yaşadığı bir sürece girmektedir. Yetişkin rolünü
üstlenmesiyle yaptıkları seçimler doğrultusunda ileriki hayatına ilişkin beklenti ve isteklerini
gerçekleştirmek için ilgi ve yeteneklerini karşılayan bir meslek seçecektir. Bu dönemde gençlerin
zihinlerini meşgul eden konu hayatını hangi meslekle sürdüreceğine ilişkindir (Sarıkaya ve Khorshid,
2009: 394). Bu düşünce yanında özellikle yüksek işszilik oranlarının olduğu ülkemiz gibi gelişmekte
olan ülkelerde gençlerin hangi mesleği seçeceğinin yanında seçecekleri mesleklere ilşkin işgücü
piyasasında herhangi bir iş bulabileçcekleri hususu da önem arz etmektedir. İşsizlik sorunu, alınan
tüm ekonomik ve sosyal politika önlemlerine rağmen içerisinde bulunduğumuz yüzyılın önemli
sorunları arasında yer almakla birlikte teknolojik gelişmelerini erken tamamlamış ülkelerin bu sorunu
getirdiği olumsuzlukları gidermede veya bu sorunu en aza indirmede önemli adımlar attığı
görülmektedir. Çünkü işsizliğin neden olduğu toplumsal sorunlardan dolayı gelişmişlik düzeyine
bakılmaksızın tüm dünyada tedbir alınmasını gerekli kılmaktadır. Küresel bir sorun olarak görülen
işsizlik, nedenleri açısından farklılıklar arz etmesine rağmen tüm ülkelerin başlıca kaygısı olmakta
ve artık ekonomik büyümeye rağmen beklenen istihdam yaratılamamaktadır. Ülkelerin gelişmişliği
sahip oldukları işgücüne ve bireyin niteliklerine uygun istihdam olanakları sağlayabilmesine bağlı
bulunmaktadır. Başka bir deyişle sahip olunan insan kaynaklarının en etkin şekilde
kullanılabilmesini ifade etmektedir (Durak ve Kaya, 2014: 55; Cengizçetin vd., 2014-2015: 33).
Genç işsziliği olarak tanımlanan 15-24 yaş aralığındaki gençlerde işsizlik oranlarının ileriki yştaki
bireylere oranla yüksek olması Türkiye’de önde gelen ekonomik sorunlar arasında gösterilmektedir.
Bu oranların yüksekliği gençler üzerinde kaygı düzeyini arttırıcı bir rol oynarken sağlık ve sosyal
çöküntü gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Mayıs/2019 TÜİK verileri incelendiğinde bir
önceki yılın aynı dönemine göre toplam işsizlik oranı %3,1 artarak %12,8 seviyesinde; genç
bireylerin işsizlik oranları ise %3,4’lük bir artış göstererek %23,3 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlara
göre yaklaşık her 4 gençten 1’inin işsiz olduğunu görülmektedir. Ayrıca istihdam güvencesi
olmaması, kayıtdışı istihdam oranlarının oldukça yüksek olmasının sonucu sosyal güvelikten yoksun
işlerde çalışılmak zorunda kalınması işsizlik tehdidi altındaki genç nüfusun büyüklüğünü
kanıtlamaktadır. Bu yüzden işsizilik sorunun yaş gruplarına göre incelenmesi işsizlikle müacedele
politikalarının belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Devletlerin asli görevleri arasında
gösterilen işsizliğin olumsuz koşullarının giderilmesi noktasında siyasi otoriteler gerekli istihdam
olnaklarını oluşturmakla sorunlu tutulmaktadırlar. İşgücü piyasalarına aktif veya pasif politikalar ile
müdahale ederek bu sorumluluk yerine getirilmeye çalışılmaktadır (Kasapoğlu ve Murat, 2018: 486).
İşsizlikle mücadele izelenen bu politikaları 7 grup altında toplamak mümkündür. Bunlar: (1)
kamunun eşleştirme ve danışmanlık hizmetleri, (2) mesleki eğitim, (3) sübvanse edilmiş istihdam,
(4) gençlere yönelik politikalar, (5) engellilere yönelik politikalar, (6) işsizlik sigortası ve (7) erken
emekliliktir. OECD’ye göre ilk beş politika aktif politikalarken; diğer ikisi pasif politikalardır.
Belirtilen uygulamalardan da anlaşılacağı üzere işsizlik durumunda gelir desteği sağlanmasına
yönelik olan politikalar pasif politikalar olarak değerlendilirken (Biçerli, 2005: 4); mevcut işgücünün
niteliklerini geliştirmek, istihdam olasılığını arttırmak ve genç işsizlik oranlarını düşürmek amacıyla
yürürlüğe konulanlar ise aktif politikalarıdır. Türkiye’de de işsizliğin olumsuz sonuçlarını genç
işgücü lehine değiştirebilmek için aktif istihdam politikaları mevcuttur. Bu politikalar Türkiye’de
kamu istihdam hizmeti vermekte olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yerine getirilmektedir.
Bu politikalar uzun süreli işsizliğin önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Ancak Kurum’un
uyguladığı politikalar istihdam alanında uygulamaya konulan çözümlerin kısa vadeli çözümler
olması, sektörel alanda işgücü taleplerine ilişkin açığı karşılayamaması; bilgi, iletişim ve hizmet
sektörlerine ilişkin bilgi toplumunun gereklerin uygun işgücünün yetiştirilmesi çalışmalarına yeterli
yer vermemesi gibi hususlarda eleştirilmektedir. Bu durumda ihtiyaç duyulan istihdamın önündeki
engel olarak gösterilmektedir (Akyıldız, 2019: 94).
Çalışma kapsamında Türkiye’deki genç işsizlik ortaya konulmakta ve aktif işgücü piyasası
politikalarının neler olduğu belirtilmektedir. Muğla İŞKUR özelinde uygulanan aktif işgücü piyasası
polikalarının genç işsizliğe olan etkisi sorgulanmaktadır.
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2. TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİK
Dünya genelinde hızlı nüfus artışının etkisi ile ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri işsizliktir.
İşsizlik bireylerin çalışma istek ve arzularından olmaları ile verilen cari ücret düzeyini kabul
etmelerine rağmen bir işe yerleşmemesi olarak tanımlanabilir. Bu tanım iktisadi anlamda işsizliğin
gayri iradi olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir. İşsizlik oranları nüfusun demografik yapısına göre
çeşitli alt başlıklarda incelenir. TÜİK işsizlik oranları sınıflandırmasında genç işsizliği 15-24 yaşları
arasında göstermektedir. Bu yaş aralığı ayrıca BM ve ILO gibi kuruluşların kabul ettiği yaş aralığıdır
(Çetinkaya, 2010: 46). 15-24 yaş aralığı ülkelerin genç nüfusları olarak da ifade edilmektedir.
Genç işsizlikle ilgili literatürde yapılan çalışmalardan Casson (1979)'a göre bir ekonomide işten
çıkarmaya gençlerden başlanmaktadır. Çünkü gençler işgücü içerisinde en az temel eğitime ve eksik
uzmanlaşmaya sahiptir. Hess vd. (1994)'e göre işgücünün nitelikli bir eğitim, sektöre uyumlu bilgi
ve beceri ile donatılmaları durumunda genç işsizliğin düşeceğini ifade etmektedirler. Hammer
(1993)'e göre ise ekonomideki yapısal dönüşümler örneğin teknolojik ilerleme işgücünün daha
yüksek vasıflı olmasını talep etmektedir. Ayrıca genç nüfusta ortaya çıkan niteliksel artışların işgücü
talebinin artışına yol açacağını ifade etmektedir. France ve Wiles (1997) ise ülkelerin gelişmesi ile
kas gücünün etkisini kaybettiğini ve genç nüfus içerisinde bilgi birikimi artıkça işsizlik oranının
azalacağını belirtmektedirler. Yapılan çalışmalar genç işsizliği temelinde yapısal, dönemsel ve
demografik unsurlara bağlı olarak açıklamaktadır. Yapısal çalışmalar ekonominin teknolojik, coğrafi
ve eğitim koşullarında görülen değişimlere işgücü arzının uyumunu kapsamaktadır. Dönemsel
unsurlar ise genç işsizliğin ekonomide görülen daralma ve genişleme dönemlerine bağlı olarak artış
ve azalışına vurgu yapmaktadır. Demografik unsurlar ise genç nüfusun eğitim seviyesi, kültür,
toplumsal değerleri gibi konuları incelemektedir.
Türkiye genç nüfus bakımından Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin başında gelmektedir. Türkiye'de
nüfus artış oranı Dünya Bankası verilerine göre 2017 yılında %1,54 olarak gerçekleşirken, bu oran
Almanya'da %0,42 olarak gerçekleşmiştir. Avrupa birliğinin en büyük üretim gücüne sahip olan
Almanya'ya kıyasla Türkiye hızlı bir nüfus artışı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan genç nüfusa
sahiptir. Genç nüfus içerisinde işsizlik oranlarına baktığımızda ise Türkiye, Avrupa Birliği
içerisindeki 28 ülkenin ortalamasının çok üstünde yer almaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde
genç işsizliğin cinsiyetlere göre uyumlaştırılmış ortalaması 2018 yılı sonu itibariyle %14,6 iken, bu
oran Türkiye ekonomisi içerisinde 2018 yılı sonunda %23,2'dir (https://ec.europa.eu/eurostat/
databrowser/view/teilm021/default/table?lang=en). Toplam işsizlik oranları itibariyle ise Avrupa
birliği ortalaması 2018 yılında %6,8 iken, Türkiye'de aynı yıl %11 olarak gerçekleşmiştir
(https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00203/default/table?lang=en).
Türkiye ekonomisinin 2000 yılından 2019 yılı başına kadar ortaya çıkan büyüme rakamlarının
ortalaması olarak yaklaşık %4,62'dir. Bu pozitif büyüme rakamlarına karşın ekonomide istihdam
yaratmada sıkıntılar yaşanmış ve işsizlik önemli bir sorun olarak kalmıştır. Milton Friedman
tarafından ortaya atılan doğal işsizlik oranı ülkeler arasında farklılık gösterse de %4,5-%5,5 bandında
kabul edilmiş bir orandır. Bu oran Türkiye ekonomisi içinde geçerli olup 2000'li yıllardan itibaren
bu orana işsizlik indirilememiştir.
2000 yılı sonrasında genç işsizlik oranlarının yer aldığı Tablo 1'e baktığımızda 15-24 yaş arasında
işsizlik oranının %10'un üzerinde 2016 sonrası ise %20'nin üzerinde olduğu görülmektedir. İşsiz
sayısı yıllar itibariyle dengeli bir seyir izlerken kriz yılı olan 2008 yılının etkileri 2009 yılında
görülmüştür. Bu yıl genç işsiz sayısı 1.126 bin kişi olmuştur. Aynı durum 2017 yılından itibaren
başlayan ticaret savaşları olarak adlandırılan dış ticaret rejimlerindeki regülasyon politikalarının
etkisi ile ortaya çıkan durumdur. Dünya genelinde görülen ekonomik yavaşlamada Türkiye'de genç
işsizliği artırıcı etki yapmıştır. Genç nüfusun işgücüne katılımı yıllar itibariyle artmıştır. Genç
nüfustaki istihdam edilenlerin sayısındaki artış işgücü piyasasına yeni girenlerin artışın az olduğu
için işsizlik oranlarında artış yaşandığı Tablo 1.’de görülmektedir.

261

IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 October 2019 Bodrum / MUĞLA / TURKEY

Tablo 1. 15-24 Yaş Arası Bireylerin İstihdam Göstergeleri
Yıllar

İşsizlik oranı
(%)

İşsiz
(Bin)

İstihdam oranı
(%)

İşgücü
(Bin)

İstihdam edilenler
(Bin)

2000
13,1
705
37
5,401
2001
16,2
862
35,3
5,323
2002
19,2
980
33
5,116
2003
20,5
975
30,5
4,753
2004
20,6
919
30
4,474
2005
19,9
881
30,2
4,436
2006
19,1
832
30,3
4,365
2007
20
871
30,2
4,364
2008
20,5
897
30,3
4,381
2009
25,3
1.126
28,9
4,454
2010
21,7
961
30
4,426
2011
18,4
832
32,1
4,529
2012
17,5
775
31,5
4,422
2013
18,7
857
32,2
4,584
2014
17,9
858
33,5
4,789
2015
18,5
919
34,2
4,958
2016
19,6
985
34,1
5,025
2017
20,8
1.069
34,3
5,146
2018
20,3
1.052
35
5,182
Kaynak: TÜİK (http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=vt)

4,696
4,460
4,135
3,777
3,554
3,554
3,533
3,493
3,484
3,328
3,465
3,697
3,647
3,727
3,930
4,039
4,040
4,077
4,130

Türkiye ekonomisinde genç işsizliğin temel belirleyicileri olarak şunları sıralayabiliriz (Gündoğan,
1999: 68-69):
• Ülkenin büyüme oranının işgücü piyasasındaki artış oranının altında kalması sonucu oluşan
işgücü arzı fazlası,
• Genç nüfusun işgücü arzının piyasadaki emek talebi ile uyumsuz olmasının doğurduğu sonuçlar,
• Genç nüfus içerisinde 2000 yılından sonra ortaya çıkan yükseköğretim mezunu işgücü artışının
yarattığı sorunlar,
• Eğitimli genç nüfusun piyasada ortaya çıkan ücret düzeylerinden hoşnut kalmaması,
• Asgari ücret düzeyindeki artışlar sonucu şirketlerin işgücü maliyetlerin artması,
• Genç nüfustaki artış ve iş değiştirme sıklığının artması ile esnek işgücünün ortaya çıkması,
• Toplumun sosyolojik yapısının etkisiyle ortaya çıkan bağımlı nüfusun yüksekliği temel nedenler
olarak sıralanabilir.
Yukarıda ifade edilen nedenlerinden biri büyüme oranı iken bir diğeri işgücü arzının işgücü talebi ile
uyumsuzluğu olarak ifade edebiliriz. Buradaki sorun nüfusun içerisinde yer alan gençlerin işgücü
piyasasında sundukları arzlarının belirli bir sektör ve iş kolu üzerine yoğunlaşmasıdır. Bunun
sonucunda bir işgücü arzı fazlası ve işsizlik olgusu ortaya çıkmaktadır. Türkiye ekonomisinde
sektörlerin ihtiyacına yönelik emek arzı ihtiyacı vardır. Bu durumun düzeltilmesi için temel bir
istihdam politikası ve bu politikadaki hedeflere uygun eğitim sisteminde bir dönüşüm yaşanması
gerekmektedir.

3. AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARI VE TÜRKİYE’DE UYGULANMASI
İşsizlik sigortası ve erken emeklilik politikalarını içeren işsizlik durumunda gelir desteği
sağlanmasına yönelik olan pasif politikaların mali yükü ve kişileri uzun dönemde tembelliğe itmesi
gibi sonuçları doğururken aktif istihdam politikaları istihdam edilme olasılığını verilen eğitim
programları ile desteklemesinden ve istihdamı arttırma konusundaki etkinliğinden dolayı üretimi
teşvik edici bir rol alması sebebiyle üzerinde önemle durulan konular arasında yer almaktadır (Ay,
2012: 331). Aktif işgücü piyasası politikaları (AİPP), iş arayan işsizlerin istihdam edilebilmelerinin
sağlanması ve işsizlik oranlarının azaltılması için refah devletinin müdahalesi şeklindeki işgücü
piyasası politikalarıdır (Kluve, 2014: 10). OECD’ye göre pasif politikalar işsizlerin gelir kaybından
kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla sağlanan gelir desteği olarak tanımlanırken; aktif
politikalar ise işgücü piyasasının işleyeşinden kaynaklanan bozukluları gideren kişilerin mesleki
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becerilerini geliştiren ve işgücü piyasasının etkinliğini arttıran politikalardır (Biçerli, 2005: 4-5).
Yalnızca çalışanlarla ilgili olmayıp emek piyasasının iyileştirilmesi ve etkin olmasını teşvik etemeye
yönelik politikalardır (Işığıçok ve Emirgil, 2010: 218). Dolayısıyla temel amacı program
kapsamındaki katılımcıların bireysel olarak istihdam edilebilme olasılıklarını arttırmaktır. Bu temel
amacın yanında AİPP’nin daha fazla iş yaratmak, işgücü piyasasında arz ve talebin (işçi ve işveren)
eşleşmesini sağlamak, programlara katılanların refahını arttırmak ve kamu maliyetlerini azaltmak
gibi diğer amaçlarının olduğu da belirtilmektedir (Kluve, 2014: 10). İstihdam edilebilme olasılığının
arttırılması için beşeri kaynakların geliştirilmesi ve ekonomik büyümenin teşvik edilerek işgücünün
yapısal değişimlere uyumunun sağlanması gerekmektedir. Bu yüzde bu konu AİPP’nin amaçları
arasında yer almaktadır. Ayrıca ekonomideki durgunluk dönemlerinde istihdamın istikrarlı
kılınmasının yanında işgücünün deneyimlerinin geliştirilmesiyle isithdam edilebilme olasılıklarının
arttırlması da istihdam politikalarının hedefleri arasında yer almaktadır (Biçerli, 2005: 4-5).
İstihdamın arttırılmasının yanında programlar kapsamında verilen eğitimler ve hizmetler aracılığıyla
yapılan işin kalitesi ve verimliliğin arttırılması da sağlanmaktadır (Işığıçok ve Emirgil, 2010: 217).
Aktif işgücü piyasası politikalarının ilk olarak II. Dünya Savaşı sonrasında İsveç’te gelişen
ekonomiye bağlı olarak tam istihdamın sağlanması ve enflasyon oranlarının kontol altında tutulması
amacıyla mesleki eğitim programlarının finansal desteği şeklinde ortaya çıktığı belirtilmektedir.
1960’lı yıllarda ise Avrupa’da işgücü hareketliliğini sağlama, işgücü arzını arttırmak üzere tam
istihdamı sağlayıcı bir unsur olarak görülmekte, yaşanan ücret artışlarına ve işgücü kıtlığına ilişkin
sorunları aşmada kullanılmıştır. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerden göç eden yabancı çalışanların
ulusal işgücü piyasalarına girişlerini ve akıcılıklarını düzenleme-denetleme mekanizması olarak rol
almıştır. 1970’li yıllarda OECD ülkelerinde artan işsizlik oranları ile birlikte istihdam artışı ve
yeniden istihdam edilmeyi sağlamak amacıyla uygulanan programların tamamı “aktif politikalar”
olarak adlandırılmıştır. 1980’li yıllara kadar uygulayıcıların önemli bir desteğini almamış olmakla
birlikte aktif politikaların öne çıkması işsizliğin önemli artış gösterdiği 1980’li yıllar olmuştur. Bu
dönemdeki yüksek işsilizk oranlarının nedenleri Kapar (2006: 344), işgücü piyasası ve çalışanların
dönem içerisindeki teknolojik gelişmeler ve sermayenin küreselleşmesine uyum sağlayamaması
olarak belirtilmektedir. AİPP kapsamındaki programlar 1990’lı yıllardan günümüze kadar ulusal ve
uluslararası platformlarda daha fazla destek görerek yüksek işsizlik oranlarını azaltmada ve yapısal
işsizlik sorunuyla mücadelede kullanılmaktadır (Kapar, 2006: 343-344; Şahin vd., 2019: 162-163).
Hedef kitlesinde öncelikle uzun dönemli işsizler, gençler, kadınlar, göçmenler, engelli işsizler, eski
hükümlüler gibi işgücü piyasasında istihdam edilebilme olasılıkları daha düşük olan dezavanatjlı
gruplar yer almaktadır. Ayrıca eğitimsiz işçiler, kısa süreli istihdam edilen bireyler gibi grupların
isithdam olasılıklarının arttırılması ile sosyal eşitliğin sağlanması ve ekonomik konjonktürün
duraklama dönemlerinde istihamın istikrarlı bir seyir izlemesini mümkün kılmaya çalışmaktadır.
(Kluve, 2014: 13; Şahin ve Sevimli, 2013-4-5). Kasapoğlu ve Murat (2018: 487) çalışmasında, aktif
işgücü politikalarının iki temel aracı bulunduğunu ve bu iki aracın farklı grupları kapsadığından
bahsetmektedirler. Genel nitelikli programlar işsizlerin tümünü kapsarken; özel nitelikli programlar
gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler, uzun dönemli işsizler ve göçmenler gibi dezavantajlı grupları
kapsamaktadır. Akitf işgücü piyasası politikaları ile esnek ve atipik çalışma biçimlerinin
yaygınlaşması, kişinin nitelik ve becerileinin geliştirilmesi, işgücü piyasasına ilişkin bilgilendirme
ve tanıtımının yapılması, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetinin verilmesi, iş hayatına ilk girişte
sorunlarla karşılaşan genç işsizlere iş tecrübesinin sağlanması, istihdamın sağlanmasına yönelik
teşviklerin verilmesi ile girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik eğitimler veya hizmetler
verilmektedir. Ancak genel olarak AİPP mesleki eğitim programları, sübvansiyonlu istihdam
programları, toplum yararına çalışma programları, kendi işini kuranlara yönelik programlar olmak
üzere dört kategoride ele alınmaktadır (Kasapoğlu ve Murat, 2018: 487). Farklı bir çalışmada ise
benzer bir şekilde işgücü eğitimi, istihdam sübvansiyonları, kamu çalışma programları ve istihdam
hizmetleri olarak belirtilmektedir (Şahin vd., 2019: 165). Ancak Bayrakdar (2019: 341) çalışmasında
AİPP’yi amaçlarına göre bir ayrıma tabi tutmaktadır. Bunlar;
 Doğrudan iş yaratma, ücret sübvansiyonu, eğitim programları ve kendi işini kurma desteğini
içeren geri kalmış bölgeler ya da sektörler ve/veya dezavantajlı grupları hedefleyen ekonomik
durgunluklarda uygulanan istihdam politikaları.
 Yapısal dengesizliklerin giderilmesine yönelik istihdam hizmetleri, eğitim programları ve ücret
sübvansiyonları.
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 İşgücü piyasasının genel işleyişinin etkinliğinin arttırlmasına yönelik istihdam hizmetleri ve
eğitim programları (çıraklık, okuldan işe geçiş vb.).
 İşgücü piyasasında risk altında olan ve dezavantajlı grupları hedefleyen becerinin veya
veimliliğin geliştirilmesi amacıyla uygulanan eğitim ve yeniden eğitim programları.
 Dezavantajlı grupların ve risk altında çalışanların desteklenmesi amacıyla uygulanan istihdam
hizmetleri, eğitim programları ve ücret sübvasiyonlarıdır.
AİPP kapsamında uygulanan politikalar ele alındığında işgücü verimliliğini arttırmak ve işgücü
piyasasına erişimde fırsat eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan programlardan oluşmaktadır. İşgücü
piyasasındaki aksaklıklar üzerinde yoğunlaşılarak iş arayanla işvereni bir araya getirmeyi sağlayan
istihdam danışmanlığı hizmetleri, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim faaliyetleri ve
sübavse edilen geçici iş yaratma hizmetlerinden oluşmaktadır (Karabulut, 2007: 45). Türkiye’de
işgücü piyasası politikalarına ilişkin bir değerlendirme yapıldığında istihdamın arttırılmasının
ekonomik büyümeye bağlı olduğu belirtilmektedir. Kalkınma planlarında aktif işgücü piyasası
politikaları yerine ekonomik büyümeyle işsizlik oranlarının düşeceği üzerinde durulmuştur. AİPP’ya
ilk defa Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yer verilmiştir. 1946 yılında İş ve İşçi Bulma
Kurumu olarak kurulan Türkiye İş Kurumu’nun 2003 yılında yeniden yapılandırılması sonrasında
(özellikle 2008 Küresel Ekonomik Krizi sonrasında) AİPP uygulamaları ve çeşitliliği artmıştır
(Yıldız, 2016: 250; Şahin vd., 2019: 164-165). Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’nin 2.
maddesine göre; Türkiye İş Kurumu tarafından işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda
gerçekleştirilecek olan mesleki eğitim kurslarını, işbaşı eğitim programlarını, girişimcilik eğitim
programlarını, toplum yararına programları, iş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerini ve bu
Yönetmelik çerçevesinde tasarlanacak olan diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar ile
bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasların bu Yönetmelikle düzenleneceği belirtilmektedir.
Buna göre İŞKUR Türkiye’de aktif istihdam politikalarının uygulayıcısı görevini üstlenmektedir.

3.1. Mesleki Eğitim Programları
Mesleki eğitim programları işgücü piyasasından farklı nedenlerle ayrılmış olanların dönüşünü veya
ayrılma riski ile karşı karşıya olanların kalmasını ve işgücü piyasasına yeni girenlerin girişini
kolaylaştıran programlardır. Bunun için eğitim programları oku-yazarlık eğitimi, bilgisayar
kullanma, yabancı dil kursları gibi eğitim öğretime yönelik olurken; iş arama eğitimi, mesleki
geliştirme eğitimi, yeni iş eğitimi, girişimcilik eğitimi gibi mesleki eğitim vermeyi içererek işgücü
piyasasının ihityaçları doğrultusunda yeni beceriler kazandırılarak katılımcıların nitelik seviyelerini
arttırmak veya yeni nitelikler kazandırmayı amaç edinmekte ve yeni iş bulmayı veya işini elde
tutabilmeyi hedeflemektedir (Karabulut, 2007: 58; Bayrakdar, 2019: 344). Niteliksiz uzun süreli
işsizlerin mesleki eğitim programları aracılığıyla eğitime tabi tutulması iş arama konusundaki
ümitsizliklerini gidermekte ve iş arama becerileri verilen iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri ile
arttırılmaktadır (Şahin ve Sevimli, 2013: 6). Kişilerin işgücü piyasasına yeniden girebilmelerini veya
işgücü piyasasından ayrılma olasığının en aza indirilmesi için gerekli niteliklerin kazandırılması
amacıyla uygulanmaktadır. Mesleki eğitim programları kapsamında verilen eğitimlerle bireyin
niteliğinin gelişiminden dolayı işgücü piyasasında istihdam edilebilme olasılığı artmaktadır (Akbaş,
2017: 35). İsithdam olasılığının artması mesleki eğitim programlarının işgücü piyasasının talep ettiği
nitelik ve yeterliliklere yönelik olmasından kaynaklanmaktadır. Bu programlar işgücü piyasasında
yer alan gençler, uzun süreli işsizler, temel niteliklerden veya vasıflardan yoksun olan dezavantajlı
grupların işgücü piyasasında istihdam olasılıklarını arttırması sebebiyle özellikle gelişmekte olan
ülkelerde tercih edilen bir eğitim modelidir. Ancak işsizliğin düşürülmesinde etkin bir rol alması
için ekonomide yeterli işgücü talebinin olması gerekmektedir (Işığıçok ve Emirgil, 2010: 220; Şahin
ve Sevimli, 2013: 6; Kasapoğlu ve Murat, 2018: 487).
Ülkemizde 1988 yılında işgücü eğitimi konusunda yürürlüğe giren yönetmelikle başlayan mesleki
eğitim programları kamu kurumları tarafından uygulanmakta ve denetlenmektedir. Milli Eğitim
Bakanlığı’nın izniyle verilen kurslarda öğrenci, işsiz, emekli ayrımı yapılmazken; İŞKUR’un
kurslarının ve eğitim programlarının hedef kitlesi işsizlerdir. Ancak girişimcilik programlarına
işsizler ve çalışanlar katılırken; çalışanların mesleki eğitimine ilgili işyerinin çalışanları
katılabilmektedir (Bozdağlıoğlu, 2008: 60; Yıldız, 2016: 253-254). İŞKUR işgücü piyasasındaki
taleplere veya gereksinimlere ilişkin eğitim programları uygulamaktadır. Bu programlar kapsamında
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gençler, kadınlar, işsizler, işsizlik yardımı alanlar, engelliler ve eski hükümlüler yer almaktadır.
Mesleki eğitim programları kapsamı (sayısı, hedef kitle gibi) kamu ve özel kesim temsilcilerinden
oluşan İl İsithdam Kurulları tarafından belirlenmektedir (Karabulut, 2007: 73). Mesleki eğitim
programları kapsamında ülkemiz işgücü piyasasında çeşitli eğitimler verilmektedir. Bunlar;
çalışanlara ve iş arayanlara yönelik mesleki eğitim kursları, kendi işini kurmaya ve işlerini
geliştirmeye yönelik girişimcilik eğitimleri, tecrübe sahibi olmayan ve işgücü piyasasına yeni girecek
olan öğrencilere ve işsizlere yönelik işbaşı eğitim programları, özel politika ve uygulama gerektiren
kişilere yönelik mesleki eğitim kursları, isthdam odaklı eğitim kurslarıdır. Türkiye genelinde 2018
yılında açılan 104.772 kurs/programa toplamda 498.934 kişi katılmıştır. Katılımcıların %43,4’ü genç
çalışan veya genç işsiz olarak tanımı yapılan 15-24 yaş aralığında bulunmaktadır (İŞKUR, 2019: 4142).

3.2. Ücret ve İstihdam Sübvansiyonları
Ücret ve istihdam sübvansiyonlarının temel amacı istihamı arttırmak olmakla birlikte vergi
indirimleri, sosyal sigorta teşvikleri, doğrudan ücret destekleri, enerji giderlerine yönelik destekler
gibi devlet tarafından sağlanan uygulamalardan oluşmaktadır. Bu uygulamalar işverenlere yönelik
olarak isithdam ettikleri işçiler karşılığında sağlanmakta ve işgücü maliyetlerinin azaltılması yoluyla
istihdamı arttırmayı amaçlamaktadır. İşgücü maliyetlerindeki düşüş fiyatların düşmesini sağlayarak
mal ve hizmet talebini arttıracağından istihdam artışının yolunu açması muhtemeldir (Karabulut,
2007: 45; Bayrakdar, 2019: 343). İşgücü piyasasasında isithdam edilme olasılığı daha düşük olan
gruplar açısından olumlu sonuçlarının olmasının yanında işverenlere de ekonomik açıdan katkı
sağlamaktadır. Ayrıca kayıtdışı istihdam ile mücadele açısından önem arz etmektedir (Akbaş, 2017:
31-32). Yapısal ve konjonktürel işsizliğin önlenmesinde önemli bir rol üstlenen istihdam
sübvansiyonları özellikle daralama ve gerileme dönemlerinde işverenlerin işgücü maliyetlerinin
azaltılması yönünde bir talebini karşılayarak bireylerin iş bulabilme olasılıklarını arttırmaktadır.
İşverenin işgücü maliyetlerini düşürmede ücret yapısının değiştirilmesi ve ücret üzerinden alınan
vergilerin azaltılması veya ücret dışı maliyetlerin azaltılması olmak üzere iki yol kullanılmaktadır
(Kasapoğlu ve Murat, 2018: 488). Ücret ve istihdam sübavansiyonları, işgücü piyasasında
dezavantajlı konumda olan bireylerin kamu sektöründe istihdam edilmeleri veya özel sektöre
sağlanan destekler ile istihdamı sağlanması şeklinde uygulanmaktadır. Türkiye’de dezavantajlı
gruplar kamu kurumlarında çeşitli hizmetlerde istihdam edilmektedir. Özel sektörde ise belli sayıda
çalışanı olan işletmeler devantajlı konumda olan bireyleri istihdam etme konusunda 4857 Sayılı İş
Kanunu ile zorunlu kılınmaktadır1. İşverenler yükümlü oldukları çalışanları İŞKUR aracılığıyla
sağlamaktadırlar. 2018 yılında 14.930 engelli, 391 eski hükümlü ve terörle mücadelede malul
sayılmayacak şekilde yararlanan kişi istihdam edilmiştir (İŞKUR, 2019: 37).

3.3. Toplum Yararına Çalışma Programları
İşsizliğin azaltılmasına yönelik olan toplum yararına çalışma programları diğer aktif işgücü piyasası
programlarında olduğu gibi genel işsizlik oranları düşürmeyi amaçlamasının yanında kadınların,
uzun süreli işsizlerin, gençlerin, yaşlıların ve engelliler olmak üzere dezavanatjlı grupların istihdam
olasılıklarını arttırmayı amaçlamaktadır. Bu programlarla hali hazırda işsiz olan bireylerin kamu
yaraına bir iş veya hizmette çalıştırılmalarıyla geçici bir istihdam ve gelir desteği sağlamaktadır.
Böylece kişinin işgücü piyasasından uzaklaşmayarak iş alışkanlıkları ve disiplininden uzaklaşmaları
engellenmektedir (Aşkın ve Aşkın, 2017: 4). Özellikle ekonomik krizin, özelleştirmelerin vb. olduğu
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesine göre “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör
işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya
21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve
Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul
sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla
yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla
yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır”.
1
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dönemlerde kamu vasıtasıyla istihdamın sağlanması sosyal devlet olmanın bir gereği olarak
belirtilmektedir. Bu tür uygulamalar, istihdamı sağlamasının yanında çevre temizliği, ağaçlandırma,
park ve bahçe sulama gibi genellikle sosyal fayda gözetilerek yapılmaktadır (Akbaş, 2017: 33). Bu
programın temel amacının doğal afetler, krizler, özelleştirmeler sonucu işten çıkarılma gibi
durumların işgücü piyasasında neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi üzerine hedef grubun
geçici süreyle istihdamının sağlanmasıdır (Karabulut, 2007: 73).
Bu program kamu istihdam hizmeti veren İŞKUR tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
İŞKUR’a göre toplum yararına program “doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya
da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma
alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını
gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla uygulanan programlar” olarak
tanımlanmaktadır. İşsizliğin yoğun olduğu bölgelerde ekonomik durgunluk dönemlerinde uygulanan
bu programlardan yararlanan işsiz sayısının yıllar içerisinde yükselmesi dikkat çekmektedir. 20072014 yılları arasında 757.227 kişi yararlanmışken; 2015 yılında 234.941, 2016 yılında 172.995, 2017
yılında 266.924 ve 2018 yılında ise 355.482 işsiz faydalanmıştır (İŞKUR, 2016: 33; İŞKUR, 2017:
40; İŞKUR, 2018: 46; İŞKUR, 2019: 38).

3.4. Kendi İşini Kuracaklara İlişkin Yardım Programları
1980’li yıllardan itibaren hizmet sektörünün toplam istihdam içerisindeki payının artması, kadınların
işgücüne katılım oranlarının yükselmesi ve işgücünün yaşlanması gibi hususların sonucu olarak
kendi hesabına çalışma oranları yükselişe geçmektedir. Bu durumun paralelinde işsizlikle mücadele
araçlarından biri olarak girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi ön plana çıkmaktadır. Bu amaçla
kişilerin kendi işlerini kurmalarını teşvik etmek için sübvansiyon, vergi indirimi ve danışmanlık
hizmetleri gibi destekler ve eğitimler vermek çeşitli ülkelerin uyguladığı politikalar arasında yer
almaktadır (Akbaş, 2017: 32). Girişimciliğin özendirilmesi ve yaygınlaştırılması için iş planı
hazırlama ve geliştirme eğitimi, danışmanlık hizmetleri, vergi indirimleri, düşük faizli veya
ertelemeli krediler, hibeler verilmektedir. Böylece işgücü piyasasında yeni istihdam alanlarının
oluşturulması veya varolanların geliştirilmesi sağlanmakta ve kişi hem kendisine hem de başkalarına
iş olanakları sağlayabilmektedir (Kasapoğlu ve Murat, 2018: 489). Kurulan işletmeler başarısız olsa
dahi programlar kapsamında eğitim almak suretiyle kişilerin elde ettikleri nitelik ve tecrübenin iş
arama sürecinde olumlu bir etki yapması beklenmektedir. Yardım programlarını finansal olan
yardımlar (katılımcıya programın başında veya programa katılım süresi boyunca yapılan ödemeler)
ve finansal olmayan yardımlar (iş kurma süreci, yönetim teknikleri, personel eğitimi, kanunlar, vergi
yapısı gibi konularda eğitim destekleri) olmak üzere ayırmak mümkündür (Bayrakdar, 2019:343).
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) istihdam oranlarını arttrıcı rolü düşünüldüğünde
işletmelerin yeni teknolojileri kullanmaları, uluslararası pazarda etkin olmaları hususunda kamu
tarafından destekler verilmektedir. KOBİ’lerin yöneticilerinin eğitilmesi, vergi yükünün
hafifletilmesi, bürokratik işlemlerin azaltılması gibi politikalar izlenebilmektedir (Karabulut, 2007:
50). Ülkemizde ise bölgelerarası gelişmişlik düzeyinin azaltımasına yönelik girişimci destekleri,
KOBİ’lerin desteklenmesi başta istihdam olmak üzere üretim, verilmlilik, kalite, ihracat, vergi gibi
sosyo ekonomik göstergelerde olumlu sonuçları beraberinde getirmesi yüksek muhtemeldir
(Kasapoğlu ve Murat, 2018: 489). Türkiye’de İŞKUR tarafından uygulanan girişimcilik eğitim
programları, kendi işini kurmak isteyen kişilerin iş planlarını geliştirmek üzere sınıf içi eğitimler ve
atölye çalışmaları ile desteklenerek verilen kurumsal ve uygulamalı eğitimlerdir. Bu eğitimi almış
kişilere iş kurma ve geliştirme konularında danışmanlık hizmetinin verilmesinin yanında finansal
destek verilmektedir. 2010 yılından itibaren uygulamaya konulan girişimcilik eğitimi programlarına
ilk yıl 8.306 kişi katılmışken; 2018 yılında 3.679 girişimcilik programı düzenlenmiş ve bu
programlara 81.183 (%49,7’si kadın) kişi katılmıştır. Ayrıca toplam katılımcının %40’ı 15-29 yaş
aralığındaki genç bireylerden oluşmaktadır (İŞKUR, 2018: 46; İŞKUR, 2019: 38).
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3.5. Eşleştirme ve Danışmanlık Hizmeti
Geniş bir kapsamı olan eşleştirme ve danışmanlık hizmeti faaliyetleri; daha iyi iş arayanlar, işsizler
veya ilk defa işgücü piyasasına girecek olan kişiler ile işveren arasında köprü görevi üstlenmektedir.
Bu hizmetin temel amacı işgücü piyasasındaki eksik bilginin giderilmesiyle uzun işsizlik sürelerinin
düşürülemesidir (Akbaş, 2017: 36). Kişilerin işgücü piyasasına uyumunu sağlamak üzere yeni işe
yerleştirme veya işini değiştirebilme imkanı sunmaktadır. Eşleştirme ve danışmanlık hizmeti
kapsamında iş ve meslek danışmanlığı, işgücü piyasası hakkında bilgilendirme, sosyal danışmanlık,
işe yerleştirme hizmetleri, toplu işten çıkarma ve özelleştirme gibi durumlarda yeniden uyum
hizmetleri, işgücü açığı bulunan bölgelere taşınmayı teşvik gibi hizmetler sunulmaktadır (Karabulut,
2007: 58). İŞKUR bünyesinde uygulanan hizmetlerden biri olan iş ve meslek danışmanlığı ile
Türkiye genelinde 2018 yılında işsizlere yönelik yaklaşık 3.7 milyon bireysel danışan ile 5.9 milyon
bireysel görüşme yapılmıştır. Ayrıca 340.845 işyerine 663.715 işyeri ziyareti ve 28.786 eğitimöğretim kurumu ziyaretinin gerçekleştiği kurumun faaliyet raporunda yer almaktadır. İş ve meslek
danışmanları aracılığıyla, cezaevlerinde, mesleki eğitim ve halk eğitim merkezlerinde, kadın sığınma
evlerinde, askeri birliklerde, yüksekokullarda bulunan kişiler ile işsizlik ödeneği alanlara, denetimli
serbestlik kapsamındaki kişilere, İŞKUR’a kayıtlı iş arayanlara, işgücü yetiştirme kurslarını
bitirenlere, lise son sınıf öğrencilerine vb. olmak üzere 841.736 kişiye iş arama becerileri eğitimi
verilmiştir (İŞKUR, 2019: 48-49).

4. MUĞLA İLİNDE GENÇ İŞSİZLERİN İSTİHDAMINDA AKTİF İŞGÜCÜ
PİYASASI POLİTİKALARI
Türkiye’de geçmişten günümüze artan nüfus oranı, sermaye hareketliliğinin yetersiz olması, kamu
ve özel sektör yatırımlarının seviyelerinin yetersizliği, yabancı sermayedeki düşüş, işgücünün vasıf
seviyesinin modern üretim çağına uyumlaştırılamaması, mesleki eğitim ile işgücü piyasasındaki
talep arasındaki uyumsuzluk, teknolojik değişim ve bu değişime uyum sağlamada yetersizlik, siyasi
ve ekonomik istikrarsızlık gibi nedenlerle (Kanca, 2012: 2-3; Eser ve Terzi, 2008: 230) işsizlik
oranları her geçen gün önemli bir sorun olarak ekonomik kalkınmanın karşısına çıkmaktadır. Ayrıca
kırsaldan kente göç süreci karşısında yavaş kalan sanayileşmedeki gelişmeler, işsizliğin yapısal bir
sorun olmasına yol açmaktadır. Bunun sonucunda demografik özellikler ile eğitim ve vasıf seviyesi
düşük işgücü nüfusunun artışı sektörler arası geçişte olumsuz etki yaratmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında eğitimli ve mesleki yeterliliğe sahip işgücünün oluşturulması gerekliliği sonucunu
doğurmaktadır. Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranlarının yeterli seviyede olmaması ve
genç işsizliğin oldukça yüksek olması da önemli bir sorun teşkil etmektedir. Ayrıca ücret ve vergi
gibi işgücü maliyetlerinin yüksek oluşu istihdama olumsuz etki yapmaktadır. Ancak burada işgücü
ücretlerinin ülke içi satın alma talebi artış fonksiyonu düşünüldüğünde istihdamdan alınan vergilerin
düşürülmesi gerekliliği ön plana çıkmaktadır. İşgücü maliyetlerinde vergilerin düşürülmemesi,
rekabet edilebilirlik açısından ücretlere veya istihdam oranlarına olumsuz olarak yansımaktadır.
Ücretlerin düşürülmesi ve istihdamın daralması üretimin ve yatırımların bastırılmasına yola açmakta
ve her geçen gün işsizlik oranlarının artmasına yol açmaktadır. 2000 sonrasında Türkiye’deki artan
işsizlik oranlarına rağmen sağlanan ekonomik büyüme; ücretlerin düşürülerek işgücü verimliliğinin
arttırılması ile sağlanmaya çalışılan rekabet üstünlüğü, dışa bağımlı ihracat ve yüksek dış ticaret
açıkları ile açıklanmaktadır. Ekonomik büyümenin istihdam üzerindeki olumsuz etkisinin
giderilmesinin, uygulanacak istihdam arttırıcı politikalarla desteklenmesi gerekliliği ortaya
çıkmaktadır (Ay, 2012: 334-335). Belirtildiği üzere son yıllarda yaşanan ekonomik büyümeye
rağmen işsizlik oranları artmakta, yani istikrarsız dalgalanmalara bağlı bu büyüme, kalıcı bir
istihdam oluşturmada yetersiz kalmaktadır (Eser ve Terzi, 2008: 230). Ülke ekonomilerindeki genel
işsizlik oranlarının yüksekliği genç işsizlik oranlarının da paralel olduğunun göstergesidir.
Ülkemizde olduğu gibi genç (15-24 yaş) işgücünün genel işgücü (15-64 yaş) içindeki oranın yüksek
olduğu düşünüldüğünde genç işsizliğin sorun alanlarının genel işsizliğin sorun alanlarını
belirleyebildiğini söylemek mümkündür (Kasapoğlu ve Murat, 2018: 498-499). İşsizlik oranlarının
gençlerde yüksek olmasının normal bir durum olduğunun da söylenmesi gerekmektedir. Çünkü bu
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durum ülkenin nüfusun yaş gruplarına göre dağılımıyla uyum içindedir. Ayrıca bu göstergeler işgücü
piyasası istihdam uygulayıcılarının hangi gruplara odaklanması gerektiklerini; gençlerin işgücü
piyasasına girişinin kolaylaştırılmasına yönelik politikaların uygulanmasının büyük önem taşıdığını
göstermektedir (Durak ve Kaya, 2014: 60). Teknolojideki değişim ile birlikte gençlerin var olan
işgücü piyasasına uyumu (mesleki yeterliliklerinin uyumu) özellikle üzerinde durulan konular
arasında yer almaktadır. İşgücü piyasasındaki talebe ilişkin uyumun sağlanmasının genç işsizlik
oranlarını düşüreceği varsayımı üzerinde durulmaktadır. Gençlerin nüfus içindeki payının yüksekliği
iyi işlenirse bir fırsat olarak değerlendirilirken; tam tersi durumda ise işsizler ordusuna dönüşmesi
muhtemel olarak görülmektedir. Ülkemizde işgücü piyasasına gelecek yıllarda milyonlarca gencin
gireceği düşünüldüğünde mesleki yeterlilik, eğitim, okuldan işgücü piyasasına geçişte kolaylık,
uygulamalı eğitim konularının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır (Yıldız, 2016: 252). Ayrıca
OECD’nin %15,5’lik ortalamasının karşısında “Gençlik, Beceriler ve İstihdam Edebilirlik”
raporunda ülkemizde 15-29 yaş aralığındaki grubun %31,3’ü istihdamın içerisinde yer almamakla
birlikte eğitim veya staj görmemektedir. Buna göre 3 gençten biri işgücü piyasasında aktif olarak yer
almamaktadır (Yeldan, 2016).
Daha önce belirtildiği üzere AİPP uzun dönemli, genç, kadın, göçmen ve engelli işsizler gibi emek
piyasasında istihdam edilme olasılıkları daha düşük olan dezavantajlı gruplar hedef kitlesini
oluşturmaktadır. Bu gruplara yönelik olarak eğitim programları, bilgilendirme ve işe yerleştirme
hizmetleri, özellikle okuldan çalışma hayatına geçiş sürecinde büyük zorluklarla karşılaşan genç
işsizlere iş deneyimi kazandırma, istihdam yaratma, işsizlik oranlarının yüksek olduğu bölgelerde
işyerlerinin mali bakımdan desteklenmesi ve girişimciliğin özendirilmesi gibi eğitim ve destek
programları yürütülmektedir. Ülkemizde ağırlıklı olarak bu programlar İŞKUR tarafından
yürütülmektedir. AİPP genellikle işsizlikten en fazla etkilenen gruplara yönelik olmakla birlikte
bölgesel olarak da uygulama farklılıklarını içermektedir (Bozdağlıoğlu, 2008: 60).
Tablo 2. Muğla İŞKUR'a yapılan başvurular ve genel çalışmaların durumu (2017)
Yaş Aralıkları
Sayı
Eğitim Durumu
17.642 Okuma-Yazma Bilmeyen
15-24
8.941
25-29
Okur-Yazar Olanlar
7.643
30-34
İlköğretim
7.552
35-39
Ortaöğretim
6.127
40-44
Önlisans
4.547
45-49
Lisans
2.110
50-54
Yüksek Lisans
854
55-59
Doktora
260
60-64
Toplam
76
65+
Toplam
55.752
Kaynak: https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/istatistikler/

Sayı
2.410
1.693
25.687
15.230
4.651
5.822
245
14
55.752

Genel Çalışmalar
Yapılan Başvuru
Açık İş
İşverene Yapılan Takdim
İşe Yerleştirme*

Sayı
55.752
27.906
14.671
6.196

*Kamu Sektör
*Özel Sektör

6.177
19

Kayıtlı İşgücü
Kayıtlı İşsizler

62.072
35.357

Muğla İŞKUR’un genel çalışmalarına bakıldığında 2017 yılında İl Müdürlüğü’ne 29.866’sı (%53,6)
erkek ve 25.886’sı (%46,4) kadın olmak üzere toplamda 55.752 başvuru yapılmıştır. Bu başvuruların
yaş dağılımları ise 15-24 yaş grubu %31,6; 25-29 yaş aralığı %16,0; 30-34 yaş aralığı %13,7
şeklindedir. Yaş aralığına göre değerlendirme yapıldığında Muğla İŞKUR’a 15-24 yaş aralığındaki
gençlerin başvurusu yoğunluktadır. Başvuruların eğitim durumlarına ilişkin dağılımlarda %46’lık bir
oranla ilköğretim mezunu ve ardından %27,3’lük oranla ortaöğretim mezunları gelmektedir. Lisans
ve üzeri başvuruların oranı ise %10,9’dur. 2017 yılı içinde alınan açık iş sayısı 27.906 olurken,
işverene yapılan işgücü sunumunun yaklaşık %65’i erkek olmak üzere toplamda 14.671’dir. Bunun
karşısında işe yerleştirilen kişi sayısı 6.196 olup; bu sayının yaklaşık %38,5’i kadındır. Ayrıca
Kurum tarafından yapılan işe yerleştirmelerin büyük bir çoğunluğu özel sektörde yer almaktadır.
2017 yılında 62.072 kayıtlı işgücü yer alırken; 35.357 kayıtlı işsiz bulunmaktadır. Kadın ve erkek
dağılım oranları birbirine yakın seyretmektedir. Bu sayılardan hareketle yıl içerisinde Muğla
İŞKUR’a yapılan başvuru sayısının işe yerleştirmeye olan oranının %%11,1; işverene yapılan
sunumlar ile işe yerleştirmeye olan oranın ise %42,2 olduğu hesaplanmaktadır.
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Tablo 3. Muğla İŞKUR aktif işgücü piyasası politikaları (2017)
Katılımcı
Sayı
İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri
Mesleki eğitim kursu
1.083
52
Meslek danışmanlığı (Bilgilendirme)
Girişimcilik eğitim prg.
1.935
83
İş danışmanlığı (Bilgilendirme)
İşbaşı eğitim programı
4.832
1.678 İşyeri ziyareti
Toplam katılımcı
7.850
------- Okul ziyareti
Kaynak: https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/istatistikler/

Sayı
621
31.866
6.653
297

Muğla İŞKUR bünyesinde 2017 yılında Muğla ilindeki 52 mesleki eğitim kursu düzenlenmiş ve bu
kurslara katılanların sayısının 182’si erkek ve 901’i kadın olmak üzere toplamda 1.083 kişidir.
Girişimcilik eğitimi programlarında ise 83 faaliyet yapılmış olup toplamda 1.935 (883 kadın ve 1.052
erkek) katılımcı faydalanmıştır. İşbaşı eğitim programlarında ise faaliyet sayısı 1.678 olup bu
kapsamda 4.832 katılımcıyla (883 erkek ve 1.052 kadın) eğitim programı gerçekleşmiştir. Buna göre
2017 yılında Muğla İŞKUR aktif işgücü piyasası programları kapsamında toplamda 1.813 faaliyet
gerçekleştirilmiş ve bu faaliyetlerden toplam olarak 7.850 katılımcı faydalanmıştır. Bu faaliyetlerin
%51,5’i kadınlara yönelik gerçekleşmiştir. Özellikle mesleki eğitim kurslarına katılımda kadınların
yoğunlukta olması dikkat çekmekte ve olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmesi mümkündür.
Ayrıca 2017 yılı içerisinde 621 meslek danışmanlığı, 31.866 iş danışmanlığı gerçekleştirilmişken;
6.653 işyeri ve 297 okul ziyareti yapılmıştır.
Tablo 4. Muğla İŞKUR kapsamındaki kursiyerlerin durumu (2017)
Yaş Aralıkları
Sayı
Eğitim Durumu
3.111
15-24
Okuma-Yazma Bilmeyen
1.350
25-29
Okur-Yazar Olanlar
921
30-34
İlköğretim
928
35-39
Ortaöğretim
646
40-44
Önlisans
481
45-49
Lisans
268
50-54
Yüksek Lisans
105
55-59
Doktora
29
60-64
Toplam
11
65+
Toplam
7.850
Kaynak: https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/istatistikler/

Sayı
146
216
4100
1826
752
779
30
1
7.850

AİPP kapsamında verilen mesleki eğitim programlarından toplamda faydalanan katılımcı sayısı 2017
yılında 7.850 olup; 15-24 yaş aralığında olanlar %39,6’yı oluşturmakta ve en yüksek paya sahip
olmaktadır. Ardından 25-29 yaş aralığındaki grup gelmekte ve %17,1’ini oluşturmaktadır. Diğer
tablolarda üzerinde durulduğu işsizlik oranlarının yaş gruplarına ilişkin dağılımında olduğu gibi
paralellik göstermekte ve en yüksek paya 15-24 yaş aralığındaki grup yer almakta ve bu gruba ilişkin
eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Ayrıca ilköğretim ve ortaöğretim mezunu katılımcıların
ağırlıkta olduğu bir kurisyer profili çizilmektedir.
Tablo 5. Muğla İŞKUR'a yapılan işsiz başvuruları (2017)
Yaş Aralıkları
Sayı
Eğitim Durumu
12.222
15-24
Okuma-Yazma Bilmeyen
5.782
25-29
Okur-Yazar Olanlar
4.204
30-34
İlköğretim
4.224
35-39
Ortaöğretim
3.641
40-44
Önlisans
2.824
45-49
Lisans
1.486
50-54
Yüksek Lisans
661
55-59
Doktora
236
60-64
Toplam
77
65+
Toplam
35.357
Kaynak: https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/istatistikler/
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3.165
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150
10
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Muğla İŞKUR’a yapılan işsizlerin yaş dağılımının ve eğitim durumunun yer aldığı Tablo’ya
bakıldığında 15-24 yaş aralığının başvurunun en yüksek seviyede olduğu dikkat çekmektedir.
Toplam başvurunun %34,5’ini oluşturmaktadır. 30 yaş altı başvurular değerlendirildiğinde bu oran
%50’nin üzerine çıkmaktadır. Türkiye genelindeki işsizlik oranları değerlendirildiğinde genç işsizlik
oranlarından daha yüksek seviyede bir başvurunun olduğu görülmektedir. Bu oran
değerlendirildiğinde İŞKUR tarafından genç işsizlere veya gençlerin tamamına verilen hizmetlerin
önem derecesi ortaya çıkmaktadır. Genç işsizlerin yoğunlukta olduğu başvurularda başvuranların
eğitim durumlarında en yüksek oran ilköğretim mezunlarında (%42,2) görülmektedir. Bu oranlar
eğitim seviyesi düşük olan gençlerin işsizlikle karşı karşıya kaldıkları ve çoğunlukla İŞKUR
aracılığıyla iş bulmayı tercih ettikleri olasılığını doğurmaktadır. İŞKUR’a başvuran işsizlerin %6,9’u
lisans ve üstü eğitim seviyesine sahiptir. Bunun karşılığında eğitimli genç işsiz oranlarının yüksekliği
düşünüldüğünde eğitimli işsizlerin çoğunlukla İŞKUR aracılığıyla değil kendi imkânlarıyla iş
aradıklarını göstermektedir.
Tablo 6. Muğla İŞKUR işe yerleştirmeler (2017)
Yaş Aralıkları
Sayı
Eğitim Durumu
2.212
15-24
Okuma-Yazma Bilmeyen
1.172
25-29
Okur-Yazar Olanlar
801
30-34
İlköğretim
768
35-39
Ortaöğretim
552
40-44
Önlisans
388
45-49
Lisans
199
50-54
Yüksek Lisans
85
55-59
Doktora
16
60-64
Toplam
3
65+
Toplam
6.196
Kaynak: https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/istatistikler/

Sayı
149
45
3.421
1.498
586
482
14
1
6.196

Muğla İŞKUR’un 2017 yılı içerisinde işe yerleştirme oranları yaş aralıklarına göre
değerlendirildiğinde her ne kadar 15-24 yaş aralığındaki sayının toplam içerisinde %35,7’lik oranla
en yüksek olsa da bu oran yeterli değildir. Hatta 15-29 yaş aralığı toplam işe yerleştirmede %50’nin
üzerindedir. Gençlerin işe yerleştirme oranları başvuru oranları ile paralellik göstermekte ve diğer
yaş gruplarına göre daha yüksek çıkmaktadır. Ancak bu tablodaki işe yerleştirilen gençlerin
tamamının işsiz olduğunu kabul etsek dahi yapılan başvurularda genç işsizlerin oranı hesaba
katıldığında Muğla İŞKUR’a başvuru yapan 15-24 yaş aralığındaki genç işsizlerin yalnızca %18’i
bir işe yerleştirilmiştir. 15-29 yaş aralığında ise oran çok az yükselmekte (%18,7) ancak yeterli
seviyede olmadığını söylemek mümkün gözükmektedir. Çoğunlukla işe yerleştirilen işsizlerin
ilköğretim ve ortaöğretim eğitim seviyesine sahip olduğunu söylemek mümkündür.

5. SONUÇ
Ülkelerin geleceğini ifade eden özellikle gençlerin istihdam edilebilme olasılıkları yüksek işsizlik
oranları karşısında her geçen gün düşmekte ve gençlerin kaygı düzeylerinde etkili bir rol
oynamaktadır. İşsizlik sorunu gelişmiş veya az gelişmiş ülkelerin tümünü kapsayan hayatın bir
parçası olarak görülmektedir. Özellikle eğitimli genç işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalınmaktadır.
Sosyal devletin ilkesi olarak kamu hizmeti şeklinde gençlerin ve tüm işsizlerin işgücü piyasasına
girişlerini veya kalışlarını sağlayacak her türü önlemi, desteği veya hizmeti kapsayan AİPP içerisinde
belirli risk grupları yer almaktadır. Bunlardan belki de en önemlisi yüksek işsizlik oranları ile karşı
karşıya kalan gençlerdir. Bu yüzden ülkemizde özellikle gençlerin işgücüne katılımının orta ve uzun
vadeli dönemde arttırılabileceğinin üzerinde durulmalı buna yönelik olarak istihdam politikaları veya
eğitim-destek programları geliştirilmelidir.
Türkiye’de işsizlikle mücadelede genellikle makroekonomik çözümler kullanılmakla beraber bu
çözümlerin yeterli olmadığı işsizlik oranlarından anlaşılmaktadır. Bu yüzden işsizlik sorunun
çözümünde makro düzeyde politikalardan daha çok yerel düzeyde politikaların veya uygulamaların
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sorgulanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Kasapoğlu ve Murat, 2018: 500). İşsizlik oranlarının
düşürülmesinde yerel düzeyde yapılacak planlamalar ile AİPP kapsamında kendi işini kurmaya
yönelik girişimcilik programlarının arttırılması, işbaşı eğitim programları ile gençlerin tecrübe
eksikliğinin giderilmesi, yeni teknolojilere ve işgücünün talebine ilişkin uyumun sağlanmasına
yönelik mesleki eğitimlerin verilmesi, okuldan işgücü piyasasına geçiş süreçlerin iş ve meslek
danışmanlığı hizmetlerinin optimum şekilde uygulanmasına özen gösterilmesi gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Özellikler bu uygulamaların ülke çapında yapılacak planlamaların yanında yerel
düzeyde planlanması gerekmektedir.
Araştırmanın ana unsurunu oluşturan Muğla ilinde İŞKUR’a başvuruların ve kurum tarafından
verilen eğitim programlarının çoğunluğunda genç katılımcılar yer almaktadır. Kuruma başvuran
genç işsizlerin toplam oran içindeki payı oldukça yüksektir. Ancak gençlerde yüksek eğitim seviyesi
olması beklenirken toplam işsiz başvuru içindeki eğitim seviyesinin düşük olması dikkat çeken
sonuçlar arasında yer almaktadır. Bu sonuç Muğla ilinde eğitim seviyesi düşük olan gençlerin
işsizlikle karşı karşıya kaldıkları ve çoğunlukla İŞKUR aracılığıyla iş bulmayı tercih ettikleri
olasılığını doğurmaktadır. Ancak bunun karşısında kurumun genç işsizlerde işe yerleştirme
oranlarına bakıldığında verilen yüksek eğitim programlarına rağmen işe yerleştirme oranlarının
düşük olması dikkat çekmektedir. Mevcut politikaların istihdamı sağlamada yetersiz olduğunu
söylemek mümkündür. Özellikle genç işsizlik sorunu Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla ili içinde
önemli bir sorun arz etmekte ve uygulanan AİPP uygulamalarının sorgulanması gerekmektedir. Bu
açıdan değerlendirildiğinde mevcut işgücünün niteliğinin ve eğitim seviyesinin düşük olması işgücü
piyasasında arz ve talep arasında uyumsuzluk oluşturarak istihdamı istenilen seviyeye yükseltmede
yetersiz kalmaktadır. Türkiye’de işsizlikle mücadelede uygulanan istihdam politikaları işsizliğin
düşmesine etkisi olmasına rağmen yeterli seviyede katkı sağlayamamaktadır. AİPP özellikle yerel
düzeyde sektörlerle ve mesleklerle ilgili araştırmalar yapılmadan uygulanmaya konması işverenleri
aktif istihdam kapsamındaki destek, eğitim ve hizmetlere karşı ilgisiz kalmalarına neden olmaktadır.
Bu yüzden AİPP kapsamındaki faaliyetler yerelde planlanırken iş ve meslekler alanında sektörel
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
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MUHASEBECİ EĞİTİMİNE DİJİTAL İKİZ YAKLAŞIMI
DIGITAL TWIN APPROACH TO ACCOUNTING EDUCATION
İlkay EJDER ERTURAN1

Nuray GİRGİNER2
ABSTRACT

The aim of this study is to create a hands-on training model with digital twin application for the new
accounting professional members who are expected to have a significant status in business life of
future by growing up as an accounting designer and to facilitate the adaptation process to the business
life. In this study, the virtual software, which is defined as digital twin, which will create an
application model for prospective accountants, is the reflection of digital images of physical assets,
individuals or businesses to the virtual platform through the cloud computing system. Digital twin;
is a dynamic software model based on sensor data, to figure out the status of physical objects, to
respond to the variations, to control the errors and defects that may occur by determining them
proactively, to improve the activities and to add value, in short, is an intelligent system.
With the creation of digital twins, businesses are expected to gain a pre-working experience for
accounting design professionals. With the help of the proposed Digital Twin Model, accounting
design specialist candidates will be able to test the accounting information they acquire in the training
process. With the digital twin application, every transaction made during the daily operations of
digital businesses will be loaded into digital twins and the accounting design specialist candidate will
classify these transactions as a company accountant, report them, analyze and interpret them and try
to produce the information required to the information user. It is thought that this model will assist
the students of accounting design specialist to acquire pre-working experience as well as to prepare
themselves better for their working life by sharing intellectual knowledge and experience with the
business world mutually.
Key Word: Digital Twin, Accountant Training, Accounting Design Specialist, Digitization.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; muhasebe tasarımcısı olarak yetişerek geleceğin iş hayatında önemli bir konum
edinmesi öngörülen yeni muhasebe meslek üyelerine dijital ikiz uygulaması ile uygulamalı eğitim
modeli oluşturmak ve onların iş hayatına uyum sürecini kolaylaştırmaktır. Çalışmada muhasebeci
adaylarına uygulama model oluşturacak Dijital ikiz olarak tanımlanan sanal yazılım; fiziksel
varlıkların, kişilerin ya da işletmelerin dijital görüntülerinin bulut bilişim sistemi aracılığı ile sanal
ortama yansıtılmasıdır. Dijital ikiz; fiziksel nesnelerin durumunu anlamak, oluşan değişikliklere
cevap vermek, oluşabilecek hata ve aksaklıkları önceden belirleyerek kontrol altına almak,
faaliyetleri geliştirmek ve değer katmak için sensör verilerine dayanan dinamik bir yazılım modeli
kısacası akıllı bir sistemdir.
İşletmelerin dijital ikizlerinin oluşturulması ile muhasebe tasarım uzmanları için çalışma hayatı
öncesi bir deneyim kazandırması beklenmektedir. Önerilen dijital ikiz modeli yardımı ile muhasebe
tasarım uzmanı adayları eğitim süreçlerinde gördükleri muhasebe bilgilerini test edebileceklerdir.
Dijital ikiz uygulaması ile akıllı, dijital işletmelerin günlük işleri sırasında yapmış oldukları her işlem
dijital ikizlerine yüklenecek ve muhasebe tasarım uzman adayı bu işlemleri şirketin muhasebecisi
gibi kaydederek sınıflandıracak, raporlandıracak, analiz ve yorumlar yaparak bilgi kullanıcısına
gerekli olan bilgiyi üretmeye çalışacaktır. Bu modelin muhasebe tasarım uzmanı öğrencilerinin
çalışma hayatı öncesi deneyim elde etmelerinin yanında iş dünyası ile karşılıklı entelektüel bilgi ve
deneyim paylaşımı ile çalışma hayatına daha donanımlı hazırlanmalarına yardımcı olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelime: Dijital İkiz, Muhasebeci Eğitimi, Muhasebe tasarım uzmanı, Dijitalleşme
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1. GİRİŞ
Teknolojik gelişmeler ışığında, yeni bir boyut kazanan muhasebe eğitimine klasik yaklaşımlardan
farklı bir bakış açısı gerekmektedir. Muhasebe eğitimi daha fazla teknoloji ve uygulama alanları ile
yeniden tasarlanmalıdır. Bu amaçla değişen teknolojik gelişmelere, üretim sistemlerindeki
değişiklikler, akıllı makinelerden oluşan ve 24 saat çalışabilen karanlık fabrikalar olarak söz edilen
yeni iş dünyasına uyum sağlayacak değişen, gelişen, analitik çözümler üretebilen ve teknolojiye
hükmede bilen muhasebeci ve denetçiler yetiştirmek gerekmektedir. Muhasebenin kayıt tutma,
sınıflandırma, özetleme ve raporlamayı oluşturan bilim yönü akıllı sistemler tarafından kendi
kendine yapılırken, muhasebenin analiz, yorumu ve denetime dayalı fonksiyonları ise uzman
muhasebe üyeleri tarafından yapılacaktır. Bu kaçınılmaz değişime muhasebecilerin de uyum
göstermesi beklenecektir. Bu beklentinin karşılanması için endüstri 4.0 ile muhasebe eğitimi
farklılaşarak daha fazla teknoloji ağırlıklı derslere yer verilmesi ve iş hayatı öncesi dijital ikiz
yöntemiyle birlikte deneyim kazanan muhasebe mühendislerinin iş dünyasında istihdam edilmeleri
söz konusu olacaktır.

2. DÖRDÜNCÜ ENDÜSTRİ DEVRİMİ VE MUHASEBE MÜHENDİSLİĞİ
Endüstri 4.0, mevcut yaşam tarzını iyileştirmek için biyoloji, teknoloji ve endüstriyel otomasyon
alanındaki tüm ileri araştırmaların bir arada kullanılmasıdır. Dördüncü endüstri devrimi ile
üreticilerden tüketiciye zincirin her halkası yeniden yapılanacak gerçek zamanlı, ve etkileşim içinde
olarak sistemin içinde olacaktır.
Endüstri 4.0 ile birlikte klasik endüstri düzeninde de değişiklikler söz konusudur. Toplumunu
oluşturan temel değerler yerini, çeşitli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, işçilerin
merkezde olduğu fabrikalar yerine robotlar aracılıyla kesintisiz çalışabilen akıllı ve karanlık diye
adlandırılan fabrikaların oluşturduğu bir sürece bırakmaktadır. Bu süreç içinde standartlaşma,
senkronizasyon, merkezi yönetim birimleri, enerji, para ve gücün tek elde toplandığı üretim ilişkileri
yeniden tartışılmaktadır (Toffler, 2008). Bilginin güç olarak algılandığı bu yeni toplum düzeninde
bilgiyi yönetmek ve şekillendirmede önem kazanmaktadır.
Endüstri 4.0 emek gücünün yerini bilgi gücüne bıraktığı, yeni bir çok uygulamayı hayatımıza sokan
bir süreçtir. Endüstri 4.0 ile oluşan değişimler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Yazıcı & Düzkaya,
2016):
 Nesnelerin interneti ve siber fiziksel sistemler ile daha karmaşık ve akıllı ürünlerin
üretilmesi,
 Kitlesel üretim yerine bireylerin isteklerine bağlı özel üretime geçilmesi,
 Üretim tesisi ve ürünlerle gerçek zamanlı olarak veri ve bilgi alışverişi,
 Hammadde ve kaynak tüketimi optimize edilerek, verimliliğin arttırılması ve alternatif enerji
kaynaklarının kullanılması,
 Akıllı makinelerin/robotların üretim süreçlerinde etkinliğin artması,
 İmalat sektöründeki işgücü gereksiniminin azalması,
 Üretimdeki hata payının minimuma indirgenmesi,
 İş sağlığı ve güvenliğinin gelişmesi,
 Esnek çalışma saatleri,
 3D yazıcıların kullanılması ile bireysel ihtiyaçların basit üretim süreçleri ile ev ortamında
gerçekleştirilebilmesi,
 Endüstri 4.0’a uyum sağlayan firmaların küresel pazar payının büyümesi,
 Üretim ve tüketimin sanal dünya ile daha fazla iç içe geçmesidir.
Endüstri 4.0 ile oluşan değişimleri ve iş hayatına giren yeni tanımlar aşağıdaki şekilde
görselleştirilmiştir.
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Şekil 1: Endüstri 4.0 Bileşenleri

(Kaynak: http://endustri40oeldem.blogspot.com/2017/12/endustri-4.html)
Devrim olarak adlandırılan bu değişiklikler iş dünyasının bu hızlı değişimine ayak uyduracak akıllı
sistemlerin oluşturduğu algoritmalara analitik çözümler sunacak, bu karmaşık sayısal yapıyı anlamlı
hale getirecek bilgi ve donanım sahibi meslek üyelerine ihtiyaç duyulacaktır. Ancak Endüstri 4.0’a
geçiş için bir yol haritası ya da yazılı kurallar olmadığı için her firma kendi yol haritasını kendisi
çizmek zorunda kalmıştır (Şener S. E., 2017). İşletmeler kendilerini yenilemek ve bu yeni teknolojiye
uyum sağlamak, yapılan işlemleri kayıt altına alabilmek için muhasebe mühendislerine ihtiyaç
duyacaklardır.
Üretimde sayısallaşma sonucu bilgisayar teknolojileri hızla gelişmiş, çok eksenli imalat robotları ile
yapılan üretim çıktılarının muhasebeleştirilmesi tam zamanlı olarak yapılmaya başlanmıştır. Her
meslekte olduğu gibi muhasebe mesleğinde de akıllı sistemler devreye girerek klasik muhasebeci
kavramını daha fazla bilgi teknolojilerini kullanabilen veri madenciliği yapabilecek teknolojik ve
bilgi donanımına sahip muhasebe mühendislerine doğru yönlendirmiştir (Erturan İ. E., 2018).
Teknolojikleşmeyle birlikte iş tanımları ve olanakları farklılaşmaya başlamış ve daha az insan
gücüne gereksinim duyulmaya başlanmıştır. İstihdamın geleceği (Schwab ve Samans, 2016) üzerine
ABD’de yapılan bir çalışmada 702 meslek grubunun gelecekte bu mesleklerin teknolojiye uygun
olup olmadığı araştırılmıştır. Teknolojik gelişmeler sonucu risk altında olan meslek grupları ve bu
mesleklerin bilgisayarlaşma olasılığı ile ücretler ve eğitim düzeyi arasındaki ilişkiler sorgulanmıştır.
Bu çalışmada (Schwab & Samans, 2016) saptanan mesleklerin teknolojiye uygunluğu Tablo 1’de
sunulmaktadır.
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Tablo:1 Bilgisayarlaşmaya Uyumlulukları Acısından Meslekler
Bilgisayarlaşmaya en uygun meslekler
Olasılık
Meslek

Bilgisayarlaşmaya uygun olmayan meslekler
Olasılık
Meslek

0.99

Vergi Danışmanları

0.03

Mekanik, Montajcılar ve Tamircilerin
Birinci Süpervizörleri

0.99

Saat tamircisi

0.0042

Doktor ve Cerrahlar

0.97

Emlak Komisyoncusu

0.0046

Eğitim Yöneticileri, İlk ve Orta Öğretim
Okulu

0.97

Restoran-kafe garsonluğu

0.0065

Bilgisayar sistem analistleri

0.94

Muhasebeci- Denetçi

0.0077

Antropolog ve Arkeolog

0.93

Endüstriyel Kamyon ve Traktör
Operatörleri

0.0095

Adli Tıp Teknisyenleri

Kaynak: Schwab, K.; Samans, R. (2016), World Economic Forum: The Future of Jobs Report.
http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/ adresinden erişildi. (ET:12.01.2018) (Erturan İ. E., 2018)

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), muhasebe meslek üyesini aşağıdaki
gibi tanımlamıştır; muhasebe mesleği her zaman, her tür ve büyüklükte işletmeleri, diğer örgütleri
ve ekonomileri şekillendirmeye ve desteklemeye yardımcı olmuştur. Muhasebe meslek
elemanlarının değer katmaya devam edebilmesi için, mesleki eğitim verenler ile muhasebecileri
istihdam edenler, mevcut ihtiyaçları karşılayabilmeli ve ortaya çıkan talepleri tahmin edebilmelidir
(ACCA, 2016). Muhasebe mesleği; ekonomik ve mali yapının sağlıklı bir şekilde işlemesinde
önemli bir görev yürütmekte, işletmeler ve devlet açısından her geçen gün daha da önemli bir meslek
haline gelmektedir (Sayım, 2016). International Federation of Accountants’a (IFAC, 2017) göre
genel olarak muhasebe mesleğinin nitelikleri üç yeterlilikten oluşabilir diye tanımlamıştır. Bunlar
(IFAC, 2017):
 Bunlardan birincisi mesleki yeterlilikleri kazandıracak olan meslek derslerinin
oluşturduğu “mesleki bilgi” yeterliliğidir.
 İkincisi, meslek adaylarının iletişim kabiliyeti, planlama, yönetme, organize etme,
takım çalışması gibi diğer insanlarla veya insan grubuyla etkileşim kurabilme
özelliklerini sağlayacak olan derslerin oluşturduğu “kişisel bilgi” yeterliliğidir.
 Üçüncü ve son bilgi niteliği ise meslek adaylarına problem çözme, neden-sonuç ilişkisi
kurabilme gibi analiz yetenekleri sağlayacak derslerin oluşturduğu “analitik bilgi”
yeterliliğidir.
Bu teknolojik ve bilgi yoğun ortamda muhasebe üyelerinden işletmelerin beklentileri de
farklılaşarak; teknolojiyi iyi kullanan, analitik düşünen, karmaşık algoritmalara çözüm getiren bir
muhasebe uygulayıcısı oluşturmuştur. Bu bağlamda Endüstri 4.0 ile yeni muhasebe uygulayıcısının
taşıması gereken özellikler şu şekilde belirtilmiştir (Erturan İ. E., 2018):
“İşletmelerin finansal ve finansal olmayan verilerinin kayıt ve analiz edilerek raporlanması
gelecekte daha da hızlı ve karmaşık bir duruma dönecektir. Bu süreçten sorumlu olan şirket
yöneticileri ve mali işlerden sorumlular, endüstri 4.0 ile değişen iş yöntemlerine uyum sağlayacak
yeni donanımlara sahip olmalıdır. Nesnelerin de birbirleriyle iletişime geçmesi sonucu muhasebe
işlemlerinde emek gücünün azalması ile geleneksel muhasebe yaklaşımı da bir değişim sürecine
girecektir. Kaydedilen bilgi işletmelerde büyük veri tabanları oluşturmaktadır. Kullanılabilir
anlamlı bilgiye erişmek ve bilgi kullanıcılarına zamanlı ve faydalı bilgi sunmak bir uzmanlık işidir.
Bu nedenle teknolojiyi kullanabilen, sistem tasarlayıcısı muhasebe mühendislerine ihtiyaç vardır”.
Açıklamalar ışığında değişen teknoloji ve üretim sistemine daha uyumlu bir muhasebeci eğitimi
gerekliği görülmektedir. Ancak muhasebeci eğitiminde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi yeni
sürece yönelik mesleki eğitimini alan muhasebe üyelerine eğitim süresinde ki uygulama alanları
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bulmanın zorluğudur. Bu zorluğu gidermede mesleki uygulama alanı geliştirme konusunda
işletmelerin sanal ortamda oluşturulan dijital ikizlerinin uygulama alanları oluşturması
kaçınılmazdır.

3. DİJİTAL İKİZ YÖNTEMİ VE MUHASEBE EĞİTİMİ
Dijitalleştirme; veri veya işlemleri takip etme, işbirliği yapma ve iletişim kurma, kayıtları
sayısallaştırma, yazılı metinleri, yapılan ödemeleri, ödenen çekleri sayısal nesnelere dönüştürmede
ve daha kalıcı kayıtlar haline gelmelerine yardımcı olan bir süreçtir. Nesneleri dijitalleştirmek onların
kalıcılığını sağlamaktadır. Bu nedenle, bu yeni dijital dalga yeni nesil teknolojilere ihtiyaç
duyulmaktadır. Dijital ikiz teknolojisi, dijital nesneleri fiziksel nesnelerle eşleştiren dinamik,
öğrenen ve etkileşimli bir teknoloji olarak adlandırılmaktadır (Erturan İ. E., 2018).
Dijital ikiz, gerçek zamanlı verileri kullanarak fiziksel bir nesnenin veya sistemin gerçek davranacak
şekilde maddeleştirilmiş sanal bir kopyasıdır. Dijital ikiz teknolojisi, karmaşık ürünler üzerinde
tümleşik bir veri, model ve analiz aracı olarak ürün tasarımı, gerçek zamanlı simülasyon, ve
optimizasyon konularında üreticilerin ürünlerini daha iyi anlayabilmeleri ve bu doğrultuda analizler
yapabilmelerini sağlamaktadır. Gerçek hayatta test etmenin maliyetli ve zor olduğu karmaşık
ürünlerden elde edilen verilerle oluşturulmuş bir dijital ikiz üzerinde testler yapmak, ürünü fiziksel
dünyaya sunmadan önce kolay yoldan denenmesini sağlayacaktır (http://www.momentexpo.com/dijital-ikiz-ve-derin-ogrenme).
Nesnelerin İnterneti, dijital ikizin fiziksel özelliklerini bütünüyle yansıtan gerçek bir ikizi haline
getirmek için gereken verileri oluşturup dijital ikiz modeline tam zamanlı olarak yüklemek
gerekmektedir. İşletmeler tarafında oluşturulacak ve tam zamanlı çalışacak dijital ikiz uygulaması,
iş hayatına başlamadan önce muhasebe meslek üyelerine uygulama olanağı sağlayacaktır.
İşletmelerin bulut bilişim sisteminde yükledikleri bilgelerin simülasyonun yapılmasıyla meslek
üyelerine uygulama ortam oluşturacaktır. Bu uygulama; üniversitede, yüksekokullarda ve meslek
yüksekokullarında okuyan muhasebe öğrencilerine bir uygulama olanağını sağlayarak onların
deneyim elde etmesine yardımcı olacaktır. Schwab ve Samans, (2016) tarafından yapılan dijitalleşen
meslekler sıralamasında %94 dijitalleşmeye uyum gösteren bir meslek olan muhasebe ve denetim
mesleğinde, daha fazla teknoloji ağırlıklı derslere yer verilerek muhasebe kayıtlarının ve denetiminin
elektronik ortamda yapılması konusunda meslek üyelerinin hazırlanması gerekmektedir. Muhasebe
denetiminin süreçlerini gösteren tablo:2’in incelenmesiyle kağıt-kalemle yapılan (manuel)
denetimden sensörlerle denetime kadar geçen süreç ile ilgili bilgi edinmek mümkündür.
Tablo:2 Denetim Süreçleri
Nesil
Denetim yaklaşımı

Denetim 1.0
Manüel denetim

Araçlar

Kalem, hesap makinası

Denetim 2.0
Bilgi işlem destekli
denetim
Excel, bilgisayar destekli
denetim yazılımları

Denetim 3.0
Büyük verinin katılması
Analitik uygulamalar

Denetim 4.0
Denetimin kısmi ve sürekli
otomasyonu
Sensörler, CPS, Nİ,
RFDİ, GPS

Kaynak: (Erturan İ. E., 2018)
Kâğıt kalemle başlayan muhasebe süreci, artık tam zamanlı kayıt ilkesine dayanmaktadır.
İşletmelerin sanal (bulut bilişim) ortamında hazırlanan dijital ikiz modelleri, muhasebe sistemine
yeni bir yön vererek ve muhasebecileri; akıllı üretim sisteminin yönlendirdiği tam zamanlı kayıt tutan
sistemin tasarımcısı ve yöneticisi durumuna dönüştürecektir. İşletmelerin dijital ikizleri aşağıdaki
model önerisinde örneklenmiştir.
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Şekil 2: Muhasebe Eğitimi için Dijital İkiz Model Önerisi

Kaynak: (Erturan İ. E., 2018))
Slyozka ve Nataliya’nın görüşlerine göre; endüstri 4.0 ile birlikte muhasebeciye olan gereksinimin
değişmeyeceği; ancak, sayılarının azalabileceğine yönelik kuvvetli kanıtlar olduğu savunulmaktadır
(Slyozka & Nataliya, 2016). Her ne kadar bilgi teknolojilerinin muhasebe uygulamalarında değişiklik
yapacağı kabul edilse de, muhasebenin temel fonksiyonlarında; (bilgi toplama, kaydetme, özetleme,
raporlama) değişim olmayacağı vurgulanmaktadır (Erturan İ. E., 2018) .
Muhasebenin yorum ve analiz yönü ise daha fazla analitik düşünme becerisi gerektirmektedir. Bunun
sonucu olarak; karşılaşılan problemlere daha hızlı çözüm getirebilen, yaratıcı, bilimsel yöntemle iş
süreçlerini (akışlarını) analiz edebilen ve sentezleyen muhasebecilere ihtiyaç duyulacaktır. Mali
mühendislikte tüm bu süreçlerde hem muhasebeyi geliştirirken hem de muhasebeyi bir ileriye taşıyan
sürekli inovasyon içinde olan muhasebeciler yetiştirmiş olacaktır (Tektaş, 2018). Muhasebeciler
muhasebe denetimini, süreç yönetme ve tasarlama acısından ön plana çıkarak yeniden tasarlayacak
ve muhasebe mühendisleri iş dünyasında daha kolay yer alacaklardır.
Sanal paralar, karanlık (insansız) fabrikalar, akıllı makine ve üretim sistemleri, robotlar gibi
konularının ağırlıklı olarak tartışıldığı bir ortamda denetçiden ve muhasebecide geleneksel
denetimde olduğu gibi, bir işletmeye giderek denetlemesi değil, işletmenin sanal ortamda
oluşturulmuş ikizi yardımıyla denetlemesi beklenecektir. İşletmelerin dijital ortamda (bulut ve
benzeri sanal ortamda) oluşturulan dijital ikizleri; artırılmış gerçeklik, sanal asistanlar, akıllı
sistemler gibi teknolojiler yardımıyla denetlenebilecektir. Fiziksel varlıkların dijital ikizleri,
tesislerin ve çevrelerin dijital temsilleriyle birlikte insanlar, işletmeler ve süreçler arasında
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simülasyon, analiz ve kontrol sistemi oluşturarak gerçek dünyanın daha ayrıntılı bir şekilde dijital
olarak temsil edilmesini sağlayacaktır. Bir iş sonucu ortaya çıkaran canlı bir model olarak iş dünyası
tarafından tanımlan bu modelin eğitimde kullanılması, yetişecek muhasebe üyelerin deneyim
kazanmasına yardımcı olacaktır.

4. SONUÇLAR
İş dünyasıyla birlikte muhasebeci profili de değişerek geleneksel uygulayıcı özelliklerinin dışında,
danışmanlık ve sistem tasarım olarak gelecekte önem kazanacaktır. Muhasebenin kayıt tutma,
sınıflandırma, özetleme ve raporlamayı oluşturan bilim yönü akıllı sistemler tarafından otomatik
olarak yapılırken, muhasebenin analiz ve yorumuna dayalı diğer fonksiyonları ise uzman muhasebe
mensupları tarafından yapılarak işletmenin geleceğinin planlanma sürecine katkı sağlanacaktır. Sanal
paralar, karanlık (insansız) fabrikalar, akıllı makine ve üretim sistemleri, robotlar konularının
ağırlıklı olarak tartışıldığı bir ortamda, geleneksel anlamdaki işleviyle muhasebe ve muhasebeci
işletmelerin üretim, satış ve diğer döngülerine yeterli zaman ayıramayacaktır.
Vergi beyanı gibi yasal zorunluluktan doğan işlemlerin süresi içerisinde tamamlanması ile ilgilenmek
dışında şirketin faaliyetlerine ayrıntılı bir inceleme süresi bulamayacaktır. Bu nedenle sistem, her
finansal işlemde kayıtları otomatik ve tam zamanlı olarak yapacak ve muhasebe bilgi sistemine
yükleyecektir. İşletmelerin değişimi ve akıllı fabrika kavramı; muhasebenin kayıt tutma
fonksiyonunu akıllı sistemlerle (yazılımlarla) yapılması ve planlanması özellikle; finansal analistleri,
yatırım denetçilerini, kredi denetçilerini, mali denetçileri, profesyonel yatırımcıları, tüccarları,
uluslararası finansal hesap uzmanları ve finansal danışmanları etkileyecektir (Erturan İ. E., 2018)
Dijital ikiz modeli işletmenin geleceğini planlayan verileri üreten muhasebeciler için eğitim
süreçlerinde iyi bir uygulama modeli oluştururken, gelecekte tamam dijitalleşen ve bulut bilişim
sisteminde sanal modelleri oluşacak olan iş dünyasına daha donanımlı hazırlanma olanağı sunacaktır.
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İİBF MEZUNLARININ KAMUDA İSTİHDAM OLANAKLARI VE İİBF
BÖLÜMLERİNE TALEPTEKİ DÜŞÜŞÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE PUBLIC EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
OF FEAS GRADUATES AND THE DECLINE IN DEMAND FOR FEAS
DEPARTMENTS
Ramazan TAŞCI1

Tarık DURAN2
ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate the decrease in employment opportunities of career professional
groups in the public sector in the Turkish labor market in recent years and the decrease in demand
for the related departments of the Faculties of Economics and Administrative Sciences. In the career
preferences of FEAS graduates, the priority consists of the inspector, expertise, district governor
professions which are generally referred to as the career professional group in the public sector and
government offices which can be settled with the Public Personnel Selection Examination (KPSS).
This type of reduction in employment opportunities through KPSS in the state sector causes the IIBF
departments to lose their previous popularity and the young people prefer other departments that will
enable them to get more vocational and technical information and find jobs more easily. In this study,
Student Selection and Placement Center (ÖSYM), Higher Education Institution (YÖK) data, current
employment data of related ministries and FEAS registration and graduation data will be used. As a
result, the decrease in employment opportunities of FEAS graduates in public career professional
groups and the decrease in enrollment and graduation amounts of FEAS faculties will be examined
in a statistically comparative manner. Thus, the probable cause and effect relationship between the
two cases will be investigated.
Key word: Turkish Labor Market, Public Sector Employment, Undergraduate Education
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de işgücü piyasasında kamudaki kariyer meslek gruplarının istihdam
imkânlarında görülen son yıllardaki azalma ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili
bölümlerine olan talepteki düşüsün bir arada değerlendirilmesidir. İİBF mezunlarının kariyer
tercihlerinde genel itibariyle kamuda kariyer meslek grubu olarak adlandırılan müfettişlik, uzmanlık,
kaymakamlık meslekleri ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile yerleşilebilen devlet
memurluğu öncelik oluşmaktadır. Bu tarz devlet sektöründe KPSS yoluyla istihdam imkânlarında
azalma ise İİBF bölümlerinin eskiden sahip olduğu rağbeti görmemesine ve gençlerin üniversite
bölüm tercihlerinde daha çok mesleki ve teknik bilgi edinmelerini ve daha kolay iş bulmalarını
sağlayacak diğer bölümleri tercih etmelerine neden olmaktadır. Çalışmada, Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) verileri ile ilgili bakanlıkların
güncel istihdam verileri ve üniversitelerin İİBF kayıt ve mezuniyet verileri kullanılacaktır. Sonuç
olarak İİBF mezunlarının kamuda kariyer meslek gruplarındaki istihdam olanaklarındaki düşüş ve
İİBF fakültelerinin kayıt ve mezuniyet miktarlarındaki azalma istatiksel olarak karşılaştırmalı bir
şekilde incelenecektir. Böylelikle iki olgu arasındaki muhtemel neden sonuç ilişkisi araştırılmış
olacaktır.
Anahtar Kelime: Türkiye İşgücü Piyasası, Kamu Sektörü İstihdamı, Yüksek Öğrenim
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1. GİRİŞ
İktisat bilimi 19. yüzyılda neoklasik iktisadın popüler olmasıyla birlikte diğer disiplinlerden ayrı
olarak sosyal bilimler içerisinde yerini güçlendirmiştir. 1930’lu yıllara damgasını vuran Büyük
Buhran, Neo-Klasik iktisadı sorgulanır hale getirmiştir. Buhranın hemen ardından patlak veren İkinci
Dünya Savaşı ve savaş sonrasında yeni bir bilim dalı olarak ortaya çıkan kalkınma iktisadı, neoklasik
iktisada eleştiriler getirmiştir. Ancak neoklasik iktisat 1960’lı yıların ortalarında yeniden yükselişe
geçmiştir. İktisat bilimi, sosyal bilimler içerisinde bugünkü ekonomik sistemin anlaşılması açısından
oldukça önemli bir yere sahiptir. Dönemler itibariyle farklı iktisadi ekoller ön plana çıksa da iktisat
biliminin sosyal bilimler içerisindeki yeri ve önemi değişmemiştir. Hatta sosyal bilimler içerisinde
sadece iktisat bilimine Nobel ödülü verilmesi de iktisadı farklı bir noktaya taşımıştır (Şenses, 2017:
23–24).
Dünyada ve Türkiye’de iktisat biliminin gelişmesi 1980 sonrası Neo-Liberalizm ve Neo-Klasik
iktisat ilişkisiyle günümüze kadar devam etmiştir (Şenses, 2017: 24). Türkiye’de İktisat bilimi
günümüzde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adı altında İşletme, Kamu Yönetimi, Çalışma
Ekonomisi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret gibi farklı bölümler ile birlikte
birçok üniversitede okutulmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de 2018 yılında toplam İİBF sayısı 141’e
ulaşmıştır (YÖK, 2019). Yıllarca sistematik olarak sayısı artan İİBF fakültelerine öğrenci sayıları da
yıllar itibariyle artış göstermiştir. Yüksek Öğretim Öğrenci Bilgi Sistemi verilerine göre 2013 yılında
toplamda 294 bin olan İİBF Fakültelerine kayıtlı öğrenci sayısı, 2018 yılında 325 binlere kadar
yükselmiştir. Ancak, devletin bu bölümlerden mezun yeterli sayıda memur almaması ve öğrencilerin
mezuniyet sonrasında özel sektörde istenilen pozisyonda ve ücrette iş bulamamaları nedeniyle bu
fakültelerin tercih edilme oranları hızla düşmeye başlamıştır. 2013 yılında İİBF bölümlerine kayıt
yaptıran öğrenci sayısı 69 bin seviyelerindeyken, 2018 yılında bu sayı 48 bine gerilemiştir (YÖK,
2019). 2016 yılında İİBF kontenjanlarının neredeyse %100’e yakını dolarken, 2018 yılında birçok
bölüm kontenjanının doluluk oranı %70’in altına düşmüştür. İktisatın %56, İşletmenin %63, Kamu
Yönetimini %69, Maliyenin %69 seviyelerine gerilemiş olması örnek olarak gösterilebilir (YÖK,
2019). 2019 yılında İİBF kontenjanlarının azaltılması doluluk oranlarının bir miktar artmasına sebep
olsa da, bu bölümlere kayıt yaptıran öğrenci sayısının son beş yılda neredeyse yarı yarıya düştüğü
ifade edilebilir. Türkiye’de genç işsizlik oranı 2013 yılında %16,4 iken, 2018 yılında %23,2
seviyelerine yükselmiştir. Genç işsizlik oranının bu seviyelerde olmasında elbette İİBF mezunlardaki
işsizlik oranındaki artışın da etken olduğu söylenebilir.
Türkiye’de İİBF mezunlarının istihdam sorunlarıyla ilgili literatür çalışmalarına (Şenses, 1986),
(Bulutay, 2005), (Erdölek, 2012), (Eğilmez, 2014), (Erkut, 2019), (Kozal, 2019) örnek olarak
verilebilir.
Bu çalışmanın amacı, İİBF mezunlarında işsizlik oranlarının artmasında etkili olan faktörleri
incelemektir. Kamunun memur alımlarındaki azalma, İİBF bölümlerine olan talebin de beraberinde
düşmesine neden olmaktadır. Çalışmada Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yüksek
Öğretim Kurumu (YÖK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. Bunun yanında
ilgili bakanlıkların istihdam verileri kullanılmıştır. Sonuç olarak İİBF fakültelerine yapılan
kayıtlardaki azalmayla, kamunun memur alımı ve kariyer meslek grupları istihdamındaki azalış
arasında ilişki ortaya konmaya çalışılacaktır.

2. İİBF BÖLÜMLERİNE TALEP VE İİBF MEZUNLARININ KAMUDA İSTİHDAMI
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM
tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile yerleştirme yapılmaktadır. İlgili yönetmeliğin 2.
maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu
Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. A Grubu Kadrolar; bakanlıklar ve bunların müsteşarlık,
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başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı
ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı
sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve
belediyelerin teftiş kurullarına yapılan atamalardır. B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı
döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve
belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli
kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında A grubu meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti
ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir (ÖSYM, 2019).
İİBF bölümlerine talep ve İİBF mezunlarının kamuda istihdamı ilişkisi Türkiye’de İşsizlik ve Genç
İşsizlik Oranlarındaki Gelişme, İİBF Fakültelerinde Okuyan Öğrenci Bilgileri, KPSS ile Memur
İstihdamı, KPSS ile Kariyer Meslek Grubu İstihdamı, Kariyer Olanakları Açısından Bölümler Arası
Performans Sıralaması açısından çalışmada incelenecektir.

2.1. Türkiye’de İşsizlik ve Genç İşsizlik Oranlarındaki Gelişme
Türkiye’de 2018 yılı TÜİK verilerine göre 4 milyon 131 bin işsiz bulunmaktadır. Bu işsizlerin
%23,2’sini genç işsizler oluşturmaktadır (950 bin). Türkiye’de işgücü sayısı 2005 yılında 22,7
milyon iken 2018 yılında 32,3 milyon seviyesine yükselmiştir. İstihdamın ise yine aynı dönemlerde
19,6 milyondan 28,2 milyona yükseldiği ifade edilebilir. İşgücü sayısının son yıllarda istihdamdan
daha hızlı artması işsizliğe yol açmıştır. 2018 yılında Türkiye ekonomindeki işsizlerin 175 bini tarım
sektöründen, 718 bini sanayi sektöründen, 679 bini inşaat sektöründen, 2 milyon 122 bini ise
hizmetler sektöründen geldiği görülmektedir (TÜİK İşgücü İstatistikleri, 2019).
Tablo 1: Temel İşgücü İstatistikleri (2005 – 2019)

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri (2019)

Tablo 1’de görüldüğü üzere genç işsizlik oranı 2005 yılında %17,8 seviyelerindeyken, 2018 yılında
%23,2 seviyelerine yükselmiştir. Bu oran gelişmekte olan ülkelerde görülen kronik durum olarak
ifade edilebilir. Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmesi için hem işsizlik
hem de genç işsizlik oranının tek haneli rakamlara inmesi gerekmektedir. Ülkelerin genç nüfuslarını
istihdam edememeleri, o ülkelerin insan kaynaklarını gelecek adına iyi yönetemediğini gösterir.
Güçlü bir geleceğin inşası ve toplumsal refahın sağlanması için işsizlik oranının doğal işsizlik
oranına kadar çekilmesi gerekir.
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2.2. İİBF Fakültelerinde Okuyan Öğrenci Bilgileri
YÖK’ün 2018 yılı verilerine göre Türkiye’de İİBF bölümlerine yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı 48
bin olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılından günümüze İİBF bölümlerine yeni kayıt yapan öğrenci
sayıları yaklaşık olarak 30 bin azalmıştır. Öğrenci sayılarındaki azalmanın önümüzdeki yıllarda da
devam edeceği söylenebilir. Mevcut durumun farkında olan üniversiteler, İİBF fakültenin bulunduğu
bölgenin coğrafi avantajlarını ön plana çıkartarak öğrenci çekmeye çalışmaktadırlar. Bunun yanında
İİBF bölümlerinin bir kısmının eğitim dilini İngilizce yaparak bu bölümlerin öğrenci almasının
devamlılığını sağlamaya çalışmaktadır.
Şekil 1: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine Yeni Kayıt Yaptıran ve Okuyan Öğrenci Sayıları (2013-2019)

Kaynak: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, https://istatistik.yok.gov.tr

İİBF bölümlerine öğrencilerin geçmiş yıllardaki gibi rağbet etmemesi, Türkiye’nin batısındaki köklü
üniversiteleri bir miktar etkilese de daha çok Türkiye’nin doğusunda yeni açılan fakülteleri
etkilemiştir. Doğudaki birçok üniversiteni İİBF bölümlerinin kapanmakta olduğunu söyleyebiliriz.
Batıdaki üniversiteler coğrafi avantajlar ya da eğitimin nispeten kaliteli olmasından dolayı çok fazla
etkilenmemiştir. Ancak bölümlerin ikinci öğretimi varsa kontenjan azaltmaya gittiği ya da ikinci
öğretimlerinin tamamen kapandığı ifade edilebilir. Tablo 1’den görüldüğü gibi 2013 yılından 2017
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yılına kadar İİBF’de okuyan öğrenci sayısı artış göstermiş, ancak 2017 yılından sonra artık bu sayının
14 bin kadar azaldığı görülmektedir. İİBF lisans eğitimi 4 yıllık perspektifle değerlendirildiğinde,
yeni kayıt yaptıran öğrencilerin gittikçe azalması da dikkate alındığında mevcut okuyan öğrenci
sayısının hızla azalacağı söylenebilir.

2.3. KPSS ile Memur İstihdamı
KPSS ile B grubu memur alımı 1999 yılında Devlet Memuriyet Sınavı (DMS) ile başlamıştır.
Kamuya merkezi usulde bir sınav ile memuriyet alımı ehliyet, liyakat ve adalet açısından Türkiye’de
istihdam politikalarında yepyeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. DMS sınavı ilk kez 17 Ekim 1999
ve 12 Aralık 1999 tarihinde yapılmıştır. Bu sınav daha çok 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi
olarak çalışan düz memurluk pozisyonlarına yönelik bir sınavdır. 2001 yılında ise düz memurluk,
kariyer meslekleri, öğretmenlik ve sözleşmeli personel alımlarına yönelik bir ön eleme sınavı
niteliğinde değişen formatı ile Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) yapılmıştır. 2002 yılında
ise günümüze kadar uygulanagelen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) uygulamaya konulmuştur.
Tek yıllarda KPSS A Grubu ve öğretmenliğe yönelik olarak uygulanan sınav, çift yıllarda ise KPSS
A Grubu, KPSS B Grubu, öğretmenlik, sözleşmeli personel vs. tüm kamu personel alımlarına yönelik
olarak uygulanmaktadır (ÖSYM Başkanlığı, 2002).
Şekil 2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleşen Sayısına İlişkin Sayısal Bilgiler
(2010-2019)
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Kaynak: T.C. Öğrenci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/TR,15612/2019.html

Şekil 2’de 2010-2019 yılları arasındaki son 10 yıllık dönemde KPSS sınavı ile ÖSYM tarafından
merkezi sistem ile B Grubu memur kadrolarına atanan kişi sayıları öğretim düzeylerine göre
sınıflandırılarak ve toplam atanan memur sayısı itibariyle gösterilmektedir. 2010 yılındaki rakamın
2013 yılında 30 bin seviyesine yükseldiği, bu yıldan itibaren ise atanan sayısının 2017 yılı ve
sonrasında 5 binin altına düştüğü görülmektedir.

2.4. KPSS ile Kariyer Meslek Grubu İstihdamı
KPSS A Grubu kariyer meslekler müfettişlik, denetçilik, denetmenlik, uzman yardımcılığı,
kaymakamlık, idari yargı hâkimliği kadrolarından oluşmaktadır. Çeşitli bakanlıkların uzman
yardımcılığı, teftiş kurullarında müfettiş yardımcılığı; kamu bankaları teftiş kurullarında müfettiş
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yardımcılığı, belediyelerin teftiş kurullarında müfettiş yardımcılığı kadroları KPSS A Grubu sınavı
ile alım yapılan kariyer meslek grubunu teşkil etmektedir. Bu kadrolara örnek olarak ilgili
bakanlıklara göre yapılan sınıflandırma ile aşağıdaki gibi örnekler verilebilir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergi Müfettiş Yardımcılığı (Vergi Denetim Kurulu), Gelir Uzman
Yardımcılığı (Gelir İdaresi Başkanlığı), Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı, Defterdarlık Uzman
Yardımcılığı, Milli Emlak Uzman Yardımcılığı, Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörlüğü, Hazine
Uzman Yardımcılığı, Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı
Ticaret Bakanlığı: Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılığı, Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı, Ürün
Denetmen Yardımcılığı
İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, İl Planlama Uzman Yardımcılığı, İçişleri
Uzman Yardımcılığı, Göç Uzman Yardımcılığı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü), İl Göç Uzman
Yardımcılığı (Göç İdaresi Taşra Birimleri)
Dış İşleri Bakanlığı: Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu, Dışişleri Uzman Yardımcılığı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı, SGK
Müfettiş Yardımcılığı, Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı, İŞKUR Müfettiş Yardımcılığı
Benzer şekilde Sayıştay Denetçi Yardımcılığı, Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı, SPK Uzman
Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı, ÖSYM Uzman Yardımcılığı, TÜBİTAK Uzman
Yardımcılığı, TBMM Yasama Uzman Yardımcılığı, Planlama Uzman Yardımcılığı, AB Uzman
Yardımcılığı, TÜİK Uzman Yardımcılığı, KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı, Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Muhasebe ve Denetim Standartları Uzman Yardımcılığı
gibi kadrolar kamunun merkez ve taşra yönetimini oluşturan AB standartlarında nitelikli kariyer
meslek grubu kadrolarıdır.
Şekil 3: Kariyer Meslek Grubu İstihdamı (2010-2019)
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Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Memurlar.Net
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Şekil 3’de kariyer meslek grubu içerisinde en çok sayıda kişi istihdam eden Gelir Uzman
Yardımcılığı, Vergi Müfettiş Yardımcılığı, Kaymakam Adaylığı, Sosyal Güvenlik Denetmen
Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcılığı, Göç Uzman Yardımcılığı kadrolarına 20102019 yılların arasında ilan edilen ve atama yapılan açık kadro sayıları görülmektedir. 2010 yılından
2013 yılına kadar alım sayılarında artış mevcut iken, 2013 yılı sonrası sürekli bir azalış görülmüştür.
Seçili meslek gruplarında toplam yeni istihdam edilen personel sayısı 12 bin düzeylerinden 2018
yılında 2 bin düzeylerine düşmüştür.

2.5. Kariyer Olanakları Açısından Bölümler Arası Performans Sıralaması
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin 2019 yılında paylaşılan Üni-Veri istatistiklerine göre
İİBF bölümlerinin performans sıralaması Tablo 2’de görülmektedir. Üni-Veri, ülkemizdeki
üniversitelerin bölüm bazında iş bulma sürelerini, ilk bir yıl içindeki istihdam ve kamuda işe girme
oranlarını, ortalama ücretlerini, istihdamın sektörel dağılımını ve nitelik uyuşmazlığını ortaya koyan
ulusal bir araştırmadır. Üni-Veri, Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan mezun bilgileri ile Sosyal
Güvenlik Kurumu’ndan alınan istihdam verilenlerinin birleştirilerek analiz edilmesiyle
hazırlanmıştır ve 2014-2018 dönemini kapsamaktadır (Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi,
2019).
Tablo 2: Bölümler Arası Performans Sıralaması

İktisat
İşletme
Siy.Bil.-Kam.Yön.-Uls.İlş.
Uluslararası Ticaret
Çalışma Ekonomisi
Maliye
Ekonometri

İstihdam
Oranı
39%
61. Sıra/70
42%
56. Sıra/70
33%
67. Sıra/70
48%
37. Sıra/70
43%
55. Sıra/70
31%
69. Sıra/70
43%
54. Sıra/70

İş Bulma
Süresi
9 ay 16 gün
54. Sıra/70
9 ay 0 gün
49. Sıra/70
11 ay 1 gün
66. Sıra/70
6 ay 28 gün
23. Sıra/70
9 ay 29 gün
59. Sıra/70
12 ay 3 gün
68. Sıra/70
9 ay 0 gün
48. Sıra/70

Ücret
2.509 TL
58. Sıra/70
2.508 TL
59. Sıra/70
2.576 TL
51. Sıra/70
2.564 TL
54. Sıra/70
2.441 TL
69. Sıra/70
2.435 TL
70. Sıra/70
2.502 TL
60. Sıra/70

Nitelik
Uyuşmazlığı
1.51
64. Sıra/70
1.49
62. Sıra/70
1.49
61. Sıra/70
1.47
60. Sıra/70
1.54
66. Sıra/70
1.57
69. Sıra/70
1.51
65. Sıra/70

Kamuda İşe
Yerleşme
Oranı
8%
30. Sıra/70
7%
33. Sıra/70
12%
15. Sıra/70
3%
64. Sıra/70
6%
42. Sıra/70
13%
12. Sıra/70
6%
40. Sıra/70

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, https://www.cbiko.gov.tr/projeler/uni-veri

Üni-Veri istatistiklerine göre İİBF bölümlerinin istihdam oranları %33 ile %43 arasında değişkenlik
göstermektedir. Ortalama iş bulma süresi 6 ay ile 12 ay arasında sürmektedir. Ücret bakımından İİBF
bölümleri mezunları yaklaşık 2.400 TL – 2.600 TL arasında bir ücret ile ilk işlerine
yerleşmektedirler. Nitelik uyuşmazlığı katsayısı 1.49 – 1.57 aralığında değişmektedir. Kamuda işe
yerleşme oranı ise %6 ile %13 arasındadır. İncelemeye dâhil edilen 70 üniversite bölümü arasında
İİBF bölümleri genel itibariyle sona yakın sıralarda yer almaktadır.

3. SONUÇ
Ülkemizde genç işsizlik oranlarında son yıllarda büyük bir artış gözlenmektedir ve bu durum İİBF
fakültelerine olan talebi ve İİBF mezunlarının istihdamını giderek artan oranda olumsuz
etkilemektedir. 1999 yılında başlayan DMS, KMS ve nihai olarak da KPSS adıyla kamuya
memuriyet alımlarının objektif kriterlerle merkezi sınav usulü ile alımı yerine subjektif
değerlendirmeler ile mülakatlar yoluyla alınması İİBF talebini ve mezun istihdamını olumsuz
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etkilemektedir. Adalet açısından ehliyet ve liyakat prensiplerine uyarak kamuya memur alımı
yapılması daha uygun gözükmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber bakanlıkların
yapısı değişmiş ve AB normlarına göre istihdam edilen uzman yardımcılığı kadrolarının
istihdamında yeni sisteme geçiş ile beraber aksama olduğu gözlemlenmektedir. Örneğin parlamenter
sistemde başbakanlık birimlerine uzman ve müfettiş alımı KPSS ile yapılırken, yeni sistemde
Cumhurbaşkanlığı ofislerine uzman ve müfettiş alımı bu yolla yapılmamaktadır. Artan üniversite
sayısı ile beraber İİBF sayısı arz talep dengesi bozacak bir şekilde artmıştır. Bu durum İİBF
bölümlerine giriş puanlarında ve mezun sayısının artması ile istihdam oranında düşmeye yol açmıştır.
Türkiye’de son yıllarda birçok İİBF açılmıştır. İİBF fakülte ve öğrenci kontenjanlarının arttırılması
eğitim kalitesinin düşmesine ve dolayısıyla bu bölümlerden mezun olan öğrencilerin büyük bir
kısmın işsiz kalmasına yol açmıştır. 2010 yılında KPSS puanıyla toplamda 20 bine yakın memur
alımı yapılırken, bu sayı 2018 yılında 3.200’e kadar düşmüştür. Bunun yanında kamunun kariyer
meslek gruplarında açmış olduğu istihdam olanakları da mezun sayısı dikkate alındığında oldukça
yetersiz kalmıştır. İİBF mezun sayısı artarken istihdam olanaklarının azalması bu bölümleri tercih
edecek öğrencilerin de dikkat ettiği bir etken olarak karşımıza çıkmıştır. Türkiye’de 2016 yılından
sonra İİBF bölümlerini tercih eden öğrenci sayıları azalmaya başlamış ve 2018 yılında 48 bine
gerilemiştir. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’deki birçok yeni açılmış İİBF bölümlerinin öğrenci
alamaz hale geleceği ve dolayısıyla kapanacağı söylenebilir. Üniversite kontenjanlarının Türkiye
ekonomisinin ihtiyaçlarına göre tekrar planlanması gerektiği düşünülmektedir. Bunun yanında
eğitim sistemindeki derslerin teorik yapısının yanında öğrencinin bilişsel becerilerini ve kariyer
olanaklarını geliştirecek derslere de ağırlık verilmesi oldukça önemlidir. İİBF kontenjanlarındaki
düzenlemeler ve eğitim sistemindeki olumlu değişimlerin yanında ayrıca iş dünyasının beklentileri,
sahip olunan beceriler ve beklentilerin de örtüşmesi için çalışmalar yapılması gerekmektedir.
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NİTELİKLİ İŞSİZLİKLE MÜCADELE AÇISINDAN YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARINDA FİNANS EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS IN FINANCE
EDUCATION WHITHIN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN
TERMS OF SKILLED UNEMPLOYMENT
Ali BAYRAKDAROĞLU1

Yusuf TEPELİ2

1. GİRİŞ
Finansal eğitim, bireylerin yatırım ve tasarruf kararlarını bilgi sahibi olarak vermeleri ve sahip
oldukları veya yönettikleri pozitif tasarrufların yatırım döneminde maruz kalabileceği olası
zararlardan korunması açısından önemli bir kavramdır. Bireysel finans açısından düşünüldüğünde
finansal eğitim bireylere temel bir yaşam becerisi kazandırmaktadır. Finansal eğitim neticesinde elde
edilen deneyim, aynı zamanda finansal farkındalığı artırmakta; bireylerin finansal anlamda artan
sorumluluklarının ve aldıkları risklerin farkında olmalarını sağlamaktadır. Bu durumda finansal
eğitim, temelde bireye sağladığı faydanın yanında finansal sisteme ve ülkenin ekonomik refahına da
katkı sağlayacak bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir (Anık ve Özkan, 2016: 186).
Bireylerin aldıkları finansal eğitim sonucunda finansal okur-yazarlıklarının artmasına paralel olarak
finansal kuruluşlardan talep edecekleri bilgi düzeyinin ve çeşitliğinin yükselmesi, finansal
piyasaların daha şeffaf olmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla finansal piyasalarda değişen şartlara
uygun yeni ürün ve hizmetlerin talep edilmesi, finansal piyasalarda yaratıcı, yenilikçi ve rekabetçi
finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini hızlanacaktır. Ayrıca, finansal eğitim, bireylerin tasarruf
eğiliminin artmasına yol açarak daha etkin sosyal güvenlik sisteminin oluşmasına destek verecektir.
Yüksek tasarruf oranları yatırım (kredi faiz oranlarını düşürerek) ve büyüme üzerinde de olumlu etki
yaratacak ve genel olarak ekonomik gelişim ve finansal istikrara katkıda bulunacaktır. Dolayısıyla
finansal eğitim bireyden ekonomiye kadar giden yolda önemli bir süreci içinde barındırmaktadır
(Yılmaz, 2011).
İyi bir finansal eğitim almış birey, nitelikli iş gücü piyasasının en önemli adayıdır. Finansal
piyasalarda çalışan bireyler gerek toplumdaki konumları ve sahip oldukları teknik bilgileri gereği,
gerek ise alınan eğitimin uluslararası işgücüne sahip olması nedeniyle nitelikli işgücü olarak kabul
edilir. Ancak genel olarak bireylerin almış oldukları finansal eğitimi, gelecekteki profesyonel iş
yaşamlarında gerektiği ölçüde kullanamadığı görülmektedir. Gerek kendi profesyonel iş
yaşamlarında gerek ise ellerindeki pozitif tasarrufları değerlendirmede yeteri kadar başarılı
olamadıkları bilinmektedir. Bu durum yükseköğretimde finans eğitiminin başarısının sorgulanmasını
da beraberinde getirmektedir. Gelinen noktada nitelikli iş gücü açısından finans eğitiminin nasıl
verildiği ve verilmesinde hangi sorunlarla karşılaşıldığının ortaya konulmasını zorunlu hale
getirmektedir. Bu çalışmada, yükseköğretimde finans eğitiminin önündeki sorunlar ve bu sorunlara
getirilecek çözüm önerileri araştırılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemiyle tasarlanmıştır. Bu
noktada alanında uzman farklı üniversitelerde görev yapan finans öğretim üyeleriyle görüşülerek
araştırma deseni oluşturulmuştur. Yapılan derinlemesine görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular
özetlenmiş ve buna uygun çözüm önerileri geliştirilmiştir.

1
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2. GENEL OLARAK NİTELİKLİ İŞGÜCÜ
İşgücü, bir ülkedeki emek arzının insan sayısı bakımından göstergesi niteliğinde olup, ülkedeki
nüfusun iktisadi faaliyetlere katılan kısmını 1ifade etmektedir. Çalışılabilecek durumda olup,
çalışmak istemesine rağmen iş bulunamaması durumuna ise işsizlik adı verilmektedir (Koç vd., 2018:
24). Türkiye’de hızla artan nüfus, kamu ve özel sektör yatırımlarındaki yetersizlik, yabancı
sermayede meydana gelen düşüş, modern üretim çağının gerektirdiği vasıftaki işgücünün
sağlanamaması, teknolojik değişime uyum sağlayamama, ekonomik istikrarsızlık gibi nedenlerle
işsizlik oranları her geçen gün daha önemli bir sorun haline gelmektedir (Etci ve Karagöl, 2019: 65).
Nitekim Türkiye’de Nisan ayı verilerine göre işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla
3,4 puanlık bir artışla %13’e ulaşmıştır. İstihdam oranı ise %1,9 puanlık bir azalma sonucunda
%46’lara gerilemiştir (TÜİK, 2019). İstihdam oranının arttırılması, bir başka ifade ile işsizliğin
azaltılması hem ekonomik hem de sosyal refahın sağlanabilmesi açısından son derece önemli
olmasına rağmen (Etci ve Karagöl, 2019: 58) sektörler için vasıflı işgücü eğitimi yapılamamaktadır.
Eğitim sonucunda sağlanan yeteneklerle sektörlerin ihtiyaç duyduğu yetenekler arasındaki
uyumsuzluk istihdam yaratmanın önünde çok ciddi engel teşkil etmektedir. 2000’li yıllardan itibaren
yükseköğretim mezunları arasında işsizlik oranındaki artış verilen eğitimin işgücü piyasasının
ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını göstermektedir (Apaydın, 2018: 169). Özellikle eğitimde
insan gücü planlaması yapılmadığı için bazı mesleklerde işgücü fazlası, bazı mesleklerde ise işgücü
eksiği söz konusudur (Koç vd., 2018: 39). Zira onuncu kalkınma planında da nitelikli eğitim ve
işgücüne artan talebin olduğu vurgulanmakla birlikte, mevcut eğitim sisteminin işgücü piyasasının
ihtiyaçlarını karşılaması hususunda yetersiz kaldığı ifade edilmiştir (Öz, 2017: 164). Hızla gelişen
teknolojiye karşın eğitim sisteminin revize edilmemesi bu yetersizliğin temel sebebi olarak
görülmektedir.
Günümüzde teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak yapay zeka, üç boyutlu yazıcılar, akıllı
fabrikalar, siber fiziksel sistemler gibi kavramlarla tanımlanan yeni bir endüstri devrimi
yaşanmaktadır (Endüstri 4.0). Bu devrimle birlikte üretim örgütlenmesinin, işin ve işgücünün
niteliklerinin değişeceği iddia edilmektedir (Buyruk, 2018: 599). Literatürdeki bazı araştırmalar da
bu iddiayı destekler niteliktedir. Bell (1999), işgücünün geçmişe kıyasla daha eğitimli bir kitleden
oluşacağını ve dolayısıyla daha profesyonel mesleklerde bir yoğunlaşma yaşanacağını önem
sürmüştür. Toffler (2008), elle imalatın yerini zihinle imalata bıraktığını öne sürmüş ve teknolojiyle
birlikte bilgi işçilerinin ortaya çıktığını vurgulamıştır. Braverman (2008) ve Marx (2011) ise
teknoloji nedeniyle sürekli rutin işlerin yapılması sonucunda işgücünde niteliksizleşmenin ortaya
çıktığını vurgulamıştır. Hirsch (2011) ise teknoloji yoğun ve bazı kilit sektörlerde işgücünün yeniden
nitelikli hale getirildiği, üretim ve hizmetin standart olduğu alanlarda ise nitelikli işgücünün
yoğunlaştığını belirtmektedir. Dolayısıyla farklı sektörlerde veya sektörün farklı evrelerinde hem
nitelikli iş gücünün hem de niteliksiz iş gücünün aynı anda yaşanabileceği görülmektedir. Teknolojik
gelişmenin vasıf üzerindeki etkisine benzer bir şekilde istihdam üstünde de yoğun etkileri söz
konusudur. Yeni teknolojilerin istihdam üzerindeki etkisinde de iki farklı görüş söz konusudur.
Vivarelli ve Pianta (2000), Machin (2001) ve Vivarelli (2007) teknolojik gelişmelerin refah düzeyini
arttırması nedeniyle uzun vadede yeni iş olanaklarının ortaya çıkacağını düşünürken, Rifkin (1995),
Frey ve Osborne (2017) ise otomasyonun bir sonucu olarak birçok mesleğin yok olma tehlikesi
altında olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle yeni ekonominin gereksinim duyduğu işgücü
esnekliğini arttıran politikalara önem verilmeli ve bu gerekliliği karşılayacak düzeyde eğitim
sisteminde reformlar yapılmalıdır (Buyruk: 2018: 617). Bu doğrultuda gerek ulusal gerekse de
uluslararası alanda eğitimin yeniden yapılandırılması, hatta eğitimin tamamıyla ekonomiye göre
şekillenmesine yönelik politikalara hız verilmelidir. Zira hızla gelişen teknolojiye paralel olarak yeni
niteliklerle donanmış işgücünün yetiştirilmesi bakımından bu süreç son derece önemlidir.

1

14 yaşından büyük, 65 yaşından küçük, kazanç sağlayan bir işte çalışanları ifade etmektedir.
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3. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA FİNANS EĞİTİMİ
Küreselleşen dünyada bilgiye dayalı çıktıların rekabette üstünlüğü belirleyen temel unsurlardan biri
haline gelmesi, nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı her geçen gün daha da artmaktadır. Bilgi
toplumunun gerektirdiği nitelikte ve çeşitlilikte insan gücünü yetiştirmek ise büyük ölçüde
yükseköğretim kurumlarından beklenmektedir. Bu çerçevede, yükseköğretim kurumlarının yeni bilgi
ve teknoloji üretmek, yaşam boyu öğrenme gibi bir dizi görevlerinin yanında yüksek nitelikli insan
gücü yetiştirme sorumluluğu da bulunmaktadır (Kurt ve Gümüş, 2015:14). Bu sorumluluk
alanlarından biride finanstır. Finansal alanda yeni bilgi yeni teknolojiyle donatılmış nitelikli iş
gücüne sahip olmak nitelikli işsizliği azaltacaktır.
Yükseköğretim kurumlarında bireylerin aldığı finansal eğitim sonucunda; para ve para ile ilgili faiz
hesaplamalarını rahatlıkla yapabilmeleri, kendi mali durumunu planlayabilmesi ve getiri
sağlayabilecek yatırım kararları alabilmeleri, göze aldığı riske göre getiri bekleyeceği finansal
araçları tercih edebilmeleri ve finansal verileri okuyarak gerekli değerlendirmeleri yapabilmeleri
beklenmektedir. Dolayısıyla bu anlamda uluslararası alanda finansal eğitimin başarılı olmasında
dikkate alınan ölçütler şunlardır (OECD-PISA, 2012);
• Para ve İşlemler: Paranın farklı biçim ve amaçlarının farkında olma, günlük harcamalar,
ödemeler, para değeri, banka hesapları, para birimlerine ilişkin parasal işlemleri yürütebilme
yeterliği.
• Mali Durumu Planlama ve Yönetme: Geliri ve varlığı kısa ve uzun vadede planlama ve
yönetme becerisi, gelir ve diğer kaynakları finansal iyi olma halini geliştirebilmek için kullanma
yeterliği.
• Risk ve Ödül: Finansal kayıp ve risklerin farkında olma, kredi kullanımı ve faiz oranlarını
kavrayabilme yeterliği.
• Finansal Görünüm: Tüketici hakları ve sorumluluklarının farkında olma, ekonomik
koşullardaki ve devlet politikalarındaki değişimin sonuçlarını kavrayabilme yeterliği.
Dünya ülkeleri verilen finansal eğitimin istenen başarıyı sağlayabilmesi ve nitelikli iş gücü
yaratabilmek için farklı öğretim materyalleri ve öğretmen eğitimlerini uygulamaya koymuşlardır.
Danimarka’da geliştirilen materyaller 13-15 yaş arası öğrencileri hedeflemekte ve bütçe yönetimi,
birikim ve yatırım gibi konuları kapsamaktadır. Bu materyal içerisinde çeşitli parasal problemlere
sahip kişilerin bulunduğu kısa filmler bulunmakta ve öğrencilerin bu filmlerdeki problemleri
çözmeleri istenmektedir. Ayrıca materyaller kapsamında aileler için hazırlanmış olan video ve basılı
materyaller de yer almaktadır. Hollanda, İspanya ve Portekiz’de web üzerinden erişime açık öğretim
materyalleri sunulmaktadır. Bu öğretim kaynakları öğretmenleri desteklemek için hazırlanmış bir
online kütüphane şeklindedir. Eğitim portalları üzerinde öğretmenler için finansal eğitime ilişkin
öneri ve yönlendirmelerin yanı sıra etkinlik örnekleri ve oyunlara da yer verilmektedir (Tedmem,
2016). Nitelikli iş gücü için Türkiye’de de bu tür çalışmalar 2014 yılında SPK’nın hazırladığı
“Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları”
eylem planına göre şekillenmeye başlamıştır (SPK, 2014).
Genel olarak kabul görmüş başlıca finans eğitimleri şu başlıklardan oluşmaktadır;
•

Temel Finans Eğitimi

•

Finansal Modelleme Eğitimi

•

Şirket Değerleme Eğitimi

•

Finansal Analiz Eğitimi

•

Finansal Tabloların Yorumlanması Eğitimi

•

Şirketlerde Finansal Yönetim

•

Finansal Piyasalar ve İşleyişi

•

Şirketlerde Risk Yönetimi
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Bu eğitimlerin yanına finansın içinde daha teknik bir konuya yönelme durumlarında ise özellikle
türev piyasaları, uluslararası finansal raporlama standartları, vergi usul kanunu, temel muhasebe,
muhasebe ve denetleme gibi alanlarda da eğitim almak gerekmektedir.
Finans doğası gereği teorik bilgilerin pratik uygulamalarla bütünleştirilmesi halinde sonuç
alınabilecek bir disiplin olmasının yanında; finans eğitimi, online eğitime yatkınlık açısından en
uygun disiplinlerinden biridir (Toraman, 2000). Pek çok uluslararası akademisyen kendi web
sayfaları aracılığı ile dersle ilgili tüm bilgileri öğrencilerine ulaştırabilmektedirler. 2008 yılında
yapılan bir araştırmada dersin veriliş şeklinin (yüz yüze-sınıf ortamında ve online-bilgisayar odaklı)
öğrencinin başarısına, motivasyonuna ve memnuniyetine ilişkin sonuçları araştırmış ve bu
araştırmada yüz yüze eğitimin daha az etkili olduğu sonucuna varmışlardır. Finans eğitiminde
matematik olması nedeniyle online eğitimin bazı noktalarda (tartışma ve yardım) öğrenci
motivasyonu açısından olumlu olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Genel olarak çalışmanın sonunda
finans eğitiminin hem teori hem de pratik konular içermesinden dolayı, hangi konuların online, hangi
konuların yüz yüze verilmesi gerektiği belirlenmezse öğrenciyi başarıya götürmeyeceği belirtilmiştir
(Letterman, 2008).
Finans alanı daha çok analitik düşünceyi gerektiren bir alanı ihtiva eder. Diğer bir ifadeyle sayısal
verileri sözel olarak yorumlama yeteneği gerektirir. Bu nedenle finans eğitimi almak isteyen biri için
temel matematik bilgisinin yeterli olması gerekmektedir. Mevcut lisans eğitimlerinde matematik
bilgisinin az olması finansal konuların kavranmasında bazı sorunlara yol açmaktadır. Özellikle
modelleme gerektiren teori ve kuramların gerçek hayata aktarılmaları soyut olarak algılanmakta ve
bireyde karşılık bulamamaktadır. Bugün matematik içeren teori ve kuramlar finans eğitimi sırasında
soyut kalabilmektedir. Örneğin, finansal türev ürünlerin fiyatlandırılması (Black-Scholes Opsiyon
Fiyatlama Modeli), 1950’lerde ortaya atılan finansal varlıkları fiyatlama modeli, etkin piyasa
hipotezi, modigliani-miller önermesi, James Tobin'in likidite tercihi teorisi, arbitraj fiyatlama teorisi,
Fama-French'in çoklu faktör modelleri, döviz kurları teorisi, kar dağıtım teorisi, vekalet teorisi,
beklenen fayda teorisi, beklenti teorisi, vb.
Tarun Dewan ve Alan Kaplan (2005) yaptıkları çalışmada matematik dersi alan bir öğrencinin finans
eğitiminde daha başarılı olduğunu ortaya koymuştur. Sen ve Joyce (1997) yaptıkları araştırmada iyi
bir finansman eğitiminin iktisat ve matematik bilgisi gerektirdiğini ifade etmektedir.
Hein ve Scott (2001) ise finans eğitiminde yeni teknolojik araçların uygulamalar konusunda yapılan
seçimlerin arkasındaki pedegojik temelleri incelemişlerdir. Bu bağlamda, öğrencileri para, banka ve
kredi işlemlerine entegre etmek için internet araçlarının kullanımını araştırmışlardır. Bu araştırmada
normal eğitim sürecine katkıda bulunmak ve dersin etkinliğini ve kalitesini artırmak üzere bir web
sayfası düzenleyerek öğrencilerin öğretim elemanlarına ulaşmaları sağlanmıştır. Yapılan araştırma
sonucunda öğretim üyelerinin gözlemleri ve öğrencilerden alınan cevaplar sonucunda teknolojinin,
finans eğitim ve öğretim sürecini geliştirdiği sonucuna varmışlardır.
Krishnana ve Bathala (1999) tarafından ABD’de eğitim gören öğrenciler üzerine yapılan çalışmada
finans eğitiminde verilen işletme finansmanı dersini diğer derslere göre zor bulmakla birlikte aynı
zamanda ilginç ve iddialı bulmuşlardır. Öğrenciler, finans derslerini zor bulurken ilginç ve yararlı
olduğunu da vurgulamışlardır. Buna rağmen birçok öğrenci ders zorunlu olmasaydı tercih
etmeyeceklerini belirtmişlerdir.

4. METODOLOJİ VE BULGULAR
Çalışmada nitelikle işsizlikle mücadele açısından oldukça önemli olan finansal eğitimde karşılaşılan
sorunları belirlemeyi ön plana alan bir yaklaşım olan nitel araştırma modeli kullanılmıştır (Creswell,
2013: 42). Nicel araştırmalarda nesnelerin sayımları, ölçümleri, ana konunun yayılımı ve dağılımı
ortaya konulurken, pozitivist paradigmaya bağlı olarak hareket etmeyen nicel araştırmada nesnelerin
anlamları, kavramları, tanımlamaları, karakterleri, metaforları, tasvirleri ortaya konmaktadır. Sosyal
bilimlerde oldukça yaygın olarak kullanılan nitel araştırma modeli, entelektüel ve yorumsamacı bir
analiz anlayışı ile tecrübe, sezgi ve duygulardan faydalanarak ortaya çıkarılan anlamların sistematik
bir biçimde incelenmesine olanak vermesi bakımından bu çalışmada tercih edilmiştir.
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Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden derinlemesine görüşme kullanılmıştır. Derinlemesine
görüşme, araştırmacının görüşme yaptığı kişiden aldığı cevapları sınıflayarak ve o cevaplardan
hareketle yeni sorularla konuyu mümkün olduğunca detaylı bir şekilde incelemeye çalıştığı esnek ve
keşfedici bir veri toplama tekniğidir (Tekin, 2006: 103). Çalışmada farklı üniversitelerde finans
eğitimi vermekte olan alanında uzman yedi öğretim üyesinin finans eğitimi verirlerken karşılaştıkları
temel sorunları, tecrübelerinden yararlanmak suretiyle aktarmalarına olanak tanıyacak şekilde
ortalama 10 soru sorularak Patton’un derinlemesine görüşme sınıflamasında yer alan “sohbet türü
görüşme” gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada sorular basit, sade, açık uçlu ve yönlendirme
içermeyecek şekilde hazırlanmıştır.
Lisans eğitimi veren fakültelere finans eğitiminde karşılaşılan temel sorunlar birkaç noktada
toplanabilir. Bunlar; finans eğitiminde verilen teori ve kuramların zorlukları/soyutlukları nedeniyle
konuların anlaşılmasının oldukça zor olması ve öğrencilerin uygulama/pratik yapmadıkları için
verilen eğitimin öğrencinin zihninde tam karşılık bulmamasıdır. Elbette bu noktaları etkileyen birçok
faktörden bahsedilebilir.
Bazı çalışmalarda yükseköğretimde sınıf ortamında alınan finans eğitiminin okul sonrası pratik
hayatta nasıl kullanılacağının deneyimlenmemesi ve alınan bilgilerin teoride kalacak bilgiler
içerdikleri ifade edilmektedir. Ulaşılan bu sonuç öğrencilere verilen finans eğitiminde müfredatların
güncel olmaması ve ileride bu bilgilerin nasıl kullanacaklarının öğretilmemiş olmasından
kaynaklandığı düşünülebilir. Aslında daha önemli bir sonuç ise finans eğitiminde verilen teori ve
kuramların öğrencide tam karşılığını bulmamasıdır. Diğer bir ifadeyle onlar için soyut kalmasıdır
(Civan ve Gencer, 2010). Finansal konular doğası gereği sebep sonuç ilişkilerine dayanır. Konuların
anlaşılmasında öğrencinin sebep sonuç ilişkisi kurmadaki becerisi de ayrı bir önem taşımaktadır.
Finans eğitimi almış bireylerden teorik prensiplerle desteklenmiş güçlü pratik beceriler sergilemeleri
beklenmektedir (Stanley ve Edwards, 2005: 22). Yani finans eğitiminde başarılı olabilmenin temel
şartı olarak verilen teori, hipotez ve kuramlara yönelik uygulamaların yapılması gerekmektedir. Bir
diğer ifadeyle etkin bir finans öğretiminin gerçekleştirilebilmesi için teorik bilginin aktarılmasının
yanında bu bilgileri kullanabilme yeteneğinin de geliştirilmesi gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda
öğrencilerin bu bilgileri hayata geçiremediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle finansman eğitimi teorik
olarak verildikten sonra öğrencilere uygulama yapma olanağı sağlanarak belirli periyodlarda örnek
olay uygulaması öğretim üyeleri tarafından sınıflara taşınmalıdır. Aksi takdirde öğrenciler tarafından
bu teori, kuram ve uygulamalar tam olarak içselleştirilememektedir. Böylece öğrenci hem okulda
aldığı teorik bilginin pratikte nasıl kullanıldığını anlayacak, hem de öğrendiklerinin anlamlılık düzeyi
artacaktır.
Teori ve kuramların anlaşılamamasındaki bir engel de finans eğitiminin muhasebe eğitimine
bağlantılı olarak verilmemesidir. Aslında finanstaki birçok konu muhasebe disiplini ile yakından
ilişkilidir. Ancak gerek dersi veren öğretim üyesinin muhasebe disiplininden uzak olması gerek ise
dersin verilirken muhasebe ilkeleri ile olan ilişkisinin açıkça anlatılmamış olması bunda temel etken
olarak düşünülebilir.
Bu noktada finans eğitimindeki teori ve kuramların anlaşılması aslında öğrencinin derse devam
etmesine de büyük oranda bağlıdır. Çünkü her bir teori veya kuram bir diğerinin devamı niteliğinde
olan veya ona cevap niteliğinde olan bir kavramı içermektedir. Son dönemlerde öğrencilerin genel
olarak kampüste daha az zaman geçirmesi derslere devam oranlarındaki azalmayı beraberinde
getirmekte ve özelde finans eğitimini zorlaştırmaktadır.
Mevcut eğitim sisteminde öğreticiden öğrenciye doğru bir süreç söz konusudur. Çağın gerektirdiği
analitik düşünebilen, problem çözebilen bireylerin yetiştirilebilmesi için sistemin karşılıklı
etkileşime dayalı ve öğrencilerin de aktif olduğu bir sisteme dönüştürülmesi gerekmektedir (Kutlu,
2010: 241).
Teknolojinin hızla değişen yapısı, özelikle üniversitelerde etkin bir eğitim için araştırma
faaliyetlerinin vazgeçilmez bir ön şart haline gelmiştir. Yapılan araştırmalar, teknoloji kullanımının
finansman eğitimi üzerinde olumlu etki yarattığını ve teknoloji kullanımı arttıkça finans eğitiminden
alınan verimde artış meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle finans eğitiminin günümüz
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şartlarına uyum sağlayabilmesi için bilgisayar ve diğer teknoloji araçlarıyla entegrasyonu zorunlu
hale gelmiştir (Keleş, Öksüz ve Bahçekapılı, 2013).
Daha etkin ve kaliteli bir finansman öğretimi için teknolojinin getirdiği yenilikler uygulamaya
geçirilmeli, özellikle eğitimde bilgisayar desteği sağlanmalıdır. Öğretim elemanları değişen ve
gelişen tüm koşulları takip ederek, sürekli edindiği bilgileri ve gelişmeleri öğrencilere aktararak,
sürekli öğrenme bilinci aşılanmalıdır. Okullarda eğitim programlarında akreditasyon sistemi
uygulanmalıdır. Bu noktada finans eğitiminde yeni eğitim programlarının belirlenen standartlara
uygunluğu sağlanmalıdır.
Genel olarak fakültelerde finans laboratuvarlarının olmayışı, uygulamaların mobil veya internet
üzerinden yapılmasında veya analizler için veri temini noktasında sıkıntılara neden olmaktadır. Bu
durum teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesinde pek randımanlı bir ortam sunmamaktadır. Yeni
öğretim materyalleri ile bir noktada bu ihtiyaçlar karşılanabilir. Ancak bunun için de parasal destek
gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle finans eğitiminde uygulama yapabilmek için finansal verilere
ulaşımda engellerin olmaması gerektiği düşünülmektedir. Yetkili otoritelerin bu noktada daha iyi bir
finans eğitimi için daha hassas davranmaları gerekmektedir.
Finansal alanda iyi bir eğitim nitelikli işgücünü artıracağı kesindir. Finans sektörünün nitelikli
işgücüne katkısı doğrudan ve dolaylı olmak üzere farklı şekillerde gerçekleşebilmektedir. Finansal
sektörde doğrudan istihdamın artırılması ancak finansal sisteme giren fon miktarının artırılmasına,
sektörün etkin ve verimli çalışmasına ve sektörde oluşturulan fonlara talep yaratılmasına bağlıdır.
Dolayısıyla finansal derinleşmenin ve etkinliğin artması sektörde istihdamın artmasına katkı
sağlayacaktır. Bununla beraber finansal sektörde nitelikli işgücünün varlığı sistemin sağlam bir
yapıda kurgulanmasına ve etkin çalışmasına olanak sağlayacaktır. Bu durum (finansal sistemin etkin
çalışarak reel sektörü desteklemesi ve ekonomik refah artışının gerçekleşmesi) ise reel sektörün
dolaylı olarak istihdam yaratma kapasitesini artıracaktır (Ulusal İstihdam stratejisi, 2017 ).

SONUÇ
Bireylerin almış oldukları finansal eğitim tek başına nitelikli işsizlikle mücadele için bir argüman
niteliği taşımamaktadır. Günümüzde yüksek öğretim görmüş kalifiye eleman sayısındaki fazlalık
nedeniyle, alınan teorik eğitimin iyi bir argüman olabilmesi için pratiğe de dönüştürülmesi bir
zorunluluk haline gelmiştir. Ancak yapılan araştırma sonuçlarına göre özellikle finansal modelleme,
risk yönetimi ve türev araçlar ile şirket değerleme gibi finansal piyasalarda ayrıcalık yaratacak
derecede önemli konuların öğrenciler tarafından yeterince anlaşılamadığı görülmektedir.
Katılımcılar bu konunun nedeni hakkında farklı görüşler bildirmiş olsalar da verilen yanıtlar
genellikle birkaç çatı altında toplanmıştır. Bu sorunun temel sebebi olarak genellikle finansal kuram
ve teorilerin zorluğu öne sürülmektedir. Özellikle finans ile yakın ilişki içerisinde olan muhasebe
disiplini temel düzeyde kavrayamamış olan bireylerin finansal teorileri anlamada daha fazla
zorlandıkları düşünülmektedir. Diğer bir etken de finansal eğitimin doğası gereği sebep sonuç
ilişkisine dayanıyor olmasıdır. Bu sebep sonuç ilişkisinin daha iyi kavranabilmesi için teorik olarak
verilen bilgilerin mutlaka örnek olay ya da simülasyon şeklinde öğrencilerin uygulama yapabileceği
ortamlara taşınması gerekmektedir. Bunun için ise her eğitim biriminde bir finans laboratuvarının
yer alması günümüz standartlarında lüks olmaktan öteye geçmiş ve bir zorunluluk haline gelmiştir.
Böylelikle pratik uygulamalarla öğrencilerin teorileri daha kolay kavraması sağlanacak ve finansal
eğitim öğrencilerin de aktif olduğu karşılıklı etkileşime dayalı bir sistem içerisinde
yürütülebilecektir. Bu durum finansal eğitimin başarılı olması üzerinde etkisi olduğu düşünülen
öğrencilerin derslere devam etmemesi sorununa da bir çözüm oluşturabilecektir. Son olarak
öğrencilerin mezun olduktan sonra kariyerlerine finansal piyasalarda devam etmelerini, böylelikle
de üst vasıfta aranan nitelikte işgücü arasında yer almalarını sağlamak için henüz ders aşamasında
finans derslerinin önemini kavramaları gerekmektedir. Bunu sağlamak adına bu derslerin üst
sınıflardan ziyade daha alt sınıflarda ve zorunlu olarak verilmesi büyük önem arz etmektedir. Eğitim
sisteminde tüm bu iyileştirmelerin yapılması halinde nitelikli iş gücü piyasasının en önemli adayı
finans eğitimi almış bireyler olacaktır.
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Çalışmada finans eğitimindeki temel sorunların belirlenebilmesi için derinlemesine görüşme tekniği
uygulanmış ve alanında uzman yedi öğretim üyesi ile görüşülmüştür. Bu sorunların belirlenmesinde
yalnızca öğretim üyelerinin görüşlerinin alınması, öğrencilerin görüşlerinin alınmaması çalışmadaki
en önemli kısıt olarak görülmektedir. İlerleyen çalışmalarda öğrencilerin finans eğitimi konusundaki
görüşleri ile finansal piyasalardaki işverenlerin beklentileri de dikkate alınarak çalışma
geliştirilebilecektir.
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GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE GENÇ İŞSİZLİĞİN
BELİRLEYİCİLERİNİN DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ
DYNAMIC PANEL DATA ANALYSIS OF DETERMINANTS OF
YOUNG UNEMPLOYMENT IN TRANSITION ECONOMIES
E.Yasemin BOZDAĞLIOĞLU1

Hatice KÜÇÜKKAYA2

ABSTRACT
In the literature, the unemployment of the population between the ages of 15-24 is called “youth
unemployment”. Youth unemployment is recognized as one of the most important problems of
developed and developing countries. Youth unemployment is an important research topic due to its
social and economic results. In order to solve the problem of youth unemployment related to many
dimensions of employment, the determining factors that cause this problem need to be put
forward. This study aims to examine the main determinants of youth unemployment rates in the
period 1995-2017 by estimating dynamic panel data models for the transition economies and
proposes suggestions to alleviate the problem.
The study focuses not only on economic but also on the impact of demographic and institutional
factors. The model used correlates youth unemployment with various explanatory variables that are
supposed to affect youth unemployment. Youth unemployment rate is taken as the dependent
variable in the study. Independent variables are domestic gross savings, labor force participation rate,
economic growth rate, trade deficit variable, domestic investment, fertility rate and quality of
bureaucracy. In the analysis of the data, Fixed Effects Model and Random Effects Model results are
used and GMM estimator results from Dynamic Panel Data methods are interpreted.
Keywords: Young unemployment, Transition economies, Dynamic panel data analysis, GMM.
ÖZET
Literatürde 15-24 yaşları arasındaki nüfusun işsiz kalması “Genç işsizliği” olarak adlandırılmaktadır.
Genç işsizliği gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlardan biri olarak kabul
edilmektedir. Genç işsizliği sosyal ve ekonomik olarak ortaya koyduğu sonuçlar nedeniyle önemli
bir araştırma konusu olmaktadır. Pek çok boyutu olan istihdama ilişkin genç işsizliği sorunun
çözümü için, bu soruna neden olan belirleyici faktörlerin ortaya konulması gerekmektedir. Bu
çalışma, 1995-2017 döneminde genç işsizlik oranlarının temel belirleyicilerini, Geçiş ekonomileri
için dinamik panel veri modellerini tahmin ederek incelemeyi ve sorunun azaltılması yönünde
öneriler sunmayı amaçlamaktadır.
Çalışmada sadece ekonomik değil, demografik ve kurumsal faktörlerin de etkisi üzerinde
durulmaktadır. Kullanılan model genç işsizliğini, genç işsizliğini etkilediği varsayılan çeşitli
açıklayıcı değişkenle ilişkilendirmektedir. Çalışmada gençlik işsizlik oranı, bağımlı değişken olarak
alınmaktadır. Bağımsız değişkenler olarak ise yurt içi brüt tasarruf, işgücüne katılım oranı,
ekonomik büyüme oranı, ticaret açıklığı değişkeni, yurt içi yatırım, doğurganlık oranı ve
bürokrasinin kalitesidir. Verilerin analiz edilmesinde Sabit Etkiler modeli ve Rassal Etkiler modeli
sonuçlarına yer verilmekte ve Dinamik Panel Veri yöntemlerinden GMM tahminci sonuçları
yorumlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Genç İşsizliği, Geçiş ekonomileri, Dinamik panel veri analizi, GMM.
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1.GİRİŞ
Genç işsizliği gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kritik sorunlardan biri olarak kabul edilmektedir.
Dünya çapında 75 milyon genç iş aramakta ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2019 yılına kadar
212 milyondan fazla insanın işsiz olacağını öngörmektedir. Gençler, özellikle genç kadınlar, bu
durumdan daha çok etkilenmektedir. Küresel olarak, gençler, işgücü piyasalarında ilerleme
umuduyla düşük kaliteli işlerde çalışmakta, birçok genç çalışan için, eğitimden tam zamanlı bir işe
geçiş sorunsuz bir şekilde gerçekleşmemektedir. Teknolojik ilerlemeler, tarımdan sanayiye ve
hizmetlere kadar her sektörde işin doğasını değiştirirken, en geleneksel işlerde bile yeni beceriler
önem kazanmaya başlamaktadır. Bir nesil önce üretimin ihtiyaç duyduğu yetenekler yerini şimdi
teknik yeteneklere bırakmaktadır. Dünya genelinde artan otomasyon ve yapay zekâ uygulamaları, iş
arayan insanların sayısı arttıkça hem vasıfsız hem de vasıflı işlerin sayısını azaltmaktadır. Bu yeni
gelişmeler nedeniyle ILO, gelecek on yılda küresel olarak ekonomik kriz sırasında kaybedilen işleri
telafi etmek ve gençler de dahil olmak üzere işgücü piyasasına girmek veya işgücü piyasasına girmek
için verimli fırsatlar sağlamak için, 600 milyon işin yaratılması gerektiğini tahmin etmektedir
(www.futureagenda.org).
"Geçiş ekonomileri" terimi genellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini ve Eski Sovyetler Birliği’ni
kapsamasına rağmen, bu terim aslında daha geniş bir açıdan ele alınabilir. Daha geniş anlamda, geçiş
ekonomisi, temel anayasal unsurlarını piyasa tarzı temellerinde yeniden yapılandırmaya çalışan tüm
ülkeleri kapsamaktadır. Bu ülkelerin kökenleri sömürgecilik sonrası çok katı bir biçimde
düzenlenmiş Asya tarzı bir ekonomi, bir Latin Amerika diktatörlük sonrası dönemi sonrası ülkesi,
hatta Afrika’da ekonomik olarak az gelişmiş bir ülke de olabilir. IMF (2000) raporunda geçiş
ekonomisi olarak kabul edilen ülkeler Tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Geçiş Ekonomilerinin Sınıflandırılması
AVRUPA
DİĞER ÜLKELER
Geçiş
aşamasında Geçiş
aşamasını Geçiş
aşamasında
olanlar
tamamlayanlar (2019)
olanlar
Arnavutluk
Bulgaristan
Rusya
Ermenistan
Hırvatistan
Azerbaycan
Beyaz Rusya
Çek Cumhuriyeti
Kazakistan
Bosna Hersek
Estonya
Kırgızistan
Gürcistan
Macaristan
Tacikistan
Kosova*
Letonya
Türkmenistan
Makedonya
Litvanya
Özbekistan
Moldova
Polonya
Moğolistan
Karadağ*
Romanya
Kamboçya
Sırbistan*
Slovak Cumhuriyeti
Çin
Ukrayna
Slovenya
Laos
Vietnam
Botswana
*Dünya Bankası’nın değerlendirmesine göre sınıflandırılmış geçiş ekonomilerini ifade etmektedir.
Kaynak: IMF (2000). “Transition Economies: An IMF Perspective on progress and prospects”

Dünya Bankası’na göre, 2004’te ve 2007’de AB’ye katılan 11 ülke için “geçiş sona ermiştir.” 1
Mayıs 2004’te Avrupa Birliği’ne katılan ilk dalga dokuz katılım ülkesi (Çek Cumhuriyeti, Estonya,
Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Slovenya) ve 1 Ocak 2007’de katılan iki ikinci
dalga katılım ülkesi (Romanya ve Bulgaristan), 2013 yılında birliğe katılan Hırvatistan geçiş sürecini
tamamlamıştır.
Geçiş ekonomileri açısından planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş süreci 1990'lı yılların
başlarında başlamış ve her bir geçiş ekonomisi kendine özel geçiş sürecini (şok ya da aşamalı geçiş
gibi) izleyerek piyasa ekonomileri yolunda karmaşık sistemik değişiklikler geçirmiştir. Ancak planlı
ekonomi döneminde işsizlik önemli bir sorun değilken, günümüzde özellikle gençler arasında, birçok
geçiş ve piyasa ekonomisinin temel sorunları arasında yer almaktadır. Geçiş sürecinin ilk yıllarında,
devlet sektörünün payındaki önemli daralma yalnızca özel sektörün büyümesiyle kısmen
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dengelenebilmiş, bu da büyük ekonomik durgunluklara yol açarak geçiş ekonomilerinde işgücü
piyasalarının performansını kötüleştirmiştir. Bu durum Tablo 2’de genç işsizlik oranlarının
gelişimine bakıldığında açıkça görülmektedir. Tablodan gözlemlenen ilk olgu, geçiş sürecinin
etkisinin genç işsizlik oranları göstergelerinde bile ülkelere özgü sonuçlar ortaya koymasıdır. Bazı
ülkelerde geçiş sürecinin ilk yıllarından nispeten daha iyi olan genç işsizlik oranları, sürece giriş ile
birlikte daha da kötüleşirken (Arnavutluk, Ermenistan, Gürcistan, Ukrayna, Kırgizistan gibi ülkeler),
bazı ülkelerde ise geçiş süreci ile birlikte bu oranda azalma (Beyaz Rusya, Makedonya, Karadağ,
Türkmenistan, Özbekistan) gözlemlenmiştir.
Genel olarak, bu ilk olumsuz “istihdam şoku”, aşamalı bir strateji benimseyenlere göre, şok bir geçiş
gerçekleştiren ülkelerde daha etkili olmuştur. Sonuç olarak, tüm geçiş ekonomileri piyasa
ekonomilerinde geçerli olan ortalama istihdam oranlarının, planlı ekonomilerden genellikle çok daha
düşük ve daha istikrarsız olduğunu öğrenmiştir. Bunun nedeni ise piyasa ekonomilerinin ekonomik
büyüme açısından planlı ekonomilerden daha üstün olmalarına rağmen, özellikle de uygun döngüsel
politikalar olmadan, işsizlik üzerinde geçici ve kalıcı olumsuz etkiler yaratan makroekonomik
şoklardan özellikle genç grubun daha fazla etkilenmesidir (Signorelli, 2017).
Tablo 2. Seçilmiş Yıllarda Geçiş Ekonomilerinde Genç İşsizlik Oranları
Ülke adı
1995
2000
2005
2010
2015
2017
Arnavutluk
27,50
28,45
27,54
30,90
40,13
31,61
Ermenistan
8,13
13,35
12,75
38,96
31,97
36,75
Beyaz Rusya
32,26
21,50
15,22
10,72
10,85
9,37
Bosna Hersek
44,43
54,71
62,39
58,11
62,65
46,12
Gürcistan
13,89
20,86
27,98
37,32
33,38
29,10
Makedonya
63,95
58,09
63,27
53,68
47,31
46,69
Moldova
10,82
16,40
18,47
17,85
10,76
11,89
Karadağ
52,64
53,52
53,50
35,55
37,63
31,97
Sırbistan
29,62
28,40
46,50
45,59
42,62
31,45
Ukrayna
10,81
21,15
14,90
17,38
22,52
18,99
Rusya
18,77
20,71
15,47
17,08
16,37
16,49
Azerbaycan
14,41
22,69
15,01
14,70
13,31
13,34
Kazakistan
20,01
23,61
12,51
5,22
3,68
3,62
Kırgızistan
9,34
12,32
14,50
16,52
15,04
14,78
Tacikistan
19,28
26,87
23,82
21,22
21,10
20,15
Türkmenistan
14,88
20,81
13,22
7,33
7,28
7,12
Özbekistan
13,68
21,11
12,12
9,45
9,35
9,20
Moğolistan
9,67
10,24
12,70
14,38
12,62
17,32
Çin
5,92
6,95
9,56
9,78
10,76
10,50
Kamboçya
3,45
3,29
1,76
1,71
1,47
1,29
Laos
4,96
3,98
2,81
1,63
1,70
1,59
Vietnam
3,93
4,56
5,12
3,36
6,27
6,99
Botswana
37,18
33,05
36,67
35,24
36,83
36,57
Kaynak: Dünya Bankası World Development Indicators’tan tarafımızca derlenmiştir. Tablo 1’de yer alan
geçiş sürecini tamamlayan ülkeler tabloya dahil edilmemiş, bu süreci tamamlayan 23 ülke baz alınarak Tablo
2 hazırlanmıştır.

Geçiş ekonomilerinde gençlerin işsizlik oranlarının birçok ülkede, normal zamanlarda (yani
ekonomik açıdan durgun olmayan) bile yetişkin oranlarından çok daha yüksek olması bu çalışmanın
yapılmasının ana nedenini oluşturmaktadır. Ayrıca genç işsizliğinin olumsuz etkileri yalnızca
ekonomik olmayıp, olumsuz sosyal ve politik pek çok sonuç ortaya çıkmaktadır. Sorunun ekonomik
açıdan ele alındığında, gençler arasında işsizlik, potansiyel işgücünün kullanılmaması anlamına gelir.
Bu da genç işgücü kaynağının atıl kalması olarak yorumlandığında, üretim, ekonomik büyüme ve
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kalkınma üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Sosyal açıdan ise, gençlerin bir işte istihdam
edilmemesi gençler arasında hayal kırıklığı ve sosyal dışlanmaya neden olmaktadır. Siyasi bakış
açısıyla, genç işsizliği protestoları ve gösterileri teşvik etmekte ve siyasi istikrar ortamına da zarar
vermektedir. Tüm bu sayılan nedenlerle, genç işsizliği sorununa çözüm bulunabilmesi için, genç
işsizliğinin belirleyicilerin ayrıntılı bir analizine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışma, 1995-2017 arası dönemde genç işsizlik oranlarının temel belirleyicilerini, Geçiş
ekonomileri için dinamik panel veri modellerini tahmin ederek incelemeyi ve sorunun azaltılması
yönünde öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada sadece ekonomik değil, demografik ve
kurumsal faktörlerin de etkisi üzerinde durulmaktadır. Kullanılan model genç işsizliğini, genç
işsizliği etkilediği varsayılan çeşitli açıklayıcı değişkenle ilişkilendirmektedir. Çalışmada genç
işsizlik oranı, bağımlı değişken olarak alınmaktadır. Bağımsız değişkenler olarak ise enflasyon, yurt
içi brüt tasarruf, işgücüne katılım oranı, ekonomik büyüme oranı, ticaret açıklığı değişkeni, yurt içi
yatırım, eğitim, doğurganlık oranı ve bürokrasinin kalitesidir. Verilerin analiz edilmesinde Sabit
Etkiler modeli ve Rassal Etkiler modeli sonuçlarına yer verilmekte ve Dinamik Panel Veri
yöntemlerinden GMM tahminci sonuçları yorumlanmaktadır.

2.LİTERATÜR TARAMASI
Genç işsizliği sorunu, ortaya koyduğu olumsuz sonuçlar nedeniyle çalışma ekonomisi literatüründe
üzerinde sıklıkla durulan ve çalışılan bir konudur. Farklı düzeylerde ve farklı şekillerde ele
alınabilmekle birlikte, genç işsizliğin belirleyicileri ortaya konulmadan önce, soruna ilişkin daha
önce yapılmış çalışmaların analizi yapılmalıdır. Son yıllarda genç işsizliğin belirleyicileri üzerine
birçok ampirik çalışma ortaya çıkmıştır.
Literatürdeki pek çok çalışmada “toplam talep seviyesi”, gençlerin işsizliğini etkileyen önemli bir
değişken olarak ele alınmaktadır. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde toplam talebin daralması,
gençlerin işsizlik oranları olumsuz yönde etkilemekte, durgunluk dönemlerinde, işverenler öncelikle
genç işçilerin sayısını azaltma yönünde kararlar almaktadır. Bu da gençlerin, özellikle yetişkinlere
göre, işsizlikten daha fazla etkilenmelerinin nedeni olmaktadır (Ebaidalla, 2014). 2008-2010 son
küresel krizde genç işsiz sayısı 2007’de 73,5 milyondan 2010'da 77,7 milyona yükselmiştir. Genç
işsizliği etkileyen bir diğer faktör de “demografik dönüşümler”dir. Nüfusun yaş yapısındaki
değişiklikler, doğurganlık ve çocuk ölümleri gibi demografik geçişler genç işgücü piyasalarının
profili üzerinde etkili olmaktadır. Örneğin, ekonomideki genç sayısındaki artış, genç işsizliği oranını
olumsuz yönde etkilemektedir. İşgücü piyasalarında genç işçilerin sayısının yetişkin işçilere oranla
artması, işsizliği artırma eğiliminde bir baskı oluşturmakta ve ayrıca genç işçiler için ödenen ücretler
üzerinde ise tersine aşağı yönlü bir baskı yapmaktadır (Ebaidalla, 2016: 88). Literatürde pek çok
ampirik çalışma genç işsizliğin “asgari ücretlerdeki değişiklikler”e çok duyarlı olduğunu
belirtmektedir. Asgari ücretlerdeki bir artış, gençlerin istihdamını azaltırken (çünkü ücret artışları
üretim maliyetini yükseltir), firmaların genç işgücü yerine yüksek vasıflı işçiler istihdam etmesine
yol açmaktadır. Bu durum, reel ücretin artmasıyla emek talebinin azaldığını iddia eden rekabetçi bir
işgücü piyasası varsayımıyla açıklanabilir. “Eğitim seviyesi” de genç işsizliği etkileyen önemli bir
faktör olarak kabul edilmektedir. Ampirik literatür genel olarak, eğitimin genç işsizliği önemli ölçüde
engellediğini savunmaktadır. Eğitimli işçiler, yeni iş arama ve daha yüksek ücretler alma konusunda,
okuma-yazma bilmeyen insanlardan daha iyi fırsatlara sahip olmakta ve daha yüksek eğitim
seviyelerinde işsizlik riski daha düşük olmaktadır(Ebaidalla, 2016: 88-89). Bunlara ek olarak,
“bireysel özellikler” genç işsizliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Gençlerin işsizlik oranlarının,
genç işgücünün cinsiyet, yaş, ırk ve bölge gibi bireysel özelliklerine bağlı olarak değiştiği öne
sürülmektedir. Son olarak, “işgücü piyasası kurumları ve politikaları”, genç işsizliğin ana
belirleyicileri olarak geniş çapta kabul görmektedir. Birçok ampirik çalışma, istihdamın korunmasına
ilişkin düzenlemelerin, genel olarak istihdamı ve özellikle de gençlerin istihdamını olumsuz
etkilediği düşünülmektedir. İşgücü piyasalarında yüksek korumaya yönelik düzenlemeler, işten
çıkarmaları masraflı hale getireceğinden, firmaların sadece yüksek vasıflı çalışanları kullanmalarını
sağlamakta ve daha fazla işçi almalarını önleyerek istihdamı daraltmaktadır (Ebaidalla, 2014).
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Aşağıda çalışılan konu ile ilgili olan ampirik çalışmalara ilişkin literatür taraması tablosu ver
almaktadır (Tablo 3).
Tablo 3. Konuya ilişkin Literatür Özeti
Çalışmanın Yazarları, Dönemi ve
Yöntemi
Demidova, O. ve Signorelli, M.
(2012).
Dönemi: 2000-2009,
Dinamik panel veri analizi, GMM.

Choudhry, M., Marelli, E. Ve
Signorelli, M. (2012).
Dönemi: 1980-2009,
Sabit Etkiler Panel veri analizi.

Ebaidalla, M.E. (2016).
Dönemi: 1993-2012,
Dinamik panel veri analizi, GMM.

Dagume, M.A. ve Gyekye,
A.(2016).
Dönemi: Haziran/Temmuz 2013
İkili lojistik regresyon analizi

Pastore, F. ve Giuliani, L. (2015).
Dönemi: 1970-2013,
Statik ve dinamik panel veri
analizi.

Abshoko, A. D. (2016).
Dönemi: 2011,
Lojistik regresyon analizi

Grinevica, L. ve Rivza, B. (2017).
Dönemi: 2008-2015,
Monografik
ve
tanımlayıcı
yöntem, istatistiksel araştırma
yöntemleri,

Çalışmanın Sonuçları
75 Rusya bölgesinde gençlerin işsizlik oranlarının toplamda (veya
yetişkinlerde) işsizlik oranlarından yüksek olduğunu bulmuşlardır.
Potansiyel işgücü piyasası zayıflıklarının serbest bırakılması durumunda
ödenmesi gereken bedelin yüksek olduğuna işaret etmektedirler. Ayrıca,
demografik unsurlar, göç ve aile koşullarının, hem genç işsizlik oranını hem
de toplam işsizlik oranını etkileyen önemli bir faktör olduğunu, bölgesel
açıklık ve ihracat/ithalatın, genç işsizliğini önemli ölçüde etkilediğini
bulmuşlardır.
Bu çalışma OECD ülkelerinde, işgücü piyasası reformlarının işsizlik oranı
üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı ve sağlam olduğunu ve
gençlerin işsizlik oranı için daha önemli olduğunu vurgulamaktadır. GSYİH
büyümesinin, ekonomik özgürlüğün, eğitimin, yarı zamanlı istihdamın ve
aktif işgücü piyasası politikalarının özellikle gençler için işsizliği azaltmaya
yardımcı olduğunu, genç nüfusun toplam nüfustaki payının ve işsizlik
maaşlarının genç işsizliğini artırdığı sonuçlarına ulaşmışlardır.
32 İslam İşbirliği Teşkilatı ülkesinde genç işsizliğinin GSYİH büyümesi,
enflasyon ve yurt içi yatırımlarla ölçülen ekonomik ortamdan etkilendiğini
bulmuştur. Doğurganlık oranı, genç işsizliğinin yüksek oranının ardındaki
önemli faktörlerden biri olarak bulunmuş ve bürokrasi kalitesinin bu
ülkelerde genç işsizliği üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu sonuçlarına
ulaşmıştır.
Vhembe bölgesindeki dört yerel belediyeden rastgele ve sistematik olarak
seçilmiş 580 gençten oluşan bir örneklemi kullanarak gençler arasındaki
kırsal işsizliğin doğasını ve nedenlerini araştırmaya çalışmışlardır İkili
lojistik regresyon modelinin sonuçları, alınan (beceri) eğitim ve iş
deneyiminin, işsiz kalma oranlarının azalması ile ilişkili olduğunu
göstermiştir. Bu çalışma, beceri eğitimi fırsatlarının öneminin yanı sıra
gençler arasında işsizlik sorununu hafifletmede çıraklığın önemini
vurgulamaktadır. Beceri eğitimi için gerekli eğitim altyapısı ve
finansmanının yanı sıra, işle bütünleşmiş öğrenim ve Güney Afrikalı
gençleri iş tecrübesiyle donatmaya yardımcı olmak için genişletilmiş
mesleki staj programları sağlama bu çalışmanın ana önerileridir.
Kuzey Avrupa, Kıta Avrupası, Anglo-Sakson, Güney Avrupa ve yeni üye
devletleri temel alarak, işgücü piyasası kurumlarına göre farklı eğitim
sistemlerinin gençlerin mutlak ve göreceli dezavantajını etkilemedeki
rolünü açıklamak için endojen değişkenleri kontrol eden dinamik bir mode
kullanmışlardır. Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson sisteminin, kişi başına
GSYİH düzeyi ve büyümesinin yanı sıra işgücü piyasası ve eğitim
kurumları açısından çok daha iyi performans gösterdiğini tespit etmişlerdir.
Çalışma, Etiyopya’da bölgesel farklılıklar, elektrik gücüne erişim, yaş,
cinsiyet, pazar bilgilerine erişim, ailelerinin ekonomik durumu ve gençliğin
eğitim düzeyini genç işsizliğin önemli belirleyicileri olduğu
belirtilmektedir. Hükümetin gayrı resmi olarak kabul edilen kayıt dışı
istihdam sektörünün resmileştirilmesini kolaylaştırmasını önermekte ve bu
durumun özellikle kentsel ve kırsal alanlarda yetenekli ve eğitimli gençlerde
genç işsizliği sorununu azaltmaya yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Letonya’nın 2008’den 2015’e kadar belirtilen dönemdeki genç işsizliği
nedeniyle uğradığı zararın 5233.18 milyar Avro olduğunu tahmin
etmişlerdir. Genç işsizliğinden kaynaklanan yüksek kayıplar 2010’da
990.14 milyon Avro ve 2009’da 946.46 milyon Avro iken, 2014 yılında
genç işsizliğinden kaynaklanan zarar 470.40 milyon Avro'ya, 2015 yılında
ise 390.39 milyon Avro'ya gerilemiştir.
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3. EKONOMETRİK YÖNTEM VE BULGULAR
3.1. Model ve Veri Seti
Çalışmada, genç işsizlik ile genç işsizliği etkilediği varsayılan çeşitli açıklayıcı değişkenlerin
ilişkisini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, IMF (2000) Geçiş Ekonomileri
Sınıflandırması’na göre gruplanan toplam 31 geçiş ekonomisi ülkelerinden 2019 yılında geçiş
sürecini tamamlayan ülkeler çıkarılmış, 221 geçiş ekonomileri için 1995-2017 dönemi analiz
edilmektedir.
Çalışmanın analizinde kullanılan değişkenlerin adları ve açıklamaları ile elde edildiği
kaynaklar Tablo 4’te sunulmaktadır. Tüm değişkenler ile dengeli panel modeli oluşturulmuştur.
Tablo 4. Modelde Kullanılan Değişkenler
Değişken

Açıklama

Kaynak

Gis

genç işsizlik oranı

Dünya Bankası

Tas

yurt içi brüt tasarruf oranı (GSYİH’ye oranı, %)

Dünya Bankası

Buy

ekonomik büyüme oranı (yıllık, %)

Dünya Bankası

aci

ticari açıklık oranı (GSYİH’ye oranı, %)

Dünya Bankası

Dog

doğurganlık oranı (kadın başına doğum sayısı)

Dünya Bankası

Kamu

genel kamu nihai tüketim harcaması (GSYİH’ye oranı, %)

Dünya Bankası

Isg

15-24 yaş arası işgücüne katılım oranı

Dünya Bankası

gis, tas, buy, aci, dog, kamu ve isg değişkenleri Dünya Bankası’nın WDI (World
Development Indicators) veritabanından derlenmiştir. Genç işsizlik oranı ve işgücüne katılım oranı
değişkenleri Uluslararası Çalışma Örgütü tahminlerinden elde edilmiştir. Genç işsizliği etkilemesi
muhtemel makroekonomik değişkenler olarak yurtiçi brüt tasarruf oranı, yıllık ekonomik büyüme
oranı ve ticari açıklık oranı kullanılırken; bunlara sosyal değişken olarak doğurganlık oranı da
eklenmiştir. Genç işsizliğin belirleyicileri olarak kullanılabilecek bir diğer değişken ise kamunun
ekonomide aldığı paydır. Kamunun ekonomide aldığı payı temsilen genel kamu nihai tüketim
harcamalarının GSYİH’ye oranı kullanılmıştır. Geçiş süreci devam eden ekonomilere ait bahsedilen
veriler 1995-2017 dönemi için analiz edilmektedir.
Çalışmada kullanılan değişkenlere ait açıklamaların ardından, değişkenlere ait özet istatistiklere,
normallik testlerine ve korelasyon matrisine sırasıyla Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7’de yer
verilmektedir.
Değişken
gis
tas
buy
aci
dog
kamu
isg
1

Gözlem
506
506
506
506
506
506
506

Tablo 5. Değişkenlere Ait Özet İstatistikler
Ortalama
Std. Sapma
Min.
2.771782
0.927003
0.253866
18.62836
18.94639
-29.91538
5.323655
6.582959
-16.7
4.43884
0.349308
3.144847
0.719892
0.345514
0.08158
2.642545
0.419469
1.241366
3.749362
0.275586
3.170064

Mak.
4.181149
87.82679
88.95766
5.300238
1.683617
3.46616
4.368447

Dünya Bankası veritabanından Kosova’ya ait veri eksikliği nedeniyle bu ülke incelenen geçiş ekonomileri grubundan çıkarılmıştır.
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Tablo 6. Değişkenlere Ait Normallik Testleri
Normallik testi
Çarpıklık
Basıklık
adj chi2(2)
Prob>chi2
0.0000
0.0000
0.5714
31.81
0.0000
0.0000
0.0006
25.66

Değişken

Gözlem

gis

506

tas

506

buy

506

0.0000

0.0000

.

aci

506

0.0000

0.0232

24.85

dog

506

0.0001

0.0000

37.73

kamu

506

0.0000

0.6009

37.66

isg

506

0.0185

0.0280

9.63

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0081

Tablo 7. Değişkenlere Ait Korelasyon Matrisi
tas
buy
aci
dog

Değişken
Gis
Tas
Buy
aci
Dog

gis
1.0000
-0.3089
-0.1799
-0.0517
-0.4504

1.0000
0.0892
-0.1212
0.0240

1.0000
0.0532
0.0954

1.0000
0.1176

Kamu

0.7208

-0.2041

-0.2106

-0.1621

İsg

-0.7246

0.2970

0.1044

-0.1043

1.0000
0.4370
0.2640

kamu

isg

1.0000
-0.5059

1.0000

Tablo 5’te çalışmada kullanılan tüm değişkenlere ilişkin özet istatistiklere yer verilmektedir.
Değişkenlere ait ortalama değerler, standart sapma, minimum ve maksimum değerler yer almaktadır.
Tablo 6’da ise değişkenlere ait normallik testi yer almaktadır. Tablo 6’da yer alan önemli tanımlayıcı
istatistikler olan çarpıklık ve basıklık ölçüleri de normal dağılımı açıklayabilmektedir. Tüm
değişkenlerin çarpıklık ve basıklık değerleri göz önüne alındığında, bu değerlerin 0’a yakın olması,
değişkenlerin normal dağılıma uyduğunu belirtmektedir. Seçilen dönem için incelenen değişkenler
çarpıklığı 0’dan ve basıklığı 3’ten sapma gösterdikçe Jargue-Berra test istatistiği büyüme gösterdiği
için, sözkonusu verilerin normallik test sonuçlarında sıkıntı görülmemektedir.
Tablo 7’de değişkenlere ait korelasyon matrisinden elde elde edilen sonuçlara göre, genç işsizlik ve
kamunun ekonomi içindeki payı arasında aynı yönlü; genç işsizlik ve diğer değişkenler arasında ters
yönlü korelasyon görülmektedir. Korelasyon matrisinde dikkat çeken bir durum ise, en güçlü
ilişkinin kamunun ekonomiden aldığı pay ve genç işsizlik arasındaki ve işgücüne katılım oranı ve
genç işsizlik arasında gerçekleşmesidir. Genç işsizlik ve tüm değişkenler arasındaki ilişkilerin yönü
hakkında ön bilgi veren korealasyon matrisinde, iktisat teorisine uyumlu beklentiler elde edilmiştir.

3.2. Ekonometrik Yöntem
Bu çalışmada, geçiş ekonomilerinde genç işsizliğin belirleyicilerinin tespitinde, dinamik panel
tahmin yöntemlerinden biri olan Genelleştirilmiş Momentler Metodu (Generalized Methods of
Moments-GMM) fark GMM ve sistem GMM tahmincileri kullanılmıştır. Bağımlı değişkenin
gecikmeli değerlerinin bağımsız değişken olarak yer aldığı modeller dinamik modeller olarak
adlandırılmaktadır. Dinamik modeller genel olarak şu şekilde gösterilmektedir (Hsiao, 2003: 69):
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𝑦𝑖𝑡 = 𝛾0 𝑦𝑖𝑡−1 + 𝛽1 𝑥𝑖𝑡 + 𝜂𝑖 + 𝜆𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
𝑖 = 1, … , 𝑁 ve 𝑡 = 1, … , 𝑇
Burada,
𝑥𝑖𝑡 : Kx1boyutundaki bağımsız değişken vektörünü,
𝛽1 : Kx1 boyutundaki katsayılar matrisini,
𝑦𝑖𝑡−1 : bağımlı değişken 𝑦𝑖𝑡 ’nin gecikmeli değerini,
𝜂𝑖 : gözlenemeyen bireysel etkileri,
𝜆𝑡 : gözlenemeyen zamana özgü etkileri;
𝜀𝑖𝑡 ise hata terimini göstermektedir. Modelde 𝜂𝑖 ile 𝜆𝑡 ’nin sabit olduğu varsayılmaktadır.
Dinamik modellerde bağımlı değişkenin gecikmeli değeri ile hata teriminin ilişkili olması,
EKK tahmincilerinin sapmalı ve tutarsız sonuçlar vermesine neden olduğundan bu sorunları önlemek
amacıyla dinamik panel tahminlerinde GMM yöntemi önerilmiştir. GMM yöntemi, uygulama
kolaylığı ve tahmin için gerekli olan araç değişkenlere ilişkin basit varsayımlara dayandığından
dinamik modellerin tahminlerinde sıklıkla kullanılmaktadır (Çakıroğlu, 2018:181).

3.3. Analiz ve Bulgular
Geçiş ekonomilerinin 1995-2017 dönemi genç işsizliğin belirleyicilerini analiz etmek amacıyla
aşağıdaki panel veri denklemi kullanılmaktadır. Kullanılan i ve t indisleri, sırasıyla ülke ve zaman
boyutunun teorik çerçevede işlemesine izin vermek için gösterilmektedir:
𝑔𝑖𝑠𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑡𝑎𝑠𝑖𝑡 + +𝛽2 𝑏𝑢𝑦𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑎𝑐𝑖𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑑𝑜𝑔𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑘𝑎𝑚𝑢𝑖𝑡 + 𝛽6 𝑖𝑠𝑔𝑖𝑡 + 𝜂𝑖 + 𝜉𝑡 + 𝑢𝑖𝑡
i = 1, 2, ..., 22, geçiş ekonomilerindeki her bir ülkeyi ifade etmektedir ve t ise 1995'ten 2017'ye kadar
olan yılları göstermektedir. 𝜂𝑖 ülke spesifik özelliklerini, 𝜉𝑡 zaman etkilerini ve 𝑢𝑖𝑡 hata terimini
temsil etmektedir. Denklem, Stata 14.2 paket programı kullanılarak tahmin edilmiştir.
Tablo 8, sütunlarda sırasıyla modelin farklı panel metotlarıyla tahmin edilen değerlerini
göstermektedir. Tablodaki 1. Sütun havuzlanmış EKK tahmin modelini, 2. sütun sabit etkiler
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modelini, 3. sütun rassal etkiler modelini, 4, 5 ve 6. Sütunda yer alan modeller ise Arellano Bond tahmincisi kullanılarak elde edilen lineer dinamik panel veri
tahmin sonuçlarını göstermektedir.
Tablo 8. Dinamik Panel Veri Analiz Sonuçları
(1)
POOLED
.
(.)
-0.0091***
(0.0015)

(2)
FIXED
.
(.)
-0.0092***
(0.0015)

(3)
RANDOM
.
(.)
-0.0091***
(0.0015)

(4)
ArellanoBond
.
(.)
-0.0009
(0.0009)

(5)
ArellanoBondmax
.
(.)
-0.0021*
(0.0012)

(6)
ArellanoBondtwostep
.
(.)
-0.0022***
(0.0004)

Buy

-0.0049**
(0.0023)

-0.0055**
(0.0022)

-0.0049**
(0.0023)

-0.0052***
(0.0010)

-0.0039***
(0.0011)

-0.0048***
(0.0009)

Aci

0.1065
(0.0713)

0.1972***
(0.0704)

0.1065
(0.0713)

-0.0544
(0.0343)

-0.1181**
(0.0464)

-0.2133***
(0.0445)

Dog

-0.1635
(0.1173)

-0.0015
(0.1217)

-0.1635
(0.1173)

0.2358***
(0.0861)

0.2961**
(0.1183)

0.3913***
(0.0973)

0.3030***
(0.0902)

0.1386
(0.0908)

0.3030***
(0.0902)

0.1897***
(0.0506)

0.1762***
(0.0620)

-0.2242
(0.1763)

-0.2299
(0.1414)

0.1475
(0.1468)

-0.2299
(0.1414)

-0.0280
(0.0805)
0.8768***
(0.0236)

0.0159
(0.1288)
0.8171***
(0.0634)

0.2966
(0.2275)
0.7934***
(0.0352)

2.6708***
(0.7911)

1.1725
(0.7957)

2.6708***
(0.7911)

VARIABLES
Gis
Tas

Kamu
İsg
L.gis
Sabit terim
Sargan test

15.69462
(0.9998)***
-2.731
(0.0063)
0.77672
(0.4373)***
459

AR(1)
AR(2)

Gözlem sayısı
501
501
501
459
459
R2
0.1359
ülke sayısı
22
22
22
22
22
22
NOT: *, **,***, sırasıyla %10, %5 ve %1 anlam seviyelerini ifade etmektedir.
Parantez içindeki değerler katsayılar için standart hataları gösterirken, Sargan testi için ki-kare değerini, otokorelasyon testlerinde (AR1 ve AR2) z-istatistiklerini ifade etmektedir.
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Tablo8’deki tüm tahmin sonuçları toplu olarak değerlendirildiğinde, tüm değişkenler (kamu
büyüklüğü değişkeni hariç) istatistiksel olarak anlamlıdır. Değişkenlerin anlamlı olması, incelenen
dönemde geçiş ekonomilerinde genç işsizliğin belirleyicileri olarak kullanılan değişkenlerin
istatistiksel olarak da anlamlı olduğunu, böylece hem katsayı işaretlerinin hem de katsayıların
büyüklüklerinin yorumlanabileceğini ifade etmektedir. Yurt içi brüt tasarruf oranı, ekonomik
büyüme oranı, ticaret açıklığı değişkeni ve kamu büyüklüğü değişkeni ile genç işsizlik arasında ters
yönlü ilişki bulunurken; doğurganlık oranı ve işgücüne katılım oranı ile genç işsizlik arasında aynı
yönlü ilişki bulunmuştur. Geçiş ekonomilerinde yurt içi brüt tasarruf oranı, ekonomik büyüme oranı,
ticaret açıklığı ve kamu büyüklüğü arttıkça, genç işsizliğin azaldığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Doğurganlık oranı, işgücüne katılım oranı ve genç işsizliğin gecikmeli değeri arttıkça, genç işsizliğin
de arttığı görülmektedir.
Sonuçların ekonometrik altyapısını desteklemek için yapılan Sargan testi sonuçlarına analizde yer
verilmektedir. Tüm tahminlerde aşırı tanımlama kısıtlamalarının geçerli olduğu, yani araç
değişkenlerin de geçerli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Tablo 8’deki iki aşamalı Arellano-Bond tahminci sonuçları ile birlikte otokorelasyon test sonuçlarına
da yer verilmiştir. Buna göre, bu yöntemle elde edilen sonuçlarda birinci dereceden negatif
otokorelasyon(AR1) söz konusu iken, ikinci dereceden otokorelasyon(AR2) ise %1 anlamlılık
seviyesinde yoktur.

4. SONUÇ
İşsizlik, özellikle gençler için, birçok gelişmiş ülkede önemli bir sorundur. Genel olarak, toplam
işsizlik ve genç işsizliği, makroekonomik, yapısal, eğitim ve işgücü piyasası politikalarına ve işgücü
piyasası kurumlarının ve düzenlemelerin oynadığı rollere bağlıdır. Gençlerin işsizlik oranlarının
birçok ülkede, normal zamanlarda (yani durgun olmayan) bile yetişkin oranlarından çok daha yüksek
olması çok sayıda ampirik araştırmaya yol açmıştır.
Literatürde, bu ilişkiyi inceleyen hem teorik hem de ampirik birçok çalışma yer almaktadır. Teorik
çalışmalar içinde geçiş ekonomilerini irdeleyen çalışma olmamasının eksikliği yanında, ampirik
çalışmalara da literatürde rastlanmamaktadır. Bu nedenle bu çalışma gerek geçiş ekonomileri
özelinde genç işsizliğin belirleyicilerinin belirlenmesi, gerekse güncel ekonometrik tahmin
yöntemlerinin kullanılması konusunda literatürdeki boşluğu doldurması hedeflenmektedir.
Çalışmada, genç işsizlik ile genç işsizliği etkilediği varsayılan çeşitli açıklayıcı değişkenlerin
ilişkisini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, IMF Geçiş Ekonomileri
Sınıflandırması’na göre gruplanan 22 geçiş ekonomileri için 1995-2017 dönemi analiz edilmektedir.
Bu amaçla, dinamik panel tahmin yöntemlerinden biri olan Genelleştirilmiş Momentler Metodu
(Generalized Methods of Moments-GMM) fark GMM ve sistem GMM tahmincileri kullanılarak
belirtilen dönem için ekonometrik analiz yapılmıştır.
Tüm tahmin sonuçları toplu olarak değerlendirildiğinde, tüm değişkenler (kamu büyüklüğü
değişkeni hariç) istatistiksel olarak anlamlıdır. Değişkenlerin anlamlı olması, incelenen dönemde
geçiş ekonomilerinde genç işsizliğin belirleyicileri olarak kullanılan değişkenlerin istatistiksel olarak
da anlamlı olduğunu, böylece hem katsayı işaretlerinin hem de katsayıların büyüklüklerinin
yorumlanabileceğini ifade etmektedir. Yurt içi brüt tasarruf oranı, ekonomik büyüme oranı, ticaret
açıklığı değişkeni ve kamu büyüklüğü değişkeni ile genç işsizlik arasında ters yönlü ilişki
bulunurken; doğurganlık oranı ve işgücüne katılım oranı ile genç işsizlik arasında aynı yönlü ilişki
bulunmuştur. Geçiş ekonomilerinde yurt içi brüt tasarruf oranı, ekonomik büyüme oranı, ticaret
açıklığı ve kamu büyüklüğü arttıkça, genç işsizliğin azaldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Doğurganlık
oranı, işgücüne katılım oranı ve genç işsizliğin gecikmeli değeri arttıkça, genç işsizliğin de arttığı
görülmektedir. Sonuçların ekonometrik anlamda desteklenmesi Sargan ve otokorelasyon testleriyle
de kanıtlanmaktadır.
Çalışmanın analiz kısmı, geçiş ekonomilerini incelenen dönem için bir bütün olarak inceleme imkanı
sağladığı için, katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olması, hem katsayı işaretlerinin hem de
katsayıların büyüklüklerinin yorumlanabileceğini ifade etmektedir. İncelenen dönemde geçiş
ekonomilerinde, genç işsizliğin belirleyicileri olarak kullanılan değişkenlerin işaretleri iktisadi
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beklentilerle uyumlu gerçekleşmektedir. Geçiş ekonomilerinde genç işsizliğin belirleyicileri olarak
kullanılan doğurganlık oranı ve işgücüne katılım oranı arttıkça genç işsizliğin arttığı görülmektedir.
İşgücüne katılım oranındaki artışın işsizliği azaltma yönündeki etkisinin genç işsizliği azaltmadığına
dair ilgi çeken bir sonuç elde edilmektedir. Bunların yanında, geçiş ekonomileri için politika önerisi
olarak yurt içi brüt tasarruf oranı, ekonomik büyüme oranı, ticaret açıklığı ve kamu büyüklüğü
oranının artırılması ile birlikte genç işsizliğin azaltılabileceği söylenebilmektedir .
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGISI
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE UNEMPLOYMENT ANXIETY OF
VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS
Hilmi ETCİ1
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ABSTRACT
In this study, it is aimed to analyze the relationship between continuous anxiety levels and sociodemographic characteristics, hope of finding a job, job priority and work experience of vocational
school students. For this purpose, 366 students from various programs in Muğla Vocational School
were surveyed. The questionnaire consisted of the “Trait Anxiety Inventory” developed by C. D.
Spielberger et al. (1970) and adapted to Turkish by Öner and Le Compte (1983). As a result of the
analysis, trait anxiety levels of the students were found as 42.65 ± 8.721. It was found that the anxiety
level of women was higher. However, it was concluded that there was no significant difference in
anxiety levels according to variables of birth interval, education program, general achievement level,
family residence, mother education level and working status of parents. It was seen that there were
significant differences in the cases like father educational level, willingly select the program of study,
advantage of outside university education work experiences. Finally, it is possible to say that there
is no difference in anxiety level between the groups according to the priorities of the participants in
finding a job, the hope of finding a job after graduation and the opinions about the effect of university
success in finding a job.
Key word: Unemployment anxiety, Trait anxiety, Vocational school students.
ÖZET
Bu çalışmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin sürekli kaygı düzeyleri ile sosyo-demografik
özellikleri, iş bulma ümidi, iş önceliği ve iş deneyimi arasındaki ilişkiye yönelik analizler yapılması
amaçlanmıştır. Bu amaçla Muğla Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören çeşitli programlardaki
366 öğrenciye anket uygulanmıştır. Uygulanan ankette C. D. Spielberger ve arkadaşları tarafından
(1970) geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Öner ve Le Compte tarafından (1983) yapılan ‘’Sürekli
Kaygı Envanteri” kullanılmaktadır. Analizler sonucunda meslek yüksekokulu öğrencilerin sürekli
kaygı düzeyleri 42,65±8,721 olarak bulunmuştur. Kadınların kaygı düzeyinin daha yüksek olduğu
çıkmıştır. Ancak doğum aralığı, öğrenim görülen program, genel başarı düzeyi, aile ikamet yeri, anne
eğitim düzeyi ile anne-babanın çalışma durumu değişkenlerine göre kaygı düzeylerinde anlamlı bir
farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Baba eğitim düzeyinde, öğrenim görülen programı isteyerek
seçme(me), üniversite eğitimi dışında sahip olunan avantaj ve iş deneyimi durumlarında ise anlamlı
farklılıkların olduğu görülmüştür. Son olarak katılımcıların iş bulmada öncelikleri, mezuniyet sonrası
iş bulma ümidi ve iş bulmada üniversite başarısının etkisine ilişkin düşüncelerin durumlarına göre
gruplar arasında kaygı düzeyinde farklılıkların olmadığını söylemek mümkündür.
Anahtar Kelime: İşsizlik kaygısı, Sürekli kaygı, Meslek yüksekokulu öğrencileri.
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1. GİRİŞ
Bireyin kendini bulduğu, keşfettiği ve mesleki anlamda geliştirmeye başladığı yılları kapsayan
üniversite eğitimi özellikle gençlerin işgücü piyasasındaki konumlarını belirleyici bir rol almasının
yanında bireylerin ailelerinden ayrılarak farklı bir şehirde bulunmaları, üniversite ortamı, yeni
arkadaşlık ilişkileri, kendi başlarına aldıkları kararların sonuçlarına katlanma, barınma vb. soyo
ekonomik sıkıntılarla karşılaştıkları bir dönemdir. Bu sıkıntılarla baş edilememesi sonucu olarak
kaygı ortaya çıkmakta ve bu kaygı eğitim-öğretim sürecini etkileyerek akademik veya farklı
başarısızlıklara neden olabilmektedir. Ayrıca günümüzde ülke genelinde üniversite sayılarının her
geçen gün artmasının paralelinde üniversite mezunu genç sayısal olarak hızla çoğalmaktadır. Bu
durumun sonucu olarak da işgücü piyasasında iş bulma veya mevcut işini muhafaza edebilme
hususlarında birbirleriyle rekabet içerisinde olan binlerce genç bulunmaktadır. İşgücü piyasasında
üniversiteden mezun olanları karşılamaya yeterli istihdam olanaklarının olmadığını da söylemek
mümkündür. Bu durumun sonucu olarak da genç işsizlik oranlarının yüksek olduğu son dönemlerde
iş bulamama endişesinin varlığı gençlerin kaygılarını arttırmakta ve hayata olumsuz bakmalarında
etkili olabilmektedir (Gizir, 2005: 197; Tümerdem, 2007: 32-33; Koç ve Polat, 2006: 3; Dursun ve
Aytaç, 2009: 72; Tektaş, 2014: 251; Tayfun ve Korkmaz, 2016: 538; Çolakoğlu vd., 2017: 32; Aşık,
2018: 85). İşsizliğin önlenmesi açısından eğitimin önemi bilinmekte ancak 2000 sonrasında birçok
ülkede işgücünün eğitim düzeyi yükselmesine rağmen işsizlik oranlarının düşmediği görülmektedir.
Küresel işgücünün artan eğitim düzeyi işsizliği azaltmamaktadır (ILO, 2015: 25). Benzer şekilde
işsizlik sorunu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yüksek oranlara ulaşmış ve eğitimli genç
işsizlik oranları genel işsizlik oranlarını aşmış durumda olup işgücü piyasasında olan veya girmeye
hazırlanan bireylerin iş bulma konusundaki endişelerini arttırmaktadır. Bu yüzden üniversitede
öğrenim gören öğrencilerin kaygıları üzerinde önemle durulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Çünkü toplumun geleceğini oluşturacak eğitimli işgücü ekonomik ve sosyal kalkınmada etkin bir rol
alması gerekmektedir. Üniversite çağındaki bireylerin kaygı seviyelerinin veya etkileyen faktörlerin
belirlenmesi ile öğrencilerin kaygılarının ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi mümkün
olacaktır. İşsizlik sorunu, içerisinde bulunduğumuz yüzyılın önemli sorunları arasında yer aldığı
belirtilmekle birlikte teknolojik gelişmelerini erken tamamlamış ülkelerin bu sorunu getirdiği
olumsuzlukları gidermede önemli adımlar attığı görülmektedir. Ülkelerin gelişmişliği sahip oldukları
işgücüne güvenli ve bireyin niteliklerine uygun istihdam olanakları sağlayabilmesine bağlı
bulunmaktadır. Başka bir deyişle sahip olunan insan kaynaklarının en etkin şekilde
kullanılabilmesini ifade etmektedir (Durak ve Kaya, 2014: 55).
Meslek yüksekokullarından 2 yıllık önlisans eğitiminin sonunda diploma almaya hak kazanan
öğrenciler işgücü piyasasına girmesiyle birlikte çeşitli sorunlarla mücadele etmek zorunda
kalmaktadırlar. Mesleklerine ilişkin tecrübe eksikliği, verilen eğitim ile firmaların taleplerinin paralel
olmaması, özellikle işsizlik gibi problemler öğrencilerin geleceğe ilişkin kaygıları üzerinde etkili
olduğu bilinen bir gerçektir. Ülkemizde yalnızca meslek yüksekokullarındaki öğrenciler kaygılı
olmayıp üniversiteye girmeden daha sınav öncesinde başlayan bir kaygı olup üniversitede de devam
etmektedir. Üniversite hayatı boyunca çeşitli değişkenlerin kaygı üzerinde etkisini gösterdiği çeşitli
çalışmalarda ortaya konulmaktadır (Çakmak ve Hevedanlı, 2004; Akgün vd., 2007; Tümerdem,
2007; Canbaz vd., 2007; Ehtiyar ve Üngören, 2008; Dursun ve Aytaç, 2009; Doğan ve Çoban, 2009;
Yılmaz vd., 2014; Tayfun ve Korkmaz, 2016; Taşğın vd., 2017; Çolakoğlu vd., 2017; Aşık, 2018).
Özellikle üniversite son sınıf öğrencilerinde gelecek kaygısı ile ilgili olarak işgücü piyasasına
girdikten sonra iş bulamama bir başka ifadeyle işsizlik kaygısının varlığından söz edilmektedir. 1524 yaş aralığındaki gençler arasında yaygın olmasının altında yatan temel neden olarak bu gruptaki
gençlerde işsizlik oranlarının ileriki yaştaki bireylere göre daha yüksek olması gösterilmektedir.
Hatta işgücü piyasasına girmeden eğitim sürecinde gençlerde kaygının varlığından söz edilmektedir.
Meslek sahibi olmak amacıyla üniversiteye başlayan bireylerin mezun olduktan sonra iş bulamama
veya eğitim aldığı alanla ilgili bir iş bulamama (eğitim ve yetenekleriyle uyumlu olmayan düşük
ücretli, kötü çalışma koşulları gibi) endişesi üniversite öğrencilerinde kaygı düzeylerinin yüksek
olmasına neden olmaktadır. Bu işsizlik kaygısı çeşitli zihinsel ve fiziksel hastalıklara neden olurken
suç işleme veya intihar gibi sosyal içerikli ve psikolojik sorunlara da yol açmaktadır (Çakmak ve
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Hevedanlı, 2004: 3; Akgün vd., 2007: 285; Dursun ve Aytaç, 2009: 72, 74; Durak ve Kaya, 2014:
64; Tayfun ve Korkmaz, 2016: 535). Çalışma kapsamında Türkiye’deki genç işsizlik incelenerek,
meslek yüksekokulu öğrencilerinin kaygı düzeyleri ortaya konulmakta ve kaygı düzeylerinde etkili
olan çeşitli değişkenler üzerinde durulmaktadır.

2.TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİK VE KAYGI
İşsizlik kavramı genel olarak çalışma istek ve yeteneğine sahip olduğu halde piyasada geçerli olan
ücret seviyelerinde iş aramasına rağmen iş bulunamaması durumu olarak ifade edilmektedir.
Çalışmanın odak noktasını oluşturan meslek yüksekokulu öğrencilerinin genç yaş grubu içerisinde
yer almasından dolayı bu başlık altında daha çok genç işsizlik konusuna değinilmektedir. Üniversite
öğrencilerinin kaygı düzeyleri üzerinde etkili olan unsuların başında işsizlik konusu gelmektedir
(Dursun ve Aytaç, 2009: 73). İşsizlik sorunun günümüzde önemli sorunlar arasında yer almasının
temelinde her geçen gün artan nüfus oranı, sermaye hareketliliğinin yetersiz olması, kamu ve özel
sektör yatırımlarının seviyelerinin yetersizliği, yabancı sermayedeki düşüş, işgücünün vasıf
seviyesinin modern üretim çağına uyumlaştırılamaması, mesleki eğitim ile işgücü piyasasındaki
talep arasındaki uyumsuzluk, teknolojik değişim ve bu değişime uyum sağlamada yetersizlik, siyasi
ve ekonomik istikrarsızlık, kente göç süreci karşısında yavaş kalan sanayileşme gibi sorunlar yer
almaktadır (Kanca, 2012: 2-3; Eser ve Terzi, 2008: 230).
21. yy.’da insanların daha sağlıklı olmaları ve geçmişte olduğundan daha uzun yaşamalarından
dolayı demografik ve sosyo-ekonomik değişiklikler işgücünün yaşlanmasına neden olmaktadır.
İşyerinde içindeki potansiyeli verimli kullanmaktan ve üretken bir toplumun üyesi olmaktan memnun
olan ileri yaştaki kuşaklar işgücü piyasasında aktif olmayı sürdürmektedirler. Ayrıca ücret ve vergi
gibi işgücü maliyetlerinin yüksek oluşu da istihdama olumsuz etki yapmaktadır. Yetersiz tasarruf,
artan sağlık maliyetleri veya diğer aile üyelerini desteklemeye ilişkin mali kısıtlamalar da ileriki
yaştaki çalışanların emekliliklerini ertelemelerine (Gordon, 2018: 2) ve gençlerin işgücü piyasasında
istihdam şartlarının etkilenmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda demografik özellikler ile
eğitim ve vasıf seviyesi düşük işgücü nüfusunun artışı sektörler arası geçişte olumsuz etki
yaratmaktadır. Bu açıdan bakıldığında eğitimli ve mesleki yeterliliğe sahip işgücünün oluşturulması
gerekliliği sonucunu doğurmaktadır. Günümüzde işgücü sayısındaki artan oranların karşısında yeni
iş imkânlarının yetersiz olmasının bir sonucu olarak işsizlik olgusu hala önemli sorunlar arasında yer
almaktadır. 1980 sonrasında küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle artmaya başlayan işsizlik
oranları, 1990 yıllarda yüksek düzeylere ulaşmış ve 2001 krizi ile birlikte işsizlik daha da
hızlanmıştır. Kriz sonrasında ekonomik büyümedeki toparlanma karşısında istihdamdaki artış daha
sınırlı olmuş ve işsizlik sorunu temel sorunlar arasında yer almıştır (Durak ve Kaya, 2014: 55-56).
ILO tarafından 15-24 yaş arlığındaki nüfus olarak tanımlanan “genç” bireylere yönelik yetersiz
istihdam oranlarından (ILO, 2017: 15) dolayı işsizlik oranları ülkemizde yüksek seviyelerde
seyretmektedir.
Tablo 1. Türkiye’de yaş aralıklarına göre işsizlik oranları (%)
Yaş Aralıkları
15-19
20-24
25-34
35-54
55 +
Toplam

2014
16,1
18,9
10,8
7,4
5,0
9,9

2015
16,5
19,7
11,0
7,8
5,6
10,3

2016
16,2
21,5
12,3
8,1
5,3
10,9

2017
17,0
22,8
12,1
8,0
5,4
10,9

2018
17,1
22,0
12,5
8,1
5,8
11,0

Son dönemlerdeki işsizlik oranlarının yer aldığı Tablo 1.’e göre ve Türkye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) tanımında yer aldığı üzere 15-24 yaş grubunu kapsayan çalışma istek ve gücünde olup makul
ve uygun bir iş bulamayan bireyleri kapsayan genç işsizlik oranlarının ileriki yaştaki bireylere göre
daha yüksek olduğu görülmektedir. Hatta toplam işsizlik ortalamalarından her dönem yüksek
çıkmaktadır. Türkiye’de gençlerin işsizlikten daha fazla etkilendikleri açık bir şekilde görülmektedir.
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Bir diğer çıkan sonuç, her geçen yıl bu işsizlik oranları artmaktadır. Mayıs/2019 TÜİK verileri
incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam işsizlik oranı %3,1 artarak %12,8
seviyesine ulaşmıştır. Genç bireylerin işsizlik oranları ise %3,4’lük bir artış göstererek %23,3 olarak
gerçekleşmiştir. %23,3’lük genç işsizlik oranı yaklaşık her 4 gençten 1’inin işsiz olduğunu
göstermektedir. Bu sorunun temelinde 15-24 yaş grubunun işgücü piyasasında ilk kez giriş yapması,
iş tecrübesine sahip olmaması, işgücü piyasasında ilişkin bilgi eksiklikleri, eğitim sistemi ile işgücü
piyasasındaki talepteki kopukluk, emek yoğun üretimden sermaye yoğun üretime geçişin hızı,
istihdam yaratıcı yatırımların yetersizliği, istihdama ilişkin vergilerin yüksekliği ile paralel işgücü
maliyetlerinin artması, girişimcilik faaliyetlerinin yetersiz olması gibi nedenlerin yattığı
belirtilmektedir (Dursun ve Aytaç, 2009: 73-74; Tayfun ve Korkmaz, 2016: 537). Asıl sorunun genç
işsizlik oranlarının iyileştirilememiş olmasından ve yeni iş fırsatlarının oluşturulmamasından dolayı
genç işsizlik sorununun kronikleşmesinden bahsedilmektedir (Durak ve Kaya, 2014: 61; Karcıoğlu
ve Balkaya, 2018: 104).
Birçok ülkede gençlere daha uzun süreli eğitim verilmesine rağmen, işgücü piyasasında düşük ücretli
ve düşük vasıflı işlere daha fazla maruz kaldıkları görülmektedir (Lowe ve Rastin, 2000: 206). Çünkü
gençler işgücü piyasasına girişte engellerle karşılaşmakta ve hatta “tecrübe tuzağı” denilen iş
tecrübesi ve diğer gerekli niteliklerin eksikliği nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Ayrıca
gençlerin genellikle çalışma hayatına ve iş arama tecrübesine yönelik bilgi eksiklikleri
bulunmaktadır. Bu yüzden işten çıkarılma durumlarında gençler, ilk çıkarılan grup olmakta ve
işsizlik oranları da diğer işçilere göre daha yüksek seyretmektedir. Benzer bir durumun ülkemizde
de olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
İşsizlik oranları gerileyen çalışma koşullarını yansıtmamaktadır. Yüksek işsizlik oranlarına ek
olarak, işgücü piyasasına girmeye çalışan gençler varolan işlerin çoğunun güvencesiz olduğunu ve
sürekli kötüleşen çalışma koşullarını çabucak keşfetmektedirler. Bu nedenle sorun, iş fırsatlarının
eksikliği ile sınırlı olmayıp; aynı zamanda gençleri etkileyen sosyal ve mesleki sektörlerin
özelliklerini de içermektedir(Pascual ve Waddington, 2000: 11-12). Bu açıdan değerlendirildiğinde,
daha nitelikli ve eğitimli olmasına rağmen çoğu genç hala iş bulmakta zorlanmaktadır. İş bulmada
başarılı olsalar bile genellikle geçici sözleşmeler ile istihdam edilmekte ve niteliklerine uygun
olmayan görevleri üstlenmek zorunda bırakılmaktadırlar. Birçok genç düşük ücretler, zayıf istihdam
ihtimalleri ve atipik istihdam gibi güvencesiz çalışma koşullarına maruz kalmaktadır. İşgücü
piyasasındaki genel krizler, düzenli iş bulmaya çalışan gençlerin önünde ciddi engeller
oluşturmaktadır (Tailby ve Pollert, 2011: 502).
Tablo 2. 15-24 yaş aralığı eğitim durumuna göre işsizlik oarnları (%)
Eğitim durumu
Okuma yazma bilmeyen
Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen
İlkokul
İlköğretim
Ortaokul veya dengi meslek ortaokul
Genel Lise
Lise dengi mesleki okul
Yükseköğretim

2014
12,1
15,0
16,0
14,8
13,1
20,4
19,3
28,3

2015
7,9
14,1
16,3
15,6
14,0
22,2
18,1
29,5

2016
13,4
15,0
16,5
15,8
14,1
22,8
21,0
30,8

2017
12,1
16,1
14,1
16,2
13,8
24,4
21,8
34,4

2018
12,0
18,7
14,7
17,0
14,3
23,5
21,3
30,6

TÜİK verilerinin yer aldığı Tablo 2.’den de anlaşılacağı üzere 15-24 yaş aralığı olarak kabul edilen
genç bireylerde işsizlik oranları eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır. Yükseköğretim grubu
içerisinde yer alan önlisans, lisans veya lisansüstü mezunu gençlerin işsizlik oranlarının diğer
gruplara göre daha yüksek olduğu açıkça görülmektedir. Eğitim seviyesinin arttırılması bireylere
daha iyi bir iş ve kazanç sağlamasından dolayı sosyoekonomik düzeyinin geliştirilmesinde önemli
bir yol olarak gösterilmektedir. Bu durumun bilinirliğinden dolayı bireyler daha üst öğrenim
seviyelerine devam etme konusunda teşvik edilmektedir. Ancak veriler değerlendirildiğinde eğitim
seviyesi ile işsizlik oranları arasında olması gereken ters orantının olmadığını söylemek mümkündür.
Eğitim seviyesi arttıkça işsizlik oranlarının azalması beklenirken tersi bir durum söz konusu olmakta
ve eğitimin gençleri istihdam edilebilmesini sağlama işlevinin sorgulanması gerekmektedir. Bu
durumun sonucu olarak da işsizliğin yalnızca ekonomik boyutu olan bir sorun olmadığı mevcut
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eğitim sistemini de içine alan bireysel ve toplumsal yönleri olan bir sorun olduğu görülmektedir
(Kavak, 1997: 24; Durak ve Kaya, 2014: 61; Aydın vd., 2013: 3; Taşğın vd., 2017: 553). Başka bir
ifadeyle üniversite mezunu olmak yüksek gelir sahibi hatta herhangi bir iş sahibi olma garantisi
vermemektedir. İşgücü piyasasına giren yükseköğrenim mezunlarının sayısı her geçen gün artarken
işgücü piyasasının beklediği niteliklere sahip olmayan eğitimli bireyler işsizler ordusuna
katılmaktadır. Bu duruma ilişkin olarak da üniversite mezunlarının analitik düşünme, dil bilgisi,
sosyal ve iletişim becerilerine ilişkin firmaların beklentilerini karşılayamadığına ilişkin ifadelerden
bahsedilmektedir (Biçerli 2011: 124-125).
İşsizlik durumu bireylerin günlük yaşamlarında bazı problemlere yol açan stresli bir yaşama olayıdır.
Eğitim durumuna ve yaş aralıklarına göre işsizlik oranları işgücü piyasasına yakın dönemde girme
potansiyelleri 15-24 yaş aralığında yer alan lisans, lisansüstü veya meslek yüksekokul öğrencilerinde
özellikle işsiz kalma ve istedikleri işte çalışamama gibi sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunların
sonucu olarak birey üzerinde depresyon ve orta veya yüksek seviyelerde kaygı, korku, umutsuzluk,
kötümser düşünceler hatta depresyon, kendini yalnız hissetme gibi sıkıntıların varlığına neden
olabilmektedir (Ceyhan, 2004: 99). Toplumsal dayanışmanın bozulmasına ve toplumun değer
yargılarının yitirilmesinin sonucunda ümitsizliğe neden olduğunun da üzerinde durulmaktadır
(Aydın vd., 2013: 2). Bu kaygıların yanı sıra ülkenin geleceğini oluşturan gençlerin kendine olan
güvenlerini, geleceğe yönelik umutlarını azaltmakta ve yaşamlarının bu döneminde çeşitli zorluklarla
karşılaşmasının sonucu olarak kaygı seviyeleri artmaktadır. Kaygının gelecekte gerçekleşme ihtimali
olan olumsuz durumlara karşı kişi üzerinde oluşan olumsuz bir duygusal durum olduğu kabul
edildiğinde işgücü piyasasında varolan bu belirsizlik veya yüksek işsizlik oranları kişilerin geleceğe
ilişkin planlarını birçok yönden etkilemekte ve olumsuz düşüncelere yol açarak kaygıya özellikle
“işsizlik kaygısı”na neden olmaktadır. İşsizlik kaygısı yalnızca hali hazırda çalışanları değil, iş arama
durumunda olan veya eğitimini tamamlamamış yakın zamanda işgücü piyasasına girecek olan tüm
bireylerin iş bulamama, sahip olduğu işi kaybetme veya istediği işte çalışamama gibi algıladığı
risklerden kaynaklanan olumsuz duygularını kapsamaktadır (Karcıoğlu ve Balkaya, 2018: 105).

3.BULGULAR VE YORUMLAR
Bu çalışma meslek yüksekokulu öğrencilerinin işsizlik kaygısı düzeylerini ölçmeye yönelik
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya ilişkin hazırlanan anketler 2019 yılı Mayısında toplanmış ve
araştırma birimi olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim
gören öğrenciler seçilmiştir. Araştırmanın temel sorunsalı meslek yüksekokulu öğrencilerinin işsizlik
kaygısı düzeylerini ölçmek olduğundan araştırma birimi farklı bölümlerde öğrenim gören öğrenciler
olarak belirlenmiştir. Çalışmanın evrenini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören
meslek yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemi ise, aynı üniversitenin Muğla Meslek
Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırmaya katılım tamamen gönüllülük
esasına dayalı olup, 366 öğrenci katılım sağlamıştır.
Anketi oluşturan ölçeğin ilk kısmında öğrencilerin bölümü, cinsiyeti, yaşı, aile geliri, akademik
başarısı, iş bulma endişesi, iş deneyimi, iş önceliği gibi 15 sorudan oluşan kişisel bilgi toplama formu
kullanılmıştır. İkinci kısmında ise C. D. Spielberger ve arkadaşları tarafından (1970) geliştirilen ve
Türkçeye uyarlaması Öner ve Le Compte tarafından (1983) yapılan “Sürekli Kaygı Envanteri”nden
oluşmaktadır. Ters ifadelerin puanlamasının tersine çevrilmesiyle yer alan ifadelerin tümü 1-4
arasında puanlanmaktadır. Sürekli kaygı envanterinden elde edilen toplam puan değeri 20-80 puan
arasında değişmekte ve puan seviyesinin artması yüksek kaygı düzeyine işaret etmektedir. Buna göre
ölçekte puanın yüksek olması kaygı seviyesinin yüksek, düşük puan seviyesi ise kaygı seviyesinin
düşüklüğüne işaret etmektedir.
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Tablo 3. Katılımcıların cinsiyet ve doğum tarihi dağılımı
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Doğum Tarihi
1990-1995 arası doğumlular
1996-2000 arası doğumlular
Toplam

Frekans
185
181
366
Frekans
22
344
366

%
50,5
49,5
100
%
6,0
94,0
100

Çalışmaya katılan meslek yüksekokulu öğrencilerin cinsiyet ve doğum aralığının yer aldığı Tablo
3.’e göre öğrencilerin cinsiyet dağılım oranları birbirine oldukça yakın ve doğum aralığının yüksek
bir oranla 1996-2000 arasında olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Katılımcıların bölümleri ile bölüm isteği ve başarı düzeylerinin dağılımı
Bölümü
Muhasebe ve Vergi Uyg. Prog.
Büro Yön. ve Yönetici Asist. Prog.
Çocuk Gelişimi Prog.
Harita ve Kadastro Pog.
Dış Ticaret Prog.
İnşaat Teknolojisi Prog.
Aşçılık Prog.
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Prog.
Elektronik Teknolojisi Prog.
Pazarlama Prog.
Toplam

Frekan
s
99
74
46
41
36
22
17
16
11
4
366

%
27,0
20,2
12,6
11,2
9,8
6,0
4,6
4,4
3,0
1,1
100

Bölüm isteyerek
seçme durumu
Evet
Hayır
Toplam
Başarı düzeyi
Çok iyi
İyi
Orta
Zayıf
Toplam

Frekans
262
104
366
Frekans
27
142
169
28
366

%
71,6
28,4
100
%
7,4
38,8
46,2
7,7
100

Katılımcıların öğrenim gördükleri bölümler (programlar) ile öğrenim görülen bölüm ve başarı
düzeyleri Tablo 4.’te gösterilmektedir. Buna göre katılımcıların büyük bir çoğunluğunun öğrenim
gördüğü bölümü isteyerek seçtiği ve akademik başarı düzeylerinin çoğunlukla iyi ve orta düzeyde
olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar çoğunluktaki yüksekokul öğrencileri bölümlerini isteyerek
seçse de yaklaşık %28’lik bir kısmın öğrenim gördüğü bölümü istemeyerek seçtiğini belirtmesi
dikkat çeken sonuçlar arasında yer almaktadır.
Tablo 5. Katılımcıların ebeveynlerine ilişkin veriler
Aile ikamet yeri
Köy
Kasaba-İlçe
İl
Toplam
Anne eğitim düzeyi
Okuryazar değil
İlköğretim
Lise
Önlisans, Lisans veya üstü
Toplam
Anne çalışma durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor
Toplam

Frekans
55
148
163
366
Frekans
17
260
74
15
366
Frekans
115
251
366

%
15,0
40,4
44,5
100
%
4,6
71,0
20,2
4,1
100
%
31,4
68,6
100

Baba eğitim düzeyi
Okuryazar değil
İlköğretim
Lise
Önlisans, Lisans veya üstü
Toplam
Baba çalışma durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor
Toplam

Frekans
0
222
110
34
366
Frekans
280
86
Toplam

%
0,0
60,7
30,1
9,3
100
%
76,5
23,5
100

Aile ikamet yerinin kasaba-ilçe ve il olarak çoğunlukta olduğu katılımcılar tarafından Tablo 5.’te
belirtilmektedir. Ayrıca anne-baba eğitim seviyesinin çoğunlukla ilköğretim düzeyinde olduğu aynı
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tabloda görülmektedir. Katılımcıların babalarının çoğunlukla işgücü piyasasında hala aktif olarak
çalıştığı sonucuna ulaşılırken; annelerinin önemli bir kısmının çalışmıyor olması dikkat çekmektedir.
Tablo 6. Katılımcıların üniversite eğitimi dışında sahip olunan avantajların durumu
Üniversite eğitimi dışında sahip olunan avantaj durumu
Sahip olduğum avantajlar bulunmaktadır.
Herhangi bir avantajım bulunmamaktadır.
Toplam
Sahip olunan avantajlar*
Yabancı dil biliyorum.
Mesleğimle ilgili kurslara katıldım.
Staj yaptım.
Yurtdışı deneyimim var.
Diğer
Toplam
Herhangi bir iş deneyimi olması durumu
Var
Yok
Toplam
* Katılımcılara birden fazla şık işaretleyebilecekleri belirtilmiştir.

Frekans
249
117
366
Frekans
84
70
153
27
7
341
Frekans
261
105
366

%
68,0
32,0
100
%
24,6
20,5
44,9
7,9
2,1
100
%
71,3
28,7
100

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde eğitimli, nitelikli emek ihtiyacı artmıştır. Türkiye’de
artık en az bir dil bilen, nitelikli, bilişim ve iletişim teknolojileriyle ilgili gelişmeleri yakından takip
eden işgücüne ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak bu durumun karşısında Türkiye’de eğitim sisteminin
işgücü piyasasının taleplerini karşılamada yetersiz kaldığı üzerinde durulmaktadır (Tayfun ve
Korkmaz, 2016: 53). Katılımcıların öğrenim gördükleri bölümler dışında sahip olunan avantajlara
ilişkin bulguların yer aldığı Tablo 6.’da çoğunlukla herhangi bir avantaja sahip olunduğu
belirtilmektedir. Ancak %32’lik bir oranla diğer öğrencilerin aldıkları eğitim dışında herhangi bir
avantajının olmadığı da belirtilmektedir. Avantaj durumuna ilişkin olarak olumlu cevap veren
katılımcılar çoğunlukla staj yapmışlardır. Sahip olduğu avantajı belirten (249 katılımcı) 4
katılımcıdan sadece 1’i yabancı dil bilmekteyken; 5 katılımcıdan sadece 1’i mesleği ile ilgili kurslara
katılma imkânı bulmuştur. Bu sonuçlarla paralel olarak her ne kadar çoğunluğu herhangi bir iş
deneyimine sahip olsa da %28,72lik bir kesimin herhangi bir iş deneyiminin olmadığı görülmektedir.
İşgücü piyasasında tecrübe eksikliğinin tartışıldığı içerisinde bulunduğumuz dönemde bu sonuç
önem arz etmektedir.
Tablo 7. Katılımcıların iş bulmak için öncelikleri
İş bulmak için öncelik
Para kazanmak.
Sosyal güvenceye sahip olmak.
Statü sahibi olmak.
Topluma yararlı bir insan olmak.
Kendini gerçekleştirmek için bir araç.
Toplam

Frekans
143
36
81
39
67
366

%
39,1
9,8
22,1
10,7
18,3
100

Tablo 7.’ye göre katılımcıların iş bulmadaki öncelikleri çoğunlukla para kazanmaktır. Bu sonuç
değerlendirildiğinde para kazanmak öncelik olduğunda eğitimlerine veya niteliklerine uygun işlerde
çalışma yerine farklı işlere yönelmeleri muhtemel gözükmektedir. Bu durumun sonucu olarak
işgücünün etkin kullanılma olasılığı mevcut işgücü piyasasında zorlaşmaktadır.
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Tablo 8. Mezuniyet sonrası iş bulma ümidi ve iş bulmada üniversite başarısının etkisi
Mezuniyet sonrası iş bulma ümidi
Var
Yok
Toplam
Üniversite başarısının iş bulmada etkisi
Var
Yok
Toplam

Frekans
301
65
366
Frekans
244
122
366

%
82,2
17,8
100
%
66,7
33,3
100

Mevcut genç işsizlik oranlarının yüksek olduğu bu dönemde katılımcıların büyük bir çoğunlukla iş
bulma ümitlerinin olması dikkat çekmektedir. Bir diğer önemli sonuçta çoğunlukla iş bulmada
üniversite akademik başarının etkisinin olduğu belirtilse de nerdeyse her 3 kişiden 1’ide üniversitede
alınan eğitimin veya başarının iş bulmada etkili olmadığı üzerinde durmaktadır.
Tablo 9. Sürekli kaygı envanterinin güvenilirlik katsayısı
Güvenilirlik Analizi
Sürekli Kaygı Envanteri

α
0,840

Madde Sayısı
20

C. D. Spielberger ve arkadaşları tarafından (1970) geliştirilen ve Öner ve Le Compte (1983)
tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan kişinin kaygı düzeyinin ölçülmesi olanağını veren sürekli
kaygı envanterinin güvenilirlik katsayısı çalışmada Tablo 9.’da olduğu gibi 0,840 olarak
hesaplanmaktadır. Güvenilirlik analizlerinin yapılmasından sonra elde edilen değerlerin
yorumlanması için ölçütlere bakıldığında; 0 ile 1 arası değerler alan alfa değerinin (α) kabul edilebilir
bir değer olması için en düşük 0.7 olması gerekmektedir (Çoşkun vd., 2015: 126). Ayrıca güvenilirlik
katsayılarının değerlerine göre güvenilirlik değerlendirme ölçütlerinin aşağıdaki gibi belirtilmektedir
(Tavşancıl, 2014: 29):
• 0,00 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir.
• 0,40 ≤ α < 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir.
• 0,60 ≤ α < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir.
• 0,80 ≤ α < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir.
Belirtilen bu ölçütlere göre, hesaplanan değerler sosyal bilimlerde kabul edilen sınırlar içerisinde yer
almakta hatta ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu söylemek mümkündür. Sürekli kaygı
envanteri 20 maddeden oluşmaktadır. Değerlendirme aralıkları ise 1 (Hemen hemen hiçbir zaman),
2 (Bazen), 3 (Çoğu zaman), 4 (Hemen hemen her zaman) şeklindedir. Ölçekteki doğrudan ifadeler
olumsuz duyguları, tersine dönmüş ifadeler ise olumlu duyguları ifade etmektedir. 1, 6, 7, 10, 13, 16,
19. maddeler tersine dönmüş ifadelerden oluşmaktadır. Ölçekten elde edilen toplam puan değeri 20
ile 80 arasında değişmektedir. Puanın yüksek olması kaygı düzeyinin yüksek olduğunu
göstermektedir.
Tablo 10. Katılımcıların sürekli kaygı envanteri ortalamaları
N
Sürekli Kaygı Envanteri

366

X
42,65

Ss

Min.

Maks.

8,721

22

68

Araştırmaya katılan 366 meslek yüksekokulu öğrencisinin en düşük sürekli kaygı envanteri puanı
22, en yüksek ise 68 olduğu Tablo 10.’da görülmektedir.
 22< Puan≤ 33,93 Sürekli kaygı düzeyi DÜŞÜK,
 33,93< Puan≤ 51,37 Sürekli kaygı düzeyi ORTA,
 51,37< Puan≤ 68 Sürekli kaygı düzeyi YÜKSEK.
Katılımcıların sürekli kaygı envanteri puan ortalaması 42,65 iken standart sapması 8,721 olarak
bulunmuştur. Sürekli kaygı envanteri puan ortalamasının bir standart sapma alt sınırı olan 33,93
puanın altında puan olan katılımcılar “düşük” sürekli kaygı düzeyine; sürekli kaygı envanteri puan
ortalamasının bir standart sapma üst sınırı olan 51,37 puanın üstünde puan olan katılımcılar “yüksek”
sürekli kaygı düzeyine sahip oldukları kabul edilmiştir. Belirtilen alt ve üst puanlar arasında kalan
sürekli kaygı envanteri puana sahip katılımcılar “orta” düzeyde sürekli kaygıya sahip olduklarını
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belirtmek mümkündür. Araştırmada iki grup arasındaki farkları incelemek için Bağımsız Grup t testi
(Independent Samples t Test); ikiden fazla grupları karşılaştırmak için varyans analizi (one-way
Anova) uygulanmıştır.
Tablo 11. Sürekli kaygı düzeyinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşması
Cinsiyet

N

Ss

SD

t

P

Kadın
Erkek

X

185
181

44,24
41,02

9,051
8,076

364

3,590

,000

Sürekli kaygı envanteri puan toplamlarında meslek yüksekokulu öğrencilerde cinsiyet değişkenine
göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna Tablo 11.’den ulaşılmaktadır (t (364) =
3,590; p<0,05). Puan toplamlarına bakıldığında kadınların kaygı düzeylerinin erkeklere göre daha
yüksek olduğu görülmektedir. Her iki grupta da kaygı düzeyinin orta şiddette olduğunu söylemek
mümkün gözükmektedir.
Tablo 12. Sürekli kaygı düzeyinin doğum yılı değişkenine göre farklılaşması
Yaş aralığı

N

Ss

SD

t

P

1990-1995 arası doğumlular
1996-2000 arası doğumlular

X

22
344

42,05
42,69

7,687
8,792

364

-,335

,738

Sürekli kaygı envanteri puan toplamlarında meslek yüksekokulu öğrencilerde doğum yılı
değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı Tablo 12.’de görülmektedir (t(364) =
-,335; p>0,05).
Tablo 13. Sürekli kaygı düzeyinin öğrenim görülen bölüm değişkenine göre farklılaşması
Bölüm
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Prog.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Prog.
Çocuk Gelişimi Prog.
Harita ve Kadastro Pog.
Dış Ticaret Prog.
İnşaat Teknolojisi Prog.
Aşçılık Prog.
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Prog.
Elektronik Teknolojisi Prog.
Pazarlama Prog.

N

X

Ss

F

P

Fark

99
74
46
41
36
22
17
16
11
4

42,81
43,38
43,33
44,88
41,81
38,18
36,76
43,44
43,45
33,75

8,516
8,956
9,095
8,512
8,427
7,242
5,472
10,764
9,427
9,639

1,797

,067

-------

Tablo 13.’e göre, öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere göre anlamlı bir farklılık
bulunmamaktadır (F = 1,797; p>0,05).
Tablo 14. Sürekli kaygı düzeyinin öğrenim görülen bölümü isteyerek seçme durumunda farklılaşması
Bölümü isteyerek seçme

N

X

Ss

SD

t

P

Evet
Hayır

262
104

41,79
44,81

8,639
8,595

364

3,015

,003

Sürekli kaygı envanteri puan toplamlarında meslek yüksekokulu öğrencilerde öğrenim görülen
bölümü iste(me)yerek seçme değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna
Tablo 14.’ten ulaşılmaktadır (t(364) = -3,015; p<0,05). Buna göre öğrenim gördüğü bölümü isteyerek
seçen meslek yüksekokulu öğrencilerinin kaygı düzeylerinin diğer gruba göre daha düşük olduğunu
söylemek mümkündür.
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Tablo 15. Sürekli kaygı düzeyinin üniversite genel başarısı değişkenine göre farklılaşması
Üniversite Başarı düzeyi

N

Ss

F

P

Fark

Çok iyi
İyi
Orta
Zayıf

X

27
142
169
28

41,30
41,59
43,36
45,07

7,332
9,194
8,241
9,771

2,018

,111

-----

Tablo 15.’e göre, öğrencilerin üniversite genel başarı düzeylerine göre anlamlı bir farklılık
bulunmamaktadır (F = 2,018; p>0,05). Genel olarak tüm gruplarda orta düzeyde bir kaygının olduğu
görülmektedir.
Tablo 16. Sürekli kaygı düzeyinin aile ikamet yeri değişkenine göre farklılaşması
Aile ikamet yeri

N

Ss

F

P

Fark

Köy
Kasaba-ilçe
İl

X

55
148
163

44,56
42,53
42,12

7,904
7,678
9,772

1,650

,194

-------

Sürekli kaygı envanterinde toplam puanlarda aile ikamet yeri değişkenine göre anlamlı bir farklılık
bulunmamaktadır (F = 1,650; p>0,05). Tablo 16.’daki toplam puanlarda en yüksek kaygı seviyesinin
ailesi köyde yaşayan öğrencilerde olduğu görülmektedir.
Tablo 17. Sürekli kaygı düzeyinin anne-baba eğitim düzeyine göre farklılaşması

Anne
eğitim
düzeyi
Baba
eğitim
düzeyi

Eğitim Düzeyi

N

Ss

Okur-yazar değil
İlköğretim
Lise
Önlisans, lisans veya üstü
İlköğretim
Lise
Önlisans, lisans veya üstü

X

17
260
74
15
222
110
34

46,76
42,74
40,92
44,93
43,14
40,73
45,71

6,418
8,787
8,309
10,257
8,619
8,434
9,233

F

P

Fark

2,620

,051

-----

5,222

,006

1-2
2-3

Anne eğitim seviyesine göre iki kuşakta da gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı Tablo
17.’den anlaşılmaktadır (F = 2,620; p>0,05). Aynı tabloda baba eğitim düzeyinde de gruplar arasında
anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (F =5,222; p<0,05). Bu farkın kaynağının incelenmesi için
yapılan homojenlik testine (p>0,05) göre Tukey testine bakılarak babasının eğitim düzeyi lise olan
öğrenciler ile ilköğretim ve önlisans, lisans veya üstü olan öğrenciler arasındaki farkın anlamlı
olduğunu söylemek mümkündür. Buna göre babası lise mezunu olan öğrencilerin diğer iki gruba
kıyasla kaygı düzeylerinin anlamlı derecede daha düşüktür.
Tablo 18. Sürekli kaygı düzeyinin anne- baba çalışma durumuna göre farklılaşması

Anne
Baba

Çalışma durumu

N

X

Ss

Çalışıyor
Çalışmıyor
Çalışıyor
Çalışmıyor

115
251
280
86

42,26
42,83
42,45
43,29

8,829
8,683
8,676
8,886

SD

t

P

364

-,578

,564

364

-,778

,437

Sürekli kaygı envanteri puan toplamlarında Tablo 18.’de meslek yüksekokulu öğrencilerde annebaba çalışma durumu değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir (t(364)
= -,578; p>0,05; t(364) = -,778; p>0,05).
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Tablo 19. Sürekli kaygı düzeyinin üniversite eğitimi dışında sahip olunan avantaj ve iş deneyim
durumuna göre farklılaşması
Durumu

N

X

Ss

Var
Yok
Var
Yok

249
117
261
105

41,92
44,21
41,98
44,32

8,604
8,799
8,659
8,691

Üniversite eğitimi
dışında avantajlar
İş deneyimi

SD

t

P

364

-2,366

,019

364

-2,343

,020

Sürekli kaygı envanteri puan toplamlarında yabancı dil bilme, kursa katılma, staj yapma, yurt dışı
deneyim gibi üniversite eğiti dışında herhangi bir avantaja sahip olan meslek yüksekokulu
öğrencilerde kaygı düzeyinin olmayanlara göre daha düşük olduğu ve bu aradaki farkın istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde olduğu Tablo 19.’dan anlaşılmaktadır (t (364) = -2,366; p<0,05). Ayrıca aynı
tabloda iş deneyimine sahip öğrencilerin kaygı düzeylerinin daha düşüktür (t(364) = -2,343; p<0,05).
Tablo 20. Sürekli kaygı düzeyinin katılımcıların iş bulmada önceliklerine ilişkin farklılaşması
İş bulma önceliği

N

X

Ss

F

P

Fark

Para kazanmak
Sosyal güvenceye sahip olmak
Statü sahibi olmak
Topluma yararlı bir insan olmak
Kendini gerçekleştirmek için bir araç

143
36
81
39
67

42,83
43,69
42,53
41,36
42,60

9,044
9,459
7,712
7,856
9,376

,360

,837

-----

Tablo 20.’de iş bulmada etkili olan önceliklerin değişimine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık
olmadığı görülmektedir (F =,360; p>0,05).
Tablo 21. Mezuniyet sonrası iş bulma ümidi ve iş bulmada üniversite başarısının etkisine ilişkin
düşüncelerin kaygı düzeyine ilişkin farklılıkları analizi

Mezuniyet sonrası iş
bulma ümidi
Üniversite başarısının iş
bulmada etkisi

Var
Yok
Var
Yok

N

X

Ss

301
65
244
122

42,27
44,40
42,60
42,75

8,680
8,766
8,458
9,261

SD

t

P

364

-1,789

,074

364

-,148

,882

Sürekli kaygı envanteri puan toplamlarında meslek yüksekokulu öğrencilerde mezuniyet sonrası iş
bulma ümidi değişkenine göre Tablo 21.’de gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır
(t(364) = -1,789; p>0,05). Benzer şekilde iş bulmada üniversite başarısının etkili olduğunu veya
olmadığını belirten öğrencilerin toplam kaygı puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmektedir (t(364) = -,148; p>0,05).

4.SONUÇ
Günümüz insanlarının temel sorunlarından biri olarak varlığını sürdüren kaygı kavramı bireyde
baskıya neden olan üzüntü, endişe, telaş ve huzursuzluk şeklinde duygusal ve gözlenebilir tepkiler
olarak ortaya çıkmaktadır. Bugün gelinen noktada kaygının azaltılması yönünde adımlar atılmasının
yanında her geçen gün kaygı biçimleri farklı şekillerde ve artan seviyede ortaya çıkmaktadır. Bu artış
ile bireyin öğrenme, kavrama, düşünme, sorgulama, karar verme ve uygulama yetenekleri olumsuz
yönde etkilenmektedir. Ülkelerin geleceğini ifade eden özellikle gençlerin istihdam edilmesi
olasılıkları yüksek işsizlik oranları karşısında her geçen gün düşmekte ve gençlerin kaygı
düzeylerinde etkili bir rol oynamaktadır. İşsizlik sorunu gelişmiş veya az gelişmiş ülkelerin tümünü
kapsayan hayatın bir parçası olarak görülmektedir. Özellikle eğitimli genç işsizlik sorunuyla karşı
karşıya kalınmaktadır. Türkiye’nin geleceği olan gençlerin içinde bulundukları işsizlik kaygısı
ileride daha büyük sorunlara neden olacağı düşünüldüğünde konunun önemi bir kez daha ortaya
çıkmaktadır. İşgücü piyasasındaki çalışma koşulları, firma talepleri gibi unsurlar göz önünde
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bulundurulmadan belirlenen yükseköğretim kontenjanları, programları veya ders içerikleri vb.
eğitimli işsiz oranlarını her geçen yıl daha da arttırmaktadır. Bu durum karşısında üniversite
öğrencileri daha işgücü piyasasına girmeden kaygı düzeyleri yüksek oranlarda seyretmektedir.
Yapılan çalışmalarda üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra iş bulmaya ilişkin
ümitsizliklerinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin; Orta Doğu Teknik Üniversitesi son
sınıf öğrencilerinin akademik, mesleki ve sosyal alanlarda yaşadıkları en önemli problemlerin
incelendiği çalışmada katılımcıların mesleki anlamda kaygı yaşadıkları görülmektedir. ODTÜ gibi
köklü bir yükseköğretim kuruluşunda öğrenim gören öğrencilerin dahi böyle bir kaygı taşımaları
önem arz etmektedir. Bunun nedeni olarak da Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum ve
yüksek işsizlik oranları gösterilmektedir (Gizir, 2005: 209). Ayrıca yüksek işsizlik oranları ile
birlikte nitelikli ve eğitimli genç işsizliğinin sonucu olarak üniversite öğrencilerinin çevrelerinde
birçok üniversiteli genç işsiz bulunması da olağan hale gelmiş bulunmaktadır (Karcıoğlu ve Balkaya,
2018: 118). Çalışma kapsamında meslek yüksekokulu öğrencilerinin işsizlik ile ilgili kaygı
düzeylerinin nasıl değiştiği ve kaygı düzeyini etkileyen faktörlerin neler olabileceği üzerinde
durulmaktadır.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katıldığı bu çalışmada
cinsiyet dağılım oranları birbirine benzer ve yüksek bir oranla 1996-2000 arası doğumlulardan
oluşmaktadır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun öğrenim gördüğü bölümü isteyerek seçtiği ve
akademik başarı düzeylerinin çoğunlukla iyi ile orta düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Aile ikamet
yeri kasaba-ilçe ve il olarak çoğunluktadır. Anne-baba eğitim düzeylerine bakıldığında çoğunlukla
ilköğretim olduğu dikkat çeken sonuçlar arasında yer almaktadır. Ayrıca katılımcıların babalarının
çoğunlukla işgücü piyasasında hala aktif olarak çalışırken; annelerinin önemli bir kısmı
çalışmamaktadır.
Katılımcıların öğrenim gördükleri bölümler dışında aldıkları eğitim dışında da özellikle staj olmak
üzere avantajları bulunurken, %32’lik bir oranla öğrencilerin aldıkları eğitim dışında herhangi bir
avantajı bulunmamaktadır. 4 katılımcıdan sadece 1’i yabancı dil bilmekteyken; 5 katılımcıdan sadece
1’i mesleği ile ilgili kurslara katılmıştır. %28,72’si herhangi bir iş deneyimine sahip değildir. Ayrıca
katılımcıların çoğunluğu öncelikle para kazanmak için iş bulmak istemektedirler. Gençlerin para
kazanmak veya yüksek gelir elde etmek için bazı meslekleri tercih etmelerinin temelinde yatan neden
olarak benzer bir sonucun olduğu Sarıkaya ve Khorshid’in (2009: 405) çalışmasında günümüz
gençleri tarafından maddi değerin ön planda tutulması olarak gösterilmektedir. Yüksek genç işsizlik
oranlarının olduğu ülkemizde araştırmaya katılan öğrenciler çoğunlukla iş bulma ümitlerinin olması
dikkat çekmektedir. Benzer çalışmalarda da aynı sonuçlar çıkmakta ve bunun nedeni olarak bu
araştırmada olduğu gibi iş deneyimine sahip katılımcıların çoğunlukta olmasına bağlanmaktadır.
Çünkü iş deneyiminin olması iş bulmadaki kaygıyı azaltmakta ve iş bulma ümidini arttırmaktadır
(Dursun ve Aytaç, 2009: 77; Tayfun ve Korkmaz, 2016: 544). Her 3 kişiden 1’ide üniversitede alınan
eğitimin veya başarının iş bulmada etkili olduğunu belirtmektedir.
Katılımcıların sürekli kaygı envanteri puan ortalamasına bakıldığında kaygı düzeylerinin orta
seviyede olduğu görülmektedir. Kadınların kaygı düzeyleri erkeklere göre daha yüksektir. Bu sonucu
destekler nitelikte birçok çalışmada da kadınların kaygı düzeyleri erkeklere göre daha yüksek
çıkmaktadır (Dursun ve Aytaç, 2009: 78; Tayfun ve Korkmaz, 2016: 544; Yılmaz vd., 2014: 20;
Taşğın vd., 2017: 558; Akgün vd., 2007: 294; Aşık, 2018: 94). Bu durumun gerekçesi olarak da
toplumsal değerlerin etkisi üzerinde durulmaktadır. Erkeklere göre biraz daha baskı altında olan
kadınların yaşamları üzerinde ailedeki ve toplumdaki rolünün sonucu olarak ailenin ve yaşanılan
çevrenin doğrudan veya dolaylı olarak etkisinin altında bulunduğu ve daha çok beklentinin
varlığından söz edilmektedir (Dursun ve Aytaç, 2009: 78-79; Akgün vd., 2007: 295). Ayrıca
kadınların erkeklerden oransal olarak eğitim seviyelerinin daha düşük olması da bir diğer neden
olarak karşımıza çıkmaktadır (Kavak, 1997: 25). Ancak bazı çalışmalarda ise erkeklerin kaygı
düzeylerinin daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Ceyhan, 2004: 98-99; Duman vd., 2009: 31;
Çolakoğlu vd., 2017: 36). Benzer şekilde bu duruma da toplumsal rol gösterilmektedir. “Aile reisi”
veya “evin gelirini sağlayan kişi” olarak görülen erkekler geleneksel bir role sahip oldukları ve
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ailenin geçimini sağlamakla sorumlu tutulmaları erkeklerin kaygı düzeyine etki etmektedir (Ceyhan,
2004: 98-99; Gizir, 2005: 209; Duman vd., 2009: 31).
Doğum yılı, öğrenim görülen bölüm, akademik başarı düzeyi, aile ikamet yeri, anne-baba çalışma, iş
bulmada etkili olan öncelik, mezuniyet sonrası iş bulma ümidi, iş bulmada üniversite başarısının
etkisi değişkenlerine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Akademik başarı
düzeyine göre yapılan bazı çalışmalarda benzer sonuçlar çıkarken (Yılmaz vd., 2014: 20; Tayfun ve
Korkmaz, 2016: 547); bazılarında farklı sonuçların olduğu anlaşılmaktadır. Başarı düzeyi arttıkça
kaygı düzeyinin azaldığı ve anlamlı seviyede olduğu araştırmaların sonuçlarına yansımaktadır
(Çakmak ve Hevedanlı, 2004: 9; Tümerdem, 2007: 42; Akgün vd., 2007: 295; Ehtiyar ve Üngören,
2008: 172-173; Aydın vd., 2013: 5). Öğrencilerin kendilerini akademik anlamda yeterli
hissetmemelerinin sonucu olarak kaygı düzeyinin yükselmesine neden olabilmektedir. Ancak
önlisans öğrencilerinin kaygı düzeylerini belirlemeye yönelik yapılan araştırmada Aşık (2018:94),
not ortalaması yüksek öğrencilerin kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmaktadır.
Bunun nedeni olarak da başarılı öğrencilerin başarmak üzere daha yüksek hedefler belirlemesinden
kaynaklanabileceği üzerinde durmaktadır. Araştırma kapsamında mezuniyet sonrası iş bulma ümidi
değişkenine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen yapılan
diğer çalışmalarda iş bulma ümidi olmayan öğrencilerin kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu
sonuçlarına ulaşılmaktadır (Ceyhan, 2004: 99; Dursun ve Aytaç, 2009: 79; Aydın vd., 2013: 5;
Tayfun ve Korkmaz, 2016: 546).
Anne eğitim seviyesine göre benzer şekilde farklılık bulunmazken, baba eğitim seviyesinde farklılık
bulunmaktadır. Buna göre babası lise mezunu olan öğrencilerin ilköğretim ve önlisans, lisans veya
üstü olan öğrencilere kıyasla kaygı düzeylerinin daha düşük olduğu görülmektedir.
Öğrenim gördüğü bölümü isteyerek seçen meslek yüksekokulu öğrencilerinin kaygı düzeyleri daha
düşüktür. Üniversitede ve lisede turizm eğitimi alan öğrencilerin kaygı düzeylerini karşılaştırmayı
amaçlayan Ehtiyar ve Üngören’in (2008: 175) çalışmasında da, öğrenim görülen bölümü isteyerek
seçen öğrencilerin kaygı düzeylerinin daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Benzer bir
çalışmada da genel işsizlik kaygı düzeyi bölümünü isteyerek seçmeyen öğrencilerde daha yüksek
çıkmıştır (Tayfun ve Korkmaz, 2016: 545-546). Ayrıca üniversite eğitimi dışında herhangi bir
avantaj ve iş deneyimine sahip olan öğrencilerin kaygı düzeyleri daha düşük çıkmaktadır. Dursun ve
Aytaç (2009: 80) ile Çolakoğlu (2017: 37) çalışmalarında da bu araştırma sonucuna benzer bir sonuç
yer almaktadır. İş deneyimine sahip öğrencilerin daha düşük kaygı düzeyine sahip oldukları
görülmektedir. İş deneyimi, öğrencilerin özgüvenlerinin daha yüksek olmasını sağlamasının yanında
öğrencilerin işe giriş süreci hakkında bilgi kazanması, sektörü tanıması, teorik bilgileri uygulamaya
aktarması ve iş dünyası ile ilgili bir sosyal ilişki ağı kurmasının yolunu açmaktadır (Dursun ve Aytaç,
2009: 82; Tayfun ve Korkmaz, 2016: 546).
Araştırma kapsamı daha önce değinildiği üzere işsizlik oranlarının daha yüksek çıktığı 15-24 yaş
grubundaki meslek yüksekokulu öğrencileri ile sınırlı olduğundan elde edilen sonuçları tüm
üniversite öğrencileri veya 15-24 yaş aralığındaki tüm bireylere genellemek doğru değildir. Elde
edilen sonuçlar diğer üniversite öğrencileri veya işgücü piyasasında olan gençlere yönelik yapılacak
çalışmalarla karşılaştırması yapılarak daha genel sonuçlara ulaşılmasını mümkün kılacaktır. Bu
sonuçlar doğrultusunda ileriki yaştaki gruplara göre daha yüksek işsizlik oranlarının görüldüğü 1524 yaş aralığındaki gençlere yönelik işgücü piyasası politikalarının hangi alanlarda ve gruplarda
yoğunlaşılması; gençlerin ve özellikle yeni mezun öğrencilerin işgücü piyasasına girişlerini
kolaylaştıracak politikaların üretilmesinin gerekliliğinin sorgulanması gerekmektedir.
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TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞİN VE İSTİHDAMIN YOKSULLUK İLE
İLİŞKİSİ: BÖLGELER DÜZEYİNDE BİR ANALİZ
THE RELATIONSHIP OF UNEMPLOYMENT AND EMPLOYMENT
WITH POVERTY IN TURKEY: A REGIONAL ANALYSIS
Mehmet BÖLÜKBAŞ1
ABSTRACT
Unemployment is one of the most important economic problems of the world countries, especially
in developing countries. Lack of employment opportunities, problems related to labour demand and
supply, other problems arising from the labour market make it difficult to solve the unemployment
problem. If an employee becomes unemployed for a long time or if he leaves the job, many socioeconomic problems may arise. One of these problems is poverty. Poverty caused by the inability of
people to meet their basic needs can be considered as a result of unemployment or as a factor causing
unemployment or employment. In this context, the study aims to examine the relationship of
unemployment and employment with poverty in Turkey economy. In the study, 2006-2017 periods
were investigated and panel causal test was used as a method. The findings show that while there
was no causality between unemployment and poverty throughout the panel, a unidirectional causality
relationship was observed from poverty to employment.
Keywords: Unemployment, Employment, Poverty, Turkey, Panel causality.
ÖZET
Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere günümüzde dünya ülkelerinin en önemli ekonomik
sorunlarından biri işsizliktir. İstihdam olanaklarının yetersizliği, işgücü talebi ve arzı ile ilgili
problemler, işgücü piyasasından kaynaklı diğer sorunlar işsizlik sorununun çözümünü
zorlaştırmaktadır. Bir bireyin uzun süre işsiz kalması ya da çalıştığı işten ayrılması ile pek çok sosyoekonomik sorun ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunlardan biri de yoksulluktur. Bireylerin temel
ihtiyaçlarını karşılayamaması ile ortaya çıkan yoksulluk, işsizliğin bir sonucu olabileceği gibi,
işsizliğe ya da istihdam edilmeye neden olan bir unsur olarak da değerlendirilebilir. Bu kapsamda
çalışmada işsizliğin ve istihdamın yoksulluk ile ilişkisi Türkiye ekonomisinde bölgeler düzeyinde
incelenmek istenmiştir. Çalışmada 2006-2017 dönemi araştırılmış olup yöntem olarak panel
nedensellilk testinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, panelin geneli için işsizlik ve
yoksulluk arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi görülmemiş olup, yoksulluktan istihdama doğru
tek yönlü nedensellik olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelime: İşsizlik, İstihdam, Yoksulluk, Türkiye, Panel nedensellik.

1. GİRİŞ
Ekonomideki gelişmeler bir bütün olarak ele alındığında bireylerin iş sahibi olmaları sonucunda bir
yandan ekonomide üretilen mal ve hizmet miktarları artacak, diğer yandan emeğin arzıyla birlikte
artan gelir düzeyine bağlı olarak toplam talep düzeyinde iyileşmeler yaşanacaktır. Bu açıdan
bakıldığında istihdam artışının hem bireyel refah düzeyi için hem de ekonominin geneli için olumlu
etkiler yarattığı düşünülebilir. Aksi durumda ise emeğini arz etmek üzere piyasada bulunan ve belli
bir ücret düzeyinde çalışmaya razı olduğu halde iş bulamayan bireylerin artışı işsizliği
1
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yükseltmektedir. İşsizlikte görülen artış ise yoksulluk, gelir dağılımında adaletsizlik, göçlerin artışı,
suç düzeyindeki artışlar gibi pek çok ekonomik ve sosyal sorunu beraberinde getirmektedir. Bu
kapsamda işsizlik, istihdam ve yoksulluk arasındaki bağlantının incelenmesi önemli görülmektedir.
İşsizlik ve istihdam gelişmelerine Türkiye ekonomisi açısından bakıldığında 2006 yılında yaklaşık
%9 oranında bir işsizlik oranı, yaklaşık %41 civarında da bir istihdam oranı gerekleştiği
görülmektedir. Türkiye ekonomisinde küresel finansal kriz dönemi hariç işsizlik oranları 2006
yılından 2015 yılına kadar olan dönemde yaklaşık %9-10 seviyesindedir. Buna karşılık 2015 yılından
sonraki dönemde işsizlikte yaşanan gelişmelere bakıldığında ise genel olarak çift haneli işsizlik
oranları görülecektir. Nitekim 2019 yılının ilk aylarında işsizlik oranı yaklaşık %15’lere kadar
yükselmiştir. İstihdam da ise durum biraz daha farklıdır. 2006 yılında ve sonraki yıllarda yaklaşık
olarak %40 düzeyinde gerçekleşen istihdam oranı, 2010 yılından itibaren kademeli bir artış
sergileyerek 2015 yılında yaklaşık %45 olarak gerçekleşmiş, 2018 yılında ise %48’lere kadar
yükselmiştir. Yoksulluk için ise TUİK (2019) eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre
yoksulluk oranını araştırmış ve %40’lık dilimde yoksulluk oranının 2006 yılında %12.8, 2010 yılında
%10, 2017 yılında ise %7.4e gerilediğini tespit etmiştir. %70’lik dilimde ise bu oran 2006, 2010 ve
2017 yılları için sırasıyla %32, %30 ve %28 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik, istihdam ve yoksulluk
gelişmeleri bölgesel düzeyde ele alındığında ise durum biraz daha değişmekte ve bölgeler arasında
farklılıklar oluşabilmektedir.
Bu çalışmada Türkiye ekonomisindeki işsizliğin ve istihdamın yoksulluk ile ilişkisi 2006-2017
dönemi dikkate alınarak bölgeler düzeyinde araştırılmak istenmiştir. TUİK (2019), dört farklı düzey
için istatistikler hazırlamaktadır. “Düzey0” Türkiye’yi, “Düzey1” bölgeleri, “Düzey2” alt bölgeleri,
“Düzey3” ise illeri temsil etmektedir. Bu çalışmada “Düzey1” olarak adlandırılan bölge grubu tercih
edilmiş olup bu bölge grubu on iki coğrafi bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgeler şu şekilde
sıralanmaktadır; TR1 (İstanbul), TR2 (Batı Marmara), TR3 (Ege), TR4 (Doğu Marmara), TR5 (Batı
Anadolu), TR6 (Akdeniz), TR7 (Orta Anadolu), TR8 (Batı Karadeniz), TR9 (Doğu Karadeniz), TRA
(Kuzeydoğu Anadolu), TRB (Ortadoğu Anadolu), TRC (Güneydoğu Anadolu). Çalışmanın bundan
sonraki kısımlarında ilk olarak konuya yönelik literatür taramasına yer verilerek konu ile ilgili
yapılan çalışmalara dair bilgiler verilmiş ve çalışmaların bulguları sunulmuştur. Ardından konunun
ekonometrik olarak incelenmesi amacıyla işsizlik, istihdam ve yoksulluğa dair bölgesel veriler
derlenmiş ve panel nedensellik testi ile bir analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın son kısmında ise
elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.

2.LİTERATÜR TARAMASI
Yoksulluk konusunu işsizlik, genç işsizlik ve istihdam gibi unsurlar ile birlikte değerlendiren
çalışmalara literatürde rastlanmaktadır. Çalışmalarda sıklıkla işgücü piyasası unsurlarının yoksulluk
ile olan ilişkisi teorik olarak tartışılmakta veya konuya ilişkin ampirik analizlere yer verilmektedir.
Literatürde yer alan bazı çalışmaları özetleyen tablo aşağıda sunulmuştur.
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Tablo 1. Literatür Taraması
Çalışmanın Yazar(lar)ı
ve Yılı

Visaria, 1981

Çalışmanın Örneklemi

Çalışmanın Dönemi

Çalışmada Kullanılan
Yöntem(ler)

Hindistan

1972 Ekim-1973 Eylül

Regresyon analizi

Sonuç: Çalışmada işsizlik ve yoksulluk arasında bir ilişki olduğundan bahsedilerek yoksulluğun
işsizlikten daha yaygın bir ekonomik sorun olduğu belirtilmiştir.
Türkiye (Bölge
düzeyinde)

-

Alan araştırması

Yamanoğlu, 2010
Sonuç: Çalışma bulguları, kent yoksulluğu yaşayan genç nüfusun tüketim toplumunun ne tam dışından
kaldığını, ne de tam anlamıyla içinde yer alabildiğini göstermektedir.
Nijerya (Bölge
düzeyinde)

-

Alan araştırması

Ugal vd. 2011
Sonuç: Çalışmada açlık, yoksulluk, su ve fuhuş gibi bazı sosyal ve ekonomik sorunların gençlerin
işsizlik düzeyi ile ilişkili olabileceği belirtilmiştir.
Nijerya
Aiyedogbon ve Ohwofasa,
2012

1987-2011

Sonuç: Çalışmada genç işsizlik ve yoksulluk ilişkisi araştırılmış ve genç işsizliğin yoksulluk üzerinde
belirleyici etkisi olduğu izlenmiştir.
Nijerya

Odeh ve Okoye, 2014

-

1977-2010

1980-2014

2009-2013

1980-2015

Eşbütünleşme ve nedensellik testi

Sonuç: Çalışmanın bulguları işsizlik ve yoksulluk arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon olduğunu
göstermektedir. Çalışmada ayrıca işsizliğin yoksulluğun nedeni olduğu sonucu da elde edilmiştir.
Türkiye

Bölükbaş, 2019

GMM analizi

Sonuç: Yazarlar yoksulluk faktörünün çocuk işgücüne etkisine odaklanmışlar ve yoksulluğun çocuk
işgücü yaygınlığını olumsuz olarak etkilediğini tespit etmişlerdir.
Nijerya

Okorie ve Anowor, 2017

Eşbütünleşme testi ve VAR analizi

Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçlar işsizlik ve yoksulluk değişkenleri arasında nedensellik
olduğunu göstermekle birlikte, değişkenlerin aynı zamanda birbirleriyle eşbütünleşik olduğunu ifade
etmektedir.
42 gelişmekte olan ülke

Abdullahi vd. 2016

Eşbütünleşme ve nedensellik testi

Sonuç: Yazar çalışmasında işsizliğin yoksulluğu pozitif yönde etkilediğini belirtmiş olup işsizlik ve
yoksulluk arasında nedensellik ilişkisi olmadığı sonucunu elde etmiştir.
Nijerya

Siyan vd. 2016

Genel değerlendirme

Sonuç: Çalışmada Nijerya’da genç nüfusun işsizlik sorunu nedeniyle yoksulluk sınırı altında yaşadığı
ifade edilmekte ve gençlerin istihdamına yönelik yoksulluğu azaltıcı politikaların başarı ile
uygulanmadığı belirtmektedir.
Nijerya

Egunjobi, 2014

En küçük kareler yöntemi

1990-2017

Granger nedensellik testi

Sonuç: Çalışmada işsizliğin ekonomik büyüme ve yoksulluk ile ilişkisi nedensellik testi ile incelenmiş
olup, analiz sonucunda işsizlikten ekonomik büyümeye ve yoksulluğa doğru tek yönlü nedensellik
ilişkisi elde edilmiştir.

Çalışmaların genel sonuçlarından yola çıkılarak işsizlik (genç işsizlik) ve istihdamın yoksulluk ile
anlamlı ilişkiye sahip olduğu, örnekleme göre değişmekle birlikte değişkenker arasında nedensellik
ilişkilerinin olduğu söylenebilmektedir. Elbette bu sonuçların aksini bulan çalışmalar da mevcuttur.
Konu ile ilgili çalışmaların yoğun olarak yapıldığı ülkelerden biri Nijerya’dır. Yukarıda yer alan ve
örneklem olarak Nijerya’yı tercih eden çalışmaların dışında, Onuoha (2010), Kazi ve Leonard
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(2012), Oduwole (2015), Surajo ve Karim (2016) de konuyu Nijerya için değerlendiren yazarlardan
bazıları olarak sıralanabilir. Burada yer alan tüm çalışmaların dışında konuyu farklı açıdan ele alan
çalışmalara da rastlanmaktadır. Örneğin Kayataş (2014) istihdam politikaları ve yoksulluk ilişkisini
incelerken, Kulaksız (2014) yoksulluk ve çocuk işgücü konusunu, Bayırbağ vd. (2018) ise, çocuk
yoksulluğu ve genç işsizlik konusunu ele almışlardır. Işsizlik ve yoksulluk konusunu doğrudan ele
alan başka çalışmalara da rastlanmaktadır. Saleh (2014) tarafından hazırlanan ve Elmi ve Robleh
(2018) tarafından yapılan çalışmalar işsizlik ve yoksulluk konusu doğrudan ele alan çalışmalara
örnek olarak gösterilebilir.
Literatürde yer alan çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada işsizlik ve istihdamın yoksulluk ile
nedensellik bağlamındaki ilişkisi Türkiye’de bölgeler düzeyinde incelenmek istenmiş ve bu yolla
literatüre yeni bir katkı sunulması amaçlanmıştır. Çalışmanın bundan sonraki kısmında konu
ekonometrik olarak analiz edilmiştir.

3.BÖLGESEL VERILERLE EKONOMETRIK ANALIZ
Çalışmanın bu kısmında Türkiye’de işsizlik istihdam ve yoksulluk konusu bölgeler düzeyinde
ekonometrik olarak incelenmiştir. Analiz için 2006-2017 dönemi dikkate alınmış olup, TUİK
tarafından “Düzey I” olarak adlandırılan bölge grubu tercih edilmiştir. Düzey I bölge grubu yukarıda
da değinildiği gibi on iki coğrafi bölgeden oluşmaktadır ve bu bölgeler TR1 (İstanbul), TR2 (Batı
Marmara), TR3 (Ege), TR4 (Doğu Marmara), TR5 (Batı Anadolu), TR6 (Akdeniz), TR7 (Orta
Anadolu), TR8 (Batı Karadeniz), TR9 (Doğu Karadeniz), TRA (Kuzeydoğu Anadolu), TRB
(Ortadoğu Anadolu), TRC (Güneydoğu Anadolu) şeklinde sıralanmaktadır. Bu bölgelerde işsizlik ve
istihdamın yoksulluk ile ilişkisini incelemek üzere üç farklı değişkenden yararlanılmıştır. TUİK’ten
(2019) temin edilen bu değişkenler işsizlik oranı (IS, %), istihdam oranı (IST, %) ve eşdeğer hane
halkı kullanılabilir fert gelirine göre yoksulluk oranıdır (YOK, %). Literatürdeki bilgilerden hareketle
çalışmada işsizlik ve istihdamın yoksulluk ile ilişkisini ayrı ayrı ele almak için iki ayrı modele yer
verilmiştir. Bu modeller şu şekildedir;
(1)
(2)
Bu iki modelde yer alan i, TUİK tarafından belirlenen ve “Düzey I” olarak isimlendirilen on iki
istatistiki bölgeyi temsil etmektedir. Modellerdeki t, zaman periyodunu göstermekte olup bu çalışma
için 2006-2017’dir. Modellerde yer alan
, ve
katsayıları modellere ait sabit terimi,
, ve
katsayıları da yoksulluğun sırasıyla işsizlik ve istihdam üzerindeki etkilerini temsil eden eğim
parametreleridir. Modellerin sonunda yer alan
, ve
ise hata terimlerini göstermektedir.
İşsizlik ve istihdamın yoksulluk ile olan nedensellik ilişkisini test etmek üzere bu çalışmada
Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından geliştirilen panel nedensellik testinden yararlanılmıştır.
Ekonometri literatüründen bilindiği üzere nedensellik testleri değişkenler arasındaki ilişkiyi/ilişkileri
neden sonuç ilişkisi bağlamında değerlendirerek araştırmacılara değişkenlerin nedensellik ilişkisine
sahip olup olmadığı hakkında bilgi sunar. İlk olarak Granger’ın (1969) katkıları ile oluşturulan
nedensellik testi pek çok çalışmada kullanılmış ve zamanla geliştirilerek farklı yaklaşımlar sunan
yeni nedensellik testleri oluşturulmuştur. Dumitrescu ve Hurlin’in (2012) geliştirdiği panel
nedensellik testi ise diğer nedensellik testlerinden farklı bir nedensellik testi olarak araştırmacılara
önemli avantajlar sunmaktadır. Bu avantajlardan birisi bu testin hem yatay kesit bağımlılığı hem de
yatay kesit bağımsızlığı durumlarında tahmin yapabilmesidir. Bir diğer avantaj ise bu testin
uygulanacağı çalışmanın zaman boyutunun (t) yatay kesit boyutundan (n) büyük ya da küçük
olmasının önemli olmamasıdır. Bu avantajların yanı sıra testin bir ön koşulu da bulunmaktadır. Bu
ön koşul, testte kullanılacak serilerin durağan olması gerektiğidir. Buna dayanarak çalışmada
nedensellik testine geçmeden önce birim kök testine yer verilmiş ve modelde kullanılacak serilerin
durağan olup olmadığı araştırılmıştır.
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3.1. Birim Kök Testleri
Birim kök testleri ile serilerin durağanlık araştırılması yapılmaktadır. Bu çalışmada bölgesel düzeyde
bir analiz yapıldığı için panel birim kök testlerinden yararlanılmış olup, bu kapsamda Levin, Lin ve
Chu (LLC), Im, Pesaran ve Shin (IPS), Augmented Dickey Fuller (ADF) Fisher ve Phillips-Perron
(PP) Fisher birim kök testleri kullanılmıştır. Bu testlerin ortak temel hipotezi “serilerde birim kök
sorunu olduğunu” ifade ederken, alternatif hipotez ise “serilerde birim kök sorunu olmadığını” işaret
etmektedir.
Birbirinden farklı önerilere ve avantajlara sahip olan bu testler ile çalışmada kullanılan IS (işsizlik),
IST (istihdam) ve YOK (yoksulluk) serileri için birim kök sınaması yapılmış ve sonuçları aşağıdaki
tabloda sunulmuştur;
Tablo 2. Panel Birim Kök Testleri ve Sonuçları
Değişkenler

LLC

IPS

ADF Fisher

PP Fisher

IS

-2.581*(0.004)

-0.947(0.171)

28.949(0.222)

23.090(0.514)

∆IS

-7.777*(0.000)

-3.012*(0.001)

50.584*(0.001)

69.862*(0.000)

IST

-2.605*(0.004)

0.348(0.636)

19.089(0.747)

29.939(0.186)

∆IST

-11.706*(0.000)

-4.778*(0.000)

67.615*(0.000)

90.437*(0.000)

YOK

0.753(0.768)

0.490(0.688)

23.503(0.490)

60.305*(0.000)

∆YOK

-3.912*(0.000)

-5.970*(0.000)

82.658*(0.000)

184.98*(0.000)

*, **, *** sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. LLC testinde Barlett
Kernel metodu kullanılmış ve Bandwith genişliği Newey-West yöntemi ile belirlenmiştir. ∆ Birinci
dereceden fark operatörünü, parantez içindeki değerler ise olasılığı ifade etmektedir.

Tablodan anlaşıldığı üzere, birim kök test türlerine göre serilerin durağanlık düzeyleri
farklılaşmaktadır. Örneğin, LLC birim kök testi IS ve IST serilerinin düzeyde durağan olduğunu
gösterirken diğer birim kök testleri bu serilerin düzeyde durağan olmadığını ifade etmektedir.
Yoksulluk serisi ise sadece PP Fisher birim kök testine göre düzeyde durağandır. Bu bulgudan
hareketle IS, IST ve YOK serilerinin birinci dereceden farkı alınmış ve belirtilen birim kök testlerine
göre serilerin birinci derece farkında tamamının durağan olduğu, dolayısıyla I(1) olduğu
anlaşılmıştır.

3.2. Nedensellik Testi ve Bulgular
Dumitrescu-Hurlin (2012) panel nedensellik testinin ön koşulu olan serilerin durağan olması,
serilerin birinci dereceden farklarının alınmasıyla sağlanmış ve ardından nedensellik testine
geçilmiştir. Bu testin uygulanması her bir yatay kesite ait ortalama Wald test istatistiğinin
hesaplanması ile gerçekleşmektedir. Sınamadan kazanılan bu bireysel Wald istatistiklerinden yola
çıkılarak panel istatistikler de elde edilmektedir. Bu yöntemdeki Wald istatistiklerinin hesaplanma
biçimi şu şekildedir (Dumitrescu ve Hurlin, 2012);
(4)

( i= 1, …, N)
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Bu denkliklerdeki
yatay kesitler için t zaman boyutu dikkate alınarak oluşturulan bireysel Wald
istatistiklerini göstermektedir. Bu yöntemde Wald istatistiklerinin hesaplanmasının ardından testin
hipotezlerinin sınanması aşamasına geçilmektedir. Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik testinde
temel hipotez “tüm yatay kesitlerde X’den Y’ye doğru Granger nedensellik yoktur” şeklinde iken,
alternatif hipotez, “tüm yatay kesitlerde X’den Y’ye doğru Granger nedensellik vardır” biçimindedir.
Bu hipotezleri sınamak amacıyla tahmini yapılan panel nedensellik test bulguları Tablo 3 ve 4’de
gösterilmiştir.
Tablo 3. Panel Nedensellik Test Bulguları (Model 1)
Temel hipotez

Temel hipotez

0.697
-0.067
0.0796
-0.417
(0.485)
(0.946)
(0.936)
(0.676)
Bölgeler düzeyinde nedensellik test sonuçları
Bölge
Wald
Olasılık
Bölge
Wald
Olasılık
istatistikleri
istatistikleri
0.012
0.912
TR1
TR1
3.817***
0.050
0.128
0.720
2.341
0.125
TR2
TR2
0.799
0.371
0.352
0.552
TR3
TR3
0.040
0.839
0.821
0.364
TR4
TR4
0.130
0.718
0.004
0.945
TR5
TR5
0.272
0.601
TR6
4.015**
0.045
TR6
1.462
0.226
1.448
0.228
TR7
TR7
0.533
0.465
1.364
0.242
TR8
TR8
0.559
0.454
TR9
4.244**
0.039
TR9
0.503
0.478
0.001
0.973
TRA
TRA
0.068
0.793
TRB
3.463***
0.062
TRB
0.081
0.774
1.337
0.247
TRC
TRC
Not: *, ** ve ***, sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık düzeyinde temel hipotezin reddedildiğini
ifade etmektedir. Parantez içindeki değerler ise olasılık değerleridir.

Tablo 3, Türkiye’de on iki bölge için işsizlik ile yoksulluk arasındaki nedensellik ilişkisini
göstermektedir. Sonuçlara bakıldığında panelin geneli için işsizlik ve yoksulluk arasında herhangi
bir nedensellik ilişkisi görülmemekte iken, bölgeler düzeyinde sonuç farklılaşmaktadır.
Bölgeler düzeyinde yapılan test sonuçlarına bakıldığında ise, TR6, TR9 ve TRB bölgelerinde
yoksulluktan işsizliğe doğru, TR1 bölgesinde ise işsizlikten yoksulluğa doğru tek yönlü nedensellik
ilişkisinin olduğu izlenmiştir. Diğer bölgelerde ise işsizlik ve yoksulluk arasında herhangi bir
nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır. Tablo 4. Panel Nedensellik Testi Bulguları (Model 2)
Temel hipotez

Temel hipotez

1.912*
0.621
0.686
-0.073
(0.055)
(0.534)
(0.492)
(0.941)
Bölgeler düzeyinde nedensellik test sonuçları
Bölge
Wald
Olasılık
Bölge
Wald
Olasılık
istatistikleri
istatistikleri
0.078
0.779
TR1
TR1
4.595**
0.032
1.137
0.286
1.739
0.187
TR2
TR2
0.001
0.973
0.022
0.879
TR3
TR3
0.137
0.710
0.509
0.475
TR4
TR4
TR5
6.312**
0.011
TR5
5.802*
0.016
0.073
0.786
TR6
3.253***
0.071
TR6
0.715
0.397
0.238
0.625
TR7
TR7
0.495
0.481
0.177
0.673
TR8
TR8
0.090
0.763
0.012
0.912
TR9
TR9
0.560
0.453
0.000
0.982
TRA
TRA
1.631
0.201
TRB
7.107*
0.007
TRB
1.480
0.223
0.557
0.455
TRC
TRC
Not: *, ** ve ***, sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık düzeyinde temel hipotezin reddedildiğini
ifade etmektedir. Parantez içindeki değerler ise olasılık değerleridir.
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İstihdam ve yoksulluk arasındaki panel nedensellik test sonuçları da yukarıda yer alan tablo 4’de
sunulmuştur. Panelin geneli için bir değerlendirme yapıldığında, %10 anlamlılık düzeyinde
yoksulluktan istihdama doğru tek yönlü nedensellik olduğu söylenebilmektedir. Panelin geneli için
yoksulluk faktörünün istihdamın nedeni olduğunu göstermesi açısından bu bulgu önemli olarak
değerlendirilebilir. İstihdam ve yoksulluk arasındaki nedensellik ilişkisinin bölgeler düzeyindeki
durumu ele alındığında ise TR5 bölgesinde istihdam ve yoksulluk arasında çift yönlü, TR6 ve TRB
bölgelerinde yoksulluktan istihdama doğru olmak üzere tek yönlü ve TR1 bölgesinde istihdamdan
yoksulluğa olmak üzere tek yönlü nedensellik ilişkileri olduğu görülmüştür. Model 2 için nedensellik
ilişkisinin görülmediği bölgeler ise TR2, TR3, TR4, TR7, TR8, TR9, TRA ve TRC bölgeleridir.

4.SONUÇ VE DEĞERLENDIRME
Ülke ekonomilerinin en önemli ekonomik sorunlarından biri işsizliktir. İşsizlik sorunun
önlenebilmesi konusunda ise iktisat literatüründe görüş birliğinden bahsedilememektedir. Devletin
piyasaya müdahalesi ile işsizlik sorunun çözülebileceği görüşünün yanında, ekonomide tam istihdam
koşullarının oluşturulması ile de işsizliğin önlenebileceği tartışılmaktadır. Tam istihdam bir
ekonomide tüm üretim faktörlerinin üretim sürecine dâhil edilmesi olarak tanımlanmakta iken,
üretim faktörlerinden emek faktörünün üretimde yer alması ise “dar anlamda istihdam” olarak
adlandırılmaktadır. Yoksulluğun ise işsizlik ve istihdam gibi bu iki önemli makroekonomik unsur
ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Çünkü işsizliğin yaşanması ile yoksulluk ortaya çıkabilmekte ya da
yoksulluk ile birlikte istihdam sorunları yaşanabilmektedir (Aktan, 2002).
Bu kapsamda ele alınan çalışmada işsizliğin ve istihdamın yoksullukla olan ilişkisi Türkiye
ekonomisi için bölgeler düzeyinde araştırılmıştır. Çalışma giriş, literatür taraması ve bölgesel
verilerle ekonometrik analiz kısmı olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında
konuya yönelik kavramsal çerçeveye yer verilerek çalışmanın amacı ve kapsamından bahsedilmiştir.
Ardından literatür taramasına yer verilerek konu ile ilgili yapılan ampirik çalışmalara ve çalışmaların
bulgularına değinilmiştir. Ekonometrik analiz kısmında ise 2006-2017 dönemi bölgesel verileri
kullanarak Türkiye ekonomisi için Dumitrescu-Hurlin (2012) panel nedensellik testi ile bir analiz
gerçekleştirilmiştir.
Analizden elde edilen sonuçlara göre panelin geneli için işsizlik ve yoksulluk arasında herhangi bir
nedensellik ilişkisi görülmemiştir. Ancak bölgesel düzeyde bakıldığında durum değişmektedir.
Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde yoksulluktan işsizliğe doğru,
İstanbul’da ise işsizlikten yoksulluğa doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi elde edilmiştir. İstihdamın
yoksullukla olan ilişkisine bakıldığında ise panelin geneli için %10 anlamlılık düzeyinde
yoksulluktan istihdama doğru tek yönlü nedensellik olduğu söylenebilmektedir. Panelin geneli için
yoksulluk faktörünün istihdamın nedeni olduğunu göstermesi açısından bu bulgu önemli olarak
değerlendirilebilir. İstihdam ve yoksulluk arasındaki nedensellik ilişkisinin bölgeler düzeyindeki
durumu ele alındığında ise Batı Anadolu bölgesinde istihdam ve yoksulluk arasında çift yönlü,
Akdeniz ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde yoksulluktan istihdama doğru olmak üzere tek yönlü ve
İstanbul’da istihdamdan yoksulluğa olmak üzere tek yönlü nedensellik ilişkileri olduğu görülmüştür.
Sonuç olarak bölgesel düzeyde işsizlik ve istihdamın yoksulluk ile ilişkisi Akdeniz ve Ortadoğu
Anadolu bölgesi için benzer görünmektedir. Bu bölgelerde yoksulluktan hem işsizliğe, hem de
istihdama doğru nedensellik ilişkisi elde edilmiştir. Diğer yandan İstanbul’da ise tam tersi bir durum
söz konusudur. Yani hem işsizlikten hem de istihdamdan yoksulluğa doğru tek yönlü nedensellik
ilişkisi tespit edilmiştir. Bu bulgu da İstanbul’da işsizliğin ve istihdamın yoksulluğun nedeni
olduğunu göstermekte ve bu yönüyle dikkat çekici görünmektedir.
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GENÇ İŞSİZLİK VE ENFLASYON İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR
ARAŞTIRMA: BALKAN ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON YOUTH UNEMPLOYMENT AND INFLATION
RELATIONSHIP: THE CASE OF BALKAN COUNTRIES
Mehmet BÖLÜKBAŞ1

ABSTRACT
In the international employment reports, it is stated that youth unemployment is a current and
important problem for all the countries of the world and the search for a solution is mentioned. In
addition to the general problems such as the lack of qualified youth labour force or the lack of
employment conditions for the youth population, there are also some country-specific problems in
the increase of youth unemployment. For example, price stability of the countries can affect the level
of youth unemployment. As a matter of fact, deterioration in price stability may be determinative on
the labour market. In this context, the study focuses on researching the relationship between youth
unemployment and inflation for Balkan countries. For this purpose, long term analysis was
performed by using panel data techniques. According to the findings, there is a unidirectional
causality from youth unemployment to inflation in North Macedonia and Greece but there is no
causality between youth unemployment and inflation in the other Balkan countries.
Keywords: Youth unemployment, Inflation, Balkan countries, Panel data analysis.
ÖZET
Uluslararası istihdam raporlarında genç işsizliğin tüm dünya ülkeleri için güncel ve önemli bir sorun
olduğu belirtilmekte ve buna yönelik çözüm arayışları dile getirilmektedir. Genç işsizliğin artışında
nitelikli genç işgücünün bulunamaması, gençlerin iş beğenmemesi, genç nüfusa yönelik istihdam
koşullarının oluşturulamaması gibi genel sorunların yanında ülkelere özgü bir takım sorunlar da yer
almaktadır. Örneğin ülkelerin fiyat istikrarı genç işsizlik düzeyini etkileyebilmektedir. Nitekim fiyat
istikrarındaki bozulmalar işgücü piyasası üzerinde belirleyici bir faktör olarak değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda çalışma genç işsizlik ve enflasyon ilişkisini Balkan ülkeleri için araştırmaya
odaklanmaktadır. Bunun için panel veri tekniklerinden yararlanılarak uzun dönemli bir analiz
gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, Kuzey Makedonya’da ve Yunanistan’da genç
işsizlikten enflasyona doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi mevcuttur. Diğer Balkan ülkelerinde ise
değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilmemiştir.
Anahtar Kelime: Genç işsizlik, Enflasyon, Balkan ülkeleri, Panel veri analizi.

1. GİRİŞ
Bir ekonomide işi bulunmayan ve belli bir ücret düzeyinde çalışmayı kabul ettiği halde iş bulamayan
kişiler genel anlamda işsiz olarak tanımlanmaktadır. İşsizliğin friksiyonel, yapısal, konjonktürel,
mevsimlik gibi çeşitli türleri bulunmaktadır. Bu işsizlik türlerinden farklı olarak 15-24 yaş aralığında
olup iş aradığı halde iş bulamayan kişiler de genç işsiz olarak ifade edilmektedir. Taş ve diğerlerine
(2018: 282) göre, genç işsizlik üzerine yoğunlaşan teorik yaklaşımlar, genç nüfusun işgücü
piyasasında ilk kez yer almalarını, emek talep cephesindeki gelişmelerin genç işgücüne yönelik
1
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tutumlarını, gençlerdeki kariyer beklentilerini, demografik ve ücret temelli pek çok değişkeni dikkate
alarak işsizlik olgusunu açıklamaya çalışmaktadırlar.
Diğer yandan fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış olarak tanımlanan enflasyonun işsizlik ile
ilişkisi makro iktisadın temel konularından biridir. İşsizlik ve ücret artışı arasındaki ilişkiyi Birleşik
Krallık için inceleyen Phillips (1958) çalışmasında değişkenler arasındaki ilişkinin yönüne dair bilgi
vermekle kalmamış, aynı zamanda işsizlik ve enflasyon konusunun diğer ülkeler için de
incelenmesini sağlayarak “Phillips eğrisi” olarak tanımlanan ve işsizlik ile enflasyon arasındaki
negatif ilişkiyi ifade eden konunun literatüre kazanmasını sağlamıştır. Konu daha sonra pek çok
iktisatçı tarafından farklı açılardan ele alınarak çeşitli şekillerde geliştirilmiştir.
İşsizliğin enflasyon ile ilişkilendirilmesi genç işsizlik konusunun da enflasyon ile bağlantılı
olabileceğini düşündürmekte ve buna yönelik çalışmalar yapılmaya devam etmektedir. Bu kapsamda
çalışmada genç işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişki Balkan ülkeleri için araştırılmak istenmiştir.
Kısmen veya tamamen Balkan ülkesi olarak değerlendirilen on Balkan ülkesi (Arnavutluk, Bosna
Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan,
Türkiye) bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Balkan ülkeleri, genç nüfusta işsizliğin yoğun
görüldüğü bir ülke grubu olarak değerlendirilebilir. Bu ülke grubunda özellikle son yıllarda (Türkiye
hariç) yüksek bir enflasyon yaşanmazken, genç işsizlik düzeyi genel olarak yüksek seyretmektedir.
Aşağıda yer alan şekil ele alınan Balkan ülkelerinde genç işsizlik gelişmelerini göstermektedir.
Şekil 1: Balkan Ülkelerinde Genç İşsizlik Gelişmeleri (%)
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Kaynak: Dünya Bankası (2019) verileriyle derlenmiştir.
Ülkelerdeki genç işsizlik oranlarında yıllar itibariyle azalmalar yaşanmış olsa da genel olarak yüksek
oranların görüldüğü söylenebilir. Örneğin Bulgaristan’da genç işsizlik oranı 1996 yılında yaklaşık
%27 iken, 2007 yılında %15’e 2018 yıında ise %13’e kadar gerilemiştir. Diğer yandan Romanya ve
Slovenya’da 1996 yılında sırasıyla %20 ve %16 düzeyinde gerçekleşen genç işsizlik oranı 2018
yılında sırasıyla %15 ve %10’a kadar düşmüştür. Buna karşılık Yunanistan’da ve Türkiye’de ise
1996 yılında sırasıyla yaklaşık %29 ve %13 olan genç işsizlik oranları 2018 yılında sırasıyla yaklaşık
%39’a ve %20’ye kadar yükselmiştir. Ele alınan Balkan ülkelerindeki enflasyon gelişmeleri de
aşağıda yer alan şekil 2’de sunulmuştur.
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Şekil 2: Balkan Ülkelerinde Enflasyon Gelişmeleri (%)
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Kaynak: Dünya Bankası (2019) verileriyle derlenmiştir.
Balkan ülkelerindeki enflasyon gelişmelerine bakıldığında yıllar itibariyle kademeli bir iyileşmenin
izlendiği söylenebilir. Örneğin 1996 yılında enflasyon oranı Arnavutluk (%38), Bulgaristan (%69),
Romanya (%44) ve Türkiye’de (%77) oldukça yüksek düzeyde iken, bu ülkeler için enflasyon 2007
yılında sırasıyla %4,3, %11, %15 ve %6,2 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılına gelindiğinde ise
Türkiye ekonomisi hariç ele alınan Balkan ülkelerinde yaklaşık %1-%5 aralığında bir enflasyon
yaşanmıştır.
Balkan ülkelerinde genç işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkinin nedensellik kapsamında
araştırılması amacıyla bu çalışmanın bundan sonraki kısmı iki bölümden oluşmaktadır. İlk olarak
konuya dair literatür taramasına yer verilerek genç işsizlik ve enflasyon konusunu inceleyen
çalışmalar ve bulguları sunulmuştur. Takip eden diğer bölümde ise panel nedensellik testinden
yararlanılarak 1996-2018 dönemini kapsayan ekonometrik bir analiz yapılmıştır.

2.LITERATÜR TARAMASI
Genç işsizlik konusu iktisat literatüründe önemli bir yere sahiptir. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren
ülkelerin genç işsizlik oranlarında artışlar yaşanmış olması konunun ekonomi gündemlerinde sıklıkla
yer almasını sağlamıştır. Genç işsizlik; ekonomik büyüme, yoksulluk, enflasyon, borçlanma, sosyal
gelişmeler gibi pek çok ekonomik ve sosyal unsurla ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada genç işsizlik
ve enflasyon konusu ele alındığı için aşağıda yer alan tabloda son dönemlerde bu konuyu ele alan
seçilmiş bazı çalışmalara ve bulgularına yer verilmiştir.
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Tablo 1. Literatür Taraması
Çalışmanın
Yazar(lar)ı ve Yılı

Kabaklarlı ve Gül,
2011

Çalışmanın Örneklemi

Çalışmanın Dönemi

Çalışmada Kullanılan Yöntem(ler)

Türkiye

2005-2010

Eşbütünleşme testi

Sonuç: Çalışmada genç işsizlik oranı ile enflasyon arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu
sonucu tespit edilmiş olup, enflasyonun genç işsizlik oranını pozitif olarak etkilediği
belirtilmiştir.
Nijerya

Umaru ve Zubairu,
2012

1988-2013

ARDL sınır testi ve Granger
nedensellik testi

1993-2012

Dinamik panel veri analizi

2000-2015

Panel veri analizi

1991-2016

Eşbütünleşme ve nedensellik testi

Sonuç: Çalışmada gelişmekte olan ülkeler dikkate alınarak bir analiz yapılmıştır. Araştırma
bulguları belirtilen ülke grubunda genç işsizlik ve enflasyonun eşbütünleşme ilişkisine sahip
olduğunu göstermektedir. Çalışmada ayrıca genç işsizlik ve enflasyon arasında iki yönlü
nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bangladeş

Tanha, 2018

Regresyon analizi

Sonuç: Yapılan ekonometrik analiz sonucunda çalışmada genç işsizliğin belirleyicilerinden biri
olan enflasyonun genç işsizliği negatif düzeyde etkilediği sonucu elde edilmiştir.
Gelişmekte olan ülkeler
(20)

Bölükbaş, 2018

2000-2010

Sonuç: OIC ülkelerini kapsayan çalışmada genç işsizliğin belirleyicileri incelenmiş ve bu
ülkelerde genç işsizliğin enflasyondan etkilendiği sonucu elde edilmiştir.
OECD ülkeleri (31)

Bayrak ve Tatlı,
2018

Granger nedensellik testi

Sonuç: Çalışmada genç işsizliğin makroekonomik belirleyicileri Türkiye için araştırılmış olup
enflasyondan genç işsizliğe doğru uzun dönemli bir nedensellik tespit edildiği belirtilmiştir.
OIC ülkeleri (32)

Ebaidalla, 2016

2000-2010

Sonuç: Çalışma bulguları Arnavutluk ekonomisinde işsizlik ve enflasyon arasında güçsüz de
olsa negatif bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Türkiye

Günaydın ve Çetin,
2015

Regresyon analizi

Sonuç: Çalışmanın analiz sonuçlarına göre ÜFE’den genç işsizliğe doğru bir nedensellik ilişkisi
mevcuttur. Bununla birlikte GSYİH ve ÜFE’de meydana gelen değişimlerin doğrudan ve
dolaylı olarak genç işsizlik üzerinde etkili olduğu da vurgulanmıştır.
Arnavutluk

Tarelli, 2014

1990-2010

Sonuç: Çalışmada ekonomik büyümenin, doğrudan yabancı yatırımların, bütçe açığının,
enflasyonun, eğitim düzeyinin, nüfus artışının ve işgücüne katılımın işsizlik üzerindeki etkisi
incelenmiş ve enflasyonun işsizliği negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Türkiye

Çondur ve
Bölükbaş, 2014

Eşbütünleşme ve nedensellik testi

Sonuç: Çalışma bulguları enflasyonun işsizlik üzerinde negatif etki yarattığını göstermekle
birlikte, Nijerya ekonomisinde işsizlik ve enflasyon arasında nedensellik ilişkisi olmadığını
ifade etmektedir.
Pakistan

Mahmood vd. 2014

1977-2009

1991-2015

En küçük kareler yöntemi

Sonuç: Bangladeş ekonomisini inceleyen çalışmanın sonuçlarına göre enflasyonun işsizlik
üzerinde anlamlı olmayan biçimde negatif etkisi bulunmaktadır.
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Literatür taramasından anlaşılabileceği gibi genç işsizlik ve enflasyon arasında nedensellik
bağlamında ilişki bulan çalışmalar olduğu gibi, enflasyonun işsizliği negatif yönde etkilediğini tespit
eden çalışmalara da rastlanmaktadur. Bu çalışmada genç işsizlik ve enflasyon konusu diğer
çalışmalardan farklı olarak biraz daha genişletilerek, toplam genç işsizlik, kadın genç işsizlik ve
erkek genç işsizlik bağlamında ele alınmış ve bu değişkenlerin enflasyon ile ilişkisi Balkan ülkeleri
örneğinde analiz edilmiştir. Çalışmanın bundan sonraki kısmında panel nedensellik testine ve testten
elde edilen bulgulara değinilmiştir.

3.PANEL NEDENSELLİK TESTİ VE BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde kısmen ve tamamen Balkan ülkesi olarak değerlendirilen ve verilerin elde
edilebilirliğine göre belirlenen on ülke (Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey
Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan, Türkiye) için genç işsizlik ve enflasyon
arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Ekonometrik analizde Kònya (2006) tarafından
geliştirilen bootstrap panel Granger nedensellik testinden yararlanılmış ve 1996-2018 dönemi verileri
kullanılmıştır. Çalışmada değişken olarak ülkelerdeki toplam genç işsizlik oranı (TGI), kadın genç
işsizlik oranı (KGI), erkek genç işsizlik oranı (EGI) ve enflasyon oranı (ENF) kullanılmıştır. Veriler
Dünya Bankası’ndan (2019) elde edilmiş olup, ekonometrik analiz için Gauss programından
yararlanılmıştır. Çalışmanın ekonometrik analizinde üç ayrı panel veri modeli tahmin edilmiştir. Bu
modeller şu şekildedir;
(1)
(2)
(3)
(1) numaralı panel veri modeli, toplam genç işsizlik ve enflasyon arasındaki nedenselliğin, (2)
numaralı panel veri modeli, kadın genç işsizlik ve enflasyon arasındaki nedenselliğin, (3) numaralı
panel veri modeli ise erkek genç işsizlik ve enflasyon arasındaki nedenselliğin tahmini için
oluşturulmuştur. Modellerde yer alan i (i=1, 2, 3,….10) ülkeleri temsil etmekte, t (t=1996, 1997, . .
., 2018), ise zaman periyodunu göstermektedir. Yine modellerdeki
,
ve
sabit terimleri,
,
ve
bağımsız değişken katsayılarını
ve
ise hata terimlerini ifade etmektedir.
Çalışmada kullanılan bootstrap panel Granger nedensellik testi bazı özellikleri ile diğer testler
arasında ön plana çıkmaktadır. Bu yöntemde serilerin durağan olma zorunluluğu ya da eşbütünleşme
ilişkisine sahip olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle analize başlamadan önce ön testler
ile yapılan sınamalara ihtiyaç duyulmamaktadır. Diğer yandan bu testte yatay kesit bağımlılığına ve
panel heterojeniteye izin verilir. Bu nedenle daha gerçekçi bir varsayıma dayalı olduğu, aynı
zamanda ülkelere özgü sonuçlar elde edilebileceği ifade edilebilir. Bu test iki aşamadan
oluşmaktadır. Birinci aşamada yatay kesit bağımlılığı ve panel heterojenitenin panel için geçerli olup
olmadığı araştırılır. İkinci aşamada ise SUR (seemingly unrelated regressions-görünürde ilişkisiz
regresyon) tahmin yönteminden yararlanılarak değişkenler arasındaki Granger nedensellik ilişkisi
her ülke için ayrı ayrı tahmin edilir. Yatay kesit bağımlılığı hem modeller için hem de seriler için
yapılmış ve sonuçlar aşağıda yer alan tablolarda sunulmuştur.
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Tablo 2. Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları (Model Düzeyinde)
Model-1
Model-2
İstatistik
Olasılık
İstatistik
Olasılık
150.153*
0.000
122.669*
0.000
CDLM1
11.084*
0.000
8.187*
0.000
CDLM2
5.125*
0.000
3.840*
0.000
CD
3.729*
0.000
4.337*
0.463
CDLMadj
Not: *, %1’de anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.

Model-3
İstatistik
Olasılık
149.643*
0.000
11.030*
0.000
5.280*
0.000
3.405*
0.000

Yöntem

Tablo 3. Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları (Seriler Düzeyinde)
TGI
Yöntem

İstatistik

Olasılık

KGI
İstatistik

Olasılık

EGI
İstatistik

Olasılık

92.586*
0.000
66.02**
0.022
90.904*
0.000
CDLM1
5.016*
0.000
2.220**
0.013
4.839*
0.000
CDLM2
-2.704*
0.003
-2.617*
0.004
-2.376*
0.009
CD
0.000
5.951*
0.000
2.226**
0.013
CDLMadj 3.947*
Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5’de anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.

ENF
İstatistik

Olasılık

96.879*
5.469*
0.672
2.059**

0.000
0.000
0.251
0.020

Bu çalışmada T (=23) > N (=10) olduğu için “tahmin modelleri için yatay kesit bağımlılığı yoktur”
boş hipotezi CDLM1, CDLM2 ve CDLMadj ortak sonuçlarına göre reddedilmiştir. Aynı şekilde toplam
genç işsizlik, kadın genç işsizlik, erkek genç işsizlik ve enflasyon serileri için de “yatay kesit
bağımlılığı yoktur” iddiasındaki boş hipotezler farklı anlamlılık düzeylerinde tüm test istatistikleri
sonuçlarına göre reddedilmiştir. Yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarından yola çıkılarak ele alınan
Balkan ülkelerinde genç işsizlik ve enflasyonda görülen şoklardan diğer ülkelerin de etkilendiği ifade
edilebilir. Yatay kesit bağımlılığı testinin ardından panel heterojenite testine de yer verilmiş ve
sonuçları aşağıdaki gibi çıkmıştır.
Tablo 4. Panel Heterojenite (Eğim Homojenliği) Test Sonuçları
Model-1
Model-2
Model-3
İstatistik Olasılık İstatistik Olasılık İstatistik Olasılık
2.578*
0.005
2.286**
0.011
2.417*
0.008
2.756*
0.003
2.444*
0.007
2.584*
0.005
Notes: * and ** denotes the significance for at 1% and %5 levels,
respectively
Method

Panel heterojenite test sonuçlarına göre “eğim katsayıları homojendir” iddiasındaki boş hipotezler
model 1 ve model 3 için %1 anlamlılık düzeyinde, model 2 için ise %5 anlamlılık düzeyinde
reddedilmektedir. Elde edilen bu bulgu genç işsizlik ve enflasyon arasındaki nedenselliğin ülkeden
ülkeye farklılaşabildiğini göstermektedir. Bu testlerin ardından değişkenler arasındaki panel
nedensellik testine yer verilmiştir. İlk olarak toplam genç işsizlik ve enflasyon arasındaki nedensellik
ilişkisi araştırılmış ve bu kapsamda model 1’in tahmin sonuçları tablo 5’de sunulmuştur.
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Tablo 5. Bootstrap Panel Granger Nedensellik Test Sonuçları (Model 1)
Bootstrap Kritik
Değerler
%1
%5
34.65
16.92

Arnavutluk
Bosna Hersek

0.000

30.93

15.82

0.211

21.24

10.59

Bulgaristan

1.070

29.14

14.59

1.784

17.58

9.78

Hırvatistan

16.06

7.99

0.608

16.10

8.96

38.02

17.3

0.003

17.49

8.86

Romanya

0.068
26.108**
[0.024]
12.093

40.63

19.84

1.211

33.91

20.36

Sırbistan

1.758

25.97

12.02

2.491

38.18

22.55

Kuzey Makedonya

Wald
İstatistikleri
[EC]]
0.517

Bootstrap
Kritik Değerler
%1
%5
21.18
9.78

Wald
İstatistikleri
[EC]
0.170

Ülkeler

Sonuçlar

Slovenya

1.874
17.40
8.86
0.548
7.81
4.24
50.553*
2.534
27.00
17.67
Yunanistan
18.37
9.09
[0.000]
Türkiye
0.175
39.05
20.63
0.038
31.24
17.89
Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. [ ] Köşeli parantez içindeki değerler tahmin
katsayısını göstermektedir.

Testin sonuçları, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’da toplam genç işsizlikten enflasyona doğru tek
yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu gösterirken, diğer ülkelerde belirtilen değişkenler arasında
herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmadığını sunmaktadır. Nedensellik ilişkilerinin anlamlı
olduğu ülkelerde 1996-2018 dönemi için hesaplanan katsayılara bakıldığında toplam genç işsizliğin
enflasyonu artırdığı söylenebilmektedir. Kadın genç işsizlik ve enflasyon arasındaki nedensellik test
sonuçları da tablo 6’da yer almaktadır.
Tablo 6. Bootstrap Panel Granger Nedensellik Test Sonuçları (Model 2)
Bootstrap Kritik
Değerler
%1
%5
38.49
16.64

Wald
İstatistikleri
[EC]]
0.393

Bootstrap
Kritik Değerler
%1
%5
35.07
13.65

Arnavutluk

Wald
İstatistikleri
[EC]
0.002

Bosna Hersek

0.911

34.89

16.86

0.818

19.19

9.73

Bulgaristan

0.081

33.20

15.04

1.126

15.31

7.87

Ülkeler

Hırvatistan

0.140

18.68

9.50

0.092

17.36

10.16

Kuzey Makedonya

4.676

29.07

15.01

0.062

14.89

7.55

Romanya

5.050

24.13

13.96

4.331

19.71

13.72

Sırbistan

5.511

24.78

13.51

4.296

27.60

17.78

Slovenya

0.533
41.231*
[0.001]
6.502

18.93

9.57

0.959

7.36

4.29

17.72

8.95

2.078

24.50

15.40

20.31

11.40

0.058

52.97

30.42

Yunanistan
Türkiye

Sonuçlar

Tablo 6’da yer alan bulgular değerlendirildiğinde sadece Yunanistan’da kadın genç işsizlikten
enflasyona doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu, diğer ülkelerde ise kadın genç işsizlik ile
enflasyon arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi olmadığı anlaşılmaktadır. Yunanistan için ortaya
çıkan bu sonuç model 1’de yer alan bulgu ile de benzerlik göstermektedir. Erkek genç işsizlik ve
enflasyon arasındaki nedensellik ilişkisinin tahmin edildiği model 3 sonuçları da tablo 7’de
gösterilmiştir.
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Tablo 7. Bootstrap Panel Granger Nedensellik Test Sonuçları (Model 3)
Bootstrap Kritik
Değerler
%1
%5
34.97
15.69

Arnavutluk
Bosna Hersek

0.002

30.47

15.52

0.095

19.47

9.59

Bulgaristan

1.456

25.54

13.43

0.836

18.11

8.87

Hırvatistan

20.05

8.78

2.328

13.67

7.46

37.78

18.51

0.244

14.37

9.30

Romanya

0.717
63.306*
[0.001]
7.572

40.55

22.81

0.006

26.27

15.81

Sırbistan

0.454

24.75

12.27

1.957

34.98

22.58

Slovenya

2.588
36.244*
[0.001]
0.141

15.95

7.28

0.002

11.29

5.63

17.58

8.26

0.785

28.30

19.64

38.10

22.21

0.034

26.63

13.36

Kuzey Makedonya

Yunanistan
Türkiye

Wald
İstatistikleri
[EC]]
0.005

Bootstrap
Kritik Değerler
%1
%5
18.12
7.54

Wald
İstatistikleri
[EC]
1.296

Ülkeler

Sonuçlar

Erkek genç işsizlik ve enflasyon arasındaki nedensellik ilişkisi toplam genç işsizlik ve enflasyon
arasındaki nedensellik ilişkisi ile aynı özellikte olup sadece Kuzey Makedonya’da ve Yunanistan’da
değişkenler arasında tek yönlü nedensellik ilişkisine ulaşılmıştır. Diğer ülkelerde ise belirtilen
dönemde erkek genç işsizlik ve enflasyon arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi görülmemiştir.

4.SONUÇ VE DEĞERLENDIRME
İşsizlik ve enflasyon hem ayrı ayrı, hem de birbirleriyle ilişkileri bağlamında makro iktisadın temel
araştırma kapsamındaki konuları olarak değerlendirilebilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin en
önemli ekonomik problemleri olan işsizlik ve enflasyon, hükümetleri problemin çözümü konusunda
farklı politika arayışlarına itmektedir. İşsizliğin genç nüfusta gerçekleşen kısmı olarak ifade
edilebilecek olan genç işsizliğin de enflasyon ile ilişkisi dikkat çekici olarak görülmektedir. Nitekim
enflasyonun genç işsizliğe etkisi konulu çalışmalar son dönemlerde literatürde artış göstermektedir.
Bu kapsamda çalışmada genç işsizlik ve enflasyon ilişkisi verilerin elde edilebilirliğine göre seçilen
on Balkan ülkesi (Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya,
Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan, Türkiye) için araştırılmıştır. Çalışmada yöntem olarak
Kónya (2006) tarafından geliştirilen bootstrap panel Granger nedensellik testi tercih edilmiş olup,
1996-2018 yıllık verileri ile bir analiz gerçekleştirilmiştir. Diğer çalışmalardan farklı olarak bu
çalışmada genç işsizlik; toplam genç işsizlik, kadın genç işsizlik ve erkek genç işsizlik olarak
sınıflandırılmış ve bu genç işsizlik türleri ile enflasyon arasındaki nedensellik ilişkileri incelenmek
istenmiştir. Bootstrap panel Granger nedensellik test sonuçlarına göre, Kuzey Makedonya’da ve
Yunanistan’da hem toplam genç işsizlikten hem de erkek genç işsizlikten enflasyona doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisi elde edilmiştir. Bu bulgu belirtilen ülkelerde toplam ve erkek genç işsizliğin
enflasyonun nedeni olduğunu göstermesi açısından önemli olarak değerlendirilebilir. Kadın genç
işsizlikte ise durum biraz daha farklı olup sadece Yunanistan’da kadın genç işsizlikten enflasyona
doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi elde edilmiştir. Analizde yer alan diğer ülkelerde ise genç işsizlik
ve enflasyon arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Bu bulgulara dayanarak
Kuzey Makedonya’da ve Yunanistan’da değişkenler arasında ortaya çıkan nedensellik ilişkisinin
önemsenmesinin yerinde olacağı düşünülebilir. Ayrıca diğer ülkelerden farklı olarak Kuzey
Makedonya’da ve Yunanistan’da genç işsizlik-enflasyon konusunun daha uzun dönem dikkate
alınarak ve farklı açılardan değerlendirilerek incelenmesinin literatüre yeni katkılar sunacağı
düşüncesi oluşmaktadır.
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TÜRKİYE’DE UYGULANAN TURİZM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL
ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A STUDY ON REGİONAL EFFECTİVENESS OF TOURİSM
INCENTİVES İN TURKEY
Kutay GÖKDENİZ2

Namık Kemal ÖZTÜRK1

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyse public incentives provided for tourism sector in the framework
of development plans and their effectiveness and efficiency on sector. It can be said that tourism
incentives increased in the number of touristic establishments, rooms and beds, and parallel with this
in the number of tourists coming to the country and foreign exchange income. However efficiency
of these incentives in the context of regions couldn’t reach the expected level. Majority of touristic
incentives directed towards the coastal areas. On the other hand it must be analysed that whether the
touristic incentives used in the desired efficiency has an effect on the spread of tourism activities to
other regions. The political and legal framework of the incentives to be made in the tourism sector
in the framework of Tourism Incentive Law and development plans will be examined. The
compliance of these incentives with policies and the distribution according to the regions will be
determined and the outputs obtained in each region will be compared. And finally we will have an
idea about efficiency of incentives according to regional distribution. The efficient use of these
incentives is of great importance for the tourism future of the country.
Key word: Effectiveness and Efficiency, Development Plan, Tourism Incentives.
ÖZET
Bu çalışmada kalkınma planları çerçevesinde Türkiye’de turizm sektörüne sağlanan kamu teşvikleri
ve bunların sektöre olan etkisi ve verimliliği incelenecektir. Turizm sektörüne sağlanan teşviklerin
turistik tesis sayısı, yatak sayısı ve oda sayısını arttırdığı ve bununla orantılı olarak ülkeye gelen turist
sayısını ve döviz gelirlerini arttırmada etkili olduğu rahatlıkla söylenebilir. Fakat yapılan bu
teşviklerin bölgelere göre verimliliği istenilen seviyeye ulaşamamış, bölgeler arasında turizm
ekonomisinin gelişimi bakımından büyük farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Turizm faaliyetlerinin
diğer bölgelere yayılamamasında teşviklerin bu bölgelerde istenilen verimlilikte kullanılıp
kullanılmadığı incelenmesi gereken bir konudur. Çalışmada Turizmi Teşvik Kanunu ve kalkınma
planları çerçevesinde turizm sektörüne yapılacak teşviklerin politik ve yasal çerçevesi incelenecek,
yapılan teşviklerin bu politikalara uygunluğu ve bölgelere göre dağılımı tespit edilerek her bir
bölgede elde edilen çıktılar karşılaştırılacak ve teşviklerin bölgelere göre ne verimlilikte kullanıldığı
üzerine fikir yürütülecektir. Bu teşviklerin verimli kullanımı ülkenin turizm geleceği için büyük bir
önem taşımaktadır.
Anahtar Kelime: Etkinlik-Verimlilik, Kalkınma Planı, Turizm Teşvikleri.
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1. GİRİŞ
Bölgelerarası dengesizlik, gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerin karşı karşıya oldukları önemli
bir sorundur. Ancak bu sorun, az gelişmiş ülkelerde kendini daha fazla göstermektedir. Bu
dengesizliklerin giderilmesinde kaynakların verimli kullanılması önemli bir rol teşkil eder. Ancak
kalkınma ile bölge yalnızca gelir düzeyi bakımından degil, aynı zamanda sosyal ve kültürel açıdan
da olumlu anlamda değişmelidir (Sezer ve Çakır, 2009:271).Turizm bölgelerarasında görülen bu
farklılıkları gidermek için yönlendirilebilecek önemli bir sektördür. Dünya Seyahat ve Turizm
Konseyi (WTTC) verilerine göre, turizm sektörü, 2015 yılında dünya genelinde doğrudan ve dolaylı
olarak 7,2 milyon kişiye istihdam yaratmıştır (www. http://turizmgazetesi.com). Öte yandan, 2024
yılına gelindiğinde 126.2 milyon kişi turizm sektöründe çalışıyor olacağı beklenmektedir (Mesci,
Dönmez, 2016, sf:22). Bu derece büyük bir ekonomiye sahip turizm sektörü bölgesel anlamda
istihdam olanaklarının yaratılması, ekonomik büyüme ve refahın sağlanması için önemli bir araçtır.
Bu anlamda özellikle kırsal alanlarda yapılan turizm faaliyetleri kırsal alanların gelişmesi açısından
önemlidir.

2. TURİZMİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ
Bölgesel kalkınma, bölgenin sahip olduğu kaynaklarının kullanılması, girişimciliğin özendirilmesi
ile birlikte bölgenin gelir seviyesinin düzeltilmesi, istihdamının arttırılması ve yaşam standartlarının
iyi bir seviyeye gelmesi olarak ifade edilebilir. Bölgesel kalkınmanın temel amacının ise bölgeler
arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkları minimize etmek olduğu söylenebilir.
Türkiye’de bölgesel kalkınma sorunu, ülkede var olan bölgesel farklılıkların giderilmesi ile ortadan
kalkabilir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu farklılıkların giderilmesi ise ülkede var olan
zenginliklerin kullanılması ya da istihdamı arttırıcı politikalar ile gerçekleştirilebilir. Bu sebeple
Türkiye tüm bölgelerin kalkınması amacıyla her bölge için farklı farklı bölgesel kalkınma politikaları
uygulamaktadır. Türkiye’de bölgesel kalkınma politikaları 1960 sonrası planlı dönemle
uygulanmıştır. Bölgesel politikaların amaçlarından birisi, bir ülkenin ekonomik ve sosyal
birlikteliğini sağlamak için bölgeler arasındaki eşitsizlikleri azaltmaktır. Turizm ile bölgesel
kalkınma politikalarının yakın ilişki içinde olduğu ise açıktır (Tunçsiper v.d. , 2011:96). Bunun en
açık örneği, AB tarafından onaylanan yapısal fonların içinde turizmi kapsayanların sayısının
artmasıdır. Bunun yanında OECD Bölgesel Kalkınma Servisi tarafından yapılan ekonomik
çalışmalarda turizmi sık sık muhtemel bir kalkınma stratejisi olarak tanımlaması da turizmi bölgesel
kalkınma ile ilişkisini açıkça ortaya koymaktadır (Yıldız, 2007:216).
1980’lerde dışa açılma politikalarıyla, uluslararası turizm piyasasına girilmiştir. 1982 yılında
çıkarılan Turizm Teşvik Kanunu ile sektöre yatırım teşvikleri ve mali destekler sağlanmıştır. Bu
destekleyici politikalar sayesinde bu tarihten itibaren GSMH içindeki turizmin payı giderek artmıştır.
2017 yılı itibariyle 26 milyar doların üstünde turizm geliri elde edilmiştir.
Turizm ise bölgesel kalkınma ve kaynakların verimli kullanımı açısından önemli bir yere sahiptir.
Özelliklede bölgeler arasında var olan dengesizliğin azaltılmasında turizm, tarım ve sanayi sektörlerinde yeterli kaynağı ve gelişim imkânı bulunmayan fakat çok fazla turistik imkânlara sahip
yörelerin, planlı ve etkili turizm yöntemleri uygulaması ile düzenli bir şekilde kalkınma
sağlanacaktır. Turizm sektörü, ekonomik açıdan geri olan bölgelere istihdam sağlamaktadır.
Özellikle turizm sektöründe yapılan harcamaların istihdam sağladığı alanlar bulunmaktadır.

3. KALKINMA PLANLARINDA KIRSAL TURİZM
2001-2018 yıllarını kapsayan Sekizinci, Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma Planlarını incelediğimizde
ise kırsal turizme ilişkin çok az ifadenin bulunduğunu tespit edilmiştir. Üç planda da turizm
teşviklerinde önceliğin pazarlama alanına, hava ulaştırmasına ve toplam kalite iyileştirilmesine
verileceğini ifade eden benzer maddeler bulunmuştur. Bu ifade ile ülkenin az gelişmiş yerlerine hava
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alanı yapmak için bir sebep daha yaratılmış fakat turizmin temel birçok sorunu göz ardı edilmiştir.
Hava ulaşımı turizmin gelişmesi için önemli bir unsurdur fakat tesis, yatak sayısı, alt yapı, reklam
v.b. kalemler ihmal edilmiştir.
Detaylı olarak bakıldığında ise sekizinci planda şu maddeye rastlanmıştır; “Kırsal alanda yaşayan
nüfusun gelirini artırmak ve işsizliği azaltmak için yöresel potansiyeli bulunan; turizm, el sanatları,
hayvancılık, dokumacılık gibi alanlarda girişimciler desteklenecektir.” Kırsal bölgelerin gelirini
arttırmak için sıralanan sektörlerde turizmin ilk sırada yazılması dolaylı da olsa olumlu bir ifadedir.
Dokuzuncu kalkınma planında ise kültür turizminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları
bağlamında, otantik özellikleriyle korunarak turizme açılan yöresel örneklerin çoğaltılması
desteklenecektir denilmiş ve dolaylı olarak yine az gelişmiş kırsal bölgeleri ifade etmiştir.
Onuncu planda ise kırsal turizm ile ilişkilendirilebilecek iki madde bulunmuştur;


Kırsal ekonominin üretim ve istihdam yapısı turizm, ticaret, gıda sanayi, küçük ölçekli
üretim gibi tarım dışı ekonomik faaliyetlerle çeşitlendirilecektir.



Bölgesel ölçekte turizm gibi sektörler olmak üzere ortak potansiyeli harekete geçirmeye
yönelik işbirliği imkânları değerlendirilecektir.

Sonuç olarak üç kalkınma planında da bölgesel turizm ve kırsal turizm ile ilgili net ifadelere
rastlanmamış, dolaylı maddelerden anlam çıkartılmak zorunda kalınmıştır. Kalkınma planlarında
çizilen genel çerçevede kırsal turizme daha detaylı düzenlemeler getirilmelidir. Özellikle de
teşviklerin düzenlenmesine ilişkin genel politikalar bu metinlerde tespit edilebilir.

4. TURİZMİ TEŞVİK KANUNU
Bölgesel turizmin gelişmesinde devlet desteği ve teşvikler önemli bir rol oynamaktadır. Bu bakımdan
öncelikle kalkınma planlarında bölgesel turizmin gelişimi için ne gibi politikalar belirlendiği ve
Turizm Teşvik Kanunu’nda (TTK) yine bölgesel turizmin gelişmesini hedefleyen ne gibi
düzenlemeler getirildiği incelenmesi gereken önemli başlıklardır.
TTK incelediğinde karşılaşılan en ilginç durum tüm yasa metninde “kırsal turizm” ibaresinin sadece
bir kere geçiyor olmasıdır. Bu durum yasada kırsal turizme verilen önemin ne kadar az olduğunu ve
bu konuda yeterince detaylı bir düzenlemenin yapılmadığını anlamak bakımından önemli bir
ipucudur. Yasada daha çok teşviklerle ilgi prosedürler ve bürokratik süreçler, finansal düzenlemeler
varken, bölgesel kalkınma ve turizm teşviklerinin bölgelere göre dağılımı ile ilgili net düzenlemeler
maalesef mevcut değildir.
Metinde 2003 yılında birçok değişiklik yapılmakla birlikte kırsal turizm bağlamında dikkat çeken
değişiklik “Turizm alanları ve turizm merkezleri, turizm bölgeleri” ibaresi yerine “Kültür ve turizm
koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezleri” ibaresinin konulmasıdır. Kanunda geçen
“turizm bölgeleri” ve/veya “turizm alanları” ve/veya “turizm merkezleri” ibareleri, 24/7/2003 tarihli
ve 4957 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle “kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm
merkezleri” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Bu maddede az gelişmiş bölgeleri daha net
hedefleyen “gelişim bölgeleri” ifadesinin kullanılması kırsal turizmi işaret etmesi bakımından
olumlu bir gelişme olarak addedilebilir.
Yasaya göre Turizm Merkezleri tanımı şu şekilde yapılmıştır; “Kültür ve turizm koruma ve gelişim
bölgeleri içinde veya dışında, öncelikle geliştirilmesi öngörülen; yeri, mevkii ve sınırları
Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilân edilen, turizm hareketleri ve
faaliyetleri yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümlerini ifade eder (Değişik: 24/7/2003-4957/1
md.)”. Yine bu madde de “öncelikle geliştirilmesi öngörülen” ifadesi ile turizmin az geliştiği
bölgelerin, dolaylı olarak da kırsal turizm bölgelerinin bu kapsama girebileceğini söyleyebiliriz.
Yasanın 4. Maddesi’nde kullanılan şu ifadede; “Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve
turizm merkezlerinin tespitinde; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri,
kış, av ve su sporları ve sağlık turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyeli dikkate alınır.” belirtilen
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turizm çeşitleri az gelişmiş bölgeleri de kapsaması bakımından dolaylı bir ifade olarak
nitelendirilebilir.
Bir diğer madde de; “Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yeni işe başlayan ana
yatırımcı, alt yatırımcı ve yatırımcıların bu bölgelerde yapacakları yatırımlara yatırım teşvik
kararnamesi çerçevesinde hangi teşviklerin verileceği ve verilecek teşviklerin hangi yatırımlara ne
şekilde ve ne ölçüde uygulanacağı hususlarında Bakanlar Kurulu yetkilidir(Ek fıkra: 28/12/20065571/14 md.)” denilmektedir. Kırsal bölgelere turizm yatırımı yapacak olan girişimciler için
verilecek yatırımların yetkili merciinin Bakanlar Kurulu olduğu açıkça ifade edilmektedir.
Yasada çok dikkat çekici bir diğer madde ise şu şekilde yer almıştır; “Kültür ve turizm koruma ve
gelişim bölgelerinde yatırım yapmak isteyen ana yatırımcı, alt yatırımcı veya yatırımcılar, 2872 sayılı
Çevre Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftirler.
Ancak, bu yatırımlar yer tetkiki kararından muaftır(Ek fıkra: 28/12/2006-5571/14 md.)”. Daha
öncesinde yatırım yapılacak alan bakanlık tarafından inceleniyor, projenin çevresel etkileri nelerdir
rapor haline getiriliyor ve buna göre yatırım izni veriliyordu. Yatırım yapılacak yerlerdeki doğal
yapı, kaynaklar, yaşam alanları zarar görmeyecek şekilde ise yatırıma izin veriliyordu. Eğer
girişimcinin hazırladığı ÇED raporu ile çelişkili bir durum var ise yatırıma izin verilmiyor, raporun
doğruluğu yer tetkiki ile kontrol ediliyordu. Mesela girişimci ÇED raporunda yatırım yerinin
yakınında orman yok demiş ise ve bölgede orman olduğu yer tetkiki ile tespit edilirse girişimciye
ceza kesiliyordu. Ayrıca ÇED inceleme sürecinin 3 ay olması da bir diğer sakıncadır. İncelenen bölge
diyelim ki yaban kuşlarının göç yolu ve bu süreci gözlemlemek için 3 ay yettersiz, süre uzatılmalı ki
bölgedeki doğal ortam daha net bir şekilde incelenebilsin. Yine yasanın bir diğer maddesiyle de
kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri için “ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir”
ibaresi konulmuştur (Ek fıkra: 28/12/2006-5571/14 md.). Bu da girişimciler tarafından istismara açık
bir maddedir. Dikkat edilmesi gereken husus turizmi teşvik etmek amaçlanırken doğal çevrenin, bitki
örtüsünün yok olmasını da önlemek olmalıdır.
Yasada bunlarla birlikte yatırımcılar için avantajlı uygulamalara da yer verilmiştir. Bu maddeler
aşağıdaki gibidir;


Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin yol, su, kanalizasyon,
elektrik ve telekomünikasyon gibi altyapı ihtiyaçlarının ilgili kamu kuruluşlarınca öncelikle
tamamlanması zorunludur (Madde 9).



Turizm Kredileri ve Yatırımlar için öncelik sırası; kültür ve turizm koruma ve gelişim
bölgeleri ve turizm merkezleri ve Bakanlıkça tespit edilen diğer yerlerdir(Madde 14).



Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve
meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler (Madde 16-(Değişik :
30/5/1991-3754/1 md.))



Belgeli yatırım ve işletmelerin telefon ve teleks taleplerine ilişkin her türlü işlem ve tahsis
öncelikle yapılır (Madde 17).

Daha önce belirttiğimiz “kırsal turizm” ibaresinin geçtiği tek madde de şu şekildedir; “Hazine
mülkiyetinde yeterli alanın bulunmadığı durumlarda, 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman
sayılan yerlerden; Eko-turizm kapsamında yer alan yayla turizmi, kırsal turizm ve benzeri turizm
türlerine yönelik tesislerin yer alabileceği çevresel ve sosyal anlamda imkan sağlayan yerler talep
tarihinden başlayarak en geç bir ay içerisinde Çevre ve Orman Bakanlığınca, Bakanlığa tahsis edilir.”
Burada da kırsal turizm alanlarının kamulaştırılmasını kolaylaştıran bir durum olduğu düşünülürse
yine bölgesel gelişim aleyhine bir madde olduğu söylenebilir.
Son olarak Madde 25 şu şekildedir; “Belgeli yatırım ve işletmeler, turizm amaçlı kullanımlarını sona
erdirmesi ve bir yıl içinde tekrar turizm faaliyetlerine dönmemesi halinde, teşvik uygulamaları
kapsamında yararlandıkları istisna, muafiyet ve hakların parasal tutarını, ilgili mevzuat hükümleri
gereğince ödemekle yükümlüdürler.” Bu madde özellikle az gelişmiş bölgelerde talep azlığı ile
mücadele etmek zorunda olan yatırımcı için caydırıcı bir sebep olabilir. Kırsal turizm gelişmesi
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öngörülen az gelişmiş bölgeler için bu süre daha da uzatılabilir ya da bu maddeden tamamen muaf
tutulabilir.

5. TURİZM TEŞVİKLERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Öncelikle TTK’da öngörülen teşviklerin ülke çapında hangi sınıflandırmaya göre dağıtıldığıyla ilgili
verileri incelemek konunun anlaşılabilmesi bakımından yararlı olacaktır. Tablo 1’de yatırım
teşvikleri kapsamında desteklenecek illerin sınıflandırılmasını incelediğimizde yapılan
sınıflandırmanın bölgesel teşvik kapsamındaki asgari yatırım tutarları, teşviklerden yaralanabilecek
sektörlerin kriterleri dikkate alınarak hazırlandığı yasada belirtilmiştir. İlk bakışta aynı zamanda
illerin turizm kapasitelerine ve gelişmişliklerine göre bir sınıflandırma yapıldığını da net olarak tespit
edebiliriz. Bu durumu daha net görebilmek için Harita 1’i incelediğimizde diğer bölgelerle
kıyaslandığında az gelişmiş olarak nitelendirebileceğimiz Doğu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu
Bölgesi’nin doğu kısımları en son üç sınıflandırma olan 4. , 5. Ve 6. bölgelere dahil edilmiştir.
Belirtmek gerekir ki bu sınıflandırma olumsuz anlamda bir ayrımcılığı ifade etmemektedir. Bu
durumu anlayabilmek için kalkınma ajansları eliyle bu bölgelere yapılan teşvikleri tek tek incelemek
ve çıkan sonuca göre yapılan teşvikleri bölgesel dengesizlikleri gidermek bağlamında negatif veya
pozitif bir ayrımcılığa sebep olup olmadığını anlamak için en somut gözlem olacaktır.
Tablo 1: Yatırım Teşvik Kapsamında Desteklenecek Bölgeler ve İller

Kaynak: http://www.kalitedanismanlik.com
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Harita 1: Yatırım Teşvik Kapsamında Desteklenecek Bölgeler ve İller (kaynak:
http://dengemusavirlik.com)

Kalkınma ajansları eliyle bölgelere yapılan teşviklerin sınıflandırıldığı ve belli bir zaman periyodu
baz alınarak raporlandığı veriler hali hazırda toplu bir istatistik olarak elde edilememiştir. Alandaki
diğer akademisyenlerle de yapılan istişareler sonucu bu tür bir veri setinin hazır halde bulunmadığı
tespit edilmiştir. Bunun üzerine yapılan araştırma sonucu Kalkınma Bakanlığı tarafında hazırlanan
“Kalkınma Ajansları 2015 Yılı Genel Faaliyet Raporu” incelenmiş ve teklif çağrıları kapsamında
desteklenen projeler listesinde turizm alanına yönelik yapılan tüm teşvikler tek tek ayıklanarak her
bir ajansın toplam ne kadar turizm teşvik ödemesi yaptığı hesaplanmıştır. Sadece 2015 yılına ait bu
şekilde toplu veri elde edilebilmesi araştırmanın kısıtlılığını arttırmış olsa da yakın döneme ait bir
istatistik olması ve genel çerçeve ile ilgili ipucu vermesi bakımından incelemeye değerdir. Bu
inceleme sonucu elde edilen sonuçlar Tablo 2’de net bir şekilde görülmektedir.
Tablo 2’yi incelediğimizde kırmızı satırla işaretlenen ajanslar 1.000.000 TL ve altı miktarda teşvik
dağıtmış olanlardır. Mavi renk ile işaretlenen satırlardaki ajanslar ise nispeten diğerlerine göre daha
yüksek meblağlarda teşvik dağıtmış ajansları ifade etmektedir. En ilginç tespitlerden biri ise sarı ile
işaretlenen İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) turizm alanına yaptığı teşvik ödemelerinin
tamamı sağlık turizmi ile ilgili kalemlerdir. Bu veriden İstanbul’un bir sağlık turizmi merkezi haline
getirilmesi yönünde olumlu bir çabanın sarf edildiğini söyleyebiliriz. Yine bir diğer dikkat çekici
tespit Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) ödediği turizm teşviklerini büyük bir kısmının
inanç ve kış turizmine yönelik kalemler olduğu görülmüştür. Bu uygulamada da kırsal bölgelerde
farklı turizm alanlarının geliştirilmesi ve turistik cazibe merkezi haline getirilmesine yönelik
uygulamalar bakımından örnek teşkil edebilir. Bu tablodaki verileri daha net anlayabilmek için
Harita 2’ye baktığımızda Türkiye’nin kalkınma ajanslarının bölgelerine göre ayrıldığını
görmekteyiz. Her bölgeye yukarıdaki tabloda hesaplanan turizm teşvik ödemeleri yazılmış, satır
renkleri ile ifade edilen durum renkli yıldızlarla ifade edilmiştir.
Harita 2 incelendiğinde mavi yıldızların ülke çapında orantılı dağıldığını söylemek mümkün. Doğu
Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri’nde birer adet mavi yıldız
bulunmaktadır. Kırmızı yıldızlara ise Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde
rastlanmaktadır. Nispeten daha az teşvik alan ajansları daha çok Doğu Anadolu Bölgesi’nde
görüldüğü söylenebilir.
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Tablo 2: Kalkınma Ajansları Tarafından 2015 Yılında Teklif Çağrıları Kapsamında Desteklenen
Turizm Projeleri Listesi
KALKINMA AJANSLARI

TURİZM
PROJE
TEŞVİKLERİ (TL)

TOPLAM
BÜTÇE (TL)

BÜTÇE PAYI (%)

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA)

YOK

11.227.432

%0

Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA)

1.732.832

17.011.866

% 10,1

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)

3.266.425

15.626.889

%20,9

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)

1.183.642

10.712.353

%11

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

3.620.828

12.165.904

%29,7

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA)

198.780

22.833.811

%0,8

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)

YOK

23.290.136

%0

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)

11.397.374

12.634.061

%90,2

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)

10.871.210

25.229.093

%43

(BEBKA)

(İnanç

ve

KışTurizmi)
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)

15.939.618

15.939.618

%100

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)

6.094.886

12.712.603

%47,9

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)

958.075

8.200.128

%11,6

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)

12.189.420

23.851.090

%51,1

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)

2.138.138

12.155.407

%17,5

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA)

3.011.000

9.020.949

%33,3

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

8.617.683 (Sağlık Turizmi)

83.895.951

%10,2

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)

2.976.658

14.641.605

%20,3

Ajansı

3.178.065

29.004.918

%10,9

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)

3.396.092

20.175.825

%16,8

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

688.453

10.272.816

%6,7

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA)

YOK

13.676.554

%0

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)

4.129.489

16.582.302

%24,9

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)

2.264.410

13.348.298

%16,9

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA)

3.493.712

14.052.585

%24,8

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFERKA)

1.614.884

23.723.089

%6,8

Karacadağ

Kalkınma

(KARACADAĞKA)

(KUDAKA)

Kaynak: www3.kalkinma.gov.tr
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Harita 2: Kalkınma Ajansları Tarafından 2015 Yılında Teklif Çağrıları Kapsamında Desteklenen
Turizm Projeleri Haritası

6. TEŞVİKLERİN TURİZM PERFORMANS ÖLÇÜTLERİNE GÖRE BÖLGESEL
DEĞERLENDİRMESİ
Diğer bölümlerde elde ettiğimiz veriler ışığında bölgelerin turizm performans verilerine göre nasıl
gelişim gösterdiğini incelemek için turist sayısı, tesis sayısı, yatak kapasitesi ve turizm gelirlerini
mercek altına almak gerekmektedir. Fakat bölgelere göre turizm gelirleri ile ilgili bir veri setine
ulaşılamamıştır. Turist sayısı bakımından da gerçek performans kriteri yabancı turist üzerinde daha
net ölçülebilir. Ülke vatandaşlarının hareketliliği sadece turistik gezi amaçlı olmayacağı için yanıltıcı
bir veri olabilir. Bununla beraber yabancı turist giriş çıkışı daha net bir veri olacağı gibi yaptıkları
harcamalar da bir çeşit ihracat kalemi olarak kaydedilebileceği için daha önem haiz eden bir veridir.
Bu bilgiler ışığında elde ettiğimiz bazı veriler Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3: Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı

Kaynak: http:www.baka.org.tr
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Tablo incelendiğinde dikkat edilmesi gereken yanıltıcı bir veri bulunmaktadır. Artvin ve Edirne illeri
sınır kapısı bulunduğu için bu istatistiğe dâhil olabilmişlerdir. Bunun dışındaki bütün iller Akdeniz,
Ege ve Marmara Bölgelerine dâhildir. Hatta tabloda olmamasına rağmen sıralamada çok yakın
değerlerle İzmir’den sonra gelen Aydın ili de Ege bölgesindedir. Netice itibariyle yapılan teşviklerde,
özellikle 2015 yılı teşviklerini detaylı olarak incelediğimiz de göz önünde bulundurulursa, yabancı
turist sayısı bakımından az gelişmiş bölgelerimizde kayda değer bir ilerleme olmadığını
söyleyebiliriz. Bu sonucu desteklemesi bakımından bazı doğu illerimize gelen yabancı ziyaretçi
sayılarıyla ilgili tablo seti Tablo 4’de net bir şekilde gözlemlenmektedir. Tablo incelendiğinde Muş
ve Hakkâri illerinde belirtilen yıllarda kaydedilen yabancı turist sayısı neredeyse sıfırdır. Van ilinde
nispeten yüz binli rakamlar gözlenirken, Bitlis ilimizde ise bu rakam on binleri geçememiştir.
Tablo 4: Bazı Doğu Anadolu İllerine Gelen Ziyaretçi Sayıları

Kaynak: www.daka.org.tr

Bir diğer önemli performans göstergesi ise bölgelerdeki toplam tesis ve yatak sayısıdır. Bu rakamları
toplu olarak değerlendirebileceğimiz tek bir veri seti bulunamamıştır. Bunun üzerine Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 2001-2017 yıllarında hazırladığı TR
bölgelerine göre düzenlenmiş verilerden illere ait veriler ayıklanmış ve coğrafi böğeler bazında tekrar
birleştirilerek yeni bir ver seti elde edilmiştir. Bu veri setleri turizm yatırım belgeli tesis ve yatak
sayısı ile turizm işletme belgeli tesislerdeki ve yatak sayıları şeklinde grafiklere dökülmüştür.
Turizm yatırım belgesi 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Bakanlıkça
turizm tesislerine yatırım aşamasında verilen belgeyi ifade eder (http://teftis.kulturturizm.gov.tr).
Yatırım süresi sonunda ya da tesis tamamlandığında, Turizm İşletmesi Belgesi almak için başvuru
yapılması gerekir. Başvuruda bulunulmamış ise, tesis mahallinde durum tespiti için denetim yapılır
ve Kanun gereği gereken işlem tesise uygulanır (http://www.kysdanismanlik.com). Yine turizm
işletme belgesi de Bakanlıkça turizm tesislerine işletme aşamasında verilen belgeyi ifade eder.
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Turizm sektörü yatırımlarında, Turizm tesislerinin yatırımlarının tamamlanıp işletmeye geçildiği
anda alınması gereken ve tesisin mevzuata uygun niteliklerde yapıldığını ve en uygun şekilde
işletmeye geçildiğini gösterir bir belgedir (www.kalitedanismanlik.com). Bu tanımlamaları yaptıktan
sonra Tablo 5’de bölgelere göre yatırım belgeli tesis ve yatak sayısını inceleyebiliriz.
Tablo 5: Turizm Yatırım Belgeli Tesis ve Yatak Sayısı

Kaynak: http://yigm.kulturturizm.gov.tr

Birleşik tabloda sol taraftaki veriler tesis sayısını, sağ taraftaki veriler ise yatak sayısını
göstermektedir. İlk olarak göze çarpan Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerin diğer bölgelere göre
açık ara daha fazla tesis sayısına sahip olduğudur. Bir diğer dikkat çekici detay ise 2001 ekonomik
krizinden sonra yatırım işletmeli tesis sayısının hemen hemen tüm bölgelerde sayısının azaldığıdır.
Ege ve Akdeniz bölgesinde 2001-2010 tarihleri arasında tesis sayısındaki belirgin azalma bu
bölgelerdeki yatırım belgeli tesislerin faaliyete geçtiğini ve işletme belgesi aldığını ifade etmektedir.
Belirtilen tarih aralığından sonraki tesis sayısının bu iki bölgede sabit şekilde arttığını
gözlemlemekteyiz. Bu istatistik de bize bölgedeki tesis sayısındaki artışın bir stabilizasyona
uğradığını ve kapasitenin düzenli olarak arttığını göstermektedir. Marmara Bölgesi’nde ise yatırım
belgeli tesis sayısı düzenli olarak artmıştır. Yine 2015-2016 periyodu itibariyle tesis sayısının bu üç
bölgede de düştüğü ve turizm büyüme ivmesinin azaldığı gözlemlenmektedir.
Yatak sayılarını incelediğimizde ise yine benzer bir durumla karşı karşıya kalmaktayız. Yine
Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinde açık ara bir sayısal üstünlük görülmekle birlikte Ege ve
Akdeniz Bölgelerinde yatak sayısındaki artış ivmesi azalırken Marmara Bölgesinde arttığı ve yine
2015-2016 periyodu itibariyle hepsinde azalma gözlendiği tespit edilmiştir.
Tablo 6’da ise işletme belgeli tesis sayısı ve bu tesislerdeki yatak sayılarını görmekteyiz. Yatırım
belgeli işletme grafiklerindekine benzer olarak Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri sayısal olarak
diğer bölgelerden üstün görünmektedir. Burada dikkat çeken bir gösterge tesis sayısı bu üç başat
bölgede hemen hemen aynı oranda artarken yatak sayısı Akdeniz Bölgesi’nde bariz bir farkla
artmıştır. Bunu bölgede işletmeye geçen tesislerin yatak kapasitelerinin daha fazla olduğu şeklinde
yorumlayabiliriz. Bu sıralamayı Ege ve Marmara Bölgeleri izlemiştir.
Yine bir diğer dikkat çeken nokta ise 2001 ve 2008 gibi ekonomik dalgalanmaların yaşandığı yıllarda
turizm ekonomisinin diğer ekonomi çeşitlerine göre daha az etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu durum
turizmin ekonomik buhran dönemlerinde nasıl kurtarıcı bir rol üstlendiğini göstermektedir. fakat
netice itibariyle son iki tabloda da turizm performans göstergesi olarak tesis ve yatak sayılarının
bölgesel olarak .ok dengesiz dağıldığı net bir şekilde gözlemlenmektedir.
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Tablo 6: Turizm İşletme Belgeli Tesis ve Yatak Sayısı

Kaynak: http://yigm.kulturturizm.gov.tr

7. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bölge ajanslarının teşvik dağıtımları ve bu miktarlar içindeki turizm teşviklerinin oranı
incelendiğinde aslında ülkemizde bölgesel farklılığın temel ekseni olan doğu-batı kıyaslaması
yapıldığında çok da adaletsiz bir durumun olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Buna rağmen
doğu ve güneydoğu illerimizde turizm yatırımlarının azlığı ve turizm performans göstergelerinin
düşüklüğü bir derece yatırımcıların bilgilendirilmemesinden, teşvik programlarından haberdar
olmamalarından veya yeterince reklam faaliyetinin yürütülmemesinden kaynaklanıyor olabilir.
Bilinçli bir yatırımcı grubu ile bölgesel doğal güzelliklerin turizm sektörü vasıtasıyla sürdürülebilir
bir şekilde ekonomiye katıldığı bir tablo ülke geleceği açısından çok önemli bir gelişme olacaktır.
Bununla beraber kırsal turizmin geliştirilmesi ve bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi sadece turizm
teşvikleri ile açıklanabilecek bir olgu değildir. Batı Avrupa ülkelerinde bizzat gözlemlediğim kırsal
turizm örneklerinde, köylerde yaşayan çiftçilerin yaşadıkları yerleri terk etmediği, burada mahsulü
veya hayvanı ile elde ettiği gelirleri aracılara tefecilere kaptırmadığı, refah içinde bir yaşam sürdüğü
için bölgesine bağlı olduğunu gözlemledim. Bu sebepten göç etmek yerine kendi köyünü, ilçesini
sosyal olarak geliştirdiğini, yöre halkının kendi eğlence, festival, panayır alanlarını oluşturduğunu,
tesisler kurduğunu ve en ufak köyleri bile birer turizm merkezi haline getirip iyi bir gelir kazandığı
mahsullerini organik olarak turistlere sunup birer agro turizm cennetine dönüştüklerini fark ettim.
Ülkemizde bu tür ürünlerin belki de çok daha kalitelileri yetiştirildiği halde insanların ekonomik
sıkıntılar sebebiyle köylerini, kasabalarını terk etmesi, bilinçsiz tarım uygulamaları ve tarım
reformunun tam olarak gerçekleştirilememesi sebebiyle mahsullerin kalitesinin her geçen yıl
düşmesi, kalan köylünün, çiftçinin ise bilinçli ve eğitimli olmaması sebebi ile teşviklerden, agro
turizmden haberdar olmaması kırsal turizmin gelişmesi önünde ciddi engel teşkil etmektedir. Ulaşım,
altyapı gibi ihtiyaçların yanında bölge halklarının eğitimi ve bilinçlendirilmesi çok kilit rol
oynamaktadır.
Eğitim faaliyetlerinin yanında kırsal bölgelerdeki ve hatta yurt dışındaki örnek turizm köyleri rol
model olarak tespit edilip incelenmelidir. Bu bölgelerde peyzaj değerleri tespit edilmeli, restorasyon
ihtiyaçları karşılanmalıdır. Ayrıca önemli bir turizm performans göstergesi olan turistik konaklama
imkânları yöresel ekolojiye uygun olarak arttırılmalıdır. Yöresel kültür mirasının en iyi şekilde
sergilenebileceği yerleşim yerlerinin tespit edilmesi ve bu yerlerde kırsal turizm altyapı çalışmaları
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
İtalya ve İspanya gibi turizm gelirlerinin yüksek olduğu ülkelerde kırsal bölgelerin turizm
ekonomisine katılması agro turizm, gastro turizm gibi turizm türleri ile gerçekleşmektedir. Bu
bakımdan tarımsal ürünler bakımından bir cennet olan Anadolu’da bu konuda akademik çalışmalar
yapılmalı, bölge halkları yatırım için eğitilmeli ve bu bölgelerdeki altyapı, peyzaj, restorasyon gibi
ihtiyaçlar karşılanmalıdır. Yapılan teşvikler bu sayede Türkiye ekonomisine turizm gibi bacasız
fabrika olarak nitelendirilen bir endüstri aracılığıyla daha verimli bir şekilde katkı sağlayacaktır.
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TURİZMDE İNSAN KAYNAKLARINDA YENİ NESİL UYGULAMA:
OYUNLAŞTIRMA
A NEW APPLICATION IN TOURISM HUMAN RESOURCES
Senem YAZICI YILMAZ1

Gamze UTAR 2

ABSTRACT
All sectors are undergoing changes to adapt to the new digital world due to technological
developments. Gamification is one of a new application of this change. Gamification applications
have recently begun to operate as a product of the digitalizing world. Deterding, Khaled, Nacke and
Dixon (2011) define gamification as the use of game design elements in non-game contexts. Gartner
(2014) redefined gamification as “the use of game mechanics and experience design to digitally
engage and motivate people to achieve their goals. People feel the same enjoyment and pleasure
during the gamified experience like virtual games. Tourism has recently started to use gamification.
There are examples of gamification applied in marketing and human resources management
departments in international tourism. Gamification is used in recruitment processes at tourism human
resources. The aim of this research is to examine Marriott gamification application which is the first
example in tourism human resources and to discuss its suitability to human resource management in
tourism. “My Marriot Hotel” gamification application did not show the expected effect, the game
was found to be boring and its continuity could not be achieved. This reasearch concluded that
tourism gamification design should be prepared by considering game elements and user types.
Key word: Gamification, Tourism, Human Resources, Marriott
ÖZET
Bütün sektörler teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme dolayısı ile yeni Dünya’ya uyum sağlamak için
değişim geçirmektedirler. Bu değişimde yeni nesil uygulamalardan bir tanesi de oyunlaştırmadır.
Oyunlaştırma uygulamaları dijitalleşmenin bir ürünü olarak yakın zamanda günlük hayata adapte
olmuşlardır. Deterding, Khaled, Nacke ve Dixon (2011) yılında oyunlaştırmayı oyun elementlerinin
gerçek hayatta kullanılması olarak tanımlamaktadır. Gartner (2014) oyunlaştırmayı yeniden “Oyun
mekaniklerini ve deneyim tasarımını kullanarak insanları hedeflerine ulaşmak için dijital olarak
meşgul etmek ve motive etmek” olarak tanımlamıştır. Oyunlaştırma ile insanlar oyun oynarken aldığı
hazzı gerçek hayatlarında da deneyimlemekte ve eğlenmektedirler. Turizmde oyunlaştırma
uygulamaları kullanılmaya yeni başlanılmıştır. Oyunlaştırma örnekleri yurtdışında turizm
pazarlamasında ve insan kaynaklarında görülmektedir. Turizmde insan kaynakları için oyunlaştırma
iş gören seçimi süreçlerinde kullanılmaktadır. Bu araştırmanın amacı turizm insan kaynaklarında ilk
örnek olan Marriott oyunlaştırma uygulamasının incelenmesi ve turizmde insan kaynakları
yönetimine uygunluğunun tartışılmasıdır. My Marriot Hotel oyunlaştırma uygulaması beklenen
etkiyi gösterememiş oyun sıkıcı bulunarak devamlılığı sağlanamamıştır. Turizmde oyunlaştırma
tasarımında oyun elementleri ve oyuncu tiplerinin göz önünde bulundurularak hazırlanması gerektiği
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Oyunlaştırma, Turizm, İnsan Kaynakları, Marriot
JEL CODE: L83, O15
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1. GİRİŞ
İnsanlar çocukluk döneminden itibaren oyun oynarlar. Bu oyunlar şekil değiştirerek insan hayatının
yetişkin dönemlerinde de etkili olmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme oyun sektörünün
alışkanlıklarını kökten değiştirmiştir. Bu değişimin sonucu olarak yeni nesil uygulamalardan bir
tanesi oyunlaştırmadır. Dijitalleşme ve oyunlaştırma uygulamaları günlük çalışma ve sosyal hayata
adapte olmuştur. Deterding, Khaled, Nacke ve Dixon (2011) oyunlaştırmayı oyun elementlerinin
gerçek hayatta kullanılması olarak tanımlamaktadırlar. Gartner (2014) ise oyunlaştırmayı yeniden
“Oyun mekaniklerini ve deneyim tasarımını kullanarak insanları hedeflerine ulaşmak için dijital
olarak meşgul etmek ve motive etmek” olarak tanımlamıştır. Kısaca, oyunlaştırma ile insanlar oyun
oynarken aldığı hazzı gerçek hayatlarında da deneyimlemekte ve eğlenmektedirler.
Oyunlaştırma turizmde çok yeni bir uygulama olup, yalnızca iki alanda örnekleri mevcuttur. Bu
alanlar pazarlama ve insan kaynaklarıdır. Akbuğa (2018) çalışmasında “Karahisar'ı Keşfet”
oyunlaştırma uygulamasının tarihi, kültürel mekânların tanıtımımda etkili olabileceğini göstermiştir.
Diğer taraftan, Foursquare-Swarm uygulaması da başarılı bir oyunlaştırma örneğidir (Akbulut, 2018;
Okmeydan, 2018). Bu uygulama kullanıcılarına yapılan check-inler karşılığında indirimler ve çeşitli
ödüller vermektedir. Böylelikle kullanıcılar üzerinde bir mekânı sıklıkla ziyaret etme motivasyonu
oluşturduğu varsayılmaktadır (Akbulut, 2018; Okmeydan, 2018). Turizmde oyunlaştırmanın ilk
örneği, Marriot Otel’in Facebook platformu üzerinden geliştirdiği My Marriot Hotel uygulamasıdır
(Chow, 2014). Marriot Otel, bu oyunlaştırma uygulamasını işe alım sürecinde kullanmıştır.
Adaylardan bu uygulamada otel yöneticisi rolü ile sorunlara çözüm bulmaları beklenmiş ve
karşılığında puan verilmiştir. İşe en uygun aday topladığı yüksek puan ile seçilmiştir (Chow, 2014).
Ama sistemin etkili olup olmadığı tartışılmaktadır (Christians, 2018). Bu araştırmanın amacı turizm
insan kaynaklarında ilk örnek olan Marriott oyunlaştırma uygulamasının incelenmesi ve turizmde
insan kaynakları yönetiminde oyunlaştırmanın uygunluğunun tartışılmasıdır.

2. LİTERATÜR TARAMASI
Teknolojinin insan hayatına adapte olmasıyla birlikte oyunlar dijitalleşerek, internette herkese açık
ve çoklu sanal ortamlarda oynanmaya başlanmıştır (Steinkuehler, 2004). Oyun oynamanın bir yaşam
tarzı olması ile gerçek hayatta sürdürülen iş ve sosyal yapının da buna adaptasyonu hızla
gerçekleşmiştir. 2010 yılından itibaren sanal oyun karakterleri ve kurguları üzerinden oynanan
oyunların yerine (Tuğrul, Ertürk, Özen Altınkaynak, ve Güneş, 2014) kişinin kendi karakteri ve
yaşam tarzı ile oyna dâhil olduğu “oyunlaştırma” kavramı geliştirilmiştir.
Günümüzde oldukça popüler olan oyunlaştırma kavramı, 2010 yılından itibaren literatüre
kazandırılmıştır. Deterding, Dixon, Khaled, ve Nacke, (2011) oyunlaştırmayı sanal oyun
elementlerinin (rozet, puan, liderlik tablosu vb.) oyun olmayan platformlarda kullanılması olarak
tanımlamışlardır. Huotari ve Hamari (2012) ise oyunlaştırmayı kullanıcının değer yaratmasını
kolaylaştırıp desteklemek için kullanıcıya geri bildirim ve etkileşim sağlayan hizmet bütünü olarak
tanımlamışlardır. Oyunlaştırma kavramı genellikle eğitim ve pazarlama alanlarında çalışılmış insan
kaynaklarında ise yakın zamanda çalışılmaya başlanmıştır. Oyunlaştırmanın eğitim alanında öğrenci
motivasyonunu arttırdığı (Özkan ve Samur, 2017), pazarlama alanında ise marka bilinirliği ve
müşteri sadakatini arttırdığı (Baiturova ve Alagöz, 2017) saptanmıştır.
Werbach ve Hunter (2012) oyunlaştırma tasarımı yapmak isteyen araştırmacılara model tasarımı
niteliğinde olan üç basamaklı bir oyunlaştırma piramidi oluşturmuşlardır. Bu piramidin en alt
basamağında oyun bileşenleri, orta basamağında oyun mekanizmaları ve en üst basamağında ise
oyun dinamikleri bulunmaktadır. Oyun bileşenleri oyunlaştırma tasarımında oyuncunun etkileşime
girdiği rozetler, liderlik tabloları, hediyeler, puanlar gibi öğelerden oluşur. Mekanikler genellikle
oyuncu motivasyonunu harekete geçirmek için tasarlanan şanslar, zorluklar, ödüller, iş birliği,
rekabet gibi unsurları kapsar. Bir oyunlaştırma tasarımının en önemli basamağını oluşturan
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dinamikler ise duygular, ilişkiler, ilerleme ve kurgu öğelerini kapsar. Oyunlaştırmanın oyuncu
üzerinde yaratacağı etki dinamikler sayesinde tasarlanır. Bu sebeple dinamikler başarılı bir
oyunlaştırma tasarımının kilit noktasını oluşturur. Werbach ve Hunter (2012) işyerlerinde
oyunlaştırma uygulamalarında kullanılabilecek “D6 Oyunlaştırma Tasarım Modeli”
geliştirmişlerdir. D6 Oyunlaştırma Tasarım Modeli altı basamaktan oluşmaktadır:
1. İş hedeflerini tanımlama (Define business objectives),
2. Hedef davranışları tanımlama (Delineate target behaviors),
3. Oyuncuları tanımlama (Describe your players),
4. Etkinlik döngülerini tasarlama (Devise activity cycles),
5. Eğlence tasarımı (Don’t forget fun),
6. Uygun araçların dağıtımı (Deploy the appropriate tools) (Werbach ve Hunter, 2012).
Tasarıma başlamadan önce oyuncuların tiplerinin bilinmesi, oyunlaştırma uygulamasının başarısını
arttırmaktadır (Werbach ve Hunter, 2012). Diğer taraftan, İK için oyuncuların oyuncu tipi ve kişilik
özelliklerini keşfetmeleri doğru kişiyi bulmayı sağlayabilir (Kumar, 2013, Robson, Plangger,
Kietzmann, McCarthy ve Pitt, 2015; Simpson ve Jenkins 2015). Aynı zamanda başarılı bir
oyunlaştırma tasarımı ile insan kaynakları uygun oyun elementlerini kullanıp çalışanlarının işe
uygunluğunu tespit edebilir (Kumar, 2013).
Turizm insan odaklı çalışma ortamına sahiptir (Kusluvan, Kusluvan, Ilhan ve Buyruk, 2010). Bir
diğer deyiş ile emek yoğun sektör olarak görülmektedir (Pelit, Karaçor ve Kılıç, 2018). Bundan
dolayı, Turizmde insan kaynakları yönetimi çok önemli bir yere sahiptir (Ladkin, 2018). Dijitalleşen
dünyada ve yeni kuşakların iş hayatına girmesi ile insan kaynakları yönetiminde yaşanılan sorunlara
yenilikçi çözümler üretilmesi gerekmektedir. Oprescu, Jones ve Katsikitis (2014) işyerinde yaşanan
yüksek stres seviyeleri, toplumdan uzaklaşma duygusu, azalan sadakat, işgücü devir hızında
fazlalaşma sorunlarına oyunlaştırma uygulamalarının olumlu ve yenilikçi bir çözüm olabileceğini
önermektedirler. Yüksek iş stresi ve işgücü devir hızı turizm sektöründe de sıklıkla görülmekte olan
bir problemdir (Turunç, 2015). Örgütsel bağlılık düzeyinin düşüklüğü ise turizm sektörünün
sezonluk istihdama yönelik olmasından kaynaklanan bir problem olduğu düşünülmektedir (Günel,
2009). Konaklama işletmelerinde nitelikli çalışan bulamama nedeni işgücü devir hızının yüksek
olması olarak görülmektedir (Tütüncü ve Demir, 2003). Yaşanan sorunların çözümü için iyi insan
kaynakları planlaması, nitelikli çalışan bulma ve seçim yöntemlerinin oluşturulması önerilmektedir
(Tütüncü ve Demir, 2003). İnsan Kaynakları Yönetiminin en temel amacı doğru kişiyi doğru işe
yerleştirmektir (Golec ve Kahya, 2007). Oyunlaştırılmış İnsan Kaynakları Yönetiminde ise gerçek
hayatın yapısında oyun elementlerinin kullanılarak kişilerin kişisel özelliklerini keşfetmek ve işe
uygunluklarını tespit etmek amaçlanmaktadır (Kumar, 2013; Simpson Jenkins 2015).

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Araştırmanın yöntemi, araştırmanın amacı doğrultusunda detaylı bir inceleme yapılabilmesi için nitel
araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Subaşı ve Okumuş (2017) tarafından durum çalışması “tek
bir durum ya da olayın derinlemesine boylamsal olarak incelendiği, verilerin sistematik bir şekilde
toplandığı ve gerçek ortamda neler olduğuna bakıldığı bir yöntem” olarak tanımlanmıştır. Örnek olay
incelemesi tanımı çerçevesinde (durum çalışması, vaka çalışması) yöntemin bu çalışmanın amacına
uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Tek örnek olay desenine uygun olarak; turizmde insan kaynakları
yönetiminde ilk oyunlaştırma örneği “My Marriot Hotel” uygulaması örnek olay olarak seçilmiştir
(ICMR, 2015; Christians, 2018). Marriot Otel’in oyunlaştırma uygulamasının seçilmesinde iki neden
bulunmaktadır. İlk neden; oyunlaştırmanın gelişmeye başladığı yıllarda yapılan ilk turizm
oyunlaştırma örneği olmasıdır. İkinci neden ise, uygulamanın artık devam etmiyor olmasıdır. Örnek
olay incelemesinde arama motoru Google.com üzerinden anahtar kelime olarak “My Marriot Hotel
uygulaması” ve “Marriot ve oyunlaştırma” aratılarak ulaşılan sayfalarda bilgiler, makaleler ve bilgi
notları gibi dokümanlar incelenmiştir.
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Marriott Uluslararası Otel zinciri, 1927 yılında J. Willard Marriott tarafından kurulmuştur. Dünya
genelinde 131 ülkede 30 marka ile 7000'den fazla otele sahiptir (Marriott, 2019). Marriott uluslararası
zincir otel işletmesi Marriott, Hilton, Wyndham, Hyatt gibi tanınmış otel markaların sahibidir
(Marriott, 2019). Marriott Otel zinciri her zaman teknolojik gelişmeleri ilk uygulayan turizm
işletmesi olmuştur (Nyangwe ve Buhalis, 2018; Darsin, Rosner, Urdaneta ve Yepes, 2019).
Bunlardan bir tanesi de sosyal medya kullanımıdır. Sosyal medya, insanların sanal topluluklarda
bilgi, fikir, fotoğraf, video oluşturmasını ve paylaşmasını sağlayan iletişim aracıdır (Leonardi,
Huysman ve Steinfield, 2013). Marriott, bireylerin ve toplulukların içeriği paylaşabileceği,
oluşturabileceği ve değiştirebileceği etkileşimli programlar oluşturmak için mobil ve web tabanlı
teknolojileri kullanmaya başlamıştır. İnternet kolaylık ve zamandan tasarruf sağladığı için, Marriott
sosyal medya ve oyun yoluyla birçok uygulamada bulunmuştur. 2010 yılı ve sonrasında, 500
milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri, çevrimiçi olarak
harcanan zamanın yüzde 25'inden fazlasını oluşturmuştur. Marriott, 2011 yılının ortasına kadar, her
hafta 50.000 kişinin kullandığı bir Facebook sayfasına sahipti (Freer, 2012).
2011 yılından sonra “Oyunlaştırmanın” hızla iş dünyasına adaptasyonunda Marriott Otel zinciri de
ilk örnek olarak yerini almıştı (ICMR, 2015). Marriott 2011 yılında oyunlaştırmayı insan
kaynaklarında işe alım için kullanmaya başladı. Bunun için Facebook tabanlı işe alım platformu “My
Marriott Hotel” isimli oyunu oluşturdu. Oyun, hem yeni çalışanları eğitmenin hem de gelecekteki
çalışanların ilgisini çekmenin bir yolu olarak tasarlanmıştı. My Marriott Hotel oyunlaştırma
uygulamasında oyuna dâhil olan oyuncunun görevler alarak belirlenen görevleri yerine getirmesi
sonucunda puan toplaması amaçlanmıştı. Christians (2018) My Marriott Hotel oyununun Facebook
üzerinden oynanması sebebiyle Farmville ile karşılaştırıldığını belirtmektedir. My Marriott Hotel
uygulamasında oyuncu otel müdürü rolü alarak, misafirleri memnun etme görevi üstleniyordu.
Oyunun ilerleyen seviyelerinde, “gerçekten yapmak ister misin?” başlıklı bir link yaratılarak otelin
insan kaynakları kariyer portalına yönlendirme yapılmıştı.
Oyun İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Arapça ve Mandarin olmak üzere beş dilde sunuldu.
Oyuncular mutlu müşteriler için puan kazandı, ancak kötü servis için puan kaybetti. Operasyonları
kâr ettiğinde de ödüllendirildiler. Marriott, oyunun sonraki sürümlerine başka otel bölümleri
eklemeyi planladı ve 2012 yılında piyasaya sürülmesi için bir cep telefonu sürümü tasarladı. İlk
versiyonda Marriott mutfağını gösteren bir oyun vardı. Oyuncular bir otel yöneticisinin tüm
sorumluluklarını yerine getirmek zorundaydı. Oyuncular en iyi kaliteyi ve fiyatı seçtikten sonra
malzemeleri satın aldı. Ayrıca, gösterilen seçeneklerden elde ettikleri deneyime ve maaşlara
dayanarak personel kiraladılar. Sonra mutfak eşyaları satın alabilme yetkileri oldu. Müşterilerin
siparişlerini aşçılara iletmek ve müşterilere teslim etmeden önce gıdaların kalitesini kontrol etmek
zorunda kaldılar. Konuklar ne kadar mutlu olursa, puanlar da o kadar yüksek oldu. Oyuncular
öngörülen puanı alırsa, "Bunu Gerçek Yap" sekmesini tıklayabildiler. Bu link, Marriott otellerinde
kariyer yapmak için aday olma hakkını verdi.
Oyun başlangıçta iş arayanlardan iyi tepkiler aldı. İlk hafta 25.000'den fazla oyuncu çekmeyi başardı.
Kullanıcıların çoğu ABD, Mısır ve Hindistan'dan olan oyun 100.000 sayfa görüntülemesini geçti. 6
Haziran 2011'de resmen başlatılan oyunda Almanya, Macaristan, Malezya ve Güney Afrika dâhil
olmak üzere ilk 48 saat içinde 58 ülkeden oyuncuya ulaştı. Oyunun üçüncü haftasında bu sayı 99
ülkeye yükseldi. Marriott’un eğitimlerini ve işe alımlarını oyunlaştırmaya yönelik girişimlerinde
birçok kusur vardı. En büyük sorun, uygulamanın şirketin ihtiyaçlarına odaklanılmaması ve oyuncu
katılımının önemini göz ardı etmesiydi. Marriott, oyunu ayrıntılı ve pahalı bir işe alım sürecinden
geçmek zorunda kalmadan en iyi yetenekleri belirlemek için kullanabileceklerini düşünüyordu.
Bununla birlikte, oyunun yönleri çoğu kullanıcı için çok ilginç değildi, bu da insanların oynamaya
olan ilgisini hızla kaybetmelerine neden oldu. Oyun, Marriott'un aradığı yeteneği tam olarak meşgul
edecek kadar ayrıntılı değildi, bu da başarısızlığa yol açtı. Oyunun bir diğer sorunu ise, sadece mutfak
uygulamalarını kapsıyor olmasıydı. Halbuki otel yönetiminde birçok departman ve farklı alanlar
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mevcut. My Marriott Hotel oyunlaştırma uygulamasında oyunu daha ilginç hale getirme; doğru kişiyi
işe alma ve konukseverlik hizmetinde başarılı olabilecek en iyi adayları belirleyebilme konuların da
oyunun tasarımı yetersiz kaldı.

5. SONUÇLAR
Oyunlaştırma uygulamalarının ilk yıllarında zayıf ve eksik oyun dizaynlarından kaynaklanan
sıkıntılar yaşanmıştır. Gartner (2014) 2010-2014 yıllarında kullanılan oyunlaştırma uygulamalarının
%80'inin zayıf tasarım nedeniyle iş hedeflerine yansıması gereken etkiye ulaşamayacağını
belirtmiştir. Bundan dolayı, Mora, Riera, Gonzalez ve Arnedo-Moreno (2015) oyunlaştırmada ara
yüzün önemi, kullanıcı deneyimi ve geliştirilmesi için bir yazılım kullanılması gerekliliğini
vurgulamaktadırlar. Bogost (2011) yöneticilerin oyunlaştırma ile sorunları kolayca çözmesi
beklentisi içinde olduklarını, oyuncuların oyuna olan bağlarından ziyade onları anlamsız noktalara,
seviyelere ve rozetlere indirgediğini savunmaktadır. Bu nedenle, oyunlaştırmada en önemli unsurun
çok iyi bir oyun tasarımından geçtiğini ve oyuncuların oyun ile etkileşimlerinin oyunlaştırılmış
sistemlere çevrilmesi ile başarılı bir oyunlaştırma uygulamasına ulaşıla bilineceğini savunulmaktadır
(Burke, 2016). Oyunlaştırma uygulamaları başlangıçta teknolojik veya amaç tabanlı bir tasarım
üzerine kurulmuştu (Huber ve Hilty, 2015). Mora, Riera, Gonzalez ve Arnedo-Moreno (2015) ise
oyunlaştırmada başarıya insan temelli tasarım ile ulaşılabileceği üzerinde durmaktadırlar.
My Marriot Hotel, uygulandığı yıl başarısız olan oyunlaştırma örneklerinden sadece biridir
(Christians, 2018). Bu başarısızlıkların çoğunun iş yapısının tam olarak anlaşılmadan kurgulanan
oyunlaştırma sürecidir. Uygulamalardaki dar kapsam, oyundaki derinlik eksikliği ve akılda kalma
yüzdesinin düşük olması, oyunları başarıya ulaştırmadı. Oyunlaştırma ile verilmek istenen eğitim,
süreç, farkındalık doğru şekilde yansıtmamıştı. Oyunu sığ ve sıkıcı hale getirerek hedef kitlelerine
ulaşmadılar. Oyunlaştırmayı uygularken, bunu anlamanın çok önemli olduğunu sonraki yıllarda
yapılan birçok çalışmada ele alınmıştır (Gartner, 2014; Mora, Riera, Gonzalez ve Arnedo-Moreno,
2015; Burke, 2016).
2019 yılına gelindiğinde ise, oyunlaştırma geçmişten ders alarak değişmiş ve yeniden yapılanmıştır
(Jain ve Dutta, 2019). Bunda en büyük rolü, teknoloji ile iç içe yaşayan yeni nesil Z kuşağı
oynamaktadır. Z kuşak çalışanları oyunlaştırmayı eğlenceli ve motive edici bulmaktadırlar (Skinner,
Sarpong ve White, 2018). Turizm alanında yazılan ilk oyunlaştırma örneği My Marriott Hotel, gerek
o dönemde yaşayan kuşağın bakış açısından veya tam entegre olamamasından dolayı istenen etkiyi
uzun süre koruyamamıştır. Fakat Z kuşağının gelecekte turizm sektöründe istihdam oranı arttıkça
oyunlaştırmayı kullanmak kaçınılmaz olacaktır. Oyunlaştırmada iyi bir oyun tasarımı ile çok farklı
faydalar sağlanabileceği ön görülmektedir. Özellikle turizm insan kaynaklarında yeni kuşakların
turizme kazandırılmasında, yetenek avcılığında ve örgütsel bağlılıkta oyunlaştırma ile daha başarılı
olunma ihtimali yüksektir. Bu alanda etkili ve doğru oyun tasarımları ile buna ulaşıla bilinir. İyi bir
oyun tasarımı için, oyun elementlerinin doğru kullanılması ve oyuncu tiplerinin doğru belirlenmesi
diğer önemli bir konudur. İleride yapılacak araştırmalarda turizmde etkili oyun tasarımı ve oyuncu
tipleri üzerine çalışmalar yapıla bilinilir.
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EKOTURİZMDE TERSİNE GÖÇ HAREKETİNİN İSTİHDAM
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: FETHİYE ÖRNEĞİ 1
EFFECTS OF REVERSE MIGRATION MOVEMENT ON
EMPLOYMENT IN ECOTOURISM: FETHIYE CASE
Onur YILDIZ2

Nursen VATANSEVER DEVİREN3

ABSTRACT
The problems caused by mass tourism paved the way for the emergence of alternative tourism types.
Especially in the 1990s, new searches have been introduced in tourism practices. Ecotourism is one
of the main types of alternative tourism, giving rise to poverty alleviating effects by addressing the
relationship between tourism and environment in a balanced way. Ecotourism, which is based on the
protection of the environment and the welfare of the local people, plays a role in reducing the
inequality between rural and urban socio-economic inequality. Ecotourism activities encourage local
people to engage in ecotourism entrepreneurship and revive the reverse migration movement,
manifesting itself in the form of new employment areas. Ecotourism offers employment opportunities
by creating reverse migration in regions with unemployment and youth unemployment. In addition,
ecotourism promotes women's entrepreneurship as well as having a preventive effect on
unemployment by creating employment areas. Thus, the participation of local people comes to the
forefront and entrepreneurship culture develops. The development of conditions suitable for reverse
migration can have effective results through ecotourism.
In this study, the effects of reverse migration on employment in ecotourism will be discussed. Fethiye
district of Mugla province was chosen as the research universe. In the study, the effects of this study
will be evaluated by conducting interviews with local people and ecotourism enterprises in semistructured form. The fact that there is no more powerful element in Mugla than tourism affecting the
reverse migration and structure of Fethiye favorable to ecotourism shows the importance of the study.
Keywords: Ecotourism, Migration, Employment, Remigration, Tourism
Jel Codes: Q57, O15, E24, R23, Z32
ÖZET
Kitle turizminin yol açtığı sorunlar, alternatif turizm türlerinin ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır.
Özellikle 1990’lar itibariyle turizm uygulamalarında, yeni arayışlar söz konusu olmuştur. Turizm ile
çevre ilişkisini dengeli şekilde ele alarak yoksulluğu hafifletici etkiler doğuran ekoturizm, alternatif
turizm türlerinin başlıcaları arasında yer almaktadır. Çevrenin korunmasını ve yerel halkın refahını
esas alan ekoturizm, sosyo-ekonomik açıdan kır ve kent arasındaki eşitsizliği azaltıcı bir rol
oynamaktadır. Ekoturizm faaliyetlerinin yerel halkı ekoturizm girişimciliği konusunda teşvik etmesi
ve tersine göç hareketini canlandırması, yeni istihdam alanları şeklinde kendini göstermektedir.
Ekoturizm, işsizlik ve genç işsizliğin olduğu bölgelerde tersine göç yaratarak istihdam fırsatları
sunmaktadır. Ayrıca ekoturizm, istihdam alanları doğurarak işsizliği önleyici bir etkiye sahip
olmasının yanı sıra kadın girişimciliğini de desteklemektedir. Böylece yerel halkın katılımı ön plana
çıkmakta ve girişimcilik kültürü gelişmektedir. Tersine göçe uygun şartların gelişim göstermesi,
ekoturizm yoluyla etkin sonuçlar doğurabilmektedir.
Bu çalışmada, ekoturizmde tersine göç hareketinin istihdam üzerindeki etkileri ele alınacaktır. Muğla
ilinin Fethiye ilçesi, araştırma evreni olarak seçilmiştir. Çalışmada yerel halk ve ekoturizm
işletmeleriyle yarı-yapılandırılmış formda görüşmeler gerçekleştirilerek söz konusu etkiler
değerlendirilecektir.Muğla’da tersine göçü etkileyen turizmden daha güçlü bir unsur bulunmaması
ve Fethiye’nin ekoturizme elverişli yapısı, çalışmanın önemini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Göç, İstihdam, Tersine Göç, Turizm
Jel Kodları: Q57, O15, E24, R23, Z32
1
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1. GİRİŞ
Kitle turizmi, ekonomik faydalar yaratabilse de uzun vadede refah üzerinde zararlı potansiyel etkilere
sahiptir. Dolayısıyla ekoturizm, kitle turizmine göre ekonomik açıdan uzun dönemde daha çekici ve
tercih edilebilir bir turizm faaliyetidir. Kitle turizmi faaliyetleri, genellikle altyapıya önemli
yatırımlar yapan büyük ölçekli operasyonları kapsamaktadır. Buna karşın turizmin büyük ölçekli bir
endüstri olarak gelişmesi, geleneksel yerel kültür üzerinde olumsuz etkilere yol açabilmektedir (Das
ve Hussain, 2016: 243). Ekoturizm, bu olumsuz etkileri önleyici ve sürdürülebilir özelliklere sahip
bir turizm şekli olarak turizm faaliyetlerinde güven unsuru oluşturmaktadır.
Göç hareketinin, istihdam açısından oldukça önemli bir mesele olduğu bilinmektedir. Özellikle
kırsaldan kente göç gerçekleştiren bireylerin kısa vadede istihdam edilememeleri, işsiz kalmalarına
yol açmaktadır. Gelir kapısı olarak kente göç eden bireylerin buldukları işlerin niteliği ve kazancı da
son derece düşük bir ücrete denk düşmektedir. Ekonomik koşulların yanı sıra sosyal ve kültürel
olanakların büyük şehirlerde gelişkin olması, göçe zemin hazırlayan bir başka unsurdur. Ayrıca
eğitim koşullarının kentlerde iyileşmiş olması, göçü tetikleyen nedenler arasında sayılabilir
(Türkoğlu, 2011: 46). Tüm bu olumsuz şartlardan kurtulabilmek adına göçe yönelen geniş kitleler
için ekoturizm bir fırsat sunmaktadır. Doğru bir ekoturizm yönetimi sonrası, göçün önüne geçişmekle
kalmayıp tersine göçün önü açılmaktadır. Böylece metropollerdeki sıkışmışlık ve düşük gelirli
vatandaşların kümelenmesi, ekoturizm yoluyla hafifletilebilmektedir.
Ekoturizmin, istihdam olanaklarını arttırdığı ve yerel halka daha konforlu bir hayat sunduğu
yadsınamaz bir gerçektir. Çalışma koşullarının turizm öncesi ağır olması ve düşük kazançlara maruz
kalınması, hiç kuşkusuz bu süreçte belirleyici bir rol oynamıştır. Ekoturizmin yaygınlık
kazanmasıyla bölgelerde, hem çok ağır çalışma koşulları ortadan kalkmakta hem de daha fazla gelir
elde edilmektedir. Dolayısıyla ekoturizm vasıtasıyla çalışma koşulları iyileşmekte ve istihdam artışı
görülmektedir (Yıldız, 2019: 80). Ekoturizmin yerel halkın yaşamına etki ederek göçü engelleyen,
tersine göçü arttıran, yerel halka istihdam fırsatları doğuran ve yerel halkın refahını yükselten
literatürdeki bazı çalışmalara şu şekilde yer verilebilir.
Nugroho vd. (2016), çalışmalarında Endonezya’da ekoturizm aktiviteleri yoluyla kırsal kalkınmanın
teşvik edilmesini ele almışlardır. Kırsal alanda ekoturizmin gelişmesiyle birlikte sorunların
çözülebileceği ve ekoturizmin bir çıkış yolu sunabileceğini vurgulayan çalışmada, ekoturizmin
sektörler arası ekonomik dönüşümü hızlandırıcı etkisi üzerinde de durulmuştur. Ekoturizmin
çiftçinin refahını arttırdığı ve kırsal alanlarda çevrenin korunmasını desteklediğini savunan
çalışmada, yabancı ve yerli turistlerden gelen ziyaretçi artışlarına dikkat çekilmiştir. Ekoturizmin
olumlu etkilerinin birtakım çabalara bağlı olduğunun dile getirildiği çalışmada bu çabalar; eğitime
önem veren ürünler geliştirmek, turizm hizmetlerini yönetmede girişimciliği geliştirmek, korumacı
bir vizyona kılavuzluk etmek için liderliği güçlendirmek, çevrenin taşıma kapasitesi konusunda
altyapı geliştirmek, ürün ve hizmetler ile hizmet standartlarının geliştirildiği bir öğrenme yeri olarak
aile yanında kalmak ve çevresel değerleri teşvik etmek şeklinde açıklanmıştır.
Hunt vd. (2015), çalışmalarında ekoturizmin ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar doğuruyor mu
sorusuna Kosta Rika’daki Osa Yarımadası Örneği üzerinden cevap aramışlardır. Kosta Rika’nın Osa
Yarımadası’nda yapılan bu çalışma, bu bölgede yapılan ekoturizmin yerel halkın refah düzeyini
yükselttiği, kıymetli kaynaklara ve bilgilere erişimlerini arttırdığı ve yerel olarak diğer ekonomik
sektörlerden ziyade biyolojik çeşitliliği korumayı desteklediği hipotezini test etmektedir. Elde edilen
veriler, ekoturizmin şu anda mevcut olan en iyi istihdam fırsatları sunduğunu, diğer geçim
kaynaklarının kazancını iki katına çıkardığını ve dışsallık yaratan diğer faydaları ortaya koymuştur.
Çalışmaya göre ekoturizm, Osa Yarımadası’ndaki yerel halkın yaşam kalitesinde iyileşmeler
sağlamıştır. Ayrıca ekoturizm, park ve çevreyi korumaya yönelik olarak artan finansal ve davranışsal
destek bağlamında en fazla katkıda bulunan etkinlik olarak saptanmıştır. Yerel halkın ekolojik
pansiyonlardaki mülkiyetinin önem taşıdığı ve yerelden birçok ekoturizm faaliyetinde bulunan
kimselerin kendi işlerini kurmayı planladığı tespit edilmiştir.
K.C. vd. (2015), ele aldıkları çalışmada ekoturizmin Nepal’deki Annapurna Koruma Bölgesi’nde
sosyo-ekonomik kalkınma ve çevrenin korunması üzerindeki rolünü araştırmıştır. Ekoturizmin çevre
koruma, sosyal ve kültürel mirasın korunması, ekonomik gelişme ve geçim kaynaklarının
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iyileştirilmesi üzerindeki etkilerini belirlemek ve ölçmek amacıyla bu çalışma, Ghandruk’ta
gerçekleştirilmiştir. Ekoturizmin, çevrenin korunmasına ve sosyo-ekonomik kalkınmaya yardımcı
olduğu gibi yerel düzeyde istihdam ve girişimciliğin arttırılmasına da katkı sağladığı sonucuna
varılmıştır. Yerel halkın gelir ve harcamalarında artış gözlenmiştir. Ekoturizmde insanların geçim
kaynaklarını arttıran unsurlar arasında katılım, eğitim seviyesi, üretken insan sermayesindeki artış ve
gelirdeki artış gösterilmiştir. Çalışmada, turizm ile ilgili farkındalık oluşturulması, eğitim
programlarının arttırılması ve ziyaretçilerin kalış sürelerini uzatması için strateji geliştirilmesi
önerilmiştir.
Ekoturizm, kırsal kesimde yaşayan yerel halkın katılımını esas alarak istihdam olanakları sağlamakta
ve deneyim yoluyla öğrenmeye sevk eden süreçlere katkı sağlamaktadır. Ayrıca flora ve faunaları
koruyan anlayışıyla ekoturizm, ekosistemdeki biyo-çeşitliliğe de büyük önem atfetmekte ve çevre ile
kalkınma arasında bütünlük sağlayan sürdürülebilir kalkınmanın en önemli araçlarından biri olarak
öne çıkmaktadır (Deviren ve Yıldız, 2016: 331).

2. EKOTURİZMİN ORTAYA ÇIKIŞIVE GELİŞİM SÜRECİ
Ekoturizm insan tarafından en az değişikliğe uğramış alanlarda gerçekleştirilen turizm türüdür
Ekoturizm, doğanın korunmasına ve yerel halkın refah düzeyine doğrudan katkı sunmaktadır.
Ekoturizm; doğanın gözlemlenmesi, doğal koruma alanları, milli parklar ve gelenek ile göreneklerin
değişmeden korunduğu yerel topluluklar üzerine inşa edilmiştir (Andrei vd., 2014: 3).
Tarihsel perspektiften değerlendirildiğinde 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
EcotourismSociety) 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 kavramının içeriği genişleyerek dönüşüme uğramıştır. Bu bağlamda
ekoturizm; çevrenin korunmasını, ekonomik kalkınmayı, sosyal içermeyi (socialinclusion), kültürün
muhafazasını, insan haklarını ve etik meseleleri kapsayan çok boyutlu bir kavram haline gelmiş
olmasına karşın ekoturizm, ilk ortaya çıkış sürecinde kitle turizmine bir cevap olarak olumlu bir
alternatif olarak memnuniyetle karşılanmıştır (Cobbinah, 2015: 179).
Ekoturizmin gelişim ve yönetim sürecinin kontrol edilebilmesi ve yerelin kendi geleceğini
belirlemesinde ziyaretçileri ağırlama eğitim ve öğretiminin üzerinde özenle durulmaktadır.
Tanımlardaki çeşitliliğe karşın ekoturizmi diğer turizm türlerinden ayıran bazı özellikler mevcuttur.
Bu özellikler, şu şekilde ifade edilebilir (Regmi ve Walter, 2016: 51):
-

Doğaya dayalı çekim gücü oluşturması,

-

Turizm faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel sürdürülebilirliği teşvik etmesi,

-

Ziyaretçi deneyimlerinin öğrenmeye ve eğitime odaklı gerçekleşmesi.

Ekoturizm, kısa bir tarihsel geçmişe dayanmasına karşın kalkınma söylemlerinde belirgin bir varlığa
sahiptir ve akademik bir disiplin olarak gelişim göstermektedir. Ekoturizm, doğanın korunması ve
ekonomik kalkınma hedeflerini uzlaştırma vaadiyle gelişmekte olan ülkelerde değerli bir alternatif
turizm türü haline gelmiştir. Ekoturizm, özellikle gelişmekte olan ülkelerde hem koruma hem de
kalkınma hedeflerini bir araya getiren sürdürülebilir bir seçenek olarak kabul görmektedir (Baral,
Stern ve Hammett, 2012: 975).
Ekoturizm, sadece doğal alanlardaki rekreasyonel seyahatleri kapsayan turizm faaliyetleri değil, aynı
zamanda bu seyahatin amaçlanan etkisini de açıklamaktadır. Böylece ekoturizm, geleneksel turizm
türlerinden ayırt edici bir nitelik kazanmaktadır. Ekoturizmin ortaya çıkışıyla birlikte ilk kez, etik
değerler ve olumlu sonuçlar turizm tanımlamasında içselleştirilmiştir (Hunt vd., 2015: 341).
Ekoturizm; biyo-çeşitliliği koruyan, yerel halkın refahını sürdürülebilir kılan, turistler ve turizm
sektörü tarafından sorumlu faaliyetleri kapsayan, küçük ve orta ölçekli turizm işletmelerini teşvik
eden, doğal kaynakların mümkün olan en düşük düzeyde tüketimini gerektiren, özellikle kırsal
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kesimde yerel katılımı, aidiyeti ve iş fırsatlarını vurgulayan ve en önemlisi deneyim yoluyla
öğrenmeyi içeren süreçlere katkı sağlamaktadır (Kiper, 2013).

3. EKOTURİZMİN ETKİLERİVE TERSİNE GÖÇ HAREKETİ
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 kalmayıp
aynı zamanda yerel paydaşların iş birliğini güçlendirir, çevre bilincini arttırır ve tarihi alanlar ile
kültürel zenginlikleri güvence altına almaktadır (Deviren ve Yıldız, 2017).
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için oldukça önem taşıyan ekoturizm; 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 yeni bir gelir kapısı
olmakta ve faydası yerel halk da dahil olmak üzere ilgili bölgedeki tüm katmanlara yayılmaktadır.
Ekoturizm, doğa temelli özelliklerinin yanı sıra toplum temelli yönü açısından istihdam, yerel halkın
katılımı, yöresel ürünler, yerel çekicilikler ve yerel kimlik gibi unsurları öne çıkartmaktadır (Yıldız,
2019: 76).
Şekil 1:Ekoturizmin Gelişiminde Rol Oynayan Unsurlar

Ekoturizm
Ekoturizm
bütünlüğüne saygı
duymak

Yerel katılım

Yerli nüfus için
ekonomik fırsatlar

Ekokalkınma
Kaynak: Barkauskiene ve Snieska, 2013: 452
Farklı kültürler ve farklı ırklardan gelen insanları bir araya getiren ve yerel toplum saygısını arttıran
ekoturizmden elde edilen gelir, yerel halka kazanç sağlamakta ve iş bulmak için yapılan göçleri de
kontrol altında tutmaktadır. Böylece yerel değerler de toplum içinde kalarak devamlılığı
sağlanmaktadır (Kuter ve Ünal, 2009: 153).Ekoturizm gelirlerinin bir kısmı, doğal değerlerin
korunması ve geleneksel kültürlerin yaşatılması amacıyla kullanılmaktadır. Ekoturzim,kırsal
alandaki yaşam koşullarını kolaylaştırabileceği için kırsal alandan kentlere doğru olan göç akımlarını
dengeli bir duruma kavuşmaktadır (Kaypak, 2012: 26).
Göç, “ekonomik, siyasi, ekolojik veya bireysel nedenlerle, bir yerden başka bir yere yapılan ve kısa,
orta veya uzun vadeli geriye dönüş veya sürekli yerleşim hedefi güden coğrafik, toplumsal ve kültürel
bir yer değiştirme hareketi” şeklinde tanımlanmaktadır (Türkoğlu, 2011: 1). Ekoturizm, göçe
etkisiyle bölgenin demografik yapısına doğrudan etki etmektedir. Ekoturizm ile birlikte nüfus
yoğunluğu, artan yönde bir eğilim sergilemektedir. Bu çerçevede ekoturizm gelirinin beklentileri
etkilemesi sonucu, belde nüfusunun artacağı bilinmektedir. Nitekim konut sayıları ve satışları, bu
yönde değerlendirilmektedir. İş olanaklarının artmasına bağlı olarak demografik yapıda hareketlilik
olmakta ve yakın çevreden bölgeye göç söz konusu olabilmektedir (Yıldız, 2019: 98).Nüfus ve göç,
özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için oldukça önem taşıyan bir konuyu
oluşturmaktadır. Kırdan kente göçün önüne geçilebildiği ve tersine göçün görüldüğü coğrafyalarda,
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sürdürülebilir bir nüfus seviyesinin garanti altına alınmasından söz edilebilmektedir (Yıldız, 2019:
184).
Tersine göç, “göç edilen şehir/ülkeden belirli bir zaman sonra aynı mekâna dönüş
hareketini”anlatmaktadır. Bireylerinyaşadıkları şehirden farklı bir mekânda, en az bir sene
geçirdikten sonra tekrar terk ettikleri şehirlerine kesin dönüş yapmaları şeklinde tanımlanabilir
(Kepenek ve Uğuzman, 2018: 16). Kırsal kesimden kente doğru gerçekleşen göç hareketi, ekoturizm
faaliyetlerinin görüldüğü bölgelerde tersine bir seyir izlemeye başlamıştır. Ekoturizm
destinasyonlarında ekonomik canlılık görülmesi bu eğilime yön verirken kentteki sıkışmışlık ve
keşmekeşten uzaklaşma ihtiyacı, sosyo-kültürel faaliyetlerin ekoturizm yoluyla hayata geçirilmesi,
yöresel ürünlerin, yerel değerlerin ve festival gibi etkinliklerin gerçekleşmesi, tersine göçü tetikleyen
unsurlar olarak öne çıkmıştır. Tersine göçü ve kadın girişimciliğini arttıran ekoturizm, yeni bir
girişimcilik iklimine zemin hazırlamaktadır. Böylece yeni istihdam alanları ortaya çıkmaktadır.

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Çalışmanın amacı, ekoturizmde tersine göç hareketinin istihdam üzerindeki etkilerini incelemektir.
Muğla ilinin Fethiye ilçesi, araştırma evreni olarak seçilmiştir. Muğla’da tersine göçü etkileyen
turizmden daha güçlü bir unsur bulunmaması ve Fethiye’nin ekoturizme elverişli yapısı, çalışmanın
önemini ortaya koymaktadır.
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.
Çalışmada yerel halk ve ekoturizm işletmeleriyle yarı-yapılandırılmış formda görüşmeler
gerçekleştirilerek ekoturizmde tersine göç hareketinin istihdam üzerindeki etkilerini
değerlendirilmiştir.
1 Mart-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında yürütülen çalışma kapsamında 8 katılımcı ile
görüşülmüştür. Söz konusu 8 katılımcı arasından 3 tanesi ekoturizm işletmeciliği
yaparken,katılımcılardan 5 tanesi de ekoturizm içerisinde yer almayan yerel halkı temsil etmektedir.
Her bir görüşme, yaklaşık 20 dakika ile 90 dakika aralığında gerçekleşmiştir. Görüşme esnasında
katılımcılara yöneltilen soruların dışında konu ile ilgili görüşlerini ifade etmelerine ve genel bir
değerlendirme yapmalarına olanak tanınmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayda alınmış, daha
sonra çözümlenerek metne dönüştürülmüştür. Katılımcıların demografik bilgileri, çalışmanın
bulgular ve tartışma bölümünde gösterilmiştir. Bu bağlamda, ekoturizme bağlı tersine göç
hareketinin istihdamı ne düzeyde etkilediğine ilişkin bulgular elde edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu
etkiler, ekoturizm işletmeleri ve yerel halk bağlamında temel araştırma sorularıyla
değerlendirilmiştir.
Bu çalışmanın temel araştırma soruları şu şekilde sıralanabilir:
1. Ekoturizm ile birlikte nüfus yoğunluğu ve tersine göç hakkında düşünceleriniz nelerdir?
2. Göç hareketlerinin, bölgenin kültürel yapısına etkileri hakkında düşünceleriniz nelerdir?
3. Ekoturizmin yoksulluk, istihdam, işsizlik ve girişimcilik kültürüne etkisi hakkında ne
düşünüyorsunuz?
4. Ekoturizmin, az gelişmişlik sorununa ve kır-kent ayrımına etkisi hakkında ne
düşünüyorsunuz?
5. Ekoturizm bireylerin yaşam memnuniyetine, mutluluğuna ve kendini iyi hissetmesine etki
ederek insanların refahını etkilemekte midir?
6. Ekoturizmin gelir dağılımı eşitsizliğine, cinsiyet eşitsizliğine ve kuşaklararası eşitsizliğe
etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Araştırmaya konu olan işletme sayısının azlığı ve yerel halk bağlamında da konunun keşfedici bir
çalışma olması, veri toplama yöntemini şekillendirmiştir. Ayrıca temel araştırma soruları, sadece
doğrudan değil aynı zamanda tersine göçü dolaylı etkileyen gerekçeler üzerine temellendirilmiştir.
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5. BULGULAR ve TARTIŞMA
Tablo 1’de katılımcılara ilişkin demografik bilgiler gösterilmektedir.
Tablo 1: Katılımcılara Ait Kişisel Bilgiler
Yaş

Medeni
Durum

Cinsiyet

Eğitim
(Mezuniyet
Durumu)

Meslek

K1

70

Evli

Erkek

Lisans

Mimar

K2

35

Bekar

Erkek

Lisans

Turizmci

K3

33

Bekar

Erkek

Lisans

Turizmci

K4

27

Bekar

Erkek

Lisans

Turist Rehberi

K5

30

Bekar

Kadın

Lisans

Rusça Öğretmeni

K6

55

Evli

Erkek

Lise

Tarımsal Üretici

K7

71

Evli

Erkek

Doktora

Emekli Öğretim Üyesi

K8

20

Bekar

Erkek

Öğrenci

-

Katılımcı

Katılımcıların yaş ortalamaları, 43’e (42.6) denk düşmektedir. Eğitim düzeyleri göz önüne
alındığında, katılımcıların genel itibariyle üniversite mezunu olduğu gözlemlenmektedir.
Katılımların cinsiyet dağılımında erkeklerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Fethiye’nin turizm
beldesi olmasına bağlı olarak katılımcılar, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde turizmden getiri
sağlamaktadırlar. Çalışmada konuya hakimiyeti ve farkındalığı yüksek bireylerin, katılımcı olarak
seçilmesine özen gösterilmiştir.
Ekoturizmin yerel halkın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini arttırıcı yönde etkilediği görülmüştür.
Ekoturizm faaliyetlerinde yer alan insanların doğa ile olan ilişkileri, beşeri ilişkileri ve diğer canlılar
ile olan ilişkileri gelişmektedir. Yerel halkın bilgi düzeyi, bu yönde geliştikçe az gelişmişlik de
ortadan kalkmaktadır.
“…Ekoturizm içerisinde yer alan insanın bilgisi de gelişiyor. Gelişmek zorunda. Doğa ile olan
ilişkileri gelişiyor, insani ilişkileri gelişiyor, diğer canlılarla ilişkileri gelişiyor. Yani dolayısıyla bu
iş başlı başına bir olay yani. Geliştikçe, azgelişmişlik de ortadan kalkacaktır...”
Ekoturizm, kırsal alanlarda boş zaman ve işsizlik gibi temel problemlere bir çözüm getirmektedir.
Ekoturizm, tüketen bir toplum yapısı yerine üreten bir toplum yapısı sunmaktadır. Dolayısıyla
üretilen ürünün zahmetine değen bir gelir kapısı yaratan ekoturizm, üreticiyi yaptığı işten zevk alır
hale getirerek yoksulluktan kurtarmaktadır.
“...Yoksulluğu niye giderebilir? Dediğim gibi insanlara iş alanı yaratarak, ürününü
değerlendirerek... Hatta o kadar ki hiç kullanmadığı evini de pansiyon yaparak, otel yaparak ona
gelir getirir...”
Ekoturizm, kırsaldaki atıl birçok unsuru ekonomik sürece dahil ederek yoksullaşmanın önüne
geçmektedir. İstihdam alanı yaratarak üretilen ürünü değerli kılan ekoturizm, az gelişmişliği ortadan
kaldırmada bir alternatif değil, ihtiyaç olarak kendini göstermektedir.
“...Hiç önemi olmayan bu ev bile ekoturizmle birlikte bi önem arz ediyor. Daha fazla önem kazanıyo
ve insanlar hani kentleşmeden çok o kırdaki doğal yaşamı daha fazla tercih ediyo...”
İnsandan beslenen ve insana geri bildirimi olan eşsiz alternatif turizm türü olarak ekoturizm, özellikle
turistik popüler merkezlerden uzaktaki kırsal kesimlerde gerçekleştiğinde, gelir dağılımı eşitsizliğini
azalttığı görülmektedir.
“...Biraz daha denizden uzak ya da turistik merkezlerden, popüler destinasyonlardan uzak yerlerde
yapılabilmesi açısından aslında gelir dağılımı eşitsizliğine şey olarak bölgesel olarak bir şey
yaratıyor aslında. Olumlu bir etkisi olabiliyor...”
Ekoturizm, doğası itibariyle kuşaklarlar arası eşitsizliği doğrudan etkileyen bir alternatif turizm
türüdür. Bu bağlamda ekoturizm, sonraki kuşaklara çevresel ve kültürel miraslar bırakılmasında etkin
bir role sahiptir.
“...Bizden sonraki kuşakların hem kültürel olarak da bizden sonraki kuşakların bu kültürü tam olarak
kaybetmeden görebilme şansı oluyo. Hem de böylelikle yani ekoturizm yaparak burda doğaya hiç
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zarar vermeden daha fazla da doğayı desteklemek hani ayakta tutmak amaçlı bi uğraşımız savaşımız
oluyo. Ondan dolayı yani kuşaklararası eşitsizliği ortadan kaldıran bir etkisi var ekoturizmin
diyebilirim…”
Ekoturizm, kadınların ekonomik özgürlüklerini sahiplenmesine vesile olarak cinsiyet eşitsizliğini de
iyileştirmektedir.
“...Saat boşluğu olan bayanlar artık kendi de para kazanabileceğini, ailesine yardım edebileceğini,
bir evladına daha açık fikirler sunabileceği hale getirme faydası vardır...”
Ekolojik turizme yönelik eğitici ve öğretici bir altyapıdan yoksun kalınması, ekoturizmin bölgedeki
gerçek ekonomik değerini bulamamasına yol açmaktadır. Buna karşın, ekoturizme ilişkin tarım ve
turizm arasındaki ilişkinin kurulup ekoturizmin gelişmesinde bir uyanış söz konusudur.
“...Bir bilinç oluşmakta artık halkta. Bu bölge çünkü turizmle birlikte aynı zamanda tarım bölgesi.
Dolayısıyla bu tarımda işte ilaçların kullanımı, organik gübrelerin kullanımı, suni gübrelerin
azaltılması gibi alanlarda halkta bir bilinçlenme yarattı ama yavaş...”
Ekoturizm, sadece göçü engellemekle kalmamakta aynı zamanda insanların yaşadıkları yerde,
geleceğe güvenle bakabileceği bir ortamı tesis etmektedir.
“...Ekoturizmin en önemli şeyi de göçü engellemekte. Yerinde kalıp, yerinde mutlu olması geleceğe
güvenle bakabilmesi, sürdürülebilir olması. Yani ekoturizmin de amacı o zaten...”
Ekoturizm, bölgede tersine göç hareketini hızlandıran bir etki doğurmaktadır.
“...Yani tersine göç oluyor. Yani tersine göç var ve genelde de aslında bu tersine göç, işte ekoturizmle
ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor birçok yerde örneği var ama bunun sebebi ekoturizm olduğu için
mi insanlar tersine göç ediyor yoksa tersine göç zaten etmesi için zaten bir sürü dinamik var büyük
şehirlerde hani işinden memnun değil, işte bir sürü başka sıkıntılar var ve göç ettiğinde de orda
çözüm olarak ekoturizmi mi düşünüyor o kısmı başka bir konu. Ama tersine göç kesin var. Tersine
göç eden insanların da ekoturizmle uğraşma oranı yüksek...”
Ekoturizmin uzun dönem etkilerini görebilmek ve insanların mutluluğundan kalıcı olarak söz
edebilmek için ekonomik sürdürülebilirliğin bölgede yerleştirilmesi, kaçınılmaz görülmektedir.
Çünkü ekonomik sürdürülebilirliğe ilişkin etkiler gözlendikten sonra sırasıyla sosyo-kültürel ve
çevresel etkiler öncelik kazanabilmektedir.

6. SONUÇLAR
Kadın girişimciliğini kıymetli hale getiren ekoturizm, hem bölgede kadın emeğine ticari bir değer
kazandırmakta hem de göçün önüne geçerek istihdam alanı yaratmaktadır. Böylece ekoturizm,
Türkiye’nin en büyük sorunları arasında yer alan işsizlik ve genç işsizliği hafifletici rol
oynamaktadır. Fethiye için de benzer bir durum söz konusudur. Ekoturizm, istihdam alanları
doğurarak işsizliği önleyici bir etkiye sahip olmasının yanı sıra kadın girişimciliğini de
desteklemektedir. Böylece girişimcilik kültürü gelişmekte ve yerel halkın açık fikirler sunabileceği
bir ortam söz konusu olmaktadır. Muğla’da tersine göçü etkileyen turizmden daha güçlü bir unsur
bulunmamaktadır. Bu turizm şeklinin de ekoturizm olması, mevcut kaynakların sonraki nesillere
aktarılması bağlamında büyük önem taşımaktadır. Tüm bu gelişmeler, gelir dağılımını iyileştirici,
cinsiyet eşitsizliğini azaltıcı ve kuşaklararası eşitsizliği hafifletici etkiler doğurmaktadır.
Buna karşın Fethiye kırsalındaki insanda, kentli ve yatırımcı girişimci bilgisi yeterince güçlü
olmadığından yapılan ekoturizm faaliyeti potansiyelinin altında sonuçlara yol açabilmektedir.
Ekoturizmin, refah düzeyini arttıran ve tersine göç yaratarak istihdam doğuran etkilerinden hareketle
girişimcilik kültürü ve yaşam kalitesi arasında bağlantılar ön olana çıkarılmalıdır. Ekoturizm
girişimciliğinin toplum temelli turizm açısından ele alınarak mülk sahibi yerli girişimcilerin maliyet
avantajını kullanmasına olanak tanıyan özendirici politikalara yer verilmesi öncelikli konular
arasında yer almaktadır. Yerel yerel halkı, ekoturizm girişimcisi olmaya sevk etmek adına
ekoturizmin özüne uygun küçük ölçekli girişimlere de tıpkı kıyı turizmi yapan büyük ölçekli
girişimlere olduğu gibi benzer teşviklerin verilmesi, belirleyici etkilere sahiptir.
Ekoturizmin az gelişmiş kırsal bölgelerde ortaya çıkmasına rağmen ekoturizm varlığını sürdürmek
adına gelişmiş bir kültürel iklime ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda, üniversite başta olmak üzere
yerel yönetimi, sivil toplum kuruluşlarını ve bölgenin önde gelenlerini içine alan çok katmanlı bir
tabaka oluşturulup yönetişim anlayışıyla politika zemini oluşturulması, büyük önem taşımaktadır.
Ekoturizm, az gelişmişlik sorunu ve kır-kent ayrımına tek reçete gibi görülmeyerek ekoturizmin
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bölgeye kazandırdığı farkındalık üzerine projeler üreten ve geliştiren kültürel platformlar ile danışma
ofislerinin tesis edilmesi bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ekoturizm, yalnızca alternatif turizm türünden ibaret bir faaliyet olarak yorumlanmamaktadır.
Ekoturizm bir kültür düzeyini ve yaşam felsefesini yansıtmaktadır. Ekoturizmin bölgede tersine göçü
ve istihdamı etkilemesi, eğitim ve kültürel yönden içselleştirilmesine bağlı olarak gerçekleşmektedir.
Ekoturizminbölgede ekonomik kalkınmayı yoksulluk, eşitlik ve refah gibi ekonomik boyutlar
açısından oldukça etkilediği görülmektedir. Sosyo-kültürel ve çevresel açıdan ekoturizm, ekonomik
yönden sürdürülebilir bir yapı kurulması halinde bölgede işlevsellik kazanabilmektedir.

KAYNAKLAR
ANDREI, D.R., Gogonea, R.M., Chiritescu, V., Sztruten, G. ve Busuioc, F.M. (2014). “Ecotourism
as
a
ViableAlternativeforEconomic
Development
of
RomanianRural
Communities”,BulletinUASVMAgriculture, 71 (1), ss.1-7.
BARAL, N., Stern, M.J. ve Hammett, A.L. (2012). “Developing a ScaleforEvaluating
Ecotourism
byVisitors: a Study in theAnnapurnaConservationArea, Nepal”,
Journal of Sustainable Tourism, 20 (7), ss.975–989.
BARKAUSKIENE, K. ve Snieska V. (2013). “Ecotourism as an IntegralPart of Sustainable
Tourism Development”,Ecotourismand Management, 18 (3), ss.449-457.
COBBINAH, P.B. (2015). “ContextualisingtheMeaning of Ecotourism”,Tourism Management
Perspectives, (16), ss.179-189.
DAS, D. ve Hussain, I. (2016). “Doesecotourismaffecteconomicwelfare? Evidencefrom
KazirangaNational Park, India”,Journal of Ecotourism, 15 (3), ss.241–260.
DEVİREN, N.V. ve Yıldız, O. (2016). “Sürdürülebilir KalkınmaÇerçevesinde Ülke
Deneyimleriyle Ekoturizm Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, 17. Ulusal Turizm
Kongresi, Bodrum, Muğla, ss.322-332.
DEVİREN, N.V. ve Yıldız, O. (2017). “Ekoturizm Girişimciliğinin Toplum Temelli Turizm
AçısındanDeğerlendirilmesi: Muğla Karabağlar Yaylası Örneği”, III. Uluslararası
Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Fethiye, Muğla, ss. 623-634.
HUNT, C.A., Durham, W.H., Driscoll, L. ve Honey, M. (2015). “Can Ecotourism Deliver Real
Economic, SocialandEnvironmentalBenefits? A Study of theOsaPeninsula, Costa
Rica”, Journal of SustainableTourism, (23) 3, ss.339-357.
K.C. A., Rijal, K. ve Sapkota, R.P. (2015). “Role of Ecotourism in EnvironmentalConservation
andSocioeconomic
Development
in
AnnapurnaConservationArea,
Nepal”,
International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 22 (3), ss.251-258.
KAYPAK, Ş. (2012). “Ekolojik Turizm ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma”, Karamanoğlu
MehmetbeyÜniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), ss.11-29.
KİPER, T. (2013). “Role of Ecotourism in Sustainable Development”, (Ed.) Özyavuz, Advances
in Landscape Architecture (ss.773-802). Rijeka, Crotia: InTechPublished
KEPENEK, E.B. ve Uğuzman, T. (2018). “Haydi Köyümüze Geri Dönelim! Tersine Göçün
Sosyo-Ekonomik Etkileri: Yeniyol Köyü Örneği”, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi,
Sayı: 40/2, ss.11-36.
KUTER, N. ve Ünal, H.E. (2009), “Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel,
EkonomikveSosyo-Kültürel Etkileri”, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,
9 (2), ss.146-156.
NUGROHO, I., Pramukanto, F.H., Negara, P.D., Purnomowati, W. ve Wulandari, W. (2016).
“PromotingtheRural Development throughtheEcotourismActivities in Indonesia”,
AmericanJournal of Tourism Management, 5 (1), ss.9-18.
REGMI, K.D. ve Walter, P.G. (2016). “Conceptualising Host Learning in Community-Based
EcotourismHomestays”,Journal of Ecotourism, 15 (1), ss.51–63.
TÜRKOĞLU, K. (2011). “Turizm Sektöründe İstihdam İmkanlarının Göç Üzerindeki Etkileri:
Fethiye Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
YILDIZ, O. (2019). “Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Ekoturizmin Muğla İlinin
Ekonomik Kalkınmasına Etkileri”, Doktora Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,
Muğla

366

IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 October 2019 Bodrum / MUĞLA / TURKEY

GENÇLERİN GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
EXPLORING OF FACTORS AFFECTING THE ENTREPRENEURAL
INTENTION OF YOUNG PEOPLE
Aydın KAYABAŞI1,

Hakan KIRACI2

ABSTRACT
Entrepreneurship is an important field that is growing in popularity all around the world and is being
tried to be developed and promoted in various aspects. Therefore, it is very important to identify the
factors that affect the intention of entrepreneurship and to encourage entrepreneurship by focusing
on these factors. The necessary economic results such as increasing economic development and
welfare of countries and increasing employment can only be achieved through investments in
entrepreneurship. The aim of this study is to analyze the factors affecting the entrepreneurial intention
of young people in terms of planned behavior theory and psychological characteristics. In this
context, psychological characteristics such as focus of control, risk-taking tendency, self-confidence,
need to achieve, tolerance to uncertainty and innovativeness are examined. On the basis of planned
behavior theory, personal attitude towards behavior, subjective norm and perceived behavioral
control variables are discussed. The study was structured with a causal screening model and
structured questionnaire method was used to collect data. University students were selected as the
research unit, univariate and multivariate statistical methods were used to analyze the data and,
structural equation model was used to test the relationships between variables.
Keywords: Entrepreneurship, young people, planned behavior theory, psychological characteristics.
ÖZET
Ülkelerin kalkınma, refahının düzeylerinin yükselmesi ve istihdamın arttırılması gibi ihtiyaç duyulan
ekonomik sonuçlar ancak girişimciliğe yapılacak yatırımlarla sağlanabilmektedir. Girişimcilik tüm
dünyada popülaritesi artan ve çeşitli açılardan geliştirilmeye ve teşvik edilmeye çalışılan önemli bir
alandır. Dolayısıyla girişimcilik niyetinin etkileyen unsurların belirlenmesi ve bu unsurlar üzerine
odaklanılarak girişimciliğin cesaretlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, gençlerin
girişimcilik niyetini etkileyen faktörlerin analizini planlı davranış teorisi ve psikolojik özellikler
ekseninde analizini yapmaktır. Bu çerçevede, psikolojik özellikler olan denetim odağı, risk alma
eğilimi, özgüven, başarma ihtiyacı, belirsizliğe karşı tolerans ve yenilikçilik özellikleri
incelenmektedir. Planlı davranış teorisi ekseninde ise, davranışa yönelik kişisel tutum, sübjektif norm
ve algılanan davranışsal kontrol değişkenleri ele alınmaktadır. Çalışma nedensel tarama modeli ile
yapılandırılmıştır. Verilerin toplanmasında yapılandırılmış anket yönteminden yararlanılmıştır.
Üniversite öğrencileri araştırma birimi olarak seçilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde tek ve çok
değişkenli istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin test edilmesinde yapısal
eşitlik modelinden yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, gençler, planlı davranış teorisi, psikolojik özellikler.
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1.GİRİŞ
Girişimcilik, ekonomik kalkınma ve refahın yükseltilmesine yönelik katkılarının yanında insan
yaşamının kalitesini arttıran ve toplumsal açıdan çeşitli yararlara sahip önemli bir faktördür
(Campbell, 2012; Yusof, Sandhu & Jain 2007; Buli & Yesuf, 2015;). Literatürel olarak
incelendiğinde, girişimciliğin örgüt içi girişimcilik ve bağımsız girişimcilik olarak iki farklı boyutta
ele alındığı görülmektedir (Tabak, Erkuş ve Meydan, 2010:60). Bu doğrultuda, girişimciliğin ne
anlama geldiği ve girişimcilerin neler yaptıklarına yönelik açıklamalarda görüş birliği sağlanmış
olmasa da girişimcilerin belirli özelliklerine göre açıklamalar yapılmaya çalışılmaktadır
(Cunningham & Lischeron, 1991; Koh, 1996). Girişimcilik kavramının, sahip olduğu fonksiyonların
ve sürecin anahtarlarının daha iyi anlaşılmasına yönelik altı farklı okulun görüşleri bulunmaktadır.
Söz konusu görüşler kısaca açıklanacak olursa (Cunningham & Lischeron, 1991), harika insan okulu,
(great person school) girişimciliğin sezgisel yetenekleri, özellikleri ve içgüdülerine; psikolojik
özellikler okulu (psychological characteristics school), girişimcilerin kendilerini yönlendiren eşsiz
değerleri, tutumları ve ihtiyaçlarına; klasik okul (classical school) yeniliğe; yönetim okulu
(management school) organizasyon, sahiplik, yönetim ve riski öngörmeye; liderlik okulu (leadership
school), kendi tarzlarını insanların ihtiyaçlarına adapte edebilme yeteneğine; içgirişimcilik okulu,
yaratıcı, pazarlanabilir ve hizmetleri geliştiren birimleri geliştirebilme yeteneklerine odaklı olarak
kavramı açıklamaya çalışmaktadır.
Girişimciliğin ekonomik gelişme ve refah (Samydevan, 2015) ve sosyal etkisinin farkındalığının
artmasıyla birlikte girişimcilik niyetini etkileyen faktörler üzerine çeşitli araştırmalar yürütülmüştür.
Kısaca değinilecek olursa, psikolojik özellikler (Anabela et. al., 2013), planlı davranış teorisi
ekseninde psikolojik, demografik ve davranışsal faktörler (Marques et.al., 2012), bireysel ve çevresel
faktörler (Sesen, 2013), kişisel özellikler ve kariyer uyumluluğu (Woo, 2018), girişimci özellikleri
(Koh, 1996), insan sermayesi, planlı davranış teorisi ekseninde demografik özellikler (Linan & Chen,
2009), demografik özellikler ve girişimcilik özellikleri (Saha & Saha, 2014) girişimcilik niyeti
üzerine etkili faktörler olarak ele alınmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, psikolojik özellikler
ile planlı davranış teorisi çerçevesinde ele alınan değişkenlerin girişimcilik niyetine etkisini
incelemektir. Bu amaç çizgisinde, psikolojik özellikler olarak ifade edilen kontrol odağı, risk alma
eğilimi, özgüven, başarma ihtiyacı, belirsizliğe karşı tolerans ve yenilikçilik özelliklerinin yanısıra
algılanan tutum, sübjektif norm ve algılanan davranışsal kontrolün girişimcilik niyeti üzerine etkisine
yönelik model test edilecektir.

2.TEORİK YAPI VE HİPOTEZLER
Bu başlık altında, girişimcilerin psikolojik özellikleri ve planlı davranış teorisi ekseninde davranışa
yönelik kişisel tutum, sübjektif norm ve algılanan davranışsal kontrol değişkenlerinin girişimcilik
niyeti üzerindeki etkilerini ölçmek üzere yapılan çalışmanın teorik yapısı açıklanmakta ve
araştırmanın hipotezleri verilmektedir.

2.1. Psikolojik Özellikler ve Psikolojik Özelliklerin Boyutları
Bu çalışma, Cunningham ve Lischeron (1991’un çalışmasında açıklanan psikolojik özellikler okulu
görüşüne göre (psychological characteristics school) girişimcilerin kendilerini yönlendiren eşsiz
değerleri, tutumları ve ihtiyaçlarına odaklı girişimciliğe yönelik açıklamalarda bulunan teoriye
adapte edilmektedir. Psikolojik teorilerde, analiz düzeyi bireyseldir. Bu teorilerde girişimciliği
tanımlayan kişisel özelliklere vurgu yapılmaktadır (Simpeh, 2011). Bu kapsamda, kontrol odağı, risk
alma eğilimi, özgüven, başarma ihtiyacı, belirsizliğe karşı tolerans ve yenilikçilik unsurları ele
alınmaktadır.
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2.1.1. Denetim Odağı
İnsanların yaşadıkları olayların nedenlerine ilişkin inançları, sosyal ve çalışma hayatlarında önemli
sonuçlara neden olmaktadır. Dolayısıyla karşılaşılan her türlü olayı (olumlu/olumsuz) bazı insanlar
kendilerinin kontrol sahibi olduklarını, diğerlerinin ise kader ve şansın asıl belirleyici olduklarını
düşünmektedir. Söz konusu düşünce farklılığı, olayları kontrol edebildiklerini düşünenleri başarıya
ulaştırırken, şans ve kadere dayandıranların başarısızlık ve psikolojik sorunlarla karşılaşmalarına
neden olmaktadır (Küçükkaragöz, Akay ve Canbulat, 2013). Kontrol odağı, başarını kendi
davranışlarına dayalı olduğuna yönelik inanma düzeyini ifade eden bir kavramdır. Bireyler
başarılarını, şans ya da diğer kişilerin katkılarından ziyade kendi yetenek ve eylemlerinin bir sonucu
olarak görme eğilimindedir (Anabela vd., 2013). Girişimcilik başarısı ve girişimcilik niyeti ile
kontrol odağı arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik çeşitli amprik çalışmalar bulunmaktadır
(Anabela vd., 2013; Marques vd., 2012; Sesen, 2013; Woo, 2018; Koh, 1996). Bu çalışma
kapsamında test edilecek araştırma hipotezi ise şudur:
H1: Kontrol odağı, girişimcilik niyetini etkilemektedir.

2.1.2. Risk Alma Eğilimi
Hesaplanmış risk almak, girişimcilikte en son yaklaşım olarak görülmektedir. Risk alma eğilimi
başarı ya da başarısızlığa neden olabilir. Risklere dayanabilen kişiler, girişimcilik niyetine sahip
olabilir ve kendi işyerlerini kurma konusunda başarılı olabilir (Karabulut, 2016). Girişimciliği
kariyer olarak seçme kararı, mesleğe ilişkin birkaç sorgulanabilir karar verme koşulunun bir sonucu
olarak artan potansiyel risk seviyesinin bir göstergesidir. Riskler coşkuyla ve zihinsel yönleriyle
tanımlanan parayla ilgili, kariyer ve aileden kaynaklanabilir (Yasir vd., 2019). Bu özellik bireyin
karar verme senaryosunda bir şans elde etmeye yönelik istekliliğidir. Girişimcilerin diğerlerinden
daha yüksek risk alma eğilimi gösterdikleri ifade edilebilmektedir. Bununla birlikte belirsizlikler
karşısında daya dayanıklı olduklarına inanılmaktadır (Yukongdi ve Lopa, 2017). Bu çalışma
kapsamında test edilecek araştırma hipotezi ise şudur:
H2: Risk alma eğilimi, girişimcilik niyetini etkilemektedir.

2.1.3. Özgüven – Özyeterlilik
Bandura (1977), algılanan özyeterlilik bir davranışsal yapının seçiminde etkili olduğu ifade
edilmektedir. Sosyal öğrenme teorisinde özyeterlilik, doğrudan ve dolaylı deneyimlerle çeşitli bilgi
kaynaklarından ortaya çıkan bir unsur olarak kavramsallaştırılmıştır. Bireyin yetkinlik beklentileri,
ne kadar çaba harcayacağını ve sorunlarla karşılaşıldığında ne kadar ısrarcı olunacağını
belirlemektedir. Güçlü bir özyeterlilik algısı, daha fazla çaba gösterilmesine neden olabilmektedir
(Bandura, 1977). Tanımsal olarak özyeterlilik, bir bireyin belirli bir işi başarabilmesine yönelik
kendisine inancı olarak ifade edilmektedir (Sesen, 2013). Girişimcilik konusunda gerekli ve önemli
bir diğer özellik olarak özgüven belirtilmektedir (Koh, 1996). Girişimcilerin standart (Anabela vd.,
2013) ve gerekli bir karakteristik özelliğidir (Samydevan vd., 2015). Bu çalışma kapsamında test
edilecek araştırma hipotezi ise şudur:
H3: Özgüven ve özyeterlilik, girişimcilik niyetini etkilemektedir.

2.1.4 Başarma İhtiyacı
Bir faaliyetin amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinde itici bir içsel güç olarak başarma
ihtiyacı ifade edilebilir. Başarma ihtiyacı yüksek olan bireylerin, başarılı olmak için gerekli
motivasyona sahip olmaları gerekli çalışma potansiyelini göstermeleri açısından önemlidir. Aynı
zamanda, böylesi bir güçlü motivasyona sahip olmaları davranışlarının sonuçlarını kabullenme ve
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sorun çözebilme açısından sorumlulukla işe yaklaşmalarına neden olabilmektedir (Özdemir, Saygılı
ve Yıldırım, 2016). Böylece, daha planlı, özverili, gerekli işlem ve adımlar konusunda daha dikkatli
özellikler sergilemeleri ile risklere karşı daha dayanıklı olabileceklerdir. Bu çalışma kapsamında test
edilecek araştırma hipotezi ise şudur:
H4: Başarma ihtiyacı, girişimcilik niyetini etkilemektedir.

2.1.5 Belirsizliğe Karşı Tolerans
Bir karara ulaşmak ya da bir durumu yapılandırmak için yeterli bilgi olmadığında, belirsiz bir
durumun var olduğu söylenir (Samydevan vd., 2015). Bireylerin belirsiz durumları algılama ve
bilgileri düzenleme yolları, belirsizliklere karşı dayanıklılıklarını yansıtmaktadır. Bireylerin yüksek
belirsizlik duyarlılığı seviyelerine sahip olmaları, zorlu belirsiz durumları göz önünde bulundurmak,
yüksek bir performans sergilemek ve öngörülemeyen durumların üstesinden gelmek için yüksek çaba
gösterdikleri söylenebilir (Anabela vd., 2013). Bu çalışma kapsamında test edilecek araştırma
hipotezi ise şudur:
H5: Belirsizliğe karşı tolerans, girişimcilik niyetini etkilemektedir.

2.1.6 Yenilikçilik
Girişimciler açısından bir anahtar rolü gören unsurlardan biri de yenilikçi tutumdur. Yenilikçi tutum,
girişimcilerin iş fikirlerini potansiyel iş fırsatlarına dönüştürmelerine destek olmaktadır. Benzer
şekilde yenilikçilik davranışı, bireylerin yaratıcı ve değerli ürün ve hizmetler üretmelerine yardımcı
olmaktadır (Yasir vd., 2019). Aslında girişimciliğin doğasında da söz konusu yenilikçi tutum
bulunmaktadır. Bu nedenle, girişimci yeniliğe açık ve yaratıcı bir özelliğe sahip olmalıdır (Şahin,
Karadağ ve Tuncer, 2019). Nitekim bazı kültürlerde, girişimciler yenilik ve yaratıcılığın bir sembolü
olarak görülmektedir (Yukongdi ve Lopa, 2017). Bu çalışma kapsamında test edilecek araştırma
hipotezi ise şudur:
H6: Yenilikçilik, girişimcilik niyetini etkilemektedir.

2.2. Planlı Davranış Teorisi ve Alt Boyutları
Planlı davranış teorisi, herhangi bir davranışa yönelik niyeti gözlemleyerek planlanmış bir davranışı
tahmin etmede kullanılan (iyi) modellerden biridir. Bu teori; diğer modellere göre, kendi işini kurma
arzusu ve tercihlerdeki bireysel farklılıkların açıklanmasında bireysel ve sosyal faktörleri birlikte ele
alarak yüksek bir esneklik sağlamaktadır (Buli ve Yesuf, 2015). Planlı davranış teorisine göre,
insanlar kendi niyetlerine ve davranış üzerindeki kontrol algılarına göre hareket ederler (Ajzen,
2001). Planlı davranış teorisi, bireysel davranış çalışmaları ve niyet ile eylem arasında kısa bir
zamanlı bir geçiş sürecinde uygulanabilir. Bu öncül temelinde, planlı davranış teorisi bir şirket
kurmaya yol açan zihinsel süreci açıklamak için sık sık konumlandırılmıştır (Marques, 2012). Planlı
davranış teorisine göre girişimcilik niyeti, kişinin söz konusu girişimcilik davranışını
gerçekleştirmek için harcayacağı çabayı göstermektedir. Böylelikle, teori davranışı etkileyen üç
motivasyon faktörünü veya öncülleri ele alarak açıklama yapmaktadır (Ajzen, 1991; Liñán, 2004).
İlgili faktörler, kişisel tutum, sübjektif norm ve algılanan davranışsal kontrol olarak ifade
edilmektedir. Kişisel tutum, bireyin girişimci olma konusunda olumlu ya da olumsuz kişisel
değerleme derecesini ifade etmektedir. Sübjektif norm, girişimciliğe ilişkin davranışların yapılması
ya da yapılmamasına yönelik sosyal baskı ölçen bir faktördür. Özellikle referans insanların girişimci
olma ya da olmama kararını onaylamalarına yönelik algı olarak da ifade edilebilmektedir. Son olarak,
algılanan davranışsal kontrol girişimciliğin kolaylığı ya da zorluğuna yönelik algı olarak
tanımlanmaktadır (Liñán & Chen, 2009).
H7: Kişisel tutum, girişimcilik niyetini etkilemektedir.
H8: Subjektif norm, girişimcilik niyetini etkilemektedir.
H9: Algılanan davranışsal kontrol, girişimcilik niyetini etkilemektedir.
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2.3. Girişimcilik Niyeti
İnsan diğer varlıklardan, düşünme ve yargılama, kararlar alma ve mantıklı ilişkiler kurabilerek
yargılayıcı görüş sunma gibi yetenekleriyle ayrılmaktadır. İnsanoğlu tercihleri söz konusu olduğunda
genetik olarak da farklılık gösterme eğilimindedir. Bazı unsurlar demotivasyon oluştururken bazıları
da cazip gelmektedir. Motivasyon oluşturan ya da oluşturmayan çeşitli unsurlara yönelik negatif ya
da pozitif yaklaşımlar yaygın olarak niyet şeklinde ifade edilmektedir. Amaç, bir bireyin bir eylemi
veya bir dizi eylemi gerçekleştirme konusundaki belirgin eğilimidir. Davranışı yönlendiren bilinçli
düşüncenin bir sonucudur (Uddin ve Bose, 2012). Niyet davranışın önemli bir tahminleyicisi
konumundadır (Liñán, Rodríguez-Cohard ve Rueda-Cantuche, 2011). Girişimciliğin ekonomik ve
sosyal etkilerinin yaygınlaşması ile birlikte ülkeler insan kaynaklarını girişimciliğe
yönlendirmektedir. Bunun yanında bazı içsel ve dışsal unsurlarında etkisiyle girişimciliğe olan
yönelimde artmaktadır. Girişimcilik niyeti, yeni bir iş kurma eğilimidir (Engle vd., 2010) ve bir
girişimcinin gelecekte işe başlama potansiyelinin bir göstergesi olarak ifade edilmektedir (Krueger,
1993).

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu başlık altında araştırma yöntemi, araştırma tasarımı, ölçme aracının yapılandırılması, örnekleme
ve veri analizlerine değinilmektedir. Araştırma modeli şekil 1’de verilmektedir.
Bu araştırmada ilişkisel-nedensel araştırma tasarımına yer verilmiştir. Bu yöntemin
kullanılmasındaki amaç, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki nedensel ilişkinin test
edilmesini sağlamaktır. Araştırma katılımcıları üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Üniversite
öğrencilerinin araştırma birimi olarak seçilmesinin nedeni, mezuniyet sonrası iş bulma ya da kendi
işlerini kurma potansiyeline sahip olmalarıdır. Girişimcilik üzerine farklı çalışmalarda, öğrenci
örnekleminin kullanılması doğrulanmıştır. Bu çalışma genelleme amacı gütmemesi nedeniyle
kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak yürütülmüştür (Munir, Jianfeng ve Ramzan, 2019). Örnek
sayısına karar verilmesinde sübjektif yöntemlerden olan benzer çalışmalar yöntemi kullanılmıştır
(Malhotra, 2007:339, Nakip, 2006:200). Benzer çalışmalarda örnek büyüklükleri Anabela (2013) 74
birim, Buli ve Yesuf (2015) 360 birim, Woo (2018) 473 birim, Karabulut (2016) 480 birim ve Munir,
Jianfeng ve Ramzan (2019) 1211 birim üzerinden çalışma yürütmüştür. Bu çalışma kapsamında
örnek büyüklüğü 500 olarak belirlenmiştir. 500 öğrenciye kağıt çıktı halindeki anket formları
dağıtılmış ve toplam 436 elverişli anket formu geri dönmüştür. Bu bağlamda çalışmanın cevaplanma
oranı %87 olarak belirlenmiştir.

Şekil 1. Araştırma Modeli

Denetim Odağı

Kişisel Tutum

Risk Alma
Eğilimi
Özgüven
Başarma İhtiyacı

Girişimcilik
Niyeti

Belirsizliğe Karşı
Tolerans

Subjektif
Normlar
Algılanan
Davranışsal
Kontrol

Yenilikçilik
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Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anketin yapılandırılmasında
literatürde yer alan ölçeklerden faydalanılmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde demografik değişkenler, ikinci bölümde planlı davranış teorisine ilişkin değişkenler (Liñán
ve Chen, 2009) ve üçüncü bölümde kişisel özelliklere ilişkin değişkenlere (Koh, 1996; Anabela vd.,
2013) yer verilmiştir. Ölçeklerde yer alan maddeler ‘1’ kesinlikle katılmıyorum – ‘7’ kesinlikle
katılıyorum şeklinde yapılandırılmıştır. Geçerliliğin doğrulanması açısından daha önce doğrulanmış
ve kullanılmış ölçeklerden yararlanılarak araştırma yürütülmüştür (Munir, Jianfeng ve
Ramzan,2019).

4. ARAŞTIRMA BULGULARI
Araştırma katılımcılarının demografik özellikleri incelendiğinde, katılımcılarının %53,4’ü kadın ve
%46,6’sı erkek, %22,7’si 20 yaşından küçük, %58,5’i 21-23 yaş arası ve %18,8’i 24 yaş üzerinde,
%36,9’u -2000 TL, %43,6’sı 2001-4000 TL ve %19,5’i 4001 TL ve üzeri aile geliri, %43,1’i 4
kişiden az, %47,9’u 4-6 kişi arası ve %8,9’u 6 kişiden fazla bireyin yaşadığı ailelerden gelen
öğrencilerden oluşmaktadır. Tablo 1’de katılımcıların genel özelliklerine ait frekans ve yüzde
analizleri gösterilmektedir.
Araştırmanın geçerliliğinin test edilmesi için açıklayıcı faktör analizi ve güvenilirliğin test edilmesi
için Cronbach Alpha değeri incelenmiştir. Açıklayıcı faktör analizinde temele bileşenler analizi ve
varimax döndürme yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle planlı davranış teorisi kapsamında incelenen
değişkenler ardından kişisel özellikler kapsamında incelenen değişkenlere açıklayıcı faktör analizi
uygulanmıştır. Elde edilen faktör yük değerleri ve Cronbach Alpha değerleri aşağıdaki tablo 2’de
gösterilmektedir.
Tablo1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Değişken
Cinsiyet
Yaş

Gelir
Ailedeki Birey Sayısı

Kategori
Kadın
Erkek
<20 Yaş Arası
21-23 Yaş Arası
24 > Yaş Arası
0-2000 TL
2001-4000 TL
4001> TL
< 4 Kişi
4-6 Kişi Arası
6 > Kişi

Fr.
233
203
99
255
82
161
190
85
188
209
39

%
53,4
46,6
22,7
58,5
18,8
36,9
43,6
19,5
43,1
47,9
8,9

Açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, faktör yük değerlerinin 0,50 değerinden büyük olduğu ve
Cronbach Alpha güvenilirlik değerlerinin planlı davranış teorisine ilişkin değerlerde 0.70 kabul
sınırları içerisinde olduğu belirlenmiştir. Kişisel özelliklere ilişkin yapılan faktör analizine ilişkin
sonuçlarda ise, faktör yük değerlerinin 0,50 değerinden büyük olduğu ancak Cronbach Alpha
değerlerinin ise başarı ihtiyacı ve risk alma eğiliminde kabul sınırlarının altında oldukları
belirlenmiştir. Bu nedenle, başarma ihtiyacı ve risk alma eğilimi değişkenleri regresyon ve
korelasyon analizlerine dahil edilmemiştir.
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Tablo 2. Açıklayıcı Faktör Analizi
Boyutlar

FL

Planlı Davranış Teorisi (TPB)
EI
Girişimcilik Niyeti
0.618-0.878
PBC
Algılanan Davranışsal Kontrol
0.596-0.840
PA
Kişisel Tutum
0.702-0.810
SN
Subjektif Normlar
0.751-0.843
KMO: 0.910 / Bartletts Testi: 5867,575 / p<0,01
Kişisel Özellikler
INN
Yenilikçilik
0.645-0.755
TA
Belirsizlik Tolerans
0.599-0.759
SC
Özgüven
0.734-0.758
LOC
Denetim Odağı
0.682-0.749
NA
Başarma İhtiyacı
0.693-0.790
PTR
Risk Alma Eğilimi
0.503-0.864
KMO: 0.798 / Bartletts Testi: 1509.499 / p<0,01

EV

VE

Toplam
Madde Kor.

Cronbach
Alpha

4.398
3.605
3.425
2.887

20.943
17.165
16.308
13.746

0.669-0.858
0.569-0.752
0.585-0.825
0.657-0.717

0.924
0.865
0.876
0.843

2.197
2.005
1.946
1.834
1.306
1.206

12.926
11.797
11.445
10.789
7.685
7.094

0.385-0.627
0.371-0.491
0.428-0.499
0.391-0.500
0.314-0.324
0.295-0.421

0.721
0.628
0.658
0.624
0.575
0.564

Araştırma hipotezlerinin test edilmesine yönelik olarak değişkenler arası ilişkilerin ve bağımsız
değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla korelasyon ve çoklu
regresyon analizinden faydalanılmıştır. Korelasyon analizi sonuçları aşağıda tablo 3’te
gösterilmektedir.
Tablo 3. Korelasyon Analizleri Sonuçları
PA
1
,357**
,387**
,221**
,138**
,000
,018
,602**

PA
R
SN
R
PBC
R
INN
R
TA
R
SC
R
LC
R
EI
R
**P<0,01, *P<0,05

SN

PBC

INN

TA

SC

LC

EI

1
,354**
,200**
,152**
-,073
,032
,312**

1
,308**
,068
-,167**
,012
,513**

1
,390**
-,188**
,122*
,259**

1
,003
,268**
,046

1
,493**
-,007

1
,008

1

Korelasyon analizi sonucunda bağımsız değişkenlerin kontrol odağı ve özgüven dışında tüm
değişkenlerin girişimcilik niyeti ile orta düzeyde ve pozitif bir ilişkiye sahip oldukları belirlenmiştir.
Korelasyon analizinin ardından hiyerarşik regresyon analizi yürütülmüştür. Regresyon modeline
öncelikle demografik değişkenler, ardından planlı davranış teorisi kapsamındaki değişkenler ve en
son adımda kişisel özelliklere ilişkin değişkenler modele eklenmiştir. Analiz sonuçları aşağıda tablo
4’te gösterilmektedir.
Tablo 4. Regresyon Analizleri Sonuçları
Model 1
Sabit
Cinsiyet
Yaş
Bireyler
Gelir
Model 2
Sabit
Cinsiyet
Yaş
Bireyler
Gelir
PA
SN
PBC
Model 3

β
2.2927
0.922
-0.014
0.065
0.104
β
-1.032
0.568
-0.048
0.003
0.025
0.534
0.060
0.371
β

t
7.410
6.451
-0.125
0.582
1.138
t
-2.552
5.146
-0.576
0.032
0.366
11.521
1.181
7.324
t

p
0.000
0.000
0.901
0.561
0.256
p
0.011
0.000
0.565
0.975
0.714
0.000
0.238
0.000
p
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p

R2

10.674

0.000

0.090

F

p

R2

58.162

0.000

0.488

F

p

R2
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Sabit
Cinsiyet
Yaş
Bireyler
Gelir
PA
SN
PBC
INN
TA
SC
LC

-1.401
0.553
-0.046
-0.002
0.038
0.520
0.063
0.365
0.130
-0.072
0.107
-0.048

-2.639
4.989
-0.550
-0.024
0.532
11.142
1.250
7.009
2.253
-1.326
2.235
-0.837

0.009
0.000
0.583
0.981
0.595
0.000
0.212
0.000
0.025
0.185
0.026
0.403

38.324

0.000

0.499

Araştırma hipotezlerinin test edilmesine yönelik uygulanan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda
üç regresyon modeli elde edilmiştir. Oluşan regresyon modelleri istatistiksel olarak anlamlıdır. İlk
modelde, cinsiyet değişkeni; ikinci modelde, cinsiyet, kişisel tutum ve algılanan davranışsal kontrol
değişkeni; ve üçüncü modelde, cinsiyet, kişisel tutum, algılanan davranışsal kontrol, yenilikçilik ve
özgüven değişkenlerinin girişimcilik niyeti üzerinde etkili oldukları belirlenmiştir.

5. SONUÇLAR
Girişimcilik, ülke ekonomilerinin gelişmesi, refahın artması ve istihdam olanaklarının çeşitlenmesi
açısından ekonomik ve sosyal açıdan çeşitli faydaları olan önemli bir unsurdur. Öneminin
anlaşılmasıyla girişimciliğe yönelik eğitsel ve uygulamalı çalışmalara daha fazla ağırlık verilmeye
başlanmıştır. Özellikle yüksek eğitimli işgücünde yaşanan artışla birlikte istihdam sorununa yönelik
çözümler oluşturulması açısından girişimcilik niyetine yönelik çalışmalara da ağırlık verilmeye
başlanmıştır. Bu eksende çalışma, girişimcilik niyetini etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla
yürütülmüştür. Çalışmada, planlı davranış teorisi ve psikolojik özellikler okulu görüşü
çerçevesindeki değişkenlerin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisi ilişkisel nedensel araştırma modeli
çerçevesinde test edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada üniversite öğrencileri araştırma birimi olarak
seçilmiştir. Buradaki temel amaç üniversite öğrencilerinin kariyer seçimi konusunda girişimciliğe
yönelik eğilimlerinin olabileceği varsayımı dikkate alınmıştır.
Çalışmanın amprik kısmı incelendiğinde, ilişkisel nedensel araştırma modeli çerçevesinde bağımsız
değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisi test edilmeye çalışılmıştır. Öncelikle model 1’de
demografik değişkenlerin etkisi test edilmiştir. Demografik değişkenlerden sadece cinsiyet
değişkeninin girişimcilik niyeti üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir. İkinci adımda, model 2’de
planlı davranış teorisi çerçevesindeki değişkenler olan kişisel tutum, sübjektif norm ve algılanan
davranışsal kontrol modele eklenmiştir. İkinci modelde, cinsiyet, kişisel tutum ve algılanan
davranışsal kontrol değişkenlerinin girişimcilik niyeti üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir. Son
adımda ise, kişisel özellikler değişkenleri model 3’e eklenmiştir. Üçüncü modelde, cinsiyet, kişisel
tutum, algılanan davranışsal kontrol, yenilikçilik ve özgüven değişkenlerinin girişimcilik niyeti
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkilere sahip olduğu belirlenmiştir.
Araştırma verilerinde elde edilen sonuçlar, literatürde benzer bir modelle inceleme yapan
çalışmalarla benzerlikler göstermektedir. Munir, Jianfeng ve Ramzan (2019), çalışmalarında kişisel
özellikler ve planlı davranış teorisi çerçevesinde girişimcilik niyetini test etmişler ve kişisel tutum,
sübjektif norm ve algılanan davranışsal kontrolün girişimcilik niyeti üzerinde etkili olduğunu
bulmuştur. Risk alma eğilimi ilgili çalışmada girişimcilik niyeti üzerinde etkili çıkmamıştır.
Yukongdi ve Lopa (2017) çalışmalarında, milliyet, girişimci aile, başarı ve risk alma değişkenlerinin
girişimcilik niyeti üzerinde etkili olduklarını belirlemişlerdir. Buli ve Yesuf (2015) çalışmalarında,
kişisel tutum, sübjektif norm ve algılanan davranışsal kontrolün girişimcilik niyeti üzerinde etkili
olduğunu belirlemiştir. Son olarak, Anabela vd., (2013) çalışmalarında, kontrol odağı, belirsizliğe
karşı eğilim, yenilikçilik değişkenlerinin girişimcilik niyeti üzerine etkisi olmadığını ancak özgüven
ve başarı ihtiyacının etkili olduğunu bulmuşlardır. Bu kapsamda araştırma verileri ve sonuçlarının
teorik anlamda uyum gösterdiği ifade edilebilmektedir.
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MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK
YETENEKLERİ VE GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON ENTREPRENEURSHIP CAPABILITIES AND
ENTREPRENEURSHIP INTENTIONS OF FACULTY OF
ARCHİTECTURE STUDENTS
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Girişimcilik, sosyo-ekonomik önemi nedeniyle araştırmacılar, uygulamacılar ve politika yapıcılar
açısından en temel araştırma konularından birisidir. Günümüzde girişimcilik yetenekleri sadece
kendi işletmesini kurmak isteyen kişiler için değil, çalışma hayatında farklı sektörlerde yer alacak
kişiler için de sahip olunması gereken yeteneklerdir. Bu sebeple girişimci öğrenci, girişimci devlet,
girişimci bürokrat gibi kavramlar öne çıkmaktadır. Benzer girişimcilik kavramları mimarlık alanı ile
de yakından ilişkilidir. Tasarım eylemini merkeze alan mimarlık mesleği teori ve pratik arakesitinde
çok katmanlı ve çok boyutlu bir sisteme sahiptir. Mimarlık eğitimi ise piyasa içinde belli bir alana
paralel olmaktan öte piyasa koşullarının dinamik yapısı gereğini sağlayacak nitelikte olmalıdır (Aycı
ve İlerisoy, 2018: 311). Zaten mimarlık eğitimi ve mimarlık mesleğinin alt yapısını girişimcilik ile
ortak olarak hayal gücü, yaratıcı düşünme, hayal gücünün somuta aktarılması için formüle edilmesi,
kaynakların bir araya getirilmesi, inovasyon, müşteri memnuniyeti gibi kavramlar oluşturmaktadır.
Mimarlık eğitimi sonrası meslek alanlarında yaptıkları üretici arayışlar; örneğin mimarlık bürosu
açmak, tasarım sürecinde inovasyon, malzeme üretimde yeni arayışlar gibi girişimcilik faaliyetleri
önemli kariyer adımlarıdır.
Bu çalışmada girişimcilik yetenekleri ve girişimcilik niyetleri ile ilgili literatür araştırılmış, Ankara
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencilerinin girişimcilik niyetleri ve girişimcilik
yetenekleri literatür bulgularından yola çıkılarak yıllar itibariyle geleceğe yönelik olarak
değerlendirilmiştir. Bu çalışma sosyal bilimler dışında, mimarlık fakültesi öğrencilerinin girişimcilik
yeteneklerinin ve girişimcilik niyetlerinin olup olmadığının araştırılması açısından önemlidir.

Literatür Taraması
İşletme literatüründe girişimcilik özellikle yeni fırsatlar görmeyi gerektiren yeni iş kurma becerisidir
(Cambridge, 2019). Drucker’a göre girişimcilik bilim veya sanat olmayıp bir uygulama olmakla
birlikte (Drucker, 2014, s. 7), girişimcilik konusu çok farklı disiplinlerin odağında bilimsel bir
çalışma konusudur. Bu kapsamda üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyet ve yetenekleri ile ilgili
de çok sayıda çalışma yürütülmüş olup son yıllarda, girişimcilik niyetinin ölçüldüğü akademik
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çalışmalarda Planlı Davranış Teorisi (TPB) teorik çerçeve olarak kullanmıştır (Autio, Keeley,
Klofsten, Parker ve Hay, 2001).
Katolonya ve Porto Riko’da üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri araştırıldığı çalışmada
iki ülkede de öğrencilerin önemli kısmının girişimcilik fikrine sıcak baktığı görülmüştür (Porto Riko
%92.2, Katalonya %74,4) (Veciana, Aponte ve Urbano, 2005, s. 180). Singapur’da yürütülen
çalışmada da üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetleri batı ile benzer özellikle taşıdığı fakat
işletme kurmak için hazırlıklarının olamadığı tespit edilmiştir (Wang ve Wong, 2004).
Eğitim, yaş, iş tecrübesi ile birlikte aile arkadaş çevresi gibi rol model unsurları girişimcilik niyetini
etkilemektedir (Hisrich, Peters ve Shepherd, 2016, s. 17). Özellikle babanın girişimci olması
girişimcilik niyetinde oldukça önemlidir (Korkmaz, 2012, s. 212). Ayrıca cinsiyet ve yaşanan il gibi
unsurların girişimcilik eğilimi üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir (İrmiş ve Barutçu, 2012, s. 3).
Literatürde yer alan ve girişimcilerde olması gereken özellikler; mücadele gücü, yeterli sermaye,
motivasyon yeteneği, çalışma takvimine göre hareket, yenilikçilik, liderlik, esnek mesai saatlerine
uyum, finansal yönetim becerisi olarak sıralanabilir (Karahan, Ünal ve Mete, 2014, s. 119)
Ülkemizde üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetleri ve girişimcilik yeteneklerini konu alan çok
sayıda araştırma mevcut olmakla birlikte bu çalışmaların tamamına yakını İİBF Fakültesi
öğrencilerini araştırma kapsamına alarak mezun olma tarihi itibariyle girişimcilik niyetlerini
sorgulamıştır (İrmiş ve Barutçu, 2012, s. 1; Korkmaz, 2012, s. 209; Naktiyok ve Timurluoğlu, 2009,
s. 85; Yüksel, Cevher ve Yüksel, 2015, s. 143; Demirel ve Tikici, 2010, s. 221; Kılıç, Keklik, ve
Çalış, 2012, s. 423; İşcan ve Kaygın, 2011, s. 275).

Tasarım ve Yöntem
Bu çalışma diğer çalışmalardan farklı olarak sadece Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin girişimcilik
yeteneklerine yönelik bir araştırma olup girişimcilik niyetleri 1. yıl, 5 yıl ve 20. yıl itibariyle
ölçülmüştür. Mimarlık fakültesi öğrencileri girişimciliğin temel yeteneklerinden birisi olan hayal
gücü ve hayal gücünün hayata geçirilmesine yönelik dersler almaktadır. Acaba bu dersler girişimcilik
niyetlerini de geliştirmekte midir? Sorusunun cevabı aranmaktadır. Bu kapsamda öncelikle geniş
literatür araştırılmış ve mevcut çalışmalar analiz edilmiştir. Sonrasında literatürde yer alan bulguları
karşılayıp karşılamadığının ölçülmesi amacıyla Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf, son
dönem öğrencilerinin girişimcilik yetenekleri ve yakın orta ve uzun vadeli geleceğe yönelik
girişimcilik niyetleri araştırma kapsamına alınmıştır. Öğrencilere literatürde yer alan girişimcilik
yetenekleri ile girişimcilik niyetine ilişkin sorular yöneltilerek 5’li likert ölçeğine göre cevaplamaları
istenmiş ve veriler analiz edilmiştir.
Bu çalışmada ankete katılan Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf son dönem öğrencisinin
(69 öğrenci) girişimcilik niyetleri ile çalışma tecrübesi ile cinsiyet, baba mesleği, yaşamayı
planladıkları il, gelecek planları arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Analiz kısmında chi kare hipotez
testleri ile ilişki düzeyi test edilmektedir. Ayrıca literatürdeki girişimcilik yeteneklerinin kendilerinde
bulunup bulunmadığı sorgulanmaktadır.

Bulgular ve Tartışma
Ankete katılım sağlayan 69 öğrenciden 47’si 20 yıl içerisinde kendi işini kurmak istemektedir. (1.
Yıl:0, 5 Yıl:15, 10. Yıl:20, 20. Yıl:12). 44 öğrenci Mimarlık ile ilgili 3 Öğrenci Mimarlık dışı
alanlarda girişimci olmak istemektedir. Yılların girişimcilik niyetine etkisi güçlü bir şekilde
mevcuttur (Cramer’s V: 0, 508).
Girişimcilik niyeti ile öğrencilerin cinsiyetleri(Cramer’s V: 0, 530) ve öğrencilik dönemindeki iş
tecrübesi arasında yüksek düzeyde (Cramer’s V 0,313), baba mesleği ile girişimcilik niyeti arasında
orta düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir (Cramer’s V: 0, 280).
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Öğrencilerin geldikleri illerle (metropol, küçük şehir) girişimcilik niyetleri arasında orta düzeyde
ilişki bulunduğu (Cramer’s V: 0.145), mezuniyet sonrası dönecekleri illerle girişimcilik niyeti
arasında ise ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir.
Girişimcilik niyeti olan 47 öğrenciden 39’u literatürde yer alan girişimcilik motivasyonlarının
(Tablo:1), 41’i literatürde yer alan girişimcilik yeteneklerinin kendilerinde bulunup bulunmadığı
sorusuna cevap vermiştir (Tablo 2).
Tablo 1: Girişimcilik Niyeti Olan Kişilerin Girişimcilik Motivasyonları
Yüksek Gelir Beklentisi

Serbestlik

Kendi İşinin Patronu Olmak

İş Tatmini

İyi Bir Fikri Olması

Girişimcilik Becerisine Sahip
Olması

İnsanlara Yardımcı Olmak

Başarma İhtiyacı

Girişimcilik
niyeti olan
kişilerin
motivayonları
(39 Kişi)

26

35

35

37

29

32

38

36

Tablo 2: Girişimcilik Niyeti Olan Kişilerin Girişimcilik Yetenekleri
Mücadele Gücü

Yeterli Sermaye

Motive Etme

Profesyonel
Çalışma Takvim

İstediğini Yapma

Bos Zamanlarda
Kendini Geliştirme

Liderlik

Girişimci Bir Aile

Mesai Saatleri
Üzeri çalışma

Gelir ve Gider
Hesaplama

Yeni Fırsatları
Kovalama

Yenilikleri Paraya
Çevirme

Girişimcilik niyeti
olan kişilerin
Girişimcilik
Yetenekleri
(41Kişi)

36

8

36

33

25

31

35

18

32

33

36

21

Öğrencilerde girişimcilik niyeti yüksek olmakla birlikte tecrübe, sermaye gibi unsurları
tamamladıktan sonra işveren olma eğilimindedirler. Üniversite eğitimi sırasında çalışanların
girişimci olma niyetleri daha fazla olduğundan öğrencilerin yarı zamanlı çalışma imkanları ve
girişimciliğe yönelik eğitimleri arttırılmalı, daha etkin kılınmalıdır. Öğrencilerin geldikleri illerin
girişimcilik niyeti üzerinde etkisi olduğundan küçük illerden gelen öğrencilerin vizyonunu
geliştirecek girişimciliğe yönelik temel programlar uygulanabilecektir. Yüksek gelir beklentisi
beklenenin aksine girişimcilik motivasyonları içerisinde en düşüğü olup girişimcilik açısından en
önemli problem yeterli sermayedir.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Girişimcilik mimarlık fakültesi öğrencileri için de önemli bir kariyer alanıdır ve mimarlığın
geliştirilmesine yönelik becerilerin girişimcilik becerilerine de katkısının olduğu muhakkaktır.
Girişimcilik niyeti bulunan öğrenciler (47) mezun olur olmaz girişimci olmak istememekte fakat
önemli bir kısmının gelecek hedeflerinde girişimcilik niyeti yer almaktadır (anket katılımcılarının
%68’i). Mimarlık fakültesi öğrencilerinin finans, pazarlama, insan kaynakları gibi derslerle
girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi, yarı zamanlı çalışmak isteyen öğrencilerin desteklenmesi ve
mimarlık fakültesi öğrencilerinin İİBF fakültelerinden ders almalarının önü açılmalıdır. Girişimcilik

379

IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 October 2019 Bodrum / MUĞLA / TURKEY

niyetinin önündeki engellerin başında sermaye ihtiyacının geldiği görülmektedir. Bu noktada
girişimcilik niyeti olan öğrencilerin devletin yeni girişimcilere yönelik destek ve teşviklerinden
haberdar edilmesi önemlidir.
Literatür araştırıldığında ülkemizdeki girişimcilik niyeti ve girişimcilik yeteneğine ilişkin akademik
çalışmaların İİBF öğrencileri üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Bunun nedenlerinin başında İİBF
de görevli akademisyenlerin anket uygulanacak kitleye kolayca ulaşma imkanı olmasıdır. Bununla
birlikte mimarlık, eczacılık gibi meslek alanları iş hayatına mesleki anlamda daha hazır girebilmekte,
en azından ürünleri daha hazır durumdadır. Sonraki çalışmalarda bu tip potansiyel girişimcilere
yönelik girişimcilik niyetlerinin, girişimcilik yeteneklerinin ve işletme kurulurken karşılaşılan
sorunların teşhis edilmesi ve çözüm yollarının araştırılması uygulamacılar için başucu kaynağı
olacaktır.Mimarlık fakültesi öğrencilerinin araştırma kapsamına alınarak yıllar itibariyle girişimcilik
niyetlerinin sorgulanmasıyla literatüre katkı sağlayan bu çalışma kapsamında mimarlık fakültesi
öğrencilerinin girişimcilik yetenekleri ve girişimci olma niyetleri bir şehirdeki üniversitede
yürütülmüş dolayısı ile sınırlı düzeyde kalmıştır. Ayrıca girişimcilik yeteneklerinin kendilerinde
bulunup bulunmadığı öğrencilerin kendisine doğrudan sorulmak suretiyle öğrenilmiştir. Sonraki
çalışmalarda farklı bilimlerde okuyan öğrencilerin girişimcilik niyetlerinin ve girişimcilik
yeteneklerinin farklı istatistiksel yöntem ve değişkenlerle daha geniş bir örneklem grubundan veri
toplanarak analiz edilmesi, doğrudan sormak yerine kapalı sorularla öğrencilerin gerçekten
girişimcilik yeteneklerine sahip olunup olunmadığının araştırılması ile farklı illerde, bölgelerde ve
ülkelerde eş zamanlı çalışmalar yürüterek farklılıkların analiz edilmesinin literatüre ve
uygulamacılara katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN
BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: PAMUKKALE
ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
RESEARCH ON DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP
TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS: THE CASE OF
PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF COMMUNICATION
Seher CEYLAN 1

Ali SOYLU 2

ABSTRACT
Entrepreneurship is seen as one of the basic elements of economic development in all countries today.
Identifying entrepreneurial personality structures and entrepreneurial tendencies of university
students, which can also be defined as potential entrepreneurs, will also contribute to the
determination of the entrepreneurial profile of a country. The aim of this study was to determine
whether the students of Pamukkale University Faculty of Communication have an entrepreneurial
personality structure and to determine the demographic and familial factors that affect
entrepreneurship tendencies. For this purpose, a questionnaire was applied face to face to all students
of the Faculty of Communication in the spring term of 2018-2019. The questionnaire includes 18
questions to determine demographic and familial factors and 35 questions to identify
entrepreneurship trends. As a result of the statistical analyzes on the data obtained from the research,
it was found that the students of Pamukkale University Faculty of Communication perceived
themselves as entrepreneurial personality structure and significant relationships were found between
the entrepreneurial tendencies and demographic and familial factors influencing their future
professional ideals.
Keywords: Entrepreneurship Tendency, Faculty of Communication, Entrepreneurship and
Demographic Characteristics
ÖZET
Girişimcilik, günümüzde tüm ülkelerde ekonomik gelişmenin temel unsurlarından biri olarak
görülmektedir. Potansiyel girişimciler olarak da tanımlanabilecek olan üniversite öğrencilerinin,
girişimci kişilik yapılarının ve girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi aynı zamanda bir ülkenin
girişimci profilinin belirlenmesine de katkı sağlayacaktır. Bu araştırma, Pamukkale Üniversitesi
İletişim Fakültesi öğrencilerinin girişimci bir kişilik yapısına sahip olup olmadıklarını tespit etmek
ve girişimcilik eğilimlerine etki eden demografik ve ailesel faktörlerin neler olduğunu belirlemek
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, 2018-2019 Bahar döneminde, İletişim
Fakültesinin tüm sınıflarındaki öğrencilerine yüz yüze olarak anket formu uygulanmıştır. Anket
formunda 18 adet demografik ve ailesel faktörlerin belirlenmesine yönelik ve 35 adet de girişimcilik
eğilimlerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler üzerinde
yapılan istatistiki analizler sonucunda, Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin
kendilerini girişimci kişilik yapısına sahip olarak gördükleri belirlenmiş, öğrencilerin girişimcilik
eğilimleri ile gelecekteki mesleki ideallerinde etkili olan demografik ve ailesel faktörler arasında
anlamlı ilişkilere rastlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Eğilimi, İletişim Fakültesi, Girişimcilik ve Demografik
Özellikler
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1. GİRİŞ
Girişimcilik, girişimcilerin baştan sona yaptığı faaliyetlerin bütününü ifade eder ve bir süreçten
oluşur. Bu süreç fırsat tanımlama, kaynaklar ve organizasyondan oluşur. Sürekli yeni fırsatlar
peşinde koşan girişimci, bir fırsat algıladığında gerekli olan kaynakları bir araya getirir ve bunu
organizasyona dönüştürülür. Girişimcilik hem yeni bir işletme kurmak ve hem de var olan bir işletme
içinde girişimcilik faaliyetlerinin yapılmasını kapsar (İşcan ve Kaygın,2011).
Girişimcilik sürecinde bir taraftan ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmak amacıyla üretimin
girdileri örgütleme yeteneği ortaya çıkarken diğer taraftan risk alma özelliklerinin bağdaştırılması
söz konusudur (Müftüoğlu vd., 2004).
Girişimciliğin doğasında yer alan fırsat alanlarının araştırılması, yeni ürünlerin ve hizmetlerin
sağlanması, yeni piyasaların bulunması ve bunlara ilişkin olarak yeni örgütlenme biçimlerinin
oluşturulması beraberinde aynı zamanda riskleri de doğurmaktadır. Bu durum girişimciler açısından
sahip olunması gereken bir takım özellikleri de gündeme getirmektedir.
Girişimcilik konusunda yanıtlanması en zor sorulardan birisi, girişimcinin kim olduğu ve özde onu
belirleyen özelliklerin niteliği olmuştur. Araştırmacılar girişimcinin kişilik özelliklerini ayrıntıları ile
ortaya koyabilmek için uzun zaman ve çaba harcamışlardır. Bu etütler sonucu girişimcilerin sahip
oldukları karakteristik özellikler belirlenmişse de, bunların hiçbiri bu alanda başarının kanıtı
olabilecek “özellikler set” ini belirgin bir şekilde ortaya koyamamıştır. Belki de gerçek, hiçbir
zaman görünürdeki bütün özellikleri içeren tek bir girişimci profilinin ortaya konulamayacağı, buna
karşın belli bir spektrum çerçevesinde girişimci tip ve davranışlarından bahsedilebileceğidir (Soylu
vd.,2015).
Bu çerçevede ele alındığında literatürde girişimci kişilik özelliklerinin şu şekilde öne çıktığı
görülmektedir; belirsizliğe karşı tolerans, bağımsızlık ve kendini gerçekleştirme arzusu, risk alma
davranışı, yenilikçilik (inovasyon), başarı ihtiyacı, iletişim, içsel kontrol odağı, yaratıcılık (Soylu
vd.,2015).
Bireylerin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesinde ise inceleme konusu yapılan dört alandan
bahsetmek mümkündür; kişisel özellikler, aile, toplumsal kültür ve eğitim. Bu konular üzerinde
literatürde farklı çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin girişimcilik
eğilimlerine etki eden demografik ve ailesel faktörlerin neler olduğuna ilişkin bulguları ortaya
koymak ve ilgili literatüre katkı yapmaktır.

2. LİTERATÜR
Literatüre bakıldığında öğrencilerin girişimcilik eğitimi alıp almadığı ve demografik özellikleri ile
girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkileri inceleyen çeşitli araştırmalar söz konusudur. Ancak bu
çalışmaların sonuçlarının birbirleriyle uyumlu homojen çalışmalar olmadığı görülmektedir.
Öğrencilerin girişimcilik eğilimi açısından, girişimcilik eğitimi alanlarla almayanlar arasında anlamlı
farklılığın olup olmadığını inceleyen çalışmalarda sonuçların çoğunlukla anlamlı farklılık verdiği
görülmüştür (Kasap ve Aydın, 2019; Çemrek ve Girginer, 2017; Aslan vd. 2017; Kerse vd. 2017;
Çiçek, 2016; Tanrıverdi vd. 2016; Soylu vd. 2015).
Buna karşın demografik faktörler ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını
araştıran çalışmalarda elde edilen sonuçların birbirini teyit ettiğini söylemek pek mümkün
gözükmemektedir.
Cinsiyet ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığı konusunda yapılan
çalışmaların bir bölümünde anlamlı bir ilişkiye rastlanmazken (Kasap ve Aydın, 2019; Karaçar,
2018; Soysal vd. 2017; Akçanat vd. 2014; Taysı ve Canbaz 2014; Bilge ve Bal, 2012), buna karşın
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bazı çalışmalarda cinsiyet ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varıldığı
görülmektedir (Sarıtaş ve Duran, 2017;Aksel ve Bağcı,2016; Öz Ceviz vd.,2016).
Demografik ve çevresel özelliklerin girişimcilik eğilimi üzerinde etkili olduğunu gösteren farklı
çalışmalar da söz konusudur. Girişimcilik eğilimi ile yaş, gelir, iş tecrübesi, yakın çevre ve ailede
başarılı girişimcinin bulunması arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir (Karaçar,
2018; Soysal vd. 2017; Alpaslan ve Özmen, 2017; Akman ve Bektaş,2017: Aksel ve Bağcı,2016;
Özdemir,2015; Çelik vd., 2014, Şeşen ve Basım, 2012; Kalkan, 2011; Gürel vd., 2010, Yüzüak,
2010; Örücü vd., 2007).
Yaş ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını inceleyen bazı çalışmalarda
ise herhangi bir anlamlı sonuca ulaşamayana da rastlanmaktadır (Karaçar, 2018; Büyükyılmaz vd.
2015; Türkmen ve İşbilir, 2014). Benzer başka bir çalışmada ise yaş, öğretim türü, ikamet edilen
bölge, ailenin gelir düzeyi, mezun olunan lise, gibi demografik değişkenlere göre girişimcilik eğilimi
itibarıyla anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Ulama,2016). Pan ve Akay (2015) ise yaptıkları
çalışmada, öğrencilerin cinsiyetinin, öğrenim gördükleri sınıflarının ve mezun oldukları lise türünün
girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı ancak, gelir seviyesinin artmasının
girişimcilik eğilimini arttırdığı tespit etmiştir.
Demografik özelliklerin ve girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerine etkisi hakkında
yapılan lisansüstü çalışmalarda da farklı sonuçlar elde edilmiştir. Girişimcilik eğitimi, yaş ve cinsiyet
ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir ilişkiye ulaşan çalışmalar söz konusudur (Efe,2019,
Sözcan, 2019, Özçoban,2018, ). Bunun yanında girişimcilik eğitimi ile yaş, ailede girişimci olup
olmadığı gibi demografik faktörler ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir farklılığa ulaşamayan
çalışmalar da vardır (Sözcan, 2019; Özçoban 2018; Keleşoğlu, 2018, Yüceol, 2018, Bayram, 2014,
Doğan, 2013).

3. YÖNTEM
Bu çalışma ile Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım programında
öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım programında
öğrenim gören öğrencilere girişimcilik eğilimi ile ilgili bir anket uygulaması yapılmıştır.
Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu, Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından üniversite
öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmadan
uyarlanmıştır. Ölçek 36 ifadeden oluşmaktadır ve her ifade 5’li Likert ölçeği kullanılarak
değerlendirilmiştir. Araştırma 2018-2019 öğretim yılı bahar döneminde Pamukkale Üniversitesi
İletişim Fakültesi’nde derse devam eden 142 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçek için Cronbach Alpha
katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,933 olarak bulunmuştur. Bu sonuç
Hair vd. (1995) tarafından önerilen 0,70 değerini aştığı için ölçek güvenilir kabul edilmiştir.
Çalışmada, t testi ve varyans analizi (Anova) ile analizler gerçekleştirilmiştir.

4. BULGULAR
Çalışmanın bulgular kısmında öncelikle öğrencilerin demografik özellikleri, sınıfları, staj yapma
durumları, ailelerinde girişimci olup olmadığı, gelir durumları, anne-babalarının eğitim durumları ve
öğrencilerin okulu bitirdikten sonraki mesleki idealleri incelenmektedir. Bu sorulara verilen yanıtlar
Tablo 1’de verilmiştir.
Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin demografik verilerine
bakıldığında, katılımcıların çoğunluğunu kız öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımcılar içindeki erkek
öğrencilerin oranı %36,6 kız öğrencilerin oranı da %62,7’dir.
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Yaşlarına göre dağılımları incelendiğinde %90,1’inin 17-23 yaş aralığında olduğu, %9,2’sinin 24-29
yaş aralığında olduğu anlaşılmıştır.
Örneklemin kaçıncı sınıfta olduklarına bakıldığında ise %40,1’inin birinci sınıf, %19,7’sinin ikinci
sınıf, %21,1’inin 3.sınıf ve %19’unun 4. Sınıf olduğu görülmektedir.
Katılımcıların %83,8’i staj yapmamış, %16,2’si ise staj yapmıştır. Ancak bu oran değerlendirilirken,
Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde stajların öğrenci isteğine bağlı olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır.
İş deneyimleri incelendiğinde, %50’sinin herhangi bir iş deneyimi olmadığı, %47,2’sinin iş
deneyiminin olduğu görülmektedir. Katılımcıların %2,8’i bu soruyu cevaplamamıştır.
Girişimcilik eğitimleri açısından değerlendirildiğinde ise katılımcıların %76,8’inin girişimcilikle
ilgili herhangi bir eğitim almadığı, %22,5’inin ise girişimcilikle ilgili eğitim aldığı görülmektedir.
Katılımcılara ailelerinde girişimci olup olmadığı da sorulmuş ve %25,4’ünün ailesinde girişimcilerin
olduğu, %73,9’unda ise olmadığı tespit edilmiştir.
Katılımcıların baba meslekleri sorulduğunda, %25,4’ünün emekli, %20,4’ünün kendi işletmesi
olduğu, %16,9’unun özel sektörde ücretli çalıştığı, %12,7’sinin kamu sektöründe ücretli çalıştığı,
%9,2’sinin çiftçi olduğu ve yine %9,2’sinin çalışmadığı görülmüştür.
Katılımcıların ailelerinin gelir durumlarına bakıldığında, %43,7’sinin 2100-3400 tl aralığında,
%23,9’unun 2000 tl ve altında, %15,52inin 3500-4900 tl aralığında ve %15,5’inin 5000 tl ve üstü
gelire
sahip olduğu belirlenmiştir.
Katılımcıların harcamalarını karşılama durumları da sorulmuş ve %61,7’sinin aileden ve burs/kredi
alarak, %23,2’sinin sadece aileden para alarak, %7,7’sinin çalışarak ve %7’sinin aileden ve kendisi
çalışarak karşıladıkları tespit edilmiştir.
Katılımcılara büyüdükleri yer sorulmuş ve %48,6’sının şehirde, %29,6’sının ilçede, %16,9’unun
köyde ve %4,9’unun kasabada yaşadığı görülmüştür.
Katılımcıların anne ve babalarının eğitim durumları incelendiğinde, katılımcıların annelerinin
%47,9’unun ilkokul mezunu, %25,4’ünün ortaokul mezunu, %22,5’inin lise mezunu ve %3,5’inin
üniversite mezunu olduğu tespit edilmiştir. Babalarının eğitim durumuna bakıldığında ise,
%35,9’unun ilkokul mezunu, %26.8’inin ortaokul mezunu, %20,4’ünün lise mezunu ve %12,7’sinin
üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir.
Katılımcıların sahip oldukları kardeş sayısı da sorulmuş ve %43’ünün bir kardeşe, %21,8’inin iki
kardeşe, %13,4’ünün üç kardeşe, %12,7’sinin dört kardeş ve üstüne sahip olduğu %9,2’sinin ise
ailedeki tek çocuk olduğu tespit edilmiştir.
Katılımcıların mesleki ideallerinin ne olduğu sorulmuş ve %56,3’ünün özel sektörde çalışmak
istediği, %21,8’inin devlet memuru olmak istediği ve %20,4’ünün de kendi işini kurmak istediği
tespit edilmiştir.
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Tablo 1.
Demografik faktörler

Sayı

Yüzde

Cinsiyet
Kadın
Erkek
N

89
52
141

62,7
36,6
99,3

Yaş Durumu
17-23 yaş arası
24-29 yaş arası
N

128
13
141

90,1
9,2
99,3

Sınıf
1.sınıf
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf
N

57
28
30
27
142

40,1
19,7
21,1
19,0
100

Staj
Evet
Hayır
N

23
119
142

16,2
83,8
100

İş deneyimi
Evet
Hayır
N

67
71
138

47,2
50,0
97,2

Girişimcilik Eğitimi
Var
Yok
N

32
109
141

22,5
76,8
99,3

Ailede girişimci olup
olmadığı
Var
Yok
N

36
105
141

25,4
73,9
99,3

Baba mesleği
Kamuda ücretli
Özel sektörde ücretli
Kendi işletmesi var
Çiftçi
Emekli
Çalışmıyor
N

18
24
29
13
36
13
133

12,7
16,9
20,4
9,2
25,4
9,2
93,7

Demografik faktörler

Sayı

Yüzde

Aile Gelir Durumu
2000 tl ve altı
2100-3400 tl arası
3500-4900 tl arası
5000 tl ve üstü
N

34
62
22
22
140

23,9
43,7
15,5
15,5
98,6

Harcamaları karşılama durumu
Aileden
Aileden + Burs/kredi
Çalışarak
Aileden + Çalışarak
N

33
87
11
10
141

23,2
61,3
7,7
7,0
99,3

Büyüdüğü yer
Köy
Kasaba
İlçe
Şehir
N

24
7
42
69
142

16,9
4,9
29,6
48,6
100

Annenin Eğitim Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
N

68
36
32
5
141

47,9
25,4
22,5
3,5
99,3

Babanın Eğitim Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
N

51
38
29
18
136

35,9
26,8
20,4
12,7
95,8

Kardeş Sayısı
Yok
1 kardeş
2 kardeş
3 kardeş
Dört kardeş ve üstü
N

13
61
31
19
18
142

9,2
43,0
21,8
13,4
12,7
100

Mesleki ideal
Devlet memurluğu
Özel sektör
Ebeveyn mesleğini sürdürmek
Kendi işini kurmak
N

31
80
0
29
140

21,8
56,3
0
20,4
98,6

Tablo 2’de belirtilen sonuçlara göre ise, girişimcilik eğilimi açısından, girişimcilik eğitimi alanlarla
almayanlar arasında anlamlı farklılığa rastlanmıştır. Girişimcilik eğitimi alanların, girişimcilik
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eğilimlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, yine girişimcilik eğilimi açısından
değerlendirildiğinde, ailesinde girişimci olan öğrencilerle, olmayan öğrenciler arasında da anlamlı
farklılık belirlenmiştir. Ailesinde girişimci olan öğrencilerin, ailesinde girişimci olmayan öğrencilere
göre girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Öğrencilerin cinsiyet, yaş, staj yapıp yapmama durumları ve iş deneyimleri ile girişimcilik eğilimleri
arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
Tablo 2.

Girişimcilik
Eğitimi
Aldınız mı?
Ailenizde girişimci var
mı?

Evet
Hayır
Evet
Hayır

N

Ort.

Std.Sapma

32
109
36
105

4,121
3,784
4,038
3,796

0,45197
0,52914
0,08219
0,05155

t

Sig(2
tailed)

3,273

0,001

2,411

0,017

Tablo 3’deki sonuçlar değerlendirildiğinde, ailenin gelir durumu açısından anlamlı farklılığa
rastlanmıştır. Ailesinin geliri 5000 TL ve üstü gelire sahip olan öğrencilerin, 2100-3400 TL arası
gelire sahip olan öğrencilere oranla girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Öğrencilerin annelerinin eğitim durumuna bakıldığında da anlamlı farklılık görülmektedir. Anneleri
üniversite mezunu olan öğrencilerin, anneleri ilkokul ve ortaokul mezunu olan öğrencilere göre
girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin babalarının eğitim
durumlarına göre girişimcilik eğilimleri irdelendiğinde de anlamlı farklılık saptanmıştır. Babaları
üniversite mezunu olan öğrencilerin, babaları ilkokulu ve ortaokul mezunu olan öğrencilere göre
girişimcilik eğilimleri daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin mesleki idealleri ve girişimcilik
eğilimleri arasında da anlamlı farklılık tespit edilmiştir. İlerde kendi işini kurmak isteyen
öğrencilerin, devlet memuru olmak isteyen öğrencilere oranla girişimcilik eğilimleri daha yüksektir.
Öğrencilerin sınıf, baba mesleği, anne mesleği, harcamalarını karşılama durumları, büyüdükleri yer
ve kardeş sayıları ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.
Tablo 3.
Ailenin Gelir
Durumu

Annenin
eğitimi

Babanın
eğitimi

Mesleki İdeal

Gruplar
2000 TL ve Altı
2100-3400
3500-4900
5000 ve üstü
Toplam
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam
Devlet
memurluğu
Özel sektör
Ebeveyn
mesleğini
sürdürmek
Kendi işini
kurmak
Toplam

ort
3,868
3,758
3,907
4,121
3,865
3,794
3,765
4,015
4,354
3,856
3,765
3,758
4,039
4,068
3,862
3,652

ss
0,469
0,553
0,534
0,531
0,531
0,541
0,509
0,447
0,552
0,526
0,566
0,443
0,549
0,477
0,532
0,521

3,826

0,487

4,181

0,537

3,861

0,532

G.Ara
G.İçi
Toplam

KT
2,183
37,082
39,265

KO
0,728
0,273

G.Ara
G.İçi
Toplam

2,607
36,149
38,756

0,869
0,264

G.Ara
G.İçi
Toplam

2,562
35,652
38,214

0,854
0,270

G.Ara

4,418

2,209

G.İçi
Toplam

35,040
39,458

0,256

F

p

2,669

0,050

3,293

0,023

3,162

0,027

8,636

0,000

5. SONUÇ
Girişimciliğin ülke ekonomilerinin büyümesinde ve toplumsal refahın arttırılmasındaki kaldıraç rolü
bugün her kesim tarafından kabul gören bir yaklaşımdır. Toplumun tüm kesimleri başta kamu olmak
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üzere bu konunun farkında olarak çalışmalar yürütmektedir. Girişimcilerin sayısını arttırmak
konusunda üniversite öğrencilerinin durumunu incelemek önem taşımaktadır. Öğrencilerin
girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi ve buna etki eden faktörlerin ortaya konması girişimciliğin
geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara yol göstermesi açısından değerli veriler sağlamaktadır. Bu
yaklaşımdan hareketle Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
programında öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik eğilimleri belirlenmeye çalışılmış ve bu amaçla
bir anket uygulaması yapılmıştır. Uygulamada kullanılan anket formu, 36 ifadeden oluşmaktadır ve
her ifade 5’li Likert ölçeği kullanılarak değerlendirilmiş ve ardından t testi ve varyans analizi (Anova)
ile analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2018-2019 öğretim yılı bahar döneminde Pamukkale
Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine uygulanmıştır.
Çalışma kapsamında öğrencilerin demografik özellikleri, sınıfları, staj yapma durumları, ailelerinde
girişimci olup olmadığı, gelir durumları, anne-babalarının eğitim durumları ve öğrencilerin okulu
bitirdikten sonraki mesleki idealleri incelenmiştir.
Yapılan çalışmanın bulgularına bakıldığında şu sonuçlar görülmüştür;
- Girişimcilik eğitimi alan ve almayan öğrenciler arasında girişimcilik eğilimi açısından
anlamlı bir farklılığa ulaşılmıştır. Girişimcilik eğitimi alanların, girişimcilik eğilimlerinin
daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuç literatürle örtüşmektedir.
- Ailesinde girişimci olan öğrencilerle, olmayan öğrenciler arasında girişimcilik eğilimi
açısından anlamlı farklılık belirlenmiştir. Ailesinde girişimci olan öğrencilerin, ailesinde
girişimci olmayan öğrencilere göre girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olduğu
belirlenmiştir.
- Ailenin gelir durumu açısından anlamlı farklılığa rastlanmıştır. Ailesinin geliri belli bir
düzeyin üstünde olan öğrencilerin diğerlerine oranla girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir.
- Öğrencilerin ailelerinin eğitim durumu ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı farklılık
görülmektedir. Aileleri üniversite mezunu olan öğrencilerin, aileleri ilkokul ve ortaokul
mezunu olan öğrencilere göre girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.
- Öğrencilerin mesleki idealleri ve girişimcilik eğilimleri arasında da anlamlı farklılık tespit
edilmiştir. İlerde kendi işini kurmak isteyen öğrencilerin, devlet memuru olmak isteyen
öğrencilere oranla girişimcilik eğilimleri daha yüksektir.
- Öğrencilerin cinsiyet, yaş, staj yapıp yapmama durumları ve iş deneyimleri ile girişimcilik
eğilimleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
- Öğrencilerin sınıf, baba mesleği, anne mesleği, harcamalarını karşılama durumları,
büyüdükleri yer ve kardeş sayıları ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı farklılığa
rastlanmamıştır.
Çalışma kapsamında elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde bireylerin girişimcilik
eğilimlerini ortaya çıkarma konusunda üniversitelerde verilen girişimcilik eğitiminin önemli bir
rolünün bulunduğu söylenebilir. Girişimcilik eğitimleri öğrencilerin bu konuda kendilerini
keşfetmelerine yardımcı olmaktadır. Girişimcilik eğitimleri aynı zamanda öğrencilerin mesleki
ideallerinin oluşmasına da yardımcı olabilecek bir içerik taşımaktadır.
Ailelerin maddi olanakları, girişimci bireyler olması ve yüksek eğitim düzeyine sahip olması önemli
bir girişimcilik faktörü olarak öne çıkmaktadır.
Öğrencilerle ilgili olarak inceleme konusu yapılan cinsiyet, yaş, staj yapıp yapmama, iş deneyimleri,
sınıf, baba mesleği, anne mesleği, harcamalarını karşılama durumları, büyüdükleri yer ve kardeş
sayıları ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı farklılığa rastlanmaması literatürde yer alan bir
kısım çalışmalarla örtüşmektedir.
Bu araştırma sadece Pamukkale Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinden
oluşan bir örneklem grubuna ve belirli bir zaman diliminde uygulanmıştır. Çalışmanın
genelleştirilmesi, başka zaman dilimlerinde ve farklı örneklemlerde uygulanması girişimcilik
literatürüne daha fazla katkı sağlayacaktır.
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GİRİŞİMCİLİK NİYETİNE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİNİN SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON THE
INTENTION OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF
SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES
Ali YILDIZ 1

Mehmet Fatih DEMİR2

Aytekin FIRAT3

ABSTRACT
Although e-entrepreneurship activities have been accelerated all over the world with the spread of
internet and social networks, the effect of social media posts on entrepreneurial intention and sociodemographic factors has not been investigated sufficiently in the literature. In the study of Fırat,
Yıldız and Demir (2016), it was found that the intention of entrepreneurship was highly influenced
by the posts related to entrepreneurship in social media. The aim of our study is to investigate whether
the posts of entrepreneurship in social media and the intention of entrepreneurship differ in terms of
socio-demographic variables. The research was carried out in 416 students studying at Muğla Sıtkı
Koçman University using face to face survey method. The analysis of the study was performed by
using the independent sample t-test and variance analysis methods with SPSS program. According
to the results of the research, the entrepreneurship intention of the students varies according to
gender, the status of having an entrepreneur friend circle on social media and the frequency of seeing
the posts about entrepreneurship.
Keywords: Social Media Entrepreneurship, E-Entrepreneurship,
Entrepreneurship Intention, Entrepreneurship Tendency
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ÖZET
İnternet ve sosyal ağların yaygınlaşması ile birlikte e-girişimcilik faaliyetleri tüm dünyada hız
kazanmasına rağmen, literatürde sosyal medya paylaşımlarının girişimcilik niyeti ve sosyodemografik faktörler üzerindeki etkisi yeterince araştırılmamıştır. Fırat, Yıldız ve Demir’in (2016)
çalışmasında girişimcilik niyetinin sosyal medyadaki girişimcilik ile ilgili paylaşımlardan yüksek
oranda etkilendiği sonucu ortaya çıkmıştır. Çalışmamızın amacı sosyal medyadaki girişimcilikle
ilgili paylaşımlar ve girişimcilik niyetinin sosyo-demografik değişkenler bazında farklılık gösterip
göstermediğini araştırmaktır. Araştırmamız Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören 416
öğrenci üzerinde yüz yüze anket yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın analizi SPSS
programı ile bağımsız örneklem t-testi ve varyans analiz yöntemleri kullanılarak yapılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin girişimcilik niyeti cinsiyete, sosyal medyada girişimci
arkadaş çevresine sahip olma durumuna ve girişimcilikle ilgili paylaşımlara rastlama sıklığına göre
farklılık göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Girişimciliği, E-Girişimcilik, Sosyal Medya Paylaşımları,
Girişimcilik Niyeti, Girişimcilik Eğilimi
Öğr. Gör. Dr, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dalaman MYO, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü,
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2
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1. GİRİŞ
İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle fayda sağlayan ekonomik uğraşılara üretim
denilmektedir. Üretimin gerçekleşmesi için hem üretim faktörlerine hem de bu faktörleri bir araya
getirerek organize edecek bir kişiye ihtiyaç vardır. Bu kişi girişimcidir. Bilgi toplumuna geçişle
birlikte üretim faktörlerini organize eden girişimcinin sahip olduğu bilgi daha da önem kazanmış ve
girişimcinin elinde bulundurduğu gücü artırmıştır. Girişimcilik demokrasinin yerleşmesinde,
ekonomik gelişmede, kalkınmada ve bireysel düzeyde refahın kaynağını oluşturan bir role sahiptir.
Özellikle KOBİ’lerin, sektörün, ekonomik gelişmenin, iş ve istihdam yaratmanın, en önemli unsuru
olarak yer almaktadır. Bununla birlikte girişimcilik, pazarını büyük işletmelere karşı korumak isteyen
işletmeler için de önemli ve yenilikçi bir güç olarak görülmektedir. Girişimci faaliyetlerin artması,
ekonomik düzen içerisinde küçük işletmelerin payını artırarak, ülke ekonomisinin temellerinin daha
fazla çeşit üzerine gelişmesine imkan tanımaktadır (Özdevecioğlu ve Karaca, 2015:30-31).
21. yüzyılda gerek toplumu gerekse de ticari hayatın işleyişini etkileyen en önemli etmenlerden birisi
internet ve bilgi teknolojisindeki gelişmelerdir. İnsanlar, oturdukları yerden dünyanın herhangi bir
yeri ile iletişime geçmekten, arkadaş edinebilmeye, mal alıp satmaktan dünyadaki gelişmeleri anlık
takip edebilmeye kadar birçok şeyi internet vasıtasıyla kolaylıkla yapabilmektedir. İşletmeler ve
bireyler, rekabette ayakta kalabilmek adına pazarlama usullerini internet, cep telefonu, sosyal medya
ve görüntülü reklam gibi dijital ortamlarda da uygulamak durumunda kalmışlardır
(www.lexico.com2). Dijital pazarlamanın bir parçası olan sosyal medyada ise ticaret hacmi giderek
artırmaktadır.
Dünyada internet kullanıcılarının yüzde 64'ünden fazlası 1,6 milyardan fazla sosyal ağ kullanıcısı ile
çevrimiçi sosyal medya servislerine erişmektedir. İstatistiklere göre, sosyal ağ, çevrimiçi
kullanıcıların zamanlarını geçirme, arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişimde kalmalarını sağlamanın
yanı sıra haberleri ve diğer içerikleri yakalamalarını sağlayan en popüler yollardan biridir
(www.statista.com). Sosyal medya, genel anlamda kullanıcıların içerik üretip paylaşmalarına ya da
sosyal ağlara katılmalarına olanak tanıyan web siteleri ya da uygulamalar şeklinde tanımlanmaktadır
(www.lexico.com1).
Günümüzün en yaygın ve popüler sosyal medya ağları arasında Instagram, Twitter, Faceboook,
Youtube, Pinterest, Whatsapp, Wechat gibi platformlar gelmektedir (www.buffer.com). 2018 yılı
itibariyle, Youtube’un aylık 1,9 milyar, 2004 yılında kurulan Facebook’un 2 milyar, 2010 yılında
kurulan Instagram’ın ise 1 milyar aktif kullanıcısı ve 25 milyondan fazla üye işletmesi
bulunmaktadır. Instagram hesaplarının % 80’i bir ticari işletmeyi takip ediyorken, 200 milyondan
fazla kullanıcı her gün en az bir işletmenin profilini ziyaret etmektedir. Bunun yanında Instagram’da
ayda iki milyon ücretli reklam veren işletme bulunmaktadır (www.sproutsocial.com). E-marketer
sitesinin araştırmasına göre Kasım 2018 itibariyle Instagram’da 500.000 etkileyici profil (son 4
haftada günlük ortalama 10’dan az paylaşım yapan profil) bulunmaktadır. Pazarlamacılar,
markalarının değerlerine uygun olan etkileyicileri bularak, hedefledikleri müşterileri ürün, hizmet ve
markaları hakkında bilgilendirebilir, tutumlarına ve satın alma kararlarına etki edebilirler (Barutçu
ve Tomaş, 2013; www.e-marketer.com). Instagram, kadın girişimcilerin girişimcilik faaliyetlerini
destekleyen önemli bir platform haline gelmiştir. Instagram, kadın girişimcilerin faaliyetlerini
desteklemek adına çeşitli alt platformlara da destek vermektedir. Instagram’da aktif olarak
“Girişimcilerplatformu” bulunmaktadır. Bu platform aracılığıyla birçok kadın girişimci birbirlerini
desteklemekte ve kendi tanıtımlarını yapmaktadır. Birçok kadın fiziki ortamda açamadığı mağazayı
Instagram aracılığıyla açmakta ve kendi iş alanını yaratmaktadır. Ayrıca Instagram’da başarıyı
yakalayan birçok kadın, fiziki mağazasını açmakta ve işlerini büyütmektedir. Kadın girişimciler,
mallarını ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla sosyal medya ağlarını kullanmakta ve müşteri ödemeleri
için internet bankacılığı teknolojilerinden faydalanmaktadırlar. Kadın girişimciler, sosyal medya
ağlarından faydalanarak sadece telefonları aracılığıyla dahi tüm işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.
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Bu açıdan bakıldığında Instagram kadınların iş hayatını desteklemekte ve ülke ekonomisine katkıda
bulunmaktadır (Bideratan, 2017:42-44).
Girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilmek için ihtiyaç duydukları beşeri ve maddi kaynakları
temin etme yolunda kitlesel fonlama siteleri de bulunmaktadır. Kickstarter, Indiegogo, Crowdfunder,
Rockethub, Crowdrise, Somolend, Gofundme siteleri, uluslararası kitlesel fonlama sitelerinin önde
gelenleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde de projesini duyurmak ve girişimcilik faaliyetine maddi
destek bulmak amacıyla kurulmuş fonlabeni ve fonbulucu.com gibi internet siteleri yer almaktadır.
Gofundme.com sitesi aracılığıyla 2010 yılından 2019 yılına kadar projelere destek amacıyla 70
milyon kişi 5 milyar $ bağışta bulunmuştur (www.gofundme.com). Bu platformların bir diğer yararı
da diğer kullanıcıları proje yapma konusunda teşvik etmektir (Karaarslan ve Bulsun, 2016:118).
Sosyal medya, tüketicileri içeriklere katılma, yorumlarda bulunma, paylaşımları beğenme, paylaşma
gibi viral özellikleri ile işletmeler karşısında pasif konumdan aktif konuma getirmiştir (Bilbil ve
Güler, 2017; Westerman, Spence ve Van Der Heide, 2012). Bununla birlikte kullanıcıların sosyal ağ
ve medya araçları aracılığıyla yaptıkları paylaşımların içerikleri bireylerin satın alma niyet ve
davranışlarını etkileyebilmektedir (Fırat, Yıldız ve Demir, 2017; Güner, 2016). Gerçek dünyada
tüketiciler ürün ya da hizmetler hakkında satın alma kararı verirken ihtiyaç etkisi dışında aile ve
arkadaşlardan oluşan sosyal çevreden de etkilenmektedirler. Aynı ilişki, tüketicilerin sanal
dünyadaki alışveriş davranışları için de geçerlidir. Bu anlamda sosyal medya ağları, tıpkı gerçek
dünyada olduğu gibi, kullanıcının aile ve arkadaş çevresinin yoğun olarak bulunduğu platformlar
olması nedeniyle ticari anlamda değer yaratabilen topluluklar haline gelmeye başlamıştır (Akt., Kara,
2012).
Girişimciliğe olan ilgi son yıllarda hem iş dünyasında hem de akademik camiada artış göstermiştir.
Girişimciliği etkileyen faktörler, girişimci kişinin özellikleri ile makro ve mikro etmenler üzerinde
birçok çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda girişimcilik; bir kişilik fonksiyonu (İplikçioğlu ve Taşer,
2009; Negiz vd., 2009; Leutner vd., 2014), kişinin işletme sahibi olması, öğrenci ya da müdür gibi
mesleki statüsünün bir fonksiyonu (Gartner, 1988) veya demografik özelliklerin bir fonksiyonu
(Gezen ve Köroğlu, 2014; İbicioğlu vd., 2009) olarak da görülebilmektedir. Buna mukabil,
girişimcilik ile sosyal medya ilişkisinin yerli literatürde (Bideratan, 2017; Kuşay, 2017; Yıldırım ve
Başer, 2016; Gümüş, 2018) henüz etraflıca araştırılmadığı görülmektedir.
Fırat, Yıldız ve Demir (2017), sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımlarının girişimcilik niyeti
üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sosyal medyadaki
girişimcilik paylaşımlarının bunu inceleyen kişilerin girişimcilik niyetini olumlu yönde etkilediği,
kişiyi girişimci olma yönünde güdülediği ortaya çıkmıştır. Girişimcilik hacminin artırılmasında
girişimcilerin faaliyetlerinin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının oldukça etkili olduğu
görülmektedir. Diğer bir ifade ile girişimci çevrenin artış göstermesi ve sosyal medyadaki
paylaşımlar, çarpan etkisi ile girişimci anlayışın daha da büyümesine etki edebilir. Araştırmamızın
amacı, Fırat, Yıldız ve Demir’in (2017) araştırmasında girişimcilik niyetine sosyal medya etkisini,
sosyo demografik değişkenler bağlamında incelemektir. Bu kapsamda, kullanıcıların yapmış
oldukları girişimcilikle ilgili paylaşımların, maruz kalan kullanıcıların girişimcilik niyetinde ve
ilgilenim düzeyinde cinsiyete, sosyal medyada girişimci arkadaş çevresine sahip olma durumuna,
girişimcilik dersi alma durumuna ve girişimcilikle ilgili paylaşımlara rastlama sıklığına göre farklılık
gösterip göstermediğini araştırmaktır. Girişimci adayları sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımları
sayesinde iş fikirlerinden haberdar olabilir ve yeni bir girişimcilik faaliyetini başlatabileceğine dair
kendisini motive edebilir.

2. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE SOSYAL MEDYA GİRİŞİMCİLİĞİ
Girişimciliği net bir tanımın sınırları içine yerleştirmek oldukça zordur. İlk kez ortaçağda kullanılan
bu kelimenin “entreprendere” kökünden ve “üstlenmek”, “girişmek” anlamına geldiği görülür.
Girişimci terimi ilk olarak 17. Yüzyılda Fransız askeri terminolojisinde kullanılmıştır. Bu kelime
uzun askeri yolculuklara rehberlik etmeyi üstlenen kişileri ifade etmek için kullanılmıştır. Yine bu
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terim, iş dünyasında ilk defa 18. Yüzyılın başında Fransa’da yaşayan İrlanda asıllı ekonomist Richard
Cantillon tarafından kullanılmıştır. Latince’de “intare“ kökünden gelen girişimci kavramı,
İngiltere’de enter (giriş), ve pre (ilk) kelime köklerinden gelmekte ve entrepreneur yani ilk girişen,
başlayan anlamına gelmektedir. Bu tanım, zaman içinde farklılaşarak, 20. Yüzyılda daha çok “yenilik
yapabilme, fırsatları değerlendirebilme ve ticari anlamda uygulanabilir hale getirme” anlamında
kullanılmıştır. Girişimci, en basit şekliyle girişimi gerçekleştiren kişi olarak tanımlanabilir. Ancak,
girişimciyi sadece “yeni bir yatırım yapan kişi” olarak tanımlamak yeterli ve doğru olmayacaktır
(Marangoz, 2012:1-2).
Girişimci, bir işi yapmaya girişen ve bundan çekinmeyen kişidir. Üretim faktörlerini bir araya
getirerek, iktisadi mal ve hizmet üretimi için gerekli girişimi başlatan, ayrıca üretim için gerekli
finansal kaynakları ve üretimin değerlendirileceği pazarları bulan kişidir. Girişimcinin çağdaş
toplumlardaki temel işlevi, ardı arkası kesilmeyen yenilikleri gerçekleştirmek şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Bu açıdan, modern girişimcinin gücü, yenilik yapma ve yaptığı yenilikleri iş dünyasında
somut ticari ürünlere dönüştürülebilme kapasitesine dayanır (Çelik, Aydoğan ve Yavuz, 2018:12).
Girişimci, yeniliklerin ortaya çıkması, uygulanması ve yayılmasında, yeni sektörlerin oluşmasında
anahtar rol oynar. Gerek tüketici taleplerinin gerekse teknolojinin hızla değiştiği ve geliştiği
günümüzde kalkınmada öncü olmayı hedefleyenlerin yenilikçilik konusunda da öncü olmaları bir
gerekliliktir. Ekonomik kalkınmayı hızlandıran girişimcilik yeni istihdam alanları oluşmasına ve
üretimin artmasına sebep olur. Sınırlı kaynakları daha etkin bir şekilde kullanarak yeni ürünler ortaya
çıkaran girişimci yüksek katma değerin oluşmasına katkı sağlar (OKA, 2011:2).
Çiçek (2018), sosyal medya girişimciliğini “sosyal medya aracılığıyla kârlı fırsatlar arayan ve bu
sosyal yapı içinde bir işletme kuran ve yöneten bir kişi” olarak tanımlamıştır. Girişimciler sosyal
medya üzerinde gerek mal veya hizmetleri pazarlayarak gerekse de ürettikleri içerikleri sunarak para
kazanmaktadır. Sosyal medya girişimciliği diğer girişimcilik türlerinden, daha az risk, sektöre giriş
engellerinin az olması, daha az yasal prosedürlere tabi olma gibi avantajlar dolayısıyla farklılık
göstermektedir. Çiçek’in (2018), sosyal medya girişimciliği için önerdiği üç aşamalı model aşağıda
sekil 1’de yer almaktadır:
Şekil 4. Sosyal Medya Girişimciliği Modeli (Kaynak: Çiçek, 2018:14)

Şekil 1’deki modele göre sosyal medya girişimciliği üç temel aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama
öğrenme sürecidir. Buna göre, sosyal medyada iş yapmayı düşünen bir girişimci öncelikle yapılacak
işin sınırlarını belirlemeli, ne yapacağı konusunda uzman olmalı, diğerlerinden nasıl öğreneceğinin
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yollarını araştırmalı, başarının kolay olmadığını, kısa bir yolunun olmadığını bilmeli ve asla
vazgeçmemelidir. İkinci aşama hazırlık aşamasıdır. Hazırlık aşamasında girişimci, bir vizyona sahip
olmalı, yenilikçi olmalı, kaybetmekten ve tekrar denemekten korkmamalıdır. Son aşama harekete
geçme aşamasıdır. Bu aşamadaki en önemli şey, her şeyi kendi başına yapmaya çalışmaması ve esnek
olması gerektiğidir (Çiçek, 2018:14).
Çoğu sosyal medya platformunda, şirketlerin reklam kampanyalarının ilerlemelerini, başarılarını ve
katılımlarını takip etmelerini sağlayan yerleşik veri analizi araçları vardır. Şirketler sosyal medyayı
kullanarak, mevcut ve potansiyel müşterilere, mevcut ve potansiyel çalışanlara, gazetecilere,
bloggerlara ve halka hitap etmektedir. Sosyal medya pazarlaması stratejik düzeyde, bir pazarlama
kampanyasının yönetimini, yönetişimini, kapsamını ve firmanın arzu ettiği sosyal medya "kültürünü"
ve "tonunu" oluşturmayı içerir. Sosyal medyada şirketler, kullanıcıların hazırlamış oldukları ürün
değerlendirme veya yorum gibi içerikleri paylaşmaya izin vermekte, kullanıcılarla hızlı, etkin ve iki
yönlü iletişime geçmektedir (www.wikipedia.com). Ağızdan ağıza pazarlama faaliyetlerinin
etkisinin sosyal medyada hızla görülmesi de girişimcilere önemli fırsatlar sunmaktadır. Girişimciler
sosyal medyada müşteri, ürün ve trendler ile ilgili verileri toplamak ve analiz etmek suretiyle kıt
kaynaklarını daha verimli kullanabilir ve iş modeline uygun müşterilerini daha iyi hedefleyebilir.

3. GİRİŞİMCİLİK NİYETİ
Girişimcilik eğilimi, çevresel faktörlerin sunduğu fırsatlarla birlikte ortaya çıkan yeni bir girişim
kurmaya yönelik niyet olarak değerlendirilmektedir. İsteyerek ya da durumsal şartlar sonucunda yeni
bir iş kurma niyetinde olan bireyler, daha bağımsız olma ve bir iş fikrini hayata geçirme gibi
hayallerle kariyerlerine kendi işlerinin patronu olarak devam etmeyi tercih etmektedirler (İnce,
2018:108). Bu bakımdan niyet, girişimcilik kararının verilmesinde oldukça önem arz etmektedir.
Niyet, gerçek davranışın doğrudan bir öncüsüdür ve niyet ne kadar güçlü olursa, gerçek davranışın
başarısı da o kadar büyük olur. Girişimcilik faaliyetinin genellikle bireyin arzu ve isteğine bağlı
olarak ortaya çıkması bakımından girişimcilik faaliyeti, niyet edilerek yapılan planlanmış bir
davranıştır (Naktiyok ve Timuroğlu, 2009). Niyet, tutumlar ve hedeflenen davranış arasındaki ilişkiyi
bağdaştırırken, tutumlar davranışı açıklar. Niyetler, inanış, algı ve diğer dışsal faktörlerin harekete
geçmesine öncülük etmektedir. Girişimcilik aktivitesi de planlama gerektirdiğinden niyete bağlı
olarak ortaya çıkmaktadır (Ajzen, 1991). Buradan hareketle girişimcilik niyeti, bireyin kendi işini
kurma aşamasında fikirlerini harekete geçirmesi ve başarma yolunda gayret göstermesi (Krueger ve
Carsrud, 1993) şeklinde ifade edilebilir.
Literatürde niyet ve girişimcilik niyetini açıklayan çalışmalar, çoğunlukla, Bird’ün (1988)
“Girişimcilik Fikirlerinin Yorumlanması, Ajzen’in (1991) “Planlı Davranış Modeli” ve Shapero ve
Sokol’un (1982) “Girişimci Durum Modeli” ile ilgili modelleme çalışmalarına dayanmaktadır. Bird
(1988) modelde, niyetin kişisel, kavramsal, fikirsel ve sezgisel faktörlerden etkilendiğini ifade
etmiştir. Ajzen’in (1991) planlı davranış teorisi; davranış öncülünün belirli bir davranışı
gerçekleştirme niyeti olduğunu ileri sürmektedir. Girişimcilik niyeti sosyal ve kişisel faktörlerce
motive edilmektedir. Literatürde girişimcilik niyetinin kişilerin çevrelerinde algıladıkları engeller ve
destek faktörlerinden (Naktiyok ve Timuroğlu, 2009), duygulardan (Yanık vd., 2017), toplumsal
kültürel değerlerden (Şeşen vd., 2014), yaş, cinsiyet, önceki iş deneyimi ve gelirinden (Şeşen ve
Basım, 2012); kişisel tutum ve algılanan davranış kontrolünden (Kalkan, 2011) etkilendiği yer
almaktadır.
Bununla birlikte girişimcilik niyeti, motivasyon, kendine güven, risk alma seviyesi gibi psikolojik
faktörler ile bireyin yaşadığı çevre, değer ve tutumlar ile bilinçaltı gibi psikolojik etmenlerden
(Kalkan, 2011); “özdenetim/Sorumluluk”, “uyumluluk”, “duygusal denge”, “gelişime açıklık” ve
“dışadönüklük” şeklinde büyük beş faktör belirleyici kabul edilen kişilik özelliklerinden (Boz vd.,
2016; Costa ve McCrae, 1995; Başol, Dursun ve Aytaç, 2011), girişimci kişiliğe sahip olmak ve
ailede girişimci olması gibi ailesel faktörlerden (Çelik, İnce ve Bozyiğit, 2014; İrmı̇ ş ve Barutçu,
2012), girişimcilik eğitimi alıp almamasından (Souitaris, Zerbinati ve Al-Laham, 2007)
etkilenmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar girişimcilik niyetinin demografik, sosyal/çevresel,
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kişisel ve psikolojik faktörlerden etkilendiğini göstermektedir (Carr ve Sequeira, 2007; Şeşen vd.,
2014).
Girişimcilerin sahip oldukları sosyal ağın niteliği ve genişliği, girişimcilerde sahip olmaları gereken
“yenilikçilik, proaktiflik, risk alma” gibi özellikleri etkilemektedir. Bireyler, sosyal ağlarını
kullanarak girişimcilik niyetleriyle ilgili bilgi almakta, gerektiğinde sosyal ya da maddi destek
sağlamakta, böylece girişimin getireceği riski azaltmaya çalışmaktadır. Bireyin sahip olduğu sosyal
ağlar ve çevresel faktörler girişimcilik niyeti üzerinde etkili olmaktadır (Şeşen vd., 2014; Keleş
vd., 2012). Bununla birlikte günümüzde her on kişiden sekizinin yoğun biçimde kullandığı ve günlük
ortalama dört saat (www.cnnturk.com) ile önemli bir vaktin harcandığı sosyal medyayı içinde
bulunulan çevre, girişimci bir çevre/ailede yetişme kapsamında değerlendirebilirsek, yapılan
paylaşımların birey üzerindeki psikolojik etkileri dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda, bireyin sosyal
medyada karşılaştığı girişimcilikle ilgili paylaşımların girişimcilik niyetini etkilediği Fırat, Yıldız ve
Demir’in (2017) araştırmasında bulgulanmıştır.

4. METODOLOJİ
4.1.

Örneklem ve Araştırma Yöntemi

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden yüz yüze anket yoluyla veri toplama yöntemi
kullanılmıştır. 2017 yılı Nisan döneminde Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi Dalaman Meslek
Yüksekokulunda öğrenim gören 60 öğrenci ile pilot araştırma yürütülmüştür. Pilot çalışmanın
ardından Nisan ve Mayıs 2017 döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF’de öğrenim gören
159 lisans öğrencisi ile Dalaman MYO ve Marmaris Sağlık Hizmetleri MYO’da öğrenim gören 275
ön lisans öğrencisinden veri elde edilmiştir. Toplanan anketlerin 18’i eksik veri ve sağlıksız şekilde
doldurulduğu için kapsam dışı bırakılmış ve toplamda 416 anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında aşağıdaki formülden yararlanılmıştır.
𝑛 = 𝑡 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑝/𝑑 2
Bu durumda % 95 güven aralığı, % 5 hata payı, p (incelenen olayın görülme sıklığı) ve q (incelenen
olayın görülmeme sıklığı) değerlerinin 0.50 olması durumunda, evren büyüklüğünün bilinmemesi
durumunda 384 örneklem büyüklüğü yeterli kabul edilmiştir (Saunders, Lewis ve Thornhill, 2009).

4.2.

Ölçeğin oluşturulması

Araştırmada kullanılacak soru formunun oluşturulmasında literatür taraması yapılmıştır. Girişimcilik
niyeti ölçeğinin oluşturulmasında (Liñán, Urbano ve Guerrero, 2011)’ın çalışmasından faydalanılmış
ve 6 önerme 5’li likert tipinde katılımcılara yöneltilmiştir. Sosyal medyadaki girişimcilik
paylaşımları ile ilgili ilgilenim düzeyini ölçmek için 7 önerme (Gülerarslan, 2010)’ın çalışmasından
derlenmiş ve 5’li likert tipinde yöneltilmiştir. Sosyal medya paylaşımları ile ilgilenim düzeyi
ölçeğindeki likert tipi önermeler “1: Hiçbir zaman, 2: Nadiren, 3: Bazen, 4: Genellikle, 5: Her zaman”
şeklinde sorulurken; girişimcilik niyeti önermeleri “1: Hiç katılmıyorum, …… 5: Tamamen
Katılıyorum” şeklinde sorulmuştur.

4.3.

Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri

Araştırmada, öğrencilerin sosyal medyada karşılaştıkları girişimcilik ile ilgili paylaşımlar ile
girişimcilik niyetlerininin sosyo demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği
araştırılacaktır. Altta Şekil 2’de araştırma modeli yer almaktadır.
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Şekil 5: Araştırma Modeli

Fırat, Yıldız ve Demir’in (2017) araştırmasında, sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımlarının
girişimcilik niyetini % 48 gibi yüksek bir oranda açıkladığı ve olumlu etkilediği bulgulanmıştır. Buna
göre öğrencilerin girişimcilik niyetini en çok girişimcilik ile ilgili paylaşımların incelenmesi
etkilemektedir. Bununla birlikte bu çalışmada araştırılacak hipotezler aşağıda yer almaktadır:
H1: Girişimcilik niyeti, cinsiyete göre farklılık göstermektedir.
H2: Girişimcilik niyeti, sosyal medyada girişimci arkadaş çevresine sahip olma durumuna göre
farklılık göstermektedir.
H3: Girişimcilik niyeti, girişimcilik eğitimi alma durumuna göre farklılık göstermektedir.
H4: Girişimcilikle ilgili paylaşımlarla ilgilenim durumu, sosyal medyada girişimci arkadaş çevresine
sahip olma durumuna göre farklılık göstermektedir.
H5: Girişimcilik niyeti ile sosyal medyada girişimcilik paylaşımlarına rastlama sıklığı arasında
farklılık vardır.
H6: Sosyal medyada girişimcilik paylaşımlarına rastlama sıklığı ile paylaşımlarla ilgilenim durumu
arasında farklılık vardır.

4.4. Bulguların Değerlendirilmesi
Ölçek verileri SPSS 20.0 programı aracılığıyla güvenilirlik testine tabi tutulmuştur.
Güvenilirlik testine ilişkin bilgiler veren Cronbach α katsayısı 0.845 olarak elde edilmiştir.
Bu oranın 0,70 ve üzerinde olması katılımcıların tutarlı cevaplar verdiklerini gösterir (Gegez,
2010). Araştırma modelinin Lisrel programı aracılığıyla yapılan yapısal eşitlik model
sonuçları aşağıda tablo 1’de yer almaktadır.
İndeks

Tablo 1. Yapısal Eşitlik Modeli Uyum İndeksleri Bulguları
Normal
Kabul Edilebilir
Model
Yorum
Değer
Değer
Sonucu

Ki- Kare
Serbestlik Derecesi
χ2/sd
GFI
RMSEA
SRMR
CFI

<2
>0.95
<0.05
<0.05
>0.95

<5
>0.90
<0.08
<0.08
>0.90

29.49
13
2,268
0.98
0.055
0.029
0.99

Kabul Edilebilir
Çok İyi Uyum
Kabul Edilebilir
Çok İyi Uyum
Çok İyi Uyum

Tablo 1’deki indekslerin normal ve kabul edilebilir değer aralıkları (Çelik ve Yılmaz, 2013:39) baz
alındığında, model sonuçlarının verilerle iyi ve çok iyi derecede uyum gösterdiği ve modelin geçerli
olduğu ifade edilebilir. Model uyumunun bu noktaya getirilebilmesi adına katsayıları düşük ve t

398

IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 October 2019 Bodrum / MUĞLA / TURKEY

değerleri anlamsız çıkan, diğer değişkenlere katsayı atayan değişkenler analizden çıkarılmıştır. Bu
kapsamda analizde kalmasına karar verilen “Sosyal Medyadaki Girişimcilik Paylaşımları (X)” ve
Girişimcilik Niyeti (Y) ölçek önermeleri aşağıda yer almaktadır:
Sosyal Medyadaki Girişimcilik Paylaşımları İlgilenim Ölçeği;
 (X1) Sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımlarını incelerim,
 (X2) Sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımlarından fikir alırım,
 (X3) Sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımları sayesinde bilgi edinirim,
 (X4) Sosyal medyadaki girişimcilik paylaşımları merak ederim.
Girişimcilik Niyeti Ölçeği;
Sosyal medyada girişimcilik paylaşımlarını gördükten sonra; ……….
 (Y10) Kendi işimi kurma konusunda ciddi şüphelerim var (ters skorlanmıştır),
 (Y11) Gelecekte bir iş kurmaya kararlıyım,
 (Y12) Profesyonel hedefim bir girişimci olmaktır.
Frekans analizi sonucunda Tablo 2’de katılımcıların % 57’sinin kadın, % 43’ünün erkek olduğu
görülmektedir. Öğrencilerin % 62,7’si Meslek Yüksekokulunda, % 37,3’ü ise Fakültede öğrenim
görmektedir. Katılımcıların % 45,5’i girişimcilik eğitimi ve/veya dersini aldıklarını belirtmiştir. Yaş
dağılımına bakıldığında 18-19 yaş aralığında olanların oranı % 15,4, 20-21 aralığında olanların %
50,3, 22-23 aralığında olanların % 23,3, 24 ve üzerinde olanların oranının ise % 11 olduğu
görülmektedir. Katılımcıların sosyal medyada girişimcilik ile ilgili paylaşımlara ne denli rast
geldikleri sorusunda ise “hiç” rast gelmedim diyenlerin oranı % 6,5; “nadiren” diyenlerin oranı %
26,2, “bazen” diyenlerin oranı % 36,5, “sık” diyenlerin oranı % 21,2 ve “çok sık” diyenlerin oranı %
9,6 olarak bulunmuştur. Bu frekans dağılımı araştırdığımız konuya uygun hedef kitlenin seçildiği
yönünde işaret vermektedir.
Değişken
Cinsiyet
Kadın
Erkek

Tablo 2. Sosyo-Demografik Değişkenler
Sayı

Girişimcilik Dersi/Eğitimi Alma Durumu
Evet
Hayır
Sosyal Medyada Girişimcilik ile İlgili Paylaşımlara Rastlama
Sıklığı
Hiç
Nadiren
Bazen
Sık
Çok Sık
Yaş
18-19
20-21
22-23
24 ve üzeri
TOPLAM

Yüzde

237
179

57,0
43,0

188
228

45,5
54,8

27
109
152
88
40

6,5
26,2
36,5
21,2
9,6

64
209
97
46
416

15,4
50,3
23,3
11,0
100,00

4.4.1. Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre Bağımsız Örneklem T-Testi
Sonuçları
Aşağıda Tablo 3’te girişimcilik niyetinin cinsiyete (H1), sosyal medyada girişimci arkadaş çevresine
sahip olma durumuna (H2) ve girişimcilik eğitimi alma durumuna (H3) göre farklılık gösterip
göstermediği ile girişimcilikle ilgili paylaşımlara ilgi göstermenin girişimci arkadaş çevresine sahip
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olma durumuna (H4) göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin bağımsız örneklem t-testi
sonuçları yer almaktadır.
Tablo 3. Girişimcilik Niyeti ile Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki Farklılığa İlişkin
Bağımsız Örneklem T-Testi Sonuçları
Bağımlı
Sosyo Demografik
Lev.
Gruplar
N
SS
P
Hipotez
ort
Değişkenler Değişkenler
Test
Kadın
237
3,261
,920
H1
Cinsiyet
,679 ,001
Erkek
179
3,571
,899
Kabul
Girişimci Arkadaş Evet/Var
251
3,532
,912
H2
Girişimcilik Çevresine
Sahip
,510 0,00
Hayır/Yok
165
3,185
,903
Kabul
Niyeti
Olma
Girişimcilik
Evet/Aldı
188
3,329
,900
H3
Eğitimi
Alma
,339 ,191
Hayır/Almadı 228
3,448
,940
Ret
Durumu
Paylaşımlar Girişimci Arkadaş Evet/Var
251
3,232
1,004
H4
Sahip
,278 0,00
la İlgilenim Çevresine
Hayır/Yok
165
2,822
1,080
Kabul
Olma
Durumu
416
Toplam









H1: Girişimcilik niyeti, cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Cinsiyete göre farklılıkta, Levene
testi sonucunda varyansların eşit olduğu (0,679>0,05) varsayımı doğrulanmıştır. Analiz
sonucunda 0,05 anlamlılık düzeyinde (p=0,001<0,05) olduğundan cinsiyete göre girişimcilik
niyetinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Buna göre erkekler kadınlara göre 3,571 ortalama ile
daha fazla girişimcilik niyeti taşımakta olup, H1 hipotezi kabul edilmiştir.
H2: Girişimcilik niyeti, sosyal medyada girişimci arkadaş çevresine sahip olma durumuna göre
farklılık göstermektedir. Tablo 3’te Levene testi sonucunda varyansların eşit olduğu
(0,510>0,05) varsayımı doğrulanmıştır. Analiz sonucunda 0,05 anlamlılık düzeyinde
(p=0,000<0,05) olduğundan girişimci arkadaş çevresine sahip olma durumuna göre girişimcilik
niyetinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Buna göre girişimci arkadaşı olanlar, olmayanlara göre
3,53 ortalama ile daha fazla girişimcilik niyeti taşımakta olup, H2 hipotezi kabul edilmiştir.
H3: Girişimcilik niyeti, girişimcilik eğitimi alma durumuna göre farklılık göstermektedir. Tablo
3’te Levene testi sonucunda varyansların eşit olduğu (0,339>0,05) varsayımı doğrulanmıştır.
Analiz sonucunda 0,05 anlamlılık düzeyinde (p=0,191>0,05) olduğundan girişimcilik eğitimi
alıp almamak, girişimcilik niyetinde anlamlı farklılık göstermemektedir. Buna göre H3 hipotezi
reddedilmiştir.
H4: Girişimcilikle ilgili paylaşımlarla ilgilenim durumu, sosyal medyada girişimci arkadaş
çevresine sahip olma durumuna göre farklılık göstermektedir. Tablo 3’te Levene testi sonucunda
varyansların eşit olduğu (0,278>0,05) varsayımı doğrulanmıştır. Analiz sonucunda 0,05
anlamlılık düzeyinde (p=0,000<0,05) olduğundan girişimci arkadaş çevresine sahip olma
durumuna göre girişimcilikle ilgili paylaşımlarla ilgilenim durumu arasında anlamlı farklılık
bulunmuştur. Buna göre girişimci arkadaşı olanlar olmayanlara göre 3,23 ortalama ile daha fazla
girişimcilikle ilgili paylaşımlara ilgi duymaka olup, H4 hipotezi kabul edilmiştir.

4.4.2. Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre Tek Yönlü Varyans Sonuçları
(ANOVA)


H5: Girişimcilik niyeti ile sosyal medyada girişimcilik paylaşımlarına rastlama sıklığı arasında
farklılık vardır. Girişimcilik niyetinin girişimcilikle ilgili paylaşımlara rastlama sıklığına göre
farklılığını gösteren tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. Sosyal
medyada girişimcilikle ilgili paylaşımlara hiç rastlamayanların girişimcilik niyeti puan
ortalaması (Xort=2.95), nadiren rastlayanların girişimcilik niyeti puan ortalaması (Xort=3,22),
bazen rastlayanların girişimcilik niyeti puan ortalaması (Xort=3,39), sık rastlayanların
girişimcilik niyeti puan ortalaması (Xort=3,54), çok sık rastlayanların girişimcilik niyeti puan
ortalaması (Xort=3,86)’dir. Analiz sonucunda (F(4.411)=5,845; P=0,000<0,05) girişimcilikle
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ilgili paylaşımlara hiç, nadiren, bazen, sık ve çok sık rastlayan öğrencilerin girişimcilik niyeti
puanı ortalamasından en az birinin diğerlerine göre farklılık gösterdiği sonucu anlaşılmıştır.
Buna göre (p=0,000<0,05) anlamlılık düzeyinde H5 hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 4. Girişimcilikle Niyetinin, Girişimcilikle İlgili Paylaşımlara Rastlama Sıklığına Göre Farklılık
Gösterip Göstermediğine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi
N, Xort ve SS Değerleri

ANOVA Sonuçları

Paylaşımlara
Rastlama
Sıklığı
Hiç
Nadiren
Girişimcilik
Bazen
Niyeti
Sık
Çok Sık

N

ort

27
109
152
88
40

2,950
3,220
3,394
3,537
3,858

,181
,085
,073
,100
,130

Toplam

416

3,395

,045

Faktör

SHx Var. K.

K.Top.

Sd.

K.Ort.

F

P

G. Arası

19,047

4

4,762

5,845

0,000

G. İçi

334,814

411

0,815

Levene’s Test: 0,454 Sig.:0,769

ANOVA sonucunda gruplar arasındaki farkın hangisinden kaynaklandığını belirlemek için öncelikle
varyansların eşitliği varsayımını kontrol etmek için Levene Testi sonucuna bakılır. Bu test sonucuna
p>0.05 olduğundan varyansların eşitliği varsayımı doğrulanmış olur (L=0,454; p=0.769). Anlamlılık
seviyesinin p>0.05 durumunda sıklıkla kullanılan Tukey çoklu karşılaştırma testi tercih edilmiştir.
Tablo 5. Girişimcilik Niyetinin, Girişimcilikle İlgili Paylaşımlara Rastlama Sıklığına Göre Hangi Alt
Gruplarda Farklılık Gösterdiğine İlişkin Tukey Testi Sonuçları
Rastlama Sıklığı (i) Rastlama Sıklığı (j) xi-xj
SHx
p
-,26957 ,19402 ,635
Hiç
Nadiren
-,44412 ,18850 ,130
Bazen
-,58726 ,19857 ,027*
SIK
-,90772 ,22481 ,001*
Çok Sık
,26957 ,19402 ,635
Nadiren
Hic
-,17455 ,11328 ,536
Bazen
-,31770 ,12935 ,103
SIK
-,63815 ,16685 ,001*
Çok Sık
,44412 ,18850 ,130
Bazen
Hiç
,17455 ,11328 ,536
Nadiren
-,14314 ,12090 ,761
SIK
-,46360 ,16039 ,033*
Çok Sık
,58726 ,19857 ,027*
Sık
Hiç
,31770 ,12935 ,103
Nadiren
,14314 ,12090 ,761
Bazen
-,32045 ,17211 ,340
Çok Sık
,90772 ,22481 ,001*
Çok Sık
Hiç
,63815 ,16685 ,001*
Nadiren
,46360 ,16039 ,033*
Bazen
,32045 ,17211 ,340
SIK

Tablo 5’te tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan farklılığın hangi alt gruplar
arasında olduğunu belirlemek için yapılan Tukey Testi sonucunda, .05 anlamlılık düzeyindeki
anlamlı farklılık nedeninin sık rastlayanlar ile hiç rastlamayanlar (p=0,027); çok sık rastlayanlarla
hiç rastlamayanlar (p=0,001), nadiren rastlayanlar (p=0,001) ve bazen rastlayanlar (p=0,033)
arasında olduğu tespit edilmiştir. Buna göre sosyal medyada girişimcilikle ilgili paylaşımlara sık ve
çok sık rastlayan öğrencilerin girişimcilik niyeti, az rastlayanlara göre yüksek düzeyde olumludur.
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H6: Sosyal medyada girişimcilik paylaşımlarına rastlama sıklığı ile paylaşımlarla ilgilenim
durumu arasında farklılık vardır. Girişimcilikle ilgili paylaşımlarla ilgilenme durumuna göre tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Sosyal medyada girişimcilikle
ilgili paylaşımlara hiç rastlamayanların girişimcilikle ilgili paylaşımlarla ilgilenme puanı
ortalaması (Xort=2.45), nadiren rastlayanların paylaşımlarla ilgilenme ortalaması (Xort=2.92),
bazen rastlayanların paylaşımlarla ilgilenme ortalaması (Xort=3,09), sık rastlayanların
paylaşımlarla ilgilenme ortalaması (Xort=3,28), çok sık rastlayanların paylaşımlarla ilgilenme
ortalaması (Xort=3,32)’dir. Analiz sonucunda (F(4.411)=4,511; P=0,001<0,05) girişimcilikle
ilgili paylaşımlara hiç, nadiren, bazen, sık ve çok sık rastlayan öğrencilerin paylaşımlarla
ilgilenim durumu puan ortalamasından en az birinin diğerlerine göre farklılık gösterdiği sonucu
anlaşılmıştır. Buna göre (p=0,000<0,05) anlamlılık düzeyinde H6 hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo 6. Girişimcilikle İlgili Paylaşımlarla İlgilenim Durumunun, Girişimcilikle İlgili
Paylaşımlara Rastlama Sıklığına Göre Farklılık Gösterip Göstermediğine İlişkin Tek Yönlü Varyans
Analizi
N, Xort ve SS Değerleri
Paylaşımlara
Rastlama
Sıklığı
Hiç
Paylaşımlarla Nadiren
Bazen
İlgilenim
Durumu
Sık
Çok Sık
Toplam
Faktör

ANOVA Sonuçları

N

ort

SHx

Var. K.

K.Top.

Sd.

K.Ort.

F

P

27
109
152
88
40
416

2,4537
2,9197
3,0970
3,2813
3,3250
3,0697

,254
,100
,082
,094
,184
,051

G. Arası

19,356

4

4,839

4,511

0,001

G. İçi

440,872

411

1,073

Levene’s Test: 2,808 Sig.:0,025

Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan
kaynaklandığını belirlemek üzere tanımlayıcı post-hoc analiz teknikleri uygulanmaktadır. Bu
kapsamda ilk olarak varyansların eşitliği varsayımını kontrol etmek için Levene Testi sonucuna
bakılır. Bu test sonucuna p<0.05 olduğundan varyansların eşit olmadığı anlaşılmış olup, karşılaştırma
testlerinden Tamhane Testi tercih edilmiştir (L=2,808; p=0.025).
Tablo 7. Girişimcilikle İlgili Paylaşımlarla İlgilenim Durumunun, Girişimcilikle İlgili Paylaşımlara
Rastlama Sıklığına Hangi Alt Gruplarda Farklılık Gösterdiğine İlişkin Tamhane Testi Sonuçları
Rastlama Sıklığı (i) Rastlama Sıklığı (j) xi-xj
SHx
p
-,46602
,27373 ,642
Hiç
Nadiren
-,64334
,26751 ,201
Bazen
-,82755* ,27163 ,044*
SIK
-,87130
,31434 ,075**
Çok Sık
,46602
,27373 ,642
Nadiren
Hiç
-,17731
,12981 ,851
Bazen
-,36153
,13809 ,091**
SIK
-,40528
,20999 ,450
Çok Sık
,64334
,26751 ,201
Bazen
Hiç
,17731
,12981 ,851
Nadiren
-,18421
,12531 ,787
SIK
-,22796
,20182 ,953
Çok Sık
,82755
,27163 ,044*
Sık
Hiç
,36153
,13809 ,091**
Nadiren
,18421
,12531 ,787
Bazen
-,04375
,20725 1,000
Çok Sık
,87130
,31434 ,075**
Çok Sık
Hiç
,40528
,20999 ,450
Nadiren
,22796
,20182 ,953
Bazen
,04375
,20725 1,000
SIK
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Tablo 7’de tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan farklılığın hangi alt gruplar
arasında olduğunu belirlemek için yapılan Tamhane Test sonucunda, .05 anlamlılık düzeyindeki
anlamlı farklılık nedeninin sık rastlayanlar ile hiç rastlamayan grup arasında (p=0,044); .10
anlamlılık düzeyindeki anlamlı farklılık nedeninin ise sık rastlayanlar ile nadiren rastlayanlar
(p=0,091) ve çok sık rastlayanlarla hiç rastlamayanlar (p=0,075) arasında olduğu tespit edilmiştir.
Buna göre sık ve çok sık rastlayanların girişimcilikle ilgili paylaşımla ilgilenme durumları hiç
rastlamayan veya nadiren rastlayanlara göre daha olumludur.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Girişimcilik kavramı, ekonomik ve sosyal gelişim açısından önemini giderek artırmaktadır.
Girişimcilik faaliyetlerinin artış göstermesi ekonomileri harekete geçirerek milli gelirin artmasına
yardımcı olurken, istihdam artışı ve yeni teknolojilerin kazanımına sebep olmaktadır. Sosyal
bakımdan ise girişimcilik, toplumsal yapıda yenilikçi ve değişimi başlatan toplumsal ve kültürel bir
fenomen olarak görülmektedir.
Girişimcilik, bireysel faktörler, sosyal çevre ve ailenin girişimci yapısından etkilendiği gibi
psikolojik faktörlerden de etkilenmektedir. Ekonominin ve küresel üretimin 2000’li yıllar ile birlikte
artan ivmesinde bilgi teknolojilerinin payı oldukça yüksektir. Bilgi teknolojileri ile birlikte iş yapma
süreleri kısalmış, iş yapma usulleri farklılaşmış ve iş fikirlerinin yayılma hızı artış göstermiştir.
Günümüzde her on kişiden sekizinin yoğun biçimde kullandığı ve günlük ortalama dört saat ile
önemli bir vaktin harcandığı sosyal medya, bilginin yayılmasında oldukça önemli bir yere sahip
olabilmektedir. Bununla birlikte sosyal medyada yapılan paylaşımların birey üzerindeki psikolojik
etkileri dikkate alınmalıdır. Sosyal medya, bilginin hızlı biçimde yayılmasına ve kullanıcıların bu
mesajlara katılabilmesine imkân tanıması nedeniyle oldukça önemli hale gelmiştir. Kullanıcıların bu
paylaşımlardan ne yönde etkilendiğinin işletmelerce araştırılmasının yanında, bu paylaşımların
kişinin girişimcilik niyetine etkisinin olup olmadığı ve sosyo-demografik faktörlere göre farklılık
gösterip göstermediği literatürde yeterince araştırılmamıştır.
Çalışmamızın amacı sosyal medyadaki girişimcilikle ilgili paylaşımlar ve girişimcilik niyetinin
sosyo-demografik değişkenler bazında farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Araştırmamız
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören 416 öğrenci üzerinde yüz yüze anket yöntemi
kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın analizi SPSS programı ile bağımsız örneklem t-testi ve
varyans analiz yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin
girişimcilik niyeti cinsiyete, sosyal medyada girişimci arkadaş çevresine sahip olma durumuna ve
girişimcilikle ilgili paylaşımlara rastlama sıklığına göre farklılık göstermektedir. Bununla birlikte
girişimcilikle ilgili paylaşımlarla ilgilenim durumu, sosyal medyada girişimci arkadaş çevresine
sahip olma durumuna ve sosyal medyada girişimcilik paylaşımlarına rastlama sıklığına göre farklılık
göstermektedir. Buna göre girişimcilik niyeti erkeklerde, girişimci arkadaş çevresine sahip olanlarda
ve sosyal medyada girişimcilikle ilgili paylaşımlara sık ve çok sık rastlayanlarda diğerlerine göre
daha fazladır. Sosyal medyada girişimcilikle ilgili paylaşımlarla ilgilenim durumunda ise girişimci
arkadaş çevresine sahip olanlar ile girişimcilik paylaşımlarına sık ve çok sık rastlayanlar diğerlerine
göre daha fazla ilgi göstermektedir. Bu çalışmanın farklı zamanlarda, başka örneklemler üzerinde
yapılması ve benzer sonuçlar alınması halinde, girişimcilik niyetini etkileyen faktörlere yeni bir
değişken/boyut kazandırılabilir. Çalışmamız bu yolda diğer araştırmacılara bir basamak ve temel
teşkil edebilecektir.
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KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ:
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY
CHARACTERISTICS and ENTREPRENEURSHIP: An APPLICATION
on MASTER’S STUDENTS
Gülten DEMİRAL1

Şakir MİRZA2

ABSTRACT
Today, entrepreneurship has become an increasingly important phenomenon. Thanks to successful
initiatives, the economy is developing, unemployment rates are decreasing and welfare is rising. It is
especially important for young people to turn to entrepreneurship in terms of development.
Individuals who are able to act by seeing the gaps in the economy and turn them into opportunities
are entrepreneurial individuals. The increase in education level in our country in recent years is a
positive development but inadequate employment causes educated young people to face
unemployment. Elimination of the unemployment problem and economic development is possible
by increasing entrepreneurship. For this reason, increasing the support provided to entrepreneurs and
giving more importance to entrepreneurship by governments is a driving force for educated young
people to turn to entrepreneurship.
The aim of this study is to determine the relationship between entrepreneurship tendencies and
personality traits of graduate students. Accordingly, 223 questionnaires were applied to graduate
students studying at Uşak University Institute of Social Sciences and Kütahya Dumlupınar
University Institute of Social Sciences. Reliability analysis and Factor Analysis for structuring the
scale were applied in the analysis of the obtained data. Correlation, Regression, Anova Analysis
methods were applied to test the hypotheses.
As a result, while the locus of control, innovation, need to succeed, risk taking and self-confidence
level of the students' personality traits increased the entrepreneurial tendency, it was understood that
the relationship between the tolerance level of uncertainty and the entrepreneurial tendency was not
sufficient. In addition, it was concluded that the discipline of the students had an effect on the
entrepreneurship tendencies of the students. In this context, trainings and state supports are important
in increasing the willingness to entrepreneurship and it is clear that the personality traits of the
students will be shaped in this direction.
Key Words: Personality Characteristics, Entrepreneurship Trend, Graduate Students
ÖZET
Günümüzde girişimcilik önemi giderek artan bir olgu haline gelmiştir. Başarılı girişimler sayesinde
ekonomi gelişmekte, işsizlik oranları azalmakta, refah seviyesi yükselmektedir. Özellikle genç
nüfusun girişimciliğe yönelmesi kalkınma bakımından oldukça önemlidir. Ekonomideki boşlukları
görerek harekete geçip bunları fırsata çevirebilen bireyler girişimci bireylerdir. Ülkemizde eğitim
seviyesinin son yıllarda artması olumlu bir gelişmedir fakat yetersiz istihdam eğitimli gençlerin
işsizlikle karşılaşmalarına neden olmaktadır. İşsizlik sorununun giderilmesi ve ekonomik
kalkınmanın sağlanması girişimciliğin artırılmasıyla mümkündür. Bu sebeple girişimcilere sağlanan
desteklerin artırılması ve hükümetler tarafından girişimciliğe daha fazla önem verilmesi eğitimli
gençlerin girişimciliğe yönelmelerinde itici bir güçtür.
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Bu çalışmanın amacı Lisansüstü eğitim almakta olan öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ile kişilik
özellikleri arasındaki ilişkinin tespitidir. Bu doğrultuda Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğrenim görmekte olan yüksek
lisans öğrencilerine 223 adet anket uygulanarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analiz
edilmesinde Güvenilirlik Analizi ve ölçeği yapılandırma amaçlı Faktör Analizi uygulanmıştır.
Ardından oluşturulan hipotezlerin test edilmesi amacıyla Korelasyon, Regresyon, Anova Analiz
yöntemleri uygulanmıştır.
Sonuç olarak öğrencilerin kişilik özelliklerinden kontrol odağı, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, risk
alma ve kendine güven düzeyi girişimcilik eğilimini artırırken, öğrencilerin belirsizliğe tolerans
düzeyi ile girişimcilik eğilimi arasında ilişkinin yeterli düzeyde olmadığı anlaşılmıştır. Bununla
birlikte Öğrencilerin girişimcilik eğilimleri üzerinde öğrenim gördükleri ana bilim dalının etkisi
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda girişimciliğe olan istekliliği artırmada verilen eğitimler
ve devlet destekleri önemli olup öğrencilerin kişilik özelliklerinin bu yönde şekilleneceği açıktır.
Anahtar Kelimeler: Kişilik Özellikleri, Girişimcilik Eğilimi, Yüksek Lisans Öğrencileri

1. GİRİŞ
Küreleşmenin ve teknolojik gelişmelerin etkisi ile işletmelerin yapısı ve iş yapma süreçleri sürekli
değişmektedir. Günümüzde bu değişikliklere hızlı ayak uydurabilen, esnek yapıya sahip işletmelere
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda iş süreçlerinde yenilikçi bakış açısına sahip, bilgiyi ve
teknolojiyi işletmelerine uygulayabilen girişimcilere de ihtiyaç duyulmaktadır. Girişimciler yeni iş
fırsatlarını görerek yeni istihdam olanakları sağlamakta ve ekonomik gelişmenin itici gücü olarak
görülmektedirler. Ayrıca girişimde bulunarak yeni işletmeler kuran girişimciler, yeni istihdam
olanakları sağlamaları nedeniyle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin önemli sorunlarından olan
işsizlik probleminin giderilmesine katkıda bulunmaktadırlar.
Kişilerin girişimde bulunabilmeleri için girişimcilik eğilimine sahip olmaları gerekir. Girişimcilik
eğilimi, kişilerin girişimde bulunma konusunda istekli olmaları durumu olarak adlandırılır.
Girişimcilik eğilimi birçok unsurun etkisi altındadır. Bunlardan birisi de kişilik özellikleridir. Kişilik
özellikleri girişimde bulanacak kişilerin girişimcilik eğilimleri üzerinde pozitif veya negatif yönde
etkide bulunabilmektedir.
Bu çalışmada yüksek lisans eğitimi almakta olan öğrencilerin kişilik özellikleri ile girişimcilik
eğilimi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kişilik özellikleri psikoloji bilimi açısından
çok geniş bir kavramdır ve literatürde çok çeşitli açılardan ele alınmıştır. Çalışmada literatürde
sıklıkla üzerinde durulan ve girişimcilik eğilimi ile arasında ilişki olduğuna inanılan altı kişilik
özelliği üzerinde durulmuştur. Bunlar risk alma, yenilikçilik, başarma ihtiyacı duyma, kontrol odağı,
kendine güven ve belirsizliğe tolerans kişilik özellikleridir.
Bu çalışmada verilerin elde edilmesi için anket yöntemi uygulanmış ve yüksek lisans eğitimi almakta
olan öğrencilerden 223 adet veri elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 22 programı ile analiz
edilmiştir. Uygulanan korelasyon, regresyon, anova analizleri sonucunda şu sonuçlar elde edilmiştir:
Araştırmaya katılan öğrenciler açısından, bu öğrencilerin risk alma, başarma ihtiyacı duyma,
yenilikçilik, kontrol odağı ve kendine güven kişilik özellikleri girişimcilik eğilimlerini arttırmaktadır.
Belirsizliğe tolerans kişilik özelliğinin ise girişimcilik eğilimi üzerinde etkisi yoktur. Ayrıca
demografik özellikler ile girişimcilik eğilimi ilişkisi de analiz edilmiş ve eğitim gördükleri anabilim
dalının ve iş kurma istek derecelerinin girişimcilik eğilimi ile ilişkisi istatistiki açıdan anlamlı
bulunmuştur.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1.

Kişilik Özellikleri

Kişilik özellikleri, kişilerin doğuştan sahip oldukları özellikler ile sonradan toplum içinde
bulundukları süre içerisinde elde ettikleri özelliklerin bütünüdür. Kişilerin karşılaştıkları durumlar
karşısında ortaya koydukları davranış biçimleri, toplum içerisinde kişiden kişiye farklılık
gösterebilmektedir (Cooper, 2003: 41). Ayrıca, bazen kişiler aynı durumlar karşısında benzer
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davranışlarda gösterebilmektedirler. Bu davranış farklılıklarının ve benzerliklerinin nedeni sahip
oldukları kişilik özellikleri olarak görülmektedir (Mahdiuona vd., 2010: 179). Tok ve diğerleri
kişiliği, bireyin çevresiyle olan tüm ilişkilerini belirleyen, onu başkalarından ayırt etmeye yarayan
huy, alışkanlık, savunma mekanizmaları ve davranış şekilleri gibi özelliklerin oluşturduğu bütünlük
olarak tanımlamaktadır (Tok vd. 2014, s. 50).
Cromie (2000) kişilerin girişimcilik eğilimleri ile bireysel özelliklerini detaylı bir şekilde incelemiş
ve risk alma, başarma ihtiyacı, yenilikçilik, kontrol odağı, kendine güven ve belirsizliğe tolerans
özelliklerinin girişimcilerin sıklıkla araştırılan kişilik özellikleri olduğunu ortaya koymuştur
(Cromie, 2000: 13-26). Bu çalışmada da bu altı kişilik özelliği üzerinde durulmuştur. Bu özellikler
şu şekilde açıklanmaktadır:
Girişimcilik tanımlarında genellikle risk alma kişilik özelliği yer almaktadır. İrlanda asıllı Fransız
iktisatçı Richard Cantillon girişimciyi tanımlarken risk alma kişilik özelliği üzerinde durmuştur.
Girişimci geleceğin belirsizliğinden dolayı risk alarak faaliyetlerini gerçekleştirir (Yüceol, 2017:
801). Bu yüzden risk alma kişilik özelliği girişimcilerde bulunması gereken bir özelliktir.
Girişimcilerin sahip olmaları beklenen bir diğer kişilik özelliği başarma ihtiyacı duyma özelliğidir.
Kişilerin başarma ihtiyacı özelliği değerlerinin yüksek olması, onları girişimsel faaliyette bulunmaya
teşvik eder ve kişiler, bu faaliyetin sonucunun başarılı bir şekilde son bulması için uğraş verirler
(Salur ve Toprak, 2015: 10). Bu açıdan girişimciler başarma ihtiyacı ile girişimde bulunurlar ve
bunun sonucunda elde ettikleri başarı onlar için ödül niteliğindedir.
Yenilikçilik, Schumpeter’a göre girişimcinin en temel özelliğidir. Girişimciler, kurdukları
işletmelerde yeni örgüt yapısı, yeni üretim süreçleri ve yeni ürünler ve hizmetlerle faaliyete başlarlar
(Sundbo, 1998: 22). Bu bağlamda girişimciler yenilikçi kişilerdir ve yenilikçilik kişilik özelliği
girişimcilerde bulunması gerekir.
Kontrol odağı kişilik özelliği, kişilerin başından geçen olayları nelerden kaynaklandığına ilişkin
inancını belirtir. Bazı kişiler başından geçen olayları kader, şans veya dış güçlere bağlarken bazı
kişiler başarı ve başarısızlıklarının nedeni olarak kendilerini görürler (Çetin, 2011: 74). Girişimciler,
başarılarının ve başarısızlıklarının nedenleri olarak kendilerini görürler. Bu açıdan girişimciler,
kontrol odağına sahip olmalıdırlar.
Girişimciler, risk alarak yeni bir girişimde bulundukları için bu işi başaracakları konusunda kendine
güvenleri olması gerekir. Girişimcilere bakıldığında bu kişilerin kendilerine güvendikleri ve
seçtikleri işler konusunda kendilerinden emin oldukları görülmektedir (Scarborough ve Zimmerer,
2014: 5).
Belirsizlik, kişinin yeterli veri olmaması dolayısıyla tam olarak şekillendirilemeyen veya
sınıflandırılamayan bir durumu belirtirken, belirsizliğe tolerans belirsiz durumlara karşı kişinin
olumlu tepki verebilmesi durumu olarak tanımlanabilir (Erdem, 2001, s.50). Richard Cantillon
girişimciyi, belirli fiyattan aldığı ürünü belirsiz fiyattan satan kişi olarak tanımlamaktadır ve gelecek
girişimci için belirsizlikler içermektedir. Bu bağlamda girişimcilerin belirsizliğe toleranslı kişiler
olmaları beklenir.

2.2.

Girişimcilik Eğilimi

Girişimci kavramı, üretim faktörleri olarak sayılan doğa, emek ve sermayeden sonra, bu faktörlerin
bir araya getirilip ekonomik değer elde edilmesini sağlayan dördüncü faktördür (Mucuk, 2013:5-8).
Girişimcinin gerçekleştirmiş olduğu bu eylem girişimcilik olarak adlandırılmaktadır. Kişinin
girişimcilik konusunda istekli olma durumu ise girişimcilik eğilimi olarak adlandırılmaktadır (Şen
ve Aslan, 2017: 1849). Kişinin girişimcilik eğilimine sahip olması, ona gerekli desteklerin ve
eğitimin sağlanması durumunda girişimci olabileceğini gösterir. Bu açıdan girişimci olma eğiliminde
olan kişilerin belirlenmesi önem arz etmektedir.
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3. UYGULAMA
3.1.

Araştırmanın Amacı, Önemi ve Yöntemi

Bu çalışmanın amacı, 2016/2017 eğitim öğretim yılında Uşak Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimi almakta olan öğrencilerin, kişilik
özelliklerinin ve bu kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkisinin belirlenmesidir.
Girişimcilik kavramı son dönemlerde ekonominin gelişmesine ve istihdamın artmasına olanak
sağlaması dolayısıyla üzerinde çok fazla durulan ve hükümetlerin giderek desteğini arttırdığı bir
alandır. Yüksek Lisans eğitimi almakta olan öğrencilerin kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimleri
ilişkisinin belirlenmesi, kişileri girişimciliğe sevk edecek çalışmalar yapılırken bu çalışmalarda
kişilik üzerinde durulması ve bu yönde çalışmalar yapılması açısından büyük öneme sahiptir.
Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket formunda fonksiyonel
değişkenleri ölçmeye yönelik 50 ifade yer almaktadır. Bu bağlamda kişilik özellikleri ve girişimcilik
eğiliminin belirlenmesine yönelik ifadelerin analizinde parametrik yöntemler kullanılmıştır.
Analizde kullanılan yöntemler, Tek yönlü Anova testi, Anova testi sonuçlarının belirlenmesi
amacıyla post-hoc analizi, korelasyon ve regresyon analizleridir.

3.2.

Verilerin İstatistiksel Analizi

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler analiz
edilmeden önce parametrik test yöntemlerinin uygulanabilirliğini belirlemek için normallik sınaması
yapılmıştır. Huck’a (2012) göre verilerin normal dağıldıklarının kabul edilebilmesi için çarpıklık
(skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerinin -1 ile +1 arasında olması gerekir. Tabachnick ve Fidell
(2013) ise çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,5 ile +1,5 arasında olması durumunda verilerin normal
dağılım sergilediğini kabul etmektedirler. Ölçeği oluşturan değişkenlerin çarpıklık ve basıklık
değerleri: risk alma (skewness= -.192; kurtosis= -.445); yenilikçilik (skewness= -.055; kurtosis= .553); başarma ihtiyacı duyma (skewness= .256; kurtosis=-.258); kontrol odağı (skewness= .179;
kurtosis=-.223); kendine güven (skewness= .212; kurtosis=-.299); belirsizliğe tolerans (skewness= .103; kurtosis=-.798); girişimcilik eğilimi (skewness= -.639; kurtosis=-.500) bulunmuştur. Değerler
-1 ile +1 aralığında olduğu için verilerin normal dağılım şartını sağladığı kabul edilmektedir.
Elde edilen bulgular %95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.

3.3.

Bulgular ve Yorumlar

3.3.1. Verilere İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları
Tablo 1’de kişilik özelliklerinin alt boyutları ile girişimcilik eğilimi arasındaki korelasyon analizine
ilişkin bilgiler yer almaktadır. Korelasyon analizi değişkenlere müdahale edilmeden sadece
değişkenlerin birlikte değişimlerinin incelendiği araştırma yöntemidir. Korelasyon katsayısının -1
veya +1 olması mükemmel bir ilişkiyi 0 olması ise değişkenler arasında hiç ilişki olmadığını gösterir.
Katsayı 0,30’dan küçük ise ilişki zayıf, 0,30-0,70 aralığında ise orta düzeyde, 0,70 den büyük ise
yüksek düzeyde olduğu söylenebilir (Büyüköztürk vd. 2012: 184-185).
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Risk Alma
Yenilikçilik
Başarma İhtiyacı Duyma
Kontrol Odağı
Kendine Güven
Belirsizliğe Tolerans
Girişimcilik Eğilimi

Girişimcilik Eğilimi
Genel

Belirsizliğe
Tolerans

Kendine Güven

Kontrol Odağı

Başarma
Duyma

Yenilikçilik

Risk Alma

İhtiyacı

Tablo 1. Kişilik Özellikleri Alt Boyutları ile Girişimcilik Eğilimi Puanları Arasında Korelasyon Analizi

r

1,000

p

0,000

r

0,561**

1,000

p

0,000

0,000

r

0,528**

0,502**

1,000

p

0,000

0,000

0,000

r

0,434**

0,374**

0,509**

1,000

p

0,000

0,000

0,000

0,000

r

0,443**

0,384**

0,559**

0,353**

1,000

p

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

r

0,132*

0,084

0,092

0,084

0,013

1,000

p

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

r

0,383**

0,331**

0,402**

0,379**

0,470**

0,049

1,000

p

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

*<0,05; **<0,01
Tablo 1’deki analiz sonuçlarına göre risk alma, yenilikçilik, başarma ihtiyacı duyma, kontrol odağı,
kendine güven ve girişimcilik eğilimi arasındaki korelasyon analizleri incelendiğinde orta düzeyde
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Kişilik özelliklerinin alt boyutlarından olan
belirsizliğe tolerans ile diğer kişilik özellikleri ve girişimcilik eğilimi arasındaki korelasyon analizi
sonuçlarına göre ise belirsizliğe tolerans ile diğerleri arasındaki ilişkinin zayıf olduğu görülmektedir.
Korelasyon analizi neden sonuç ilişkisi bildirmemekte, fakat değişkenlerin birlikte değişimlerini
göstermektedir. Kişilik özellikleri alt boyutları ile girişimcilik eğilimi biri artarken diğerleri de artış
göstermektedir.

3.3.2. Verilere İlişkin Faktör Analiz Sonuçları
Öğrencilerin girişimcilik eğilimini ölçmek amacıyla Girginer ve Uçkun (2004) tarafından geliştirilen
14 sorudan oluşan girişimcilik eğilimi ölçeği kullanılmıştır. Girişimcilik Eğilimi ölçeğinin yapı
olarak kullanılabilirliğini belirlemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğe Barlett
testi uygulanması sonucu (p=0.000<0.05) faktör analizine tabi tutulan değişkenler arasında ilişki
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kaiser-Mayer-Olkin testi sonucunda (KMO=0.884>0,60) örneklemin
faktör analizi uygulanabilmesi için yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Faktör analizi sonucunda
elde edilen değişkenler toplam açıklanan varyansı %60,835 olan 1 faktör altında toplanmıştır.
Ölçeğin genel güvenirliği alpha=0.950 olarak çok yüksek bulunmuştur. Girişimcilik Eğilimi
ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Öğrencilerin kişilik özelliklerini ölçmek üzere Koh (1996) tarafından geliştirilen kişilik özellikleri
ölçeği kullanılmıştır. 36 sorudan oluşan ankete doğrulayıcı faktör analizi yöntemi uygulanmıştır.
Uygulanan faktör analizi sonucunda 3, 29, 33 ve 35. sorular birden fazla faktörü temsil ettiği için
analizden çıkarılmıştır. Değişkenler arasındaki korelasyonun belirlenmesi için Barlett testi
uygulanması sonucu (p=0.000<0.05) örneklemin faktör analizi uygulanabilmesi için uygun olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Örneklemin faktör analizi için yeterli olup olmadığını belirlemek için yapılan
Kaiser-Mayer-Olkin testi sonucunda (KMO=0.904>0,60) örnek büyüklüğünün faktör analizi
uygulanması için yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Faktör analizi sonucunda elde edilen
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değişkenler toplam açıklanan varyansı %54.32 olan 6 faktör altında toplanmıştır. Ölçeğin genel
güvenirliği alpha=0.926 olarak çok yüksek bulunmuştur.

3.3.3. Verilere İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları
Bir bağımlı değişken ile bir veya birden fazla bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek
amacıyla yapılan analiz regresyon analizi olarak adlandırılmaktadır (Altunışık vd., 2010, s. 231).
Tablo 2’de kişilik özellikleri genel ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkiye ait regresyon analizi
sonucu yer almaktadır.
Tablo 2 Kişilik Özellikleri Genel ile Girişimcilik Eğilimi (Bağımlı Değişken) İlişkisi
Bağımlı
Değişken

Bağımsız Değişken

ß

Girişimcilik
Eğilimi

Sabit
Kişilik Özellikleri Genel

0,211 0,492 0,623
75,223 0,000
1,022 8,673 0,000

T

p

Model (p) R2

F

0,254

Tablo 2’de görüldüğü üzere kişilik özellikleri genel ile girişimcilik eğilimi arasındaki neden sonuç
ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi sonucu istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur
(ß=1,022; p=0,000<0.05). Girişimcilik eğilimi düzeyindeki toplam değişim %25.4 oranında kişilik
özellikleri genel tarafından açıklanmaktadır(R 2=0,254). Bu sonuca göre kişilik özellikleri genel
girişimcilik eğilimi düzeyini arttırmaktadır (p=0,000<0,05).
Tablo 3’te kişilik özellikleri alt boyutları olan bağımsız değişkenler ile girişimcilik eğilimi bağımlı
değişkeni arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik yapılan regresyon analizi sonuçları yer
almaktadır.
Tablo 3. Kişilik Özellikleri Alt Boyutları (Bağımsız Değişkenler) ile Girişimcilik Eğilimi (Bağımlı
Değişken) Arasındaki Regresyon Analizleri Tablosu
Bağımlı
Değişken

Bağımsız Değişken

ß

T

p

F

R2

Girişimcilik
Eğilimi

Risk Alma
Yenilikçilik
Başarma İhtiyacı Duyma
Kontrol Odağı
Kendine Güven
Belirsizliğe Tolerans

0,383
0,331
0,402
0,379
0,470
0,049

6,165
5,223
6,523
6,089
7,921
0,731

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,465

38,004
27,281
42,546
37,078
62,735
0,535

0,147
0,106
0,158
0,140
0,218
-0,002

Tablo 3’te kişilik özelliklerinin alt boyutları ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkiye ait regresyon
analizlerinin sonuçlarına ilişkin veriler incelendiğinde belirsizliğe tolerans kişilik özelliği ile
girişimcilik eğilimi arasındaki ilişki istatistiki açıdan anlamlı bulunmazken(p>0,05); diğer risk
alma(p<0,05), yenilikçilik(p<0,05), başarma ihtiyacı duyma(p<0,05), kontrol odağı(p<0,05) ve
kendine güven(p<0,05) kişilik özellikleri alt boyutları ile girişimcilik eğilimi arasında istatistiki
açıdan anlamlı bir ilişkinin var olduğu görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre oluşturulan
araştırmanın sonuç modeli Şekil 1’de yer almaktadır.
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3.3.4. Kişilik Özellikleri Alt Boyutları ile Girişimcilik Eğilimi İlişkisi Sonuç
Modeli
Risk

Alma(P=0,000)(ß=0,383)

Yenilikçilik(P=0,000)(ß=-0,331)

Başarma
İhtiyacı
(P=0,000)(ß=0,402)

Duyma

Kontrol
(P=0,000)(ß=0,379)
Kendine
(ß=0,470)

GİRİŞİMCİLİK
EĞİLİMİ

Odağı

Güven

(P=0,000)

Belirsizliğe
Tolerans(P=0,465)(ß=0,049)
Şekil 1. Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisine Yönelik Sonuç Modeli

Şekil 1’deki modelde görüldüğü üzere analiz sonuçlarına göre risk alma, yenilikçilik, başarma
ihtiyacı duyma, kontrol odağı ve kendine güven kişilik özellikleri P değerleri 0,05’ten küçük
bulunarak bu kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimleri arasında ilişkinin var olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bu sonuca göre araştırmaya katılan öğrenciler açısından adı geçen kişilik özelliklerinin
girişimcilik eğilimini arttırdığı söylenebilir. Belirsizliğe tolerans kişilik özelliğinin ise araştırmaya
katılan öğrenciler açısından öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini etkilemediği görülmektedir.

3.3.5. Verilere İlişkin Anova Analizi Sonuçları
Tablo 4’te girişimcilik eğilimi bağımlı değişkeni ile öğrencilerin öğrenim gördükleri ana bilim dalı
değişkeni arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik yapılan Anova analizi sonucu yer almaktadır.
Tablo 4. Girişimcilik Eğilimi Anabilim Dalı İlişkisi

Bağımlı Değişken
Girişimcilik Eğilimi

Grup
İktisat
İşletme
Diğer

N
46
151
26

Ort
3,725
3,991
3,560

Ss
0,964
0,943
1,035

F

p

Fark

3,064

0,049

2>3

Tablo 4’te görüldüğü üzere yapılan analiz sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel
açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Farklılıkların neden kaynaklandığını belirlemek için
tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır.
Anabilim dalına göre girişimcilik eğilimi anlamlı farklılık göstermektedir (F=3,064; p=0,049<0.05).
Farkın nedeni işletme ana bilim dalında öğrenim görmekte olanların girişimcilik eğilimi puanlarının
(x̄=3,991), anabilim dalı iktisat (x̄=3,725) ve diğer (x̄=3,560) olanların girişimcilik eğilimi
puanlarından yüksek olmasıdır.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ekonomik hayatın vazgeçilmez aktörleri olan işletmeler küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin
etkisiyle sürekli değişim ve gelişim içerisindedirler. Sürdürülebilir bir ekonomi için işletmelerin bu
sürece uyum sağlaması gerekmektedir. Değişim sürecine ayak uyduramayan işletmeler faaliyetlerine
son verirken ortaya çıkan yeni iş fırsatları, yeni işletmelerin kurulmasına olanak sağlamaktadır. Bu
fırsatları görerek yeni işletmeler kuran kişiler ve gerekli değişimleri işletmelerine uygulayarak
inovasyonu sağlayan kişiler girişimcilerdir.
Girişimciler kurdukları yeni işletmeler ve yaptıkları inovatif değişiklikler ile bulundukları ülke
ekonomisine katkı sağlarken dolaylı olarak yeni istihdam olanakları yaratarak işsizlik probleminin
çözümüne de katkı sağlamaktadırlar. Sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların birçoğu ve
hükümetler de ekonomik gelişme ve işsizlik gibi ülke için büyük öneme sahip iki sorunun
girişimcilik ile aşılacağına inanmaktadırlar. Bu yüzdendir ki girişimcilik son dönemlerde çok fazla
üzerinde durulan bir kavram haline gelmiştir.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla girişimcilik
destek paketleri oluşturmakta ve bu paketlerin uygulanmasının ve kontrollerinin sağlanması
amacıyla kalkınma planlarında girişimcilik faaliyetlerine yer vermektedirler. Bütün bu gelişmeler
girişimciliğin ülkelerin ekonomik gelişmesinde büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir.
Yüksek Lisans eğitimi almakta olan öğrencilerin girişimcilik eğilimini etkileyen kişilik özelliklerinin
ve girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada araştırmaya katılan
öğrencilerin kişilik özelliklerine ve girişimcilik eğilimlerine ilişkin puan ortalamaları yüksek
bulunmuştur. Kişilik özelliklerin ile girişimcilik eğilimleri ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan
regresyon analizi sonucunda kişilik özellikleri alt boyutlarından risk alma, yenilikçilik, başarma
ihtiyacı, kontrol odağı ve kendine güven kişilik özelliklerinin araştırmaya katılan öğrencilerin
girişimcilik eğilimlerini arttırdığı; belirsizliğe tolerans kişilik özelliğinin ise girişimcilik eğilimini
etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.
Demografik özellikler ile girişimcilik eğilimi ilişkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan analizler
sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin ana bilim dalları ile girişimcilik eğilimleri arasında ilişki
bulunmuştur. İşletme bölümünde yüksek lisans eğitimi almakta olan öğrencilerin girişimcilik
eğilimleri daha yüksek bulunmuştur.
Elde edilen sonuçlara göre araştırmaya katılan öğrencilerin girişimcilik eğilimine sahip oldukları ve
bu yönde desteklenmeleri ve yönlendirilmeleri durumunda gelecekte girişimci olabilecekler ve
ülkemizin ihtiyacı olan işsizlik problemine katkıda bulunabileceklerdir.
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ÜLKELER ARASI FARKLILIKLARA GÖRE GİRİŞİMCİLİK
EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF ENTREPRENEURSHIP TRENDS ACCORDING
TO DIFFERENCES BETWEEN COUNTRIES
Yusuf TEPELİ1

Filiz DAŞKIRAN2
Özet

Son yıllarda önemi giderek daha fazla artan ve ülkelerin kalkınıp büyümesinin temellerinden biri
olan girişimcilik faaliyetleri, ülkeleri bir üst seviyeye taşıyabilir. Girişimcilik faaliyetlerinin
artmasıyla ülkeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması sağlanabilir. Dolayısıyla ülkelerin
gelişmesine ivme kazandırabilen girişimcilik faaliyeti günümüz rekabet ortamında büyük önem arz
etmektedir. Bu bağlamda girişimcilik eğilimleri dünyada ve Türkiye’de üzerinde yoğun tartışılan ve
çalışılan bir konu haline gelmiştir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Türkiye ile çalışmaya konu olan
çeşitli ülkelerin girişimcilik eğilimleri arasındaki farklılıkları Logit model yardımıyla ele almak ve
analiz yapmaktır. Yapılacak analiz sonucunda politika yapıcılara ve ilgili diğer kesimlere ekonomik,
politik ve sosyal olarak önerilerde bulunulması planlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Girişimci, Logit Model, Türkiye
JEL Kodları: D20, C0, C01
Abstract
Entrepreneurship activities, which have become increasingly important in recent years and are one
of the foundations of the development and growth of countries, can take countries to the next level.
With the increase in entrepreneurship activities, it may be possible to reduce the disparities in
development between countries. Therefore, entrepreneurship activity, which can accelerate the
development of countries, is of great importance in today's competitive environment. In this context,
entrepreneurship trends have become a topic that has been extensively discussed and studied over
the world and in Turkey. The purpose of the study, differences between entrepreneurial orientation
of various countries to work with Turkey to discuss the subject with the help Logit model and
analysis. As a result of the analysis, it is planned to make economic, politic and social
recommendations to policy makers and other related parties.
Keywords: Enterpreneur, Logit Model, Turkey
JEL Codes: D20, C0, C01

1. GİRİŞ
Girişimcilik, çevresel etkilerin oluşturduğu fırsatlardan yararlanmak veya yeni fırsatlar ortaya
koymak amacıyla, ekonomik ürün ve hizmet üretmek için üretim faktörlerine sahip olma, bunları
örgütleme ve risk alma yeteneği ile doğrudan ilişkilidir (Çarıkçı ve Koyuncu, 2010: 6). Bu doğrultuda
Hisrich ve Peters (2002)’nin tanımına göre girişimcilik; ekonomik, politik ve sosyal riskler almayı
göze alıp zaman ve gayret harcayarak farklı bir değer yaratma sürecidir. Bu bakımdan ekonomik
dalgalanmaların hatta küresel krizlerin arttığı günümüzde, girişimcilik kurtarıcı bir görev
üstlenmekte, ülke ekonomileri üzerinde yaratmış olduğu değişim ve iyileşme ile gündeme
gelmektedir. Öyle ki, girişimcilik işletmelerin yeniden yapılanması, küçülmesi veya iflas etmeleri
nedeniyle ortaya çıkan işsizliğin azalmasında, endüstrilerin canlanmasında ve ekonomik büyümenin
sağlanmasında güçlü bir araç olarak görülmektedir (Özdemir, 2014: 352). Ancak girişimcilik iktisadi
bir değer üretiminden ziyade gerçekleştiği ortam ve ortaya çıkardığı değişimci hareketlilik itibariyle
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toplumsal, kültürel ve politik dinamiklerle yakından ilişkilidir. Her ülkenin girişimciliğe bakış açısı
bir olmamakta, toplumun değer yargıları girişimciliğin ortaya çıkmasını doğrudan
etkileyebilmektedir. Ülkelerin girişimcilik potansiyellerini etkileyen ekonomik, kültürel ve politik
değişkenlerin yanında bireysel eğilimler ve özellikler de belirleyici olmaktadır.
Girişimcilerin belirli özellikler taşıdığını savunan özellik yaklaşımı literatürde eleştiriliyor olmasına
rağmen, son dönemde yapılan araştırmalar girişimcilerin toplum içerisindeki bireylerden farklı
nitelikler taşıdığını göstermektedir (Özdemir, 2014: 352). Bu nedenle ülkelerin girişimcilik eğilimi
gibi bireysel ve toplumsal değişkenler söz konusu olduğunda konuyu kültürel açıdan incelemek
gerekmektedir. Hangi toplumların, hangi grupların, hangi inanç sistemlerinin girişimcilerin
belirmesini mümkün kıldığı, hangi toplumların girişimcilerin ortaya çıkmasını engellediğini
araştırmak önem arz etmektedir. Zira kültür, bireyin davranış kalıplarını çok yakından
etkilemektedir. Bu çalışmada ülkeler bazında girişimcilik eğilimi üzerinde bireysel ve kültürel
özellikler açısından farklılık olup olmadığı, hangi özelliklerin ülkelerin girişimcilik düzeyleri
üzerinde daha etkili olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle çalışmada öncelikle girişimcilik
eğilimi üzerinde etkili olan bireysel ve kültürel özellikler açıklanmış, literatürde elde edilen bulgulara
yer verilmiş ve son olarak da ülkelerin girişimcilik eğilimlerinin kıyaslanması lojistik regresyon
analiziyle belirlenmiştir.

2. GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER
Girişimcilik eğiliminin belirmesinde bireyin kişiliğinin mi yoksa sosyal çevrenin mi daha belirleyici
olduğu literatürde sıklıkla tartışılan konuların başında gelmektedir. Kişiliğin ön planda olduğunu
savunanlar, girişimcilerin sahip olduğu psikolojik özelliklere ağırlık vermişler, “risk alma”,
“başarma ihtiyacı” ve “denetim odağına” sahip olma özellikleri üzerinde yoğunlaşmışlardır.
Girişimciliğin ortaya çıkışında çevreyi öne çıkaranlar ise, grup yapısının, toplumsal gelenek ve
kültürel özelliklerin etkisini vurgulamışlardır. Ayrıca, devlet ve piyasa gibi dış sosyal çevre
koşullarının elverişli olup-olmaması da üzerinde durulan diğer hususlar arasında yer almaktadır
(Aytaç, 2006: 142). Bu nedenle bu çalışmada bireysel özellik, kültür ve dış çevre ayrımı yapılmadan
tüm faktörlerin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Bazı bireylerin diğerlerine kıyasla neden daha girişimci olduğunu kişilik kuramları (psikodinamik,
sosyal psikolojik), davranışsal kuramlar ve sosyolojik yaklaşımlar yardımıyla açıklamak
mümkündür. Kişilik kuramları, kişisel nitelikleri itibariyle girişimcilerin bazı tutum, mizaç, üslup,
kabiliyet vb. itibariyle diğer insanlara nazaran ayırıcı bir takım karakteristik özelliklere sahip
olduğunu savunmaktadır. Genel itibariyle girişimcilerin ayırt edici özellikleri olarak, “proaktif”,
“dinamik” ve “inisiyatif alabilme” yetenekleri ön plana çıkarken, “uyumlu olma”, “güven duygusuna
sahip olma”, “ölçülü risk alma”, “kararlı olma”, “sonuç almaya yönelik fikri kapasite düzeyinin
yüksek olması” ve “kendine güven” gibi özellikler de girişimcilik eğilimi üzerinde etkili
olabilmektedir (Bridge ve O’Neill, 2012: 43). Davranışsal kurama göre ise girişimcilik, kişiliğin
dışında çok sayıda faktörün etkileşiminden oluşan davranışsal bir süreçtir. Diğer bir ifade ile
girişimciliğin bir takım ayırıcı kişisel özelliklerle karakterize olan bir tutum ve davranış bileşimi
olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla her girişimcide aynı kişisel özellikler baskın
olmayabilmektedir (Aytaç, 2006: 144). Son kuram olan sosyolojik kuram ise girişimcilik toplumsal
koşullarla ilişkili, bu koşulların biçim verdiği bir faaliyet olarak görülmektedir. Toplum kişileri
belirli bir role karşı yönlendirmektedir. Bireyler ise toplumun sunduğu farklı fırsatları
değerlendirerek farklı işlerle uğraşmaktadır. Girişimcilik de bu doğrultuda toplumun sunduğu
fırsatlardan biri olarak bireyin karşısına çıkmaktadır.
Toplumların hakim değer ve zihniyet ölçüleri olarak kültürel unsurlar bireylerin, kişisel olarak sahip
oldukları değer yargılarını ve olaylar karşısında sergiledikleri tutum ve davranışları da
yönlendirmektedir. Bu tutumlardan biri de girişimciliktir. Geleneklerden aile içerisinde alınan
eğitime, ahlaki kurallara, kişilik yapısına, davranış biçimine, yaşam tarzına ve sosyal çevreye kadar
birçok unsurda kültürün izleri görülmektedir. Dolayısıyla girişimci güdüler ve davranış kalıplarının
oluşumunda kültürel yapının önemli bir yeri vardır (Aytaç, 2006: 153). Örneğin, bir kültürde
girişimciliğin genel çerçevesini oluşturan; kişinin kendi patronu olması, bireycilik, başarılı olmak ve
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para-itibar kazanmak gibi değerler ağır basıyorsa bu toplumlarda girişimcilik eğiliminin çok yüksek
olduğu görülmektedir. Buna karşın, başarılı ve yeni işletmeleri önemsemeyen, aksine başarısızlığı
büyük bir itibar kaybı olarak gören kültürlerde girişimciliğin görülme ihtimali oldukça düşüktür
(Çarıkçı ve Koyuncu: 2010: 7).
Hiçbir kültür doğrudan girişimciliği destekleyen ya da karşı çıkan kültürler olarak
tanımlanmamalıdır. Kültürel bütünü oluşturan çok sayıdaki alt kültür girişimciliği olumlu veya
olumsuz etkileyecek ortamlar oluşturmaktadır. Bu bakımdan genellikle girişimcilik üzerinde
kültürün etkisi incelenirken genellikle Hofstede (1980a)’in kültürün alt boyutları yaklaşımı ile
değerlendirmeler yapılmaktadır. Hofstede bir toplumda kültürel farklılaşmaya sebep olan boyutları
belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi, baskın değerler ve bireycilik-toplumculuk olarak ortaya
koymuştur. Üyesi oldukları topluma ait kültürden aldıkları parametrelerle oluşan bir alt kültür
çerçevesinde hareket eden girişimcilerin, kişilik yapıları da bundan etkilenecektir. Kişilik yapılarında
aktif ya da pasif olacak unsurların varlığı önemli ölçüde kültürel etkilerle oluşacaktır (Demirel ve
Tikici, 2004: 54). Bu nedenle girişimcilik eğilimi üzerinde etkisi olduğu düşünülen kültür alt
boyutlarını ve girişimciliğe etkilerini açıklamak oldukça önemlidir.
Belirsizlikten Kaçınma: Bu kavram insanların belirsizlik ortamlarına tahammül etme derecesini ifade
etmektedir. Belirsizliğin fazla olduğu ortamlarda elde edilecek getirinin fazla olma ihtimali olduğu
gibi, kaybetme ihtimali de oldukça yüksektir. Bir diğer ifadeyle risk düzeyi oldukça fazladır. Bu
nedenle her toplumun belirsizliğe bakış açısı farklı olabilmektedir. Kimi toplumlar belirsizlik altında
risk alarak girişimcilik faaliyetlerinde bulunabilirlerken, kimi toplumlar ise belirsizlikten kaçınma
eğilimindedirler. Örneğin, Sargut (2001)’e göre Türk toplumunun kültürel özelliklerine bakıldığında,
“belirsizlikten kaçınma” düzeyinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni Türkiye’de
uygulanan yaşam boyu istihdam anlayışı, belirsizlik ve risk algısından çok güvencede olmaya
atfedilen yüksek prestijden kaynaklanmaktadır (Sargut, 2001: 180). Bu nedenle Türkiye’de
girişimcilik eğiliminin düşük olma nedenlerinden biri olarak belirsizlikten kaçınma güdüsünün fazla
olması görülmektedir.
Güç Mesafesi: Eğitim, yaş, aile ve makam gibi etkenlerle, bir toplumda yer alan bireylerde gücün
eşit olmayan bir şekilde dağılımını ifade etmektedir. Yüksek güç mesafesine sahip olan toplumların
kültürlerinde iş kurmanın, toplumun üyesi konumundaki kişiler arasında bir güç değişikliğine
sebebiyet vereceği düşünülmekte ve bireysel girişimsel hareketler teşvik edilmemektedir (Günay ve
Göktan, 2012: 42). Avusturya, İsrail, Danimarka, İngiltere, Almanya, ABD gibi ülkeler güç
mesafesinin düşük düzeyde olduğu ülkeler arasında yer alırken; Filipinler, Meksika, Hindistan,
Brezilya, Hong Kong, Fransa, Türkiye gibi ülkeler ise yüksek güç mesafesi seviyesine sahip olan
grupta yer almaktadırlar (Tüz, 2004: 4). Bu nedenle Türkiye’de güç mesafesinin yüksekliği nedeniyle
girişimcilik eğiliminin düşük olmaktadır.
Baskın Değerler: Bir toplumda; insana verilen değer arka planda, diğer insanları önemsememe,
atılganlık (girişimcilik), rekabet ve çok para kazanma gibi materyalist değerler ön planda ise, bu
toplumda erkek kültür egemendir (Hofstede, 1980: 142). Dişi kültürün göstergelerine bakıldığında
ise, yaşamın genel niteliklerinin ve insana verilen değerin ön planda olduğu görülmektedir. Dişi
kültürlerde; kişiler arasındaki sıcak ilişkiler, dayanışma, hizmet etme, zayıf bireylere karşı ilgi
gösterilmesi gibi eğilimler ön plana çıkmaktadır (Sargut, 2001: 175). Dolayısıyla erkek kültürün
egemen olduğu toplumlarda girişimcilik eğilimi fazla olmakta, yeni bir iş kurma fikri ağır
basmaktadır (Günay ve Göktan, 2012: 41). Türk toplumu İran, İspanya, Fransa, Portekiz gibi
ülkelerle dişilik boyutunun egemen olduğu kategoride görünmektedir (Hofstede, 1980b: 43). Bu
doğrultuda Türkiye’de girişimcilik eğiliminin düşük olma nedenlerinden bir diğeri olarak da dişil bir
toplum yapısına sahip olması gösterilmektedir.
Bireycilik-Toplumculuk: Bireycilik-toplumculuk algısı, belirli bir toplumda bireysel değerlerin mi
yoksa toplumsal değerlerin mi egemen değerler olarak algılandığını gösteren bir kültürel değişkendir.
Bireycilik veya toplumculuk inanç ve değerlerinin daha hakim olması, birey veya grupların tutum ve
davranışlarına yansımakta ve farklı uygulamalara neden olmaktadır (Çarıkçı ve Koyuncu, 2010: 6).
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Toplulukçu toplumlarda bireysel amaçlardan ziyade iç grupların amaçlarına öncelik verilmekte,
kaynaklar birlikte paylaşılmakta ve iç grup normları bireyin davranışını şekillendirmektedir. Birey
başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken kendi ihtiyaçlarını sınırlama eğilimi göstermektedir
(Özdemir, 2014: 352). Bireyci toplumlarda ise özerk olan birey, iç gruplardan bağımsızdır ve kendi
amaçları grubun amaçlarından önce gelmektedir. İç grup normlarına göre hareket etmek yerine kendi
tutumlarına göre hareket etmektedir (Özdemir, 2014: 353). Girişimcilik açısından
değerlendirildiğinde bireyci kültürlerde, girişimcilerin sahip olması gereken değerlerden kendine
güven, bağımsızlık eğilimi, akılcılık, iç denetim odaklılık vb. hakim olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla bireyciliğin baskın olduğu kültürlerde girişimcilik eğiliminin yüksek olması ve bu
toplumlarda girişimci sayısının fazla olması beklenmektedir (Çarıkçı ve Koyuncu, 2010: 7). Türk
toplumu Pakistan, Japonya, Arjantin, Tayland gibi ülkelerle birlikte toplumculuğun ağır bastığı
ülkeler grubunda yer almaktadır. Çelik (2001)’in çalışmasında Türk toplumunun %75’i, Japonya’nın
%76’sı toplumcu görünürken, Amerikalılarda bu oran %32 olarak görülmektedir. Nitekim
Amerika’da girişimcilik eğilimi Türk ve Japon toplumlarına göre çok çok yüksek görülmektedir.
Morison (2000) da demokratik toplumlarda kişisel başarısızlık ve yapılan hataların büyütülmemesi
ve tolerans düzeyinin daha yüksek olması nedeniyle bireyleri yenilikleri denemeye, teşebbüse
geçmeye teşvik ettiğini öne sürmektedir. Girişimcilik üzerinde etkisi olan bir diğer unsur da ülkelerin
gelişmişlik düzeyleridir. Gelişmişlik düzeyi arttıkça girişimcilik eğiliminin de arttığı görülmektedir
(Çarıkçı ve Koyuncu, 2010: 15). Ayrıca girişimsel faaliyetlere önem veren ve eğitimlerine konu
eden, bireyleri uygulamalı şekilde öğrenmeye yönelten toplumlarda eğitim gören bireylerin
girişimcilik eğilimleri de artmaktadır (Keleşoğlu, 2018: 50).
Literatür incelendiğinde girişimcilik eğilimi ile kültürel özellikler arasındaki ilişkiyi zaman zaman
ulusal düzeyde (Erbatu, 2008; Çarıkçı ve Koyuncu, 2010; Emre, 2013) zaman zaman da iki farklı
ülkeyi karşılaştırma yoluyla (Akşit, 2003; Özdemir, 2014; Şahin, 2015) inceleyen çalışmalar olduğu
görülmektedir. Bu çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre inancın (Emre, 2013), dişilik-erillik
ayrımının (Erbatu, 2008), bireycilik-toplumculuk boyutunun (Çarıkçı ve Koyuncu, 2010)
girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Farklı ülkeler üzerinde yapılan
çalışmalar incelendiğinde Akşit (2003) girişimcilik eğilimi üzerinde farklı kültürlerin anlamlı bir
etkisi olmadığını öne sürerken Özdemir (2014) Amerikalıların, Şahin (2015) Bulgarların Türklere
göre girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Bu çalışmada ise ülkeler arası
girişimcilik eğilimleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Ele alınan 35 ülke ile Türkiye’nin girişimcilik
eğilimlerinin kıyaslanması cinsiyet ayrımı dikkate alınarak yapılacaktır.

3. METODOLOJİ
Bu çalışmada araştırma modeli olarak doğrusal olasılık modellerinden Logit Model kullanılmıştır.
Bilinen doğrusal regresyon analizinde bağımlı değişken ve bağımsız değişkenler sayısal (nicel)
olarak belirtilmektedir. Logit modelin bilinen doğrusal regresyon modellerinden farkı, bağımlı
değişkenin nicel değil de nitel olması durumunda bağımsız değişkenlerle arasındaki ilişki
araştırılmak istenirse tercih edilmesidir.
Bu bağlamda çalışmada GESIS Enstitüsü’nün 2018 yılı Eylül ayı raporunun verileri kullanılmıştır.
48720 veri içerisinde çalışanı olan işyeri sahibi kişiler girişimci olarak ele alınmıştır. 1797 girişimci
ile birlikte girişimcinin cinsiyeti ve 35 tane ülkede analizde yer almaktadır.
Bağımlı değişken:
Girişimcilik Eğilimi
Bağımsız değişkenler: Girişimcinin Cinsiyeti
Ülkeler (Avusturalya, Belçika, Şili, Tayvan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Macaristan, İzlanda,
Hindistan, İsrail, Japonya, Güney Kore, Letonya, Litvanya, Yeni Zellanda,
Norveç, Filipinler, Rusya, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya,
Surinam, İsveç, İsviçre, Türkiye, Tayland, İngiltere, Amerika ve
Venezuela)
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Bulgular
Tablo 1. İstihdam Verileri (Toplam 35 Ülke)
İstihdam Verileri
Sayı
Yüzde
Ücretli Çalışan
33,504
68.77
Çalışanı Olmayan İşyeri Sahibi 4,169
8.56
Çalışanı Olan İşyeri Sahibi
1,797
3.69
Ücretsiz Aile İşçisi
1,185
2.43
Geçersiz Yanıt
6,394
13.12
Toplam
48,720
100.00
Tablo 1’e göre 35 ülkede araştırmaya katılan toplam 48720 kişi bulunmaktadır. Toplam sayısının
33504’ü ücretli veya yevmiyeli olarak bir başkasının yanında çalışmaktadır. 4169 kişi kendi hesabına
çalışmakta iken 1797 kişi ise çalışanı olan işyeri sahipleridir ve girişimci olarak nitelendirilerek
analize dahil edilmiştir. Bu aşamada 1797 kişi 1 diğerleri ise 0 olarak kodlanarak girişimci kukla
değişkeni oluşturulmuştur. Ayrıca 1185 kişi kendi ailesi için ücretsiz olarak çalışanlardan oluşurken,
1617 kişi de cevap vermeyenlerden meydana gelmektedir.
Bu çalışmada ele alınan 35 ülkenin girişimcilik eğilimlerini kıyaslamak üzere uygulanan Logit
Modeli’ne göre ülkeler arası girişimcilik eğilimleri 𝛼=%5 seviyesinde anlamlı bulunmuştur
(Prob>chi2: 0.0000). Yapılan Lojistik regresyon sonuçları aşağıdaki Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. Ülkeler Arası Girişimcilik Eğilimlerinin Logit Model Analizi Sonuçları
Değişkenler
Sabit Sayı
Avustralya
Belçika
Şili
Tayvan
Hırvatistan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Gürcistan
Almanya
Macaristan
İzlanda
Hindistan
İsrail
Japonya
Güney Kore
Letonya
Litvanya
Yeni Zellanda
Norveç
Filipinler
Rusya
Slovakya
Slovenya
Güney Afrika
İspanya
Surinam
İsveç
İsviçre
Tayland
İngiltere
Amerika
Venezuela
Kadın

Katsayı
-2.822187
.6322544
-.1062134
-.6235479
.6277251
-.3099967
-.1726831
-.2472212
-.3297081
.2757527
-.0650332
-.028363
-.4046756
.1467342
.8941576
.1054932
-.0976398
.2115546
-.8730038
-.5184553
.398266
-.1229031
-.2451915
-.4007772
-.4202025
-.2783019
-.7352971
.0641759
-.0812785
.0967651
.0483276
-1.089725
-.0423932
-.0862737
-.4613616
-.9784963

Standart Hata
.135437
.1734063
.1822023
.2366611
.1606625
.2318687
.2029326
.2166381
.2223016
.1785904
.2030433
.1849064
.2435563
.1912308
.1614833
.1938826
.1907473
.2002775
.2860127
.2545069
.1798476
.2044058
.2147747
.2094231
.2342523
.229381
.1932683
.1796275
.2057159
.2000093
.2048592
.2674609
.1925095
.2018035
.2402313
.0526532
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z
-20.84
3.65
-0.58
-2.63
3.91
-1.34
-0.85
-1.14
-1.48
1.54
-0.32
-0.15
-1.66
0.77
5.54
0.54
-0.51
1.06
-3.05
-2.04
2.21
-0.60
-1.14
-1.91
-1.79
-1.21
-3.80
0.36
-0.40
0.48
0.24
-4.07
-0.22
-0.43
-1.92
-18.58

P>IzI
0.000
0.000
0.560
0.008
0.000
0.181
0.395
0.254
0.138
0.123
0.749
0.878
0.097
0.443
0.000
0.586
0.609
0.291
0.002
0.042
0.027
0.548
0.254
0.056
0.073
0.225
0.000
0.721
0.693
0.629
0.814
0.000
0.826
0.669
0.055
0.000
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Number of obs: 48,720
Pseudo R2: 0.0476

LR chi2(35): 731.88
Log likelihood: -7327.552

Prob>chi2: 0.0000

Tablo 2’ye göre Türkiye’deki girişimcilik eğilimi ile Avustralya, Şili, Tayvan, Hindistan Letonya,
Litvanya, Yeni Zellanda, Güney Afrika ve Tayland arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. Diğer ülkelerle Türkiye arasında girişimcilik eğilimi açısından anlamlı bir fark
bulunamamıştır.
Aynı zamanda Tablo 2’ye göre girişimcilik eğilimi ile girişimcinin cinsiyeti arasında negatif yönlü
bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Bu bağlamda kadınların erkeklere göre daha az girişimci olma
eğiliminde oldukları ifade edilebilmektedir.
Tablo 3. Odds Oranlarına Göre Ülkeler Arası Girişimcilik Eğilimlerinin Logit Model Analizi
Sonuçları
Değişkenler
Sabit Sayı
Avustralya
Belçika
Şili
Tayvan
Hırvatistan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Gürcistan
Almanya
Macaristan
İzlanda
Hindistan
İsrail
Japonya
Güney Kore
Letonya
Litvanya
Yeni Zellanda
Norveç
Filipinler
Rusya
Slovakya
Slovenya
Güney Afrika
İspanya
Surinam
İsveç
İsviçre
Tayland
İngiltere
Amerika
Venezuela
Kadın

Odds Oranları
.0594757
1.881848
.8992327
.5360392
1.873344
.7334494
.8414042
.780968
.7191336
1.317522
.9370364
.9720355
.6671932
1.158046
2.445275
1.111259
.9069755
1.235597
.417695
.5954396
1.48924
.8843494
.7825546
.6697993
.6569138
.7570682
.479363
1.06628
.9219369
1.101602
1.049514
.3363091
.9584929
.9173431
.6304246
.3758759

Standart Hata
.0080552
.3263244
.1638423
.1268596
.3009762
.170064
.1707483
.1691874
.1598645
.2352968
.190259
.1797356
.1624991
.221454
.3948712
.2154537
.1730032
.2474624
.119466
.1515435
.2678363
.1807661
.1680729
.1402714
.1538836
.173657
.0926457
.1915332
.1896571
.2203306
.2150027
.0899495
.184519
.185123
.1514477
.0197911

z
-20.84
3.65
-0.58
-2.63
3.91
-1.34
-0.85
-1.14
-1.48
1.54
-0.32
-0.15
-1.66
0.77
5.54
0.54
-0.51
1.06
-3.05
-2.04
2.21
-0.60
-1.14
-1.91
-1.79
-1.21
-3.80
0.36
-0.40
0.48
0.24
-4.07
-0.22
-0.43
-1.92
-18.58

P>IzI
0.000
0.000
0.560
0.008
0.000
0.181
0.395
0.254
0.138
0.123
0.749
0.878
0.097
0.443
0.000
0.586
0.609
0.291
0.002
0.042
0.027
0.548
0.254
0.056
0.073
0.225
0.000
0.721
0.693
0.629
0.814
0.000
0.826
0.669
0.055
0.000

Tablo 3’de Tablo 2’den farklı olarak bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin kaç kat
olduğunu gösteren odds oranları yer almaktadır. Bu bağlamda Türkiye’ye kıyasla Avustralya’da
girişimcilik eğilimi 1.88 kat daha fazladır. Yine aynı şekilde Türkiye’ye kıyasla Tayvan, Hindistan
ve Yeni Zellanda’da girişimcilik eğilimi daha fazladır. Türkiye’ye göre Tayvan’da 1,87 kat,
Hindistan’da 2,44 kat ve Yeni Zellanda 1,48 kat girişimcilik eğilimi daha fazla olarak belirlenmiştir.
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Girişimcilik eğiliminin karşılaştırılmasında Tablo 3’e göre Türkiye’ye kıyasla en fazla olan
Hindistan olarak saptanmıştır. Hindistan’da girişimcilik eğilimi Türkiye’ göre 2.44 kat daha fazla
çıkmıştır. Hindistan’daki giderek artan girişimcilik kültürü, girişimciliği destekleyici hükümet
politikaları ve artan finansman olanakları Hindistan’ın Türkiye’ye göre girişimcilik eğilimi
konusunda daha ön planda olmasının nedenleri arasında yer almaktadır. Ayrıca Hindistan’da
yaklaşık 15.000 küçük işletme sahibi, ürünlerini dünya çapında ihraç etmek için eBay Hindistan'a
kaydolmuş durumda ve bu ihracatçılar artık platformdaki satıcıların üçte birini oluşturmaktadır.
Hintli bir satıcı tarafından listelenen bir ürünün uluslararası pazarda eBay Hindistan üzerinden her
10 saniyede bir satıldığı tahmin edilmektedir (Arora, 2015). Tüm bu nedenler göz önünde
bulundurulduğunda Hindistan’ın Türkiye’ye göre girişimcilik eğilimi bakımından çok ileride olması
doğal görünmektedir.
Avustralya’da Türkiye’ye kıyasla girişimcilik eğiliminin daha fazla olmasının altında yatan en
önemli nedenleri, girişimcilere sağlanan finansman artışı, firmalar arasında rekabetin hala çok fazla
olmaması ve mesafe olarak Asya’ya yakınlığın bu ülkedeki işletmeler için önemli bir satış noktası
oluşturması yer almaktadır (O’neill, 2017).
Tayvan’da da Avustralya’da olduğu gibi Türkiye ile karşılaştırma yapıldığında 1.87 kat girişimcilik
eğiliminin daha fazla olduğu göze çarpmaktadır. Tayvan yıllardır teknoloji geliştirme ve üretim
yapma konusunda sıcak bir nokta olmuştur. Aynı zamanda Tayvan birçok uluslararası şirketin ev
sahibi konumundadır. Bunlar arasında bilgisayar firmaları ASUS, ACER, cep telefonu firması HTC
yer almaktadır. Bununla birlikte Tayvan girişimci olmayı düşünen bireylerin finansman ve mentorluk
için başvurabilecekleri AppWorks ve Garage + gibi çalışmalara ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca,
uluslararası girişimcilere ve KOBİ'lerin Tayvan’da kurulmasına yardımcı olabilecek çok aktif bir dış
ticaret topluluğu da bulunmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı Türkiye Tayvan’a göre girişimcilik
konusunda geri planda kalmaktadır (IEIT).
Yeni Zellanda’da Türkiye’ye göre girişimcilik eğiliminin yüksek olduğu ülkeler arasında yer
almaktadır. Türkiye’ye göre 1.48 kat girişimcilik eğilimi Yeni Zellanda’da daha fazladır. Çünkü bu
ülkedenin %97’si küçük işletmelerden meydana gelmektedir (NZentrepreneur, 2019). Yeni Zelanda
resmi olarak dünyadaki en az yozlaşmış olan millettir ve bu da onu Avustralya’nın üssünü arayan
işletmeler için sıkça tercih ettiği bir ülke haline getirmiştir. Yeni Zellanda ayrıca güçlü bir ekonomiye
sahiptir. 2010'dan bu yana ülke ortalama% 2,1 büyüme kaydetmiştir. 2017’de büyüme % 2,7’ye
ulaşmış ve 2018’e göre ekonomik büyüme% 3 olarak gerçekleşmiştir. Avustralya’ya benzer bir
şekilde, ülke 2008 mali krizi sırasında ayakta kalarak güçlerini de ortaya koymuştur. Ayrıca Yeni
Zelanda, girişimciler için popüler bir seçimdir, çünkü Yeni Zelandalı bir işletmeden denizaşırı
yatırımcılara sermaye akışında herhangi bir kısıtlama yoktur; bu nedenle, işletmeniz için yeni bir
şube oluşturabilir ve varlıkları kendi ülkenize aktarabilirsiniz (Bogota, 2019). Tüm bu nedenlerden
dolayı Yeni Zellanda da girişimcilik eğilimlerinin yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır.
Yine yukarıdaki Tablo 3’e göre Türkiye’ye kıyasla Şili, Letonya, Litvanya, Güney Afrika ve
Tayland’da ise girişimcilik eğilimi daha azdır.
Şili istikrarlı bir makroekonomik çevre, politik risk eksikliği, bilgiye açık ve şeffaf erişim açısından
girişimcilere yatırım yapma güvenini veren ve girişimcilere sağlıklı bir ortam sağlayan tartışmasız
en iyi performans gösteren ülkelerden biridir (Jimenez, 2012: 106). Ancak bunun aksine Latin
Amerika'da kadınların iş kurmasını zorlaştıran yasal engeller de bulunmaktadır. Örneğin Şili'de,
Evlilik Yasası bir kadının bir işe başlamadan önce kocasından izin alması gerektiğini belirtmektedir
(Jenner, 2019).
Düşük yaşam maliyetleri, hızlı internet ağı ve yeni girişimciler için çalışanların vergilerini düşüren
yeni yasalar ile Litvanya girişimcileri kendine çekmektedir (Loritz, 2019). Ayrıca Litvanya'nın, 2018
yılında,
ihracatı
%7,3
ithalatı
ise
%8,6
artış
göstermiştir.
İhracattaki artış temel olarak petrol ürünlerinin ihracatında yaşanan artıştan, tütün ürünlerinden ve
muhtelif kimyasal eşyalardan kaynaklanmıştır. Bu artış ise girişimcilerin Litvanya’ya ilgisini giderek
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arttırmaktadır (TCTB, 2019). Aynı şekilde diğer bir Baltık ülkesi olan Letonya’da da Litvanya’da
olduğu gibi girişimcilik eğilimi Türkiye’ye göre düşük çıkmıştır. Letonya ve Litvanya gibi geçiş
ekonomilerinde yeni kurulan işletmelerin pazara girişlerinin mevcut işletmeler tarafından
engellendiği algısı hakimdir. Geçiş ekonomileri göreli olarak istikrarlı olmayan bir ekonomik çevre,
düşük satın alma gücü ve mülkiyet hakları bakımından belirsizliklere sahip olarak nitelendirilebilir.
Girişimcilik ve yöneticilik becerilerinde eksiklikler, bürokratik ve zaman alıcı işlemlerin fazlalığı,
iletişim altyapısının modernizasyon gereksinimi, sermayeye ulaşımın ve piyasa hizmetlerinin kısıtlı
olması da göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin gerisinde kalması anlaşılabilir bir hal
almaktadır (Erdoğan, 2016: 175-186).
Güney Afrika ve Tayland gibi gelişen piyasalarda, yenilik yapmak için girişimci motivasyonu
çoğunlukla sınırlı olmaktadır. Toplumculuğun ağır bastığı ülkeler grubunda yer alan Tayland’da
ekonomik, politik ve düzenleyici belirsizlikler sebebiyle ortaya çıkan riskler oldukça yüksektir.
Piyasalar çoğunlukla etkinsiz, mülkiyet hakları da uygun değildir. Ayrıca zayıf sözleşme
uygulamaları yeniliklerin getirisini daha riskli yaparken, yetersiz altyapı, düşük kişi başına gelir,
kurumsal engeller yeni girişimleri zorlaştırmaktadır (Erdoğan, 2016: 176).

4. SONUÇ
Yapılan diğer çalışmalarda farklı teknikler kullanılmasına karşın bu derece yüksek örneklemle ülke
karşılaştırmalarının yapıldığı ve lojistik regresyonun kullanıldığı başka bir çalışmaya
rastlanılmamıştır. Bu noktada çalışmamızın bilime katkı sunması amaçlanmıştır.
Kültürel birikimler bireyler ve toplumlar için bazı değer yargılarının oluşmasına, buna bağlı olarak
da bazı davranış kalıplarının gelişmesine neden olmaktadır. Bu nedenle girişimcilik ülkeden ülkeye
hatta bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Fakat girişimciliğin ülkeden ülkeye farklılık
göstermesinde elbette tek etken kültürel farklılıklar değildir. Hükümetin uyguladığı politikalar,
ülkenin risk durumu, kurumsal engeller, cinsiyet gibi birçok faktör girişimcilik eğilimini etkileyen
değişkenler arasında yer almaktadır.
Girişimcilik eğilimini etkileyen değişkenlerin ülkeler arasında nasıl bir farklılık yarattığına ilişkin
hareketle bu çalışmada uygulanan Logit modeli sonuçlarına göre girişimcilik eğilimi ile girişimcinin
cinsiyeti arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yine aynı şekilde Türkiye ile Şili,
Letonya, Litvanya, Güney Afrika, Tayland, Avustralya, Tayvan, Hindistan ve Yeni Zellanda arasında
da istatistiki olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır.
Türkiye’ye kıyasla Hindistan’da 2,44 kat, Avustralya’da girişimcilik eğilimi 1.88 kat Tayvan’da 1,87
kat, ve Yeni Zellanda 1,48 kat girişimcilik eğilimi daha fazla olarak belirlenmiştir. Bu ülkelere göre
Türkiye’de girişimcilik eğiliminin daha az çıkmasının altında yatan nedenler arasında baskın
değerler, belirsizlik, finansman yetersizlikler, yeni teknolojiler yaratamama ve girişimcilik kültürü
eksikliği sayılabilir.
Bu çalışmada Türkiye’ye kıyasla Şili, Letonya, Litvanya, Güney Afrika ve Tayland’da ise
girişimcilik eğilimi daha az olarak belirlenmiştir. Bunun altında yatan nedenler ise kadınların
girişimcilik aşamasında engellenmesi, belirsizlik, bürokratik engeller, kültürel farklılıklar ve
ekonomik çevreler yer almaktadır.
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İSTİHDAM AÇISINDAN KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN ETKİSİ: OECD
ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ
THE EFFECT OF WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN TERMS OF
EMPLOYMENT: AN ECONOMETRIC ANALYSIS ON OECD
COUNTRIES
Fatma ÇAKIR1
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ABSTRACT
The unemployment problem, which is one of the most important economic problems, is also
important for OECD countries. It is known that one of the policy tools used to solve the
unemployment problem is supporting entrepreneurship. It is also important that the policy tools used
are effective in the solution. Therefore, in recent years, states have become prominent with policies
to increase entrepreneurship. For this purpose, it is aimed to provide institutionalization and
development of enterprises in a safer environment. In this study, the concept of entrepreneurship is
considered as women entrepreneurship and the effects of women entrepreneurship on employment
policy of OECD countries are investigated. For this purpose, the post-2000 period of OECD countries
is discussed and the relationship between women's entrepreneurship and employment policies is
examined with current dynamic panel data methods.
Key word: women entrepreneur, employment, panel data analysis
ÖZET
Ekonomik sorunların en önemlilerinden biri olan işsizlik sorunu OECD ülkeleri için de önem
taşımaktadır. İşsizlik sorununun çözümünde kullanılan politika araçlarından birisinin de
girişimciliğin desteklenmesi olduğu bilinmektedir. Kullanılan politika araçlarının çözümde ne kadar
etkili olduğu da bir o kadar önemlidir. Bu nedenle son yıllarda devletler girişimciliğin arttırılması
yönündeki politikalar ile dikkat çeker hale gelmiştir. Bu amaçla işletmelerin kurumsallaşmasına ve
gelişmelerinin daha güvenli bir ortamda sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada ise, girişimcilik
kavramı kadın girişimcilik olarak ele alınmakta, kadın girişimciliğin OECD ülkelerinin istihdam
politikası üzerine etkileri araştırılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda OECD ülkelerinin 2000 yılı
sonrası dönemi ele alınmakta ve kadın girişimcilik ve istihdam politikaları ilişkisi güncel dinamik
panel veri yöntemleri ile incelenmektedir.
Anahtar Kelime: kadın girişimci, istihdam, panel veri analizi

1. GİRİŞ
Girişimcilik gerek ekonomik gerekse toplumsal gelişmenin temel dinamiği olarak görülmektedir.
Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin temel politikaları arasında, girişimci çabaların
desteklenmesi de yer almaktadır. Ülke genelinde yaygınlaşan girişimcilik çabaları, bölgeler arası
gelişmişlik farklılıklarını azaltırken; ülkenin küresel bazda rekabet gücünü artırmaktadır.
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Bir ülkede girişimcilik düzeyi arttıkça, yeni iş olanakları da artmaktadır. Türkiye gibi işsizlik
sorununun önemli düzeyde olduğu ülkelerde yeni iş alanları yaratılması ve istihdam olanaklarının
geliştirilmesi çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır (Döm, 2012).
Günümüzde girişimcilik anlayışı, dünyayı bir pazar olarak görme, üretimleri başka ülkelerin
işletmelerine yaptırarak küresel fabrikalar oluşturma, finans kaynaklarında çeşitlilik yaratma ve
benzeri faaliyetlerle her alanda ve her süreçte yenilikçi ve yaratıcı olmayı kapsamaktadır (İrmiş vd.,
2010).
Girişimcilik faaliyetlerinin ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisi, girişimcilik çabalarını
destekleyen ve böylece girişimci sayısını artıran ülkelerde işsizlik oranlarının azalmaya başlaması,
girişimcilik potansiyeli bulunan bireylerin ortaya çıkarılmasının ve desteklenmesinin önemini artıran
nedenlerdir. Özellikle, kadınlar tarafından gerçekleştirilen girişimcilik faaliyetlerinin ekonomiye ve
topluma önemli katkılar ve gelişim fırsatları sunduğu, kadınların girişimcilik faaliyetleriyle ülke
ekonomisinin gelişiminde bir kaldıraç görevi yerine getirdiği görülmektedir. Kadınların kendi
işlerini kurmaları, istihdam artışına katkıda bulunduğu gibi ülkenin ekonomik büyüme ve
kalkınmasına da önemli ölçüde etki etmektedir. Bu bağlamda kadınlar, ekonomik ve sosyal yaşam
koşullarının iyileştirilmesinde oldukça önemli ve belirleyici bir rol üstlenmektedirler (Ergin ve
Sayın, 2018). Bu açıdan, kadınların girişimcilik faaliyetleri gerek yerel gerek bölgesel gerekse ulusal
ekonominin kalkınması ve büyümesi açısından kritik öneme sahiptir.

2. KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ
Girişimciliğin temel taşı insan gücüdür. Bir ülkede yaşayan halkın demografik yapısı, bir diğer
deyişle nüfusunun yapısal özellikleri o ülkenin girişimci potansiyeli hakkında bilgi verir. Demografik
yapının yanında istihdam yapısı ve eğitim düzeyi de girişimciliği etkiler. İstihdamın sektörel
dağılımı, işsizlik oranı, kadın ve erkek istihdam oranları işgücünün özelliklerini yansıtır. Eğitim
düzeyi ise bir yandan girişimciliği özendirerek girişimci kültürün altyapısını sağlar, bir yandan da
girişimcilerin firma kurdukları zaman ihtiyaç duydukları yönetim yetkinlikleri ve kabiliyetleri
geliştirir (Marangoz, 2017).
Türkiye’de 1990’lardan başlayarak kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası
kuruluşların kadın girişimciliğini geliştirmeye dönük ilgi ve etkinliklerinde artış gözlenmektedir. Bu
gelişme, Türkiye’de kadınların ekonomik etkinliklere katılımını geliştirmek bağlamında kadın
girişimciliğine yönelik artan bir ilginin sonucu olarak değerlendirilmelidir. Kadınlar arasında
girişimciliğin geliştirilmesi, giderek daha yaygın biçimde, kadın işsizliğine karşı bir çözüm ve
kadınların kendi kazançlarını elde ederek ekonomik bağımsızlık kazanmalarında bir araç olarak
görülmektedir (Ecevit, 2007).
Türkiye’de kadın girişimciliğin geliştirilmesini hedefleyen projeler gerçekleştirmek için birçok resmi
ve sivil toplum kuruluşu çalışmalarda bulunmaktadır. Bu çalışmalar özellikle kadınların iş kurma, iş
geliştirme, finansman kaynağı sağlama, girişimcilik eğitimi, kadınlar için istihdam yaratma, teknik
yardımlar sağlama, özel projelerin desteklenmesi ve danışmanlık gibi birçok alanda yoğunlaşmıştır
(İpçioğlu, 2012).
Günümüzde gelişmiş ülkeler yanında gelişmekte olan ülkelerde de gittikçe daha fazla sayıda kadının
iş dünyasındaki oransal paylarını artırdıkları, girişimci olma çabası içerisine girdikleri istatistiki
verilerle de doğrulanan bir gerçektir. İş kurulmasında temel güdünün, düşük gelir düzeyindeki
kadınlar için ek bir gelir kaynağı yaratılma amaçlı olmasına karşın, nispeten yüksek gelir düzeyindeki
birçok kadın için benzer bir çabanın altında gelir etme yanında kendini gerçekleştirme veya “kayda
değer bir şey yaratma” arzusu yatmaktadır (Gürol, 2006).
Son yıllarda, teknolojik gelişmeler ve endüstrileşmeye paralel olarak, dünyada ve ülkemizde
kadınların iş hayatına daha yoğun ve aktif olarak katıldıkları gözlenmektedir. Kadınların iş gücüne
katılımı ve istihdam oranlarında artış, ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınmadaki başarıları
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açısından oldukça önemlidir. Uzun dönemli ekonomik büyüme ile kadınların işgücüne katılımı
arasında pozitif ve güçlü bir ilişki vardır. Kadınların çalıştığı ailelerde tasarruf oranlarının yükseldiği
ve dolaylı olarak da genç nesillerin daha iyi eğitimli büyümesi ve yetişmesi şeklinde olduğu
söylenebilir (Aktaş vd., 2010). Bu etkiler, kalifiye kadın işgücünün ve iş hayatına katılım oranının
artırılması, kadın girişimci çabalarının özendirilmesi ve desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu
desteklemektedir.
Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin ortak problemlerinden biri işsizliktir. Söz konusu ülkelerin
işsizlik oranları incelendiğinde işsizlik oranının büyük bir oranını kadınların oluşturduğu
görülmektedir. Başka bir ifadeyle ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile kadın nüfusunun iş gücüne
katılım oranı arasında güçlü bir ilişkinin var olduğu söylenebilmektedir. Günümüzde hala kadın
istihdamının artırılması ve kadınların iş gücüne katılımının teşvik edilmesi öncelikli alanlardan biri
olarak kabul edilmektedir (Altunöz, 2018).
Kadın girişimciliğinin hem ekonomik hem de sosyal faydası küresel ekonomi açısından da pozitif
etkiye sahiptir. Hatta bazı araştırmacılar kadın girişimciliğini ekonomik krizlerde bir çözüm olarak
görürler (Bouzekraoui ve Ferhane, 2017). Küresel Girişimcilik Monitörü (Global Entrepreneurship
Monitor, GEM) 2007’ye göre dünya ekonomisinin gelişiminde, düşük ve orta gelir düzeyine sahip
ülkelerde, kadın girişimciler önemli bir katkı sağlamaktadır. Dünya genelinde sürdürülebilir
ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanmasında girişimci çabalar oldukça kritiktir (Amin, 2017). Bu
açıdan kadınların girişimci çabaları yenilikçilik, istihdam ve ekonomik refahın artırılmasında önemli
katkılar yaratmakta bu da ülke ekonomilerini zenginleştirmektedir (Brush vd., 2009).
Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi üretim faktörlerinin tamamının etkin olarak
kullanılmasına bağlıdır. Kadınlar ve erkekler açısından incelendiğinde, erkeklerin kadınlara kıyasla
çok daha yüksek oranlarda istihdam edildikleri bilinmektedir. Kadınların ekonomik yaşama
katılmalarını ifade eden işgücü piyasasına katılmaları gelişmiş ya da gelişmekte olan bütün ülkelerde
erkeklerin gerisinde kalmaktadır. Kadınların istihdam oranlarının artması sürdürülebilir büyümenin
gerçekleşmesini de mümkün hale getirir. Ancak kadın istihdamı verileri incelendiği zaman olması
gerekenin çok altında olduğu görülür. Kadınların işgücü piyasasına katılmalarına engel olan düşük
eğitim seviyesi, yaş faktörü, medeni durum, çocuk sahibi olma, kayıt dışı istihdam, ücretsiz aile
işçiliği, zor çalışma koşulları gibi pek çok sebep vardır (Erdoğan ve Yaşar, 2018).
Kadın girişimciliğinin gelişimini desteklemek, ekonomik kalkınmaya faydası olduğu gibi kadın
işsizliğine bir çözüm unsuru olarak önemli bir araç haline gelmektedir. Bu yüzden son yıllarda diğer
ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kadın girişimciliği kavramı büyük önem teşkil etmektedir.
Akademik çalışmalara ve piyasadaki girişimci algısına bakıldığında, girişimcinin piyasa açıklarını
değerlendirip, hem topluma hem de kendisine fayda sağlayan üretim faktörü olduğu görülmektedir
(Çağıran vd., 2019).
Türkiye’de kadınlar, ülke nüfusunun yarısını oluşturmaktadır. Potansiyel işgücü olan kadınların
istihdama yetersiz katılımı, ekonomik kalkınma açısından olumsuz bir durumdur. Türkiye’de bu
durumun giderilmesi ve düşük olan kadın istihdamının artırılması için, uygulamaya konulan aktif
istihdam politikalarından birisi de kadın girişimciliğinin desteklenmesidir. Kadın işgücü açısından
girişimciliğin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi, kadınlar için istihdam politikalarının
çeşitlendirilmesi, kadın işsizliğinin azaltılması bakımından önemli olduğu kadar ekonomik kalkınma
süreci açısından da önemlidir (Aşkın ve Barış, 2016).
Keskin’e (2014) göre; Türkiye’deki rakamlar önemli girişimcilik potansiyeli bulunan kadınların
girişimcilik alanında etkin rol almadığını göstermektedir. Gerek kentsel alanda gerek kırsal alanda
kadın girişimciliğindeki artış önemli boyutlarda görülmemektedir. Kadın girişimciliği hem aile
bütçesine hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlayabilir. Kırsal alanlarda da tarıma dayalı iş kollarında
kadın girişimciliğinin özendirilmesi, yerel kaynakların harekete geçirilmesi ve etkin kullanılması
önemlidir. Aynı zamanda kadınların işgücüne katılım oranının ve ücretli istihdamının artırılması,
önemli bir diğer husustur.
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Kadın girişimciliği, ekonomik ve toplumsal hayatta önemli yarar ve fırsatlar yaratarak, ülke
ekonomilerini geliştirmede ve iş yaratmada önemli katkılar sağlamaktadırlar. Türkiye’nin sosyal ve
ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmek için
ekonomik değer yaratan kadın girişimci sayısını arttırmak, var olan kadın girişimcileri güçlendirmek
ve onları dünya ile bütünleştirmek gerekmektedir (Soysal, 2010).
Girişimcilik faaliyetlerinde kadınların daha üretken ve yenilikçi olabilmeleri için gerek ulusal ve
gerekse yerel bazda iyi bir iletişim ağı kurularak, kadınların güncel bilgi paylaşımı konusunda
güçlendirilmeleri sağlanmalıdır. Doğru iş ve sektör seçimi, iş fikrinin uygulamaya aktarılması,
pazarlama ve sürdürebilirlik konularında orta ve uzun vadeye dayalı kırsalda yaşayan ve girişimcilik
potansiyeline sahip kadınlar için teşvik tedbirlerinin alınması sağlanmalıdır (Soysal, 2013).
Gerek gelişmiş ülkeler gerekse gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik büyüme, istihdam vb açısından
önemli olan kadın girişimciliği, pek çok bilimsel araştırmanın amacı olmuştur. Araştırmalarda kadın
girişimcilerin demografik özellikleri; önündeki engeller ve fırsatlar; girişimcilik faaliyetini etkileyen
faktörler; istihdama katılımları; sorunları; ekonomik kalkınmadaki etkisi ve benzeri açılardan
incelenmiştir. Örneğin; Tulan ve Türkan (2018)’ın, çalışmaları Erzurum ilinde faaliyet gösteren
kadın girişimcilerin profilini belirlemeye; girişimcilik faaliyetlerini etkileyen faktörleri ve
sorunlarını araştırmaya yöneliktir. Maden ( 2015), Türk kadın girişimcilerinin genel profilini, iş
kurma kararlarının ardındaki kilit faktörleri ve karşılaştıkları sorunları ortaya koymaya yönelik
çalışmasında; kişilik özellikleri açısından Türk kadın girişimcileri arasında önemli benzerlikler
olduğunu belirlemiş; Cabrera ve Mauricio (2017) ise kadın girişimcilerin başarılı olmalarında etkili
olan faktörleri araştırmışlardır.
Najimudinova (2015) çalışmasında, Kırgızistan’da kadın girişimciliğini engelleyen faktörlerin
sosyokültürel nitelikte olmadığı, daha çok ülkedeki genel makroekonomik sorunlardan
kaynaklandığı sonucuna ulaşmıştır. Sallan Gül ve Altındal (2016), ise çalışmalarında, kadın
istihdamının geliştirilmesi ve sosyal güvenlik kapsamında düzenli gelir getiren türden kadın
girişimciliğinin desteklenmesi ile daha çok sayıda kadının halen sahip olduklarından daha yüksek bir
gelire ulaşmaları sağlanarak, toplumsal anlamda güçlenmelerinin önü açılması gerektiği görüşünü
belirtmişlerdir.
İlter vd. (2019) çalışmalarında kadın girişimciliğinin, kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından
önemini incelemişler ve kırsalda yaşayan kadınların kendilerini yetiştirmelerine fırsat verildiğinde
ve kentte yaşayan kadınların sahip olduğu teknik, sosyal ve ekonomik destekler sunulduğunda kırsal
girişimcilik alanında da oldukça başarılı olabildiklerini tespit etmişlerdir.
Yine başka bir çalışmada, Okah-Efogo ve Timba (2015), Cameroon’da girişimci kadınların KOBİ’ler
açısından ekonomik büyümeye katkılarını incelemişlerdir. Agarwal ve Lenka (2017) ise
çalışmalarında, Hindistandaki kadın girşimciliği üzerine odaklanmış ülkenin ekonomik büyüme
sürecinde bu tür girişimci çabaların önemini vurgulamış ve kadın girişimcilik programlarını ve
politikalarını güçlendirmek için gerekli iyileştirmelerin gerekliliğini belirtmişlerdir. Başka bir
çalışmada, Ratten ve Tajeddini (2018) ise kadın girişimciliği, özellikle gelecekte kadın girişimcilerin
uluslararasılaşma sürecine yönelik çabaları ve fırsatları değerlendirmelerindeki başarı faktörlerini
vurgularken; Panda (2018) ise; özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadın girişimcilerin karşılaştıkları
sorunları araştırmış ve bu sorunların cinsiyet ayrımcılığı, sermaye yetersizliği, iş-aile dengesi, eğitim
ve kişisel faktörler kaynaklı olduğunu belirlemiştir.

3. EKONOMETRİK YÖNTEM VE BULGULAR
3.1. Model ve Veri Seti
Çalışmada, kadın girişimciliğin OECD ülkelerinin istihdam politikaları üzerine etkilerinin
araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışmanın analizinde, OECD ülkelerinde kadın girişimciliğin
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istihdam, ekonomik büyüme ve kalkınma gibi makroekonomik politikalar üzerindeki etkisini daha
özelde sektörler bazında da incelenmektedir. Kadın girişimcilik kavramı özellikle 2000’li yıllar ile
önem kazanmaya başladığı için, bu amaç doğrultusunda, OECD ülkelerinin tamamı için 2000-2018
dönemi analiz edilmektedir.
Çalışmanın analizinde kullanılan değişkenlerin adları ve açıklamaları ile elde edildiği kaynaklar
Tablo 1’de sunulmaktadır. Tüm değişkenler ile dengeli panel modeli oluşturulmuştur.
Tablo 1. Modelde Kullanılan Değişkenler
Değişken

Açıklama

Kaynak

gir

kadın girişimci oranı (kadın işgücüne oranı, %)

Dünya Bankası

buy

ekonomik büyüme oranı (yıllık, %)

Dünya Bankası

ist

istihdam oranı (toplam nüfusa oranı, %)

Dünya Bankası

tar

kadının tarım sektöründeki istihdam oranı (kadın işgücüne oranı, %)

Dünya Bankası

san

kadının sanayi sektöründeki istihdam oranı (kadın işgücüne oranı, %)

Dünya Bankası

hiz

kadının hizmet sektöründeki istihdam oranı (kadın işgücüne oranı, %)

Dünya Bankası

gir, buy, ist, tar, san ve hiz değişkenleri Dünya Bankası’nın WDI (World Development Indicators)
veritabanından derlenmiştir. Kadın girişimci oranı, istihdam oranı, kadının tarım sektöründeki
istihdam oranı, kadının sanayi sektöründeki istihdam oranı ve kadının hizmet sektöründeki istihdam
oranı değişkenleri Uluslararası Çalışma Örgütü tahminlerinden elde edilmiştir. Tüm OECD
ülkelerine ait bahsedilen veriler 2000-2018 dönemi için analiz edilmektedir.
Çalışmada kullanılan değişkenlere ait açıklamaların ardından, değişkenlere ait özet istatistiklere,
normallik testlerine ve korelasyon matrisine sırasıyla Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te yer
verilmektedir.
Tablo 2. Değişkenlere Ait Özet İstatistikler
Ortalama
Std. Sapma

Değişken

Gözlem

gir

684

2.44758

buy
ist
tar
san
hiz

684
684
684
684
684

2.508916
4.013673
1.052935
2.51094
4.393883

430

Min.

Mak.

0.569472

1.394511

4.194597

3.183821
0.1199171
0.9608873
0.3936682
0.1541475

-14.81416
3.655555
-0.6991652
1.167827
3.164504

25.11725
4.341842
4.170055
3.365294
4.5654
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Değişken

Tablo 3. Değişkenlere Ait Normallik Testleri
Normallik testi

Gözlem
Çarpıklık

Basıklık

adj chi2(2)

gir

684

0.0000

0.8363

34.97

buy

684

0.0000

0.0000

.

ist

684

0.0008

0.4298

10.99

tar

684

0.0000

0.3812

29.20

san

684

0.4123

0.1061

3.28

hiz

684

0.0000

0.0000

.

Değişken

gir

gir

1.0000

buy
ist
tar
san
hiz

0.0491
-0.3642
0.7330
0.2628
-0.5790

Prob>chi2
0.0000
0.0000
0.0041
0.0000
0.1938
0.0000

Tablo 4. Değişkenlere Ait Korelasyon Matrisi
Buy
ist
tar
1.0000
0.0406
0.1359
0.1526
-0.1910

1.0000
-0.3970
-0.3053
0.4668

1.0000
0.4997
-0.7736

san

hiz

1.0000
-0.578

1.0000

Tablo 2’de çalışmada kullanılan tüm değişkenlere ilişkin özet istatistiklere yer verilmektedir.
Değişkenlere ait ortalama değerler, standart sapma, minimum ve maksimum değerler yer almaktadır.
Tablo 3’de ise değişkenlere ait normallik testi yer almaktadır. Tabloda yer alan önemli tanımlayıcı
istatistikler olan çarpıklık ve basıklık ölçüleri de normal dağılımı açıklayabilmektedir. Tüm
değişkenlerin çarpıklık ve basıklık değerleri göz önüne alındığında, bu değerlerin 0’a yakın olması,
değişkenlerin normal dağılıma uyduğunu belirtmektedir. Seçilen dönem için incelenen değişkenler
çarpıklığı 0’dan ve basıklığı 3’ten sapma gösterdikçe Jargue-Berra test istatistiği büyüme gösterdiği
için, sözkonusu verilerin normallik test sonuçlarında sıkıntı görülmemektedir.
Tablo 4’de değişkenlere ait korelasyon matrisinden elde edilen sonuçlara göre, ekonomik büyüme,
kadının tarım sektöründeki istihdam oranı ve kadının sanayi sektöründeki istihdam oranı ile kadın
girişimcilik arasında aynı yönlü; istihdam oranı ve kadının hizmet sektöründeki istihdam oranı ile
kadın girişimcilik arasında ters yönlü ters yönlü korelasyon görülmektedir. Kadın girişimcilik ve tüm
değişkenler arasındaki ilişkilerin yönü hakkında ön bilgi veren korelasyon matrisinde, ekonomik
büyüme, kadının tarım sektöründeki istihdam oranı ve kadının sanayi sektöründeki istihdam oranı
değişkenlerindeki artışlar kadın girişimciliği artırırken; istihdam oranı ve kadının hizmet
sektöründeki istihdam oranı arttıkça kadın girişimciliğin azaldığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Korelasyon matrisinde dikkat çeken bir diğer durum ise, kadının hizmet sektöründeki istihdam
oranının artması aslında kadın girişimci olabilecek kadınların hizmet sektörüne kaydığı ve bu
nedenle kadın girişimciliğin payının azalmasıdır. Kadın girişimcilik ve tüm değişkenler arasındaki
ilişkilerin yönü hakkında ön bilgi veren korelasyon matrisinde, teoriyle uyumlu beklentiler elde
edilmiştir.

3.2. Ekonometrik Yöntem
Bu çalışmada, OECD ülkelerinde kadın girişimciliğin istihdam politikaları üzerine etkisinin
belirlenmesinde, dinamik panel tahmin yöntemlerinden biri olan Genelleştirilmiş Momentler Metodu
(Generalized Methods of Moments-GMM) fark GMM ve sistem GMM tahmincileri kullanılmıştır.
Bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerinin bağımsız değişken olarak yer aldığı modeller dinamik
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modeller olarak adlandırılmaktadır. Dinamik modeller genel olarak şu şekilde gösterilmektedir
(Hsiao, 2003: 69):

ve

Burada,

: Kx1boyutundaki bağımsız değişken vektörünü,
: Kx1 boyutundaki katsayılar matrisini,
: bağımlı değişken

’nin gecikmeli değerini,

: gözlenemeyen bireysel etkileri,
: gözlenemeyen zamana özgü etkileri;
ise hata terimini göstermektedir. Modelde

ile

’nin sabit olduğu varsayılmaktadır.

Dinamik modellerde bağımlı değişkenin gecikmeli değeri ile hata teriminin ilişkili olması, EKK
tahmincilerinin sapmalı ve tutarsız sonuçlar vermesine neden olduğundan bu sorunları önlemek
amacıyla dinamik panel tahminlerinde GMM yöntemi önerilmiştir. GMM yöntemi, uygulama
kolaylığı ve tahmin için gerekli olan araç değişkenlere ilişkin basit varsayımlara dayandığından
dinamik modellerin tahminlerinde sıklıkla kullanılmaktadır (Çakıroğlu, 2018:181).

3.3. Analiz ve Bulgular
OECD ülkelerinin 2000-2018 dönemi kadın girişimciliğin istihdam politikaları üzerine etkisini
analiz etmek amacıyla aşağıdaki panel veri denklemi kullanılmaktadır. Kullanılan i ve t indisleri,
sırasıyla ülke ve zaman boyutunun teorik çerçevede işlemesine izin vermek için gösterilmektedir:
(Model 1)
(Model 2)
(Model 3)
i = 1, 2, ..., 36, OECD üyesi her bir ülkeyi ifade etmektedir ve t ise 2000-2018 dönemini
göstermektedir. Kadın girişimciliğin OECD ülkelerindeki büyüme ve istihdam politikaları
üzerindeki etkilerini bireysel olarak tahmin edebilmek amacıyla sırasıyla Model 1 ve Model 2
ekonometrik modelleri kurulmuştur. Bunların yanında, istihdam politikalarında sektör ayrımı
yapabilmek ve tarım, sanayi ve hizmet sektörlerindeki kadın istihdamının kadın girişimciliği
üzerindeki etkisini inceleyebilmek amacıyla Model 3 oluşturulmuştur. ülke spesifik özelliklerini,
zaman etkilerini ve
hata terimini temsil etmektedir. Denklemler, Stata 14.2 paket programı
kullanılarak tahmin edilmiştir.
Tablo 5, 6 ve 7 sırasıyla Model 1, Model 2 ve Model 3’e ait dinamik panel veri analiz tahmin
sonuçlarını göstermektedir. Tablolardaki sütunlar ise Arellano Bond tahmincisi kullanılarak elde
edilen lineer dinamik panel veri tahmin sonuçlarını göstermektedir.
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VARIABLES

Tablo 5. Model 1 Dinamik Panel Veri Analiz Sonuçları
(1)
(2)
ArellanoBond1
ArellanoBondmax1

(3)
ArellanoBondtwostep1

buy

.
(.)

.
(.)

.
(.)

gir

4.9594***
(1.6838)

7.5533***
(2.3360)

7.6159***
(0.2701)

L.buy

0.3405***
(0.0369)

0.3285***
(0.0426)

0.3263***
(0.0030)

Sargan test

35.21205
(0.3186)***
-3.7631
(0.0002)
0.9376
(0.3302)***
612

AR(1)
AR(2)

Gözlem sayısı
612
612
R2
Ülke sayısı
36
36
36
NOT: *, **,***, sırasıyla %10, %5 ve %1 anlam seviyelerini ifade etmektedir.
Parantez içindeki değerler katsayılar için standart hataları gösterirken, Sargan testi için ki-kare değerini, otokorelasyon
testlerinde (AR1 ve AR2) z-istatistiklerini ifade etmektedir.

Tablo 6. Model 2 Dinamik Panel Veri Analiz Sonuçları
(1)
ArellanoBond2

(2)
ArellanoBondmax2

(3)
ArellanoBondtwostep2

ist

.
(.)

.
(.)

.
(.)

gir

-0.0183**
(0.0083)

-0.0211*
(0.0108)

-0.0203***
(0.0040)

L.ist

0.8237***
(0.0225)

0.6905***
(0.0341)

0.6903***
(0.0077)

VARIABLES

Sargan test

35.42731
(0.3097)***
-2.4083
(0.0160)
-2.0326
(0.4421)***
612

AR(1)
AR(2)

Gözlem sayısı
612
612
R2
Ülke sayısı
36
36
36
NOT: *, **,***, sırasıyla %10, %5 ve %1 anlam seviyelerini ifade etmektedir.
Parantez içindeki değerler katsayılar için standart hataları gösterirken, Sargan testi için ki-kare değerini, otokorelasyon
testlerinde (AR1 ve AR2) z-istatistiklerini ifade etmektedir.

VARIABLES

Tablo 7. Model 3 Dinamik Panel Veri Analiz Sonuçları
(1)
(2)
ArellanoBond3
ArellanoBondmax3

(3)
ArellanoBondtwostep3

Gir

.
(.)

.
(.)

.
(.)

Tar

0.1222***
(0.0256)

0.1191***
(0.0220)

0.1183***
(0.0050)

San

-0.2357***
(0.0359)

-0.2635***
(0.0378)

0.2419***
(0.0197)
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Hiz

-0.2282*
(0.1351)

-0.9340***
(0.1551)

-0.7683***
(0.1314)

L.gir

0.7562***
(0.0371)

0.2135**
(0.1002)

0.2382***
(0.0166)

Sargan test

33.50697
(0.3941)***
-2.8455
(0.0044)
2.0248
(0.4429)***
612

AR(1)
AR(2)

Gözlem sayısı
612
612
R2
Ülke sayısı
36
36
36
NOT: *, **,***, sırasıyla %10, %5 ve %1 anlam seviyelerini ifade etmektedir.
Parantez içindeki değerler katsayılar için standart hataları gösterirken, Sargan testi için ki-kare değerini, otokorelasyon
testlerinde (AR1 ve AR2) z-istatistiklerini ifade etmektedir.

Tablo 5,6 ve 7’deki tüm tahmin sonuçları toplu olarak değerlendirildiğinde, tüm değişkenler, tüm
tahmincilere göre istatistiksel olarak anlamlıdır. Değişkenlerin anlamlı olması, incelenen dönemde
OECD ülkelerinde kadın girişimciliğin büyüme ve istihdam gibi makrokonomik politikalar üzerinde
etkisini açıklamak için kullanılan değişkenlerin istatistiksel olarak da anlamlı olduğunu, böylece hem
katsayı işaretlerinin hem de katsayıların büyüklüklerinin yorumlanabileceğini ifade etmektedir.
Kadın girişimciliğin ekonomik büyüme üzerine etkisinin incelendiği Tablo 5’e göre, OECD
ülkelerinde kadın girişimcilik ile ekonomik büyüme arasında aynı yönlü ilişki bulunmuştur. Dinamik
panel veri tahmincilerinin özelliği olarak bağımlı değişkenin gecikmeli değerinin açıklayıcı değişken
olarak kullanılması ile, OECD ülkelerinin ekonomik büyüme oranlarının geçmiş değerleri ve
ekonomik büyüme oranı arasında da aynı yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur.
Kadın girişimciliğin istihdamoranı üzerine etkisinin incelendiği Tablo 6’ya göre ise; OECD
ülkelerinde kadın girişimcilik ve istihdam oranı arasında ters yönlü, istihdam oranı ile gecikmeli
değeri arasında aynı yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur.
Tablo 7 ise, istihdam politikalarında sektör ayrımı yapabilmek ve tarım, sanayi ve hizmet
sektörlerindeki kadın istihdamının kadın girişimciliği üzerindeki etkisini incelemek amacıyla
oluşturulmuştur. Kadının tarım sektöründeki istihdam oranı ve kadının sanayi sektöründeki istihdam
oranı ile kadın girişimcilik arasında aynı yönlü ilişki bulunurken; kadının hizmet sektöründeki
istihdam oranı ile kadın girişimcilik arasında ters yönlü ilişki bulunmuştur. Kadının tarım ve sanayi
sektörlerindeki istihdam oranı arttıkça kdaın girişimcilik artarken, kadının hizmet sektöründeki
istihdam oranı arttıkça kadın girişmciliğin azaldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durum aslında kadın
girişimci olabilecek kadınların hizmet sektörüne kaydığı ve bu nedenle kadın girişimciliğin payının
azaldığı şeklinde yorumlanabilmektedir.
Sonuçların ekonometrik altyapısını desteklemek için yapılan Sargan testi sonuçlarına analizlerde yer
verilmektedir. Tüm tahminlerde aşırı tanımlama kısıtlamalarının geçerli olduğu, yani araç
değişkenlerin de geçerli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Tablo 5, 6 ve 7’deki iki aşamalı Arellano-Bond tahminci sonuçları ile birlikte otokorelasyon test
sonuçlarına da yer verilmiştir. Buna göre, bu yöntemle elde edilen sonuçlarda birinci dereceden
negatif otokorelasyon(AR1) söz konusu iken, ikinci dereceden otokorelasyon(AR2) ise %1
anlamlılık seviyesinde yoktur. Tüm tahmin sonuçları ekonometrik öncül ve destekleyici testlerle
desteklenmektedir.
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4.SONUÇ
Ekonomik sorunların en önemlilerinden biri olan işsizlik sorunu OECD ülkeleri için de önem
taşımaktadır. İşsizlik sorununun çözümünde kullanılan politika araçlarından birisinin de
girişimciliğin desteklenmesi olduğu bilinmektedir. Kullanılan politika araçlarının çözümde ne kadar
etkili olduğu da bir o kadar önemlidir. Bu nedenle son yıllarda devletler girişimciliğin arttırılması
yönündeki politikalar ile dikkat çeker hale gelmiştir.
Kadın girişimciliğin OECD ülkelerinin istihdam politikaları üzerine etkilerinin araştırıldığı bu
çalışmada, dinamik panel tahmin yöntemlerinden biri olan Genelleştirilmiş Momentler Metodu
(Generalized Methods of Moments-GMM) fark GMM ve sistem GMM tahmincileri kullanılmıştır.
Kadın girişimciliğin OECD ülkelerindeki büyüme ve istihdam politikaları üzerindeki etkilerini
bireysel olarak tahmin edebilmek amacıyla sırasıyla Model 1 ve Model 2 ekonometrik modelleri
kurulmuştur. Bunların yanında, istihdam politikalarında sektör ayrımı yapabilmek ve tarım, sanayi
ve hizmet sektörlerindeki kadın istihdamının kadın girişimciliği üzerindeki etkisini inceleyebilmek
amacıyla Model 3 oluşturulmuştur. Tüm tahmin sonuçları toplu olarak değerlendirildiğinde, tüm
değişkenler tüm tahmincilere göre istatistiksel olarak anlamlı olarak bulunmuştur. Kadın girişimcilik
oranı arttıkça ekonomik büyüme oranının arttığı, kadın girişimcilik arttıkça istihdam oranının
azaldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bunların yanında ekonomik büyüme ve istihdam oranı
değişkenlerinin kendi gecikmeli değerlerinin kendileri üzerine etkilerinin de aynı yönlü olduğu
görülmektedir. İstihdam politikalarında sektör ayrımı yapabilmek ve tarım, sanayi ve hizmet
sektörlerindeki kadın istihdamının kadın girişimciliği üzerindeki etkisini incelemek amacıyla
oluşturulan Model 3 tahmin sonuçlarına göre; kadının tarım sektöründeki istihdam oranı ve kadının
sanayi sektöründeki istihdam oranı ile kadın girişimcilik arasında aynı yönlü ilişki bulunurken;
kadının hizmet sektöründeki istihdam oranı ile kadın girişimcilik arasında ters yönlü ilişki vardır.
İncelenen dönemde OECD ülkelerinde, kadın girişimciliğin büyüme ve istihdam politikalarının
etkisini incelemek amacıyla kullanılan değişkenlerin işaretleri teorik beklentilerle uyumlu
gerçekleşmektedir. OECD ülkeleri için politika önerisi olarak kadın girişimciliğin özellikle
ekonomik büyüme için desteklenmesi gerektiği söylenebilmektedir. Bunun yanında sektörel
istihdam oranları da tarım ve sanayi sektörlerindeki istihdam oranının artışının kadın girişimciliği
arttırdığını gösterirken, aslında OECD ülkelerinde hizmet sektöründe çalışan kadınların, kadın
girişimci olarak sektörde yer alabileceği olarak da yorumlanabilmektedir.
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AZERBAYCAN’DA KADIN GİRİŞİMCİLERİN FİNANSAL
SORUNLARI VE BAŞLICA NEDENLERİ
FINANCIAL PROBLEMS AND MAJOR CAUSES OF WOMEN
ENTREPRENEURS IN AZERBAIJAN

Fariz AHMEDOV1

Ulkar BAYRAMOVA2
Özet

Ülke ekonomisinde ve kalkınma sürecinde önemli rol oynayan kadın girişimciler toplum içinde
önemli bir yere sahiptir. Buna sebep girişimciler sadece üretim faktörlerini bir araya getirip kar
kazanmak amaçlı ürün üreten kişiler değiller. Aynı zamanda ülkenin sosyal, kültürel, siyasi hayatına
etki ede biliyorlar. Ekonominin itici gücü olan kadın girişimciler ekonomik kaynakların verimli
şekilde kullanımına, halkın refah düzeyinin yükselişine ve işsizliğin azaltılması gibi süreçleri
hızlandırmakta aktif rol oynamaktadır. Son zamanlarda iş dünyasına katılmakda olan kadınların
sayısında artım görülmektedir ve kadınların birçoğu finansal sorunlarla yüz yüze kalmaktadırlar.
Ülke nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan kadınların ekonomide aktif şekilde katılımı
Azerbaycan'ın ekonomik gelişiminin hızlanması için çok önemlidir. İşe başlamak için gereken
sermayenin olmaması, mali kaynakların yetersizliği, finansal sorunlar kadınlarda ruh düşkünlüğü,
hedefledikleri işi kura bilmemelerine yol açıyor. Bu araştırmanın temel amacı, Azerbaycan'da
faaliyet gösteren kadın girişimcilerin karşılaştıkları mali sorunlar ve bunun başlıca nedenlerini
incelemek, sorunların çözüm yollarını araştırmak ve önerilerde bulunmaktır.
Anahtar kelimeler: Azerbaycanda kadın girişimcilik, finansal sorunlar, sorunların nedenleri
Abstract
Women entrepreneurs who play an important role in national economy and country. This is caused
by entrepreneurs only factor of production. At the same time, they can influence the social, cultural
and political life that develops. Women entrepreneurs, which are the driving force of the economy,
can use the economic resources efficiently and activate the processes such as increasing the welfare
of the people and reducing the unemployment. We can call a world that operates the last world, we
can say that we can say. It is very important for accelerating the economic development of
Azerbaijan. The insufficiency of the capital, financial resources, financial problems, healthindulgence required for work preparation lead to the lack of knowledge of the targeted business. The
main objective of this research is to analyze the women entrepreneurs whose objective is to operate
in Azerbaijan, and therefore to examine the reasons, to search for solutions to the problems and to
make choices.
Key words: Women entrepreneurship in Azerbaijan, financial problems, causes of problems
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1. GİRİŞ
Günümüzde ülkelerin önündeki temel görevlerden biri petrol dışı sektörün gelişmesine katkıda
bulunmaktır. İşte bu nedenle de kadın girişimciliğin gelişiminin sağlanması devletin önündeki temel
görevlerden biridir. Bu mevzu çok güncel olmasına rağmen kadın girişimcilik yeterli şekilde
araştırılma yapılmamıştır.
Ülkenin ekonomisinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan kadın girişimciler, toplumda da önemli
bir rol oynamaktadır. Çünkü girişimciler sadece üretim faktörlerini bir araya getirip kar kazanmak
amaçlı ürün üreten kişiler değiller. Aynı zamanda ülkenin sosyal, kültürel, siyasi hayatına etki
ederler. Bu çok yönlü değişiklik tek taraflı değildir ve düzenli şekilde birbirine etki ederler.
Ekonominin itici gücü olan girişimcilik, ekonomik kaynakların verimli kullanımı, nüfusun refahı ve
işsizliğin azaltılması gibi süreçleri hızlandırmaktadır. Dünyada kadın girişimci güncel konulardan
biridir. Eğer bugün girişimciliğin gelişmesine dikkat ayrırıksa, girişimcilikde kadınların katılımına
da yol açmalıyız. Ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların katılımı olmadan ekonomik
kalkınmayı hızlandırmak mümkün değildir.
Toplumumuzda kadınlar çok zaman ailesi ile yaşayan ve tüm gücünü, potansiyelini ailesine harcayan
kimselerdir. Dolayısıyla kadınları güçlendirmek aileyi güçlendirmek demektir. "Güçlü aile için
güçlendirilmiş kadın" kavramı toplumda yaşanan tüm sosyal sorunların çözümünde etkin rol
oynayacaktır (Kavaf, 2010:1).
Azerbaycan'da kadınların girişimciliğe yönelmesi için bir takım çalışmalar yapılmaktadır. Onların
bu işe başlaması ve dayanıklı olması için onlara kadınlara bir çok destek olunur. Fakat girişimcilik
sürecinde bir çok sorun gibi finansal sorunlar kadınlarda ruh düşgünlüyü, işe odaklanamama,
özgüvenin azalması gibi sorunları yaratıyor. Finansal kaynak bulamamak, maddi imkanların yetersiz
olması kadınları girişimcilikden uzaklaştıran esas nedenlerdendir. Finansal nedenlerle girişimcilik
faliyyetini sonlandranlarda bulunmaktadır. Kadın girişimciliğinin gelişmesi nedeniyle finansal
sorunlar araştırılmalı çözümler bulunmalıdır.

2. KADIN GİRİŞİMCİLİK
Girişimci olarak toplumda var olmak kadına; diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında bağımsız olmak,
düşünceleri ile hareket etmek, kendi patronu olmak, kendisini tatmin etmek ve gelecek hedeflerine
ulaşmak için bir fırsattır.
Girişimcilik, geçmişden hep bir "erkeklere özgü bir alan" olarak görülmüştür (Brush, 2008).
Amerikalı yazar ve şair Gertrude Stein’ın da söylediği gibi, “Girişimci, girişimcidir” ve boyutunun,
şeklinin, renginin ya da cinsiyetinin önemi olmamalıdır.
Son yıllarda, dünya çapındaki işçilerin demografik yapılarında birçok değişiklik olmuştur ve bu
değişiklikler özellikle kadınları etkilemiştir. Sanayi Devrimi'ne kadar kadınların görevleri çok
belirgin bir şekilde ev veya el işi olarak belirlenmişken, sonraki dönemlerde kadınların toplumdaki
mövqeyinde anlamlı değişiklikler olmuştur. Öyleki, kadınlarda ekonomide aktif rol oynamaya
başlamışlardır (Milliken vd., 1998: 581).
Kadın girişimciler, ülke ekonomisinin gelişimine katılımıyla, istihdam sorunlarına çözümler
bulabilir, çocukların eğitimini geliştirebilir ve diğer yandan girişimci olmak isteyen kadınlar için iyi
bir örnektir.
Kadın girişimci çeşitli tanımlarla söylenebilir:
 Evden kenar bir yerde onun adına bir ve ya fazla iş yeri olan,
 Kurmuş olduğu iş yerinde tek başına veya diğer kişilerle çalışan
 Herhangi bir ürün veya hizmet üreterek, satışını düzenleyen
 İşle ilgili girişimciler, devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ilişkiler yaratan
 İşin yaratılması, planlaması, iş yerinin kapatılması veya genişlendirilmesinde doğrudan söz
sahibi olan
 İşten elde edilen kazancın, yatırım veya kullanım alanlarına dair karar veren kişidir.
Kadın girişimci; piyasa ekonomisi içinde, kendi işinin sahibi olan, tek başına çalışan ya da yanında
işçi çalıştıran, mal veya hizmet üretip satan, kredi kaynaklarını araştıran, iş ile ilgili acil problemlerin
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üstesinden gelebilen, yeni koşullara adapte olabilen ve alanında deneyim sahibi olmaya çalışan
kadındır (Yağcı ve Bener, 2005, s.86). Kadınlar aynı zamanda ekonomik olarak bağımsız olmak ve
kendi ihtiyaçlarını karşılamak için zorlu bir görevi üstlenenler olarak da bilinir (Dharmendran, 2016:
70).
Dünya çapında milyonlarca kadın girişimciliğe katılmaktadır. Kadınlara ait ve sahip olunan
şirketlerin başarılı olması ve yüksek düzeyde bir gelişim göstermesi dikkat çekicidir (Rosenberg,
2007:1-5).

3. AZERBAYCAN'DA KADIN GİRİŞİMCİLİK
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde nüfusun 50,1% -ni kadınlar oluşturmaktadır ve 2018 yılı raporlarına
göre emek kabiliyyetli kadınların sayısı 3349.7 bin kişidir. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik
Komitesinin açıklamasına göre ülkede kişisel girişimcilikle meşgul olan kadınların sayısı 170934
kişidir ve 31.4% Bakü'de, 17.1% i Gence-Kazak, 10.6% i ise Lenkeran bölgesinde faaliyet
göstermektedir (Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi 2018). Girişimci kadınların 35,2% tarım,
ormancılık ve balıkçılıkla, 24.4% ticaret; araçların tamiri, 22.5% diğer alanlarda hizmet ve 3.0%
ürettiği mal ve hizmetlere dair faliyyetlerde bulunmaktadır.
Bağımsız devlet olduğumuzdan beri ekonomide yaşanan olumlu değişiklikler ülkede girişimciliğe
ilgi yarattı. Çeşitli qeyrihükimet birlikleri, vakıflar yaratılmakla vatandaşlara bu alanda bilgiler
veriliyordu. Bunun sonucunda, son zamanlarda iş kurma isteyen kadın sayısının olumlu artış
sergilediği görülmükteydi. Kadınlar küçük girişimlerde bulunuyor ve birçok girişimcilik büyük
başarılara imza atıyordu.
Ülke kanunlarında girişimcilik faaliyetlerinde bulunan kadınlara özel herhangi bir kısıtlama veya
ayrıcalık sağlamamaktadır. Kadınlar erkeklerle eşit olarak iş kura bilir girişimcilik faaliyetlerinde
bulunabilir. Azerbaycan'da devletin stratejik yol haritasında kadın girişimcilikle bağlı başlık kadın
girişimciliğin hızlı gelişimi devletin öncelikli bir görev olarak kabul etmesinin göstergesidir.
Stratejik Yol Haritasında kadın girişimciliğinin geliştirilmesi için bir eylem planı olarak teşvik
mekanizmalarının, bilgi desteğinin geliştirilmesi, iş inkübatörlerinin oluşturulması, kadın
girişimcilik derneklerinin ve meslek kuruluşlarının oluşturulmasını öngörmektedir (Strateji Yol
Xəritəsi 2019).
Ülkemizde kadın girişimciliğin gelişmesine destek amaçlı Girişimciliği Geliştirme Fondu tarafından
4200 kadar kadına 104 milyon manatadek kredi verilmiştir ve bu kredilerin uygulanması 8500 den
fazla işyerinin kurulmasına uygun koşullar yaratmışdır. Fond ayrıca, 2002-2015 döneminde 3524
kişiye 55,5 milyon manat, 2016'nın ilk yarısında ise 154 kadın girişimciye 8,1 milyon manat tutarında
indirimli kredi sağlamıştır. Ekonomi Bakanlığı ile Almanya Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı
arasında imzalanan anlaşmaya göre, ülke girişimcileri "iş yönetimi alanında kadroların ixtisasının
artırılması" programı kapsamında 277 girişimci 57'si kadın girişimci, aynı zamanda 2016 yılının I
yarımili boyunca 21 girişimci 3'ü kadın girişimci olmak üzere Almanya'da uzmanlık artırma
kurslarına gönderilmiştir.

4. AZERBAYCAN'DA KADIN GİRİŞİMCİLERİN FİNANSAL SORUNLARI
Kadın girişimciler, girişimcilik faaliyeti boyunca karşılarına çıkan engel ve zorluklarla oldukça
yoğun bir şekilde karşılaşırlar (Davis, 2011) ve erkeklere nazaran risklerden daha fazla etkilenirler.
Son zamanlarda, iş dünyasına girmek isteyen kadınların sayısı artıyor ve birçok kadın finansal
engellerle karşı karşıya kalıyor. Birçok engele rağmen kadınlar başarılı olmak için güçlü bir kararlılık
gösterirler. Kadınlar ailelerinin sınırlamalarına rağmen gelir getiren faaliyetlerle kendilerini güçlü
girişimciler olarak ispat ediyorlar (Vethirajan ve Muthukumaresan, 2016: 6).
Fransız üretim firmaları üzerinde yapılan araştırmada finansal sorunlarr girişimcilik teşebbüslerini
azalttığını göstermektedir (Savignac, F. 2005). Ekonomide yaşanan olumsuz bir etki veya beklentiler
girişimciliği doğrudan etkileyebiliyor. Girişimciliğin gelişmi ve dayanıklığı para ve maliye
politikalarıyla direk bağlantılıdır.
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Azerbaycan'da kadın girşimcilerin en sık karşılaştığı sorunlar; ailenin bu işe karşı gelmesi, finansal
kaynak eksikliği, işin başarısız olacağı düşüncesi, mekan bulamamak, tecrübesizlik, ekonomik kriz,
belgelenmenin karışık olması gibi sorunlar görülmektedir.
2019 yılında Azerbaycan'da 316 kadın girişimciyle aparılan anket sorğu verileri incelenmiş,
aşağıdakı bulgular elde edilmiştir.

Tablo1. Bulgular
Yaş

Tahsil

Medeni hali

Çoçuklarının
sayısı

Kaç
yıldır
girişimcilikle
meşgül?

Aylık
kazancınız?

Frekanslar
81
145
48
42

Faiz
25,6
45,9
15,2
13,3

Valid
Percent
25,6
45,9
15,2
13,3

Kumulyativ
faiz
25,6
71,5
86,7
100,0

Toplam
Orta ixtisas
Tam orta
Bakalavr
Yüksek lisans/Doktora

316
33
27
160
96

100,0
10,4
8,5
50,6
30,4

100,0
10,4
8,5
50,6
30,4

10,4
19,0
69,6
100,0

Toplam

316

100,0

100,0

Bekar
Evli
Diğer

107
189
29

33,9
59,8
6,3

33,9
59,8
6,3

Toplam

316

100,0

100,0

Yok
1
2
3 ve daha çok

135
83
80
18

42,7
26,3
25,3
5,7

42,7
26,3
25,3
5,7

Toplam

316

100,0

100,0

0-3 yıl
4-7 yıl
8-11 yıl
12-15 yıl
16 yıldan çok

204
67
23
0
22

64,6
21,2
7,3
0
7,0

64,6
21,2
7,3
0
7,0

Toplam

316

100,0

100,0

76
65
50
37
88

24,1
20,6
15,8
11,7
27,8

24,1
20,6
15,8
11,7
27,8

316

100,0

100,0

18-24 yaş
25-34 yaş
35-44 yaş
45 ve 45 den yukarı

0-300 azn
301-600 azn
601-900 azn
901-1200 azn
1201 azn ve artık
Toplam

33,9
93,7
100,0

42,7
69,0
94,3
100,0

64,6
85,8
93,0
0
100,0

24,1
44,6
60,4
72,2
100,0

Kaynak: Ülkər Bayramova 2019 Kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsində qadın
sahibkarlığın rolu
Kadınların girişimcilik faaliyettine başlarken hangi sorunlarla karşılaştınız sorusunun cevapları
aşağıdaki qrafikte verilmiştir.
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Qrafik 1 İşe başlarken karşılaştığınız zorluklar nelerdir (kişi)?

159

180

138

160
140

136
109

120

101

111

105

93

100

106

67

80
60

37

40
20
0

Grafik 1 de görüldügü gibi 316 girişimci kadından 159 kadının finansal sorunlarla karşılaştığı
görülmektedir. Buna neden olarak kadınlar istedikleri işi kumak için yeterli para bulmamakta, bank
kredilerinin faiz oranlarının yüksek olmasını göstremiştir. Bankalardan istediği faizle kredi alamayan
kadın girişimciler diğer alternativler aramaya başlarlar bulamadıklarında sert rekabet ortamında
ayakta duramaya bilirler. Bu da girişimcilik döneminin kısa süreli olması, dayanıklı olmamasına yol
açır.
Qrafik 2. Bu işe başlarken finansal kaynakları nereden buldunuz
44,6

50
40

25.9

30
20
10

10.8

7

4.7

Devlet
tarafindan

Banka
krediler

4,4

2,5

0

Ailem maddi Eşim maddi kendi maddi Borç aldım
destek oldu
anlamda imkanlarımla
destek oldu

Digər

Kaynak: Ülkər Bayramova 2019 Kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsində qadın
sahibkarlığın rolu
Girişimcilik faaliyetine başlarken sermayeyi nereden elde ettiniz sorusuna Grafik 2 de 44,6% kadın
kendi maddi imkanlarıyla, 4,7% banka kredileri, 7% devlet tarafından, 4,4% borç yoluyla, 25,9%
aile desteği, 10,8% ise eşinin desteğiyle elde ettiğini bildirmiştir. Banka kredisi kullanımı hayati
önem taşımasına rağmen ülkemizde kadın girişimcilerin kredilerden aldıkları pay oldukça düşüktür.

442

IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 October 2019 Bodrum / MUĞLA / TURKEY

Tablo 2. Kadın girişimcilerin qarşılaşdqları sorunlarla yaşlarının ANOVA analizi
Sum of
Mean
Squares
df
Square
F
Sig.
75,187
3
25,062
15,942
,000
Finansal sorunlar
490,484
312
1,572
565,671
315
Mekan bulamamak
103,618
3
34,539
23,532
,000
457,935
312
1,468
561,554
315
Bilgi eksikliği
63,707
3
21,236
13,781
,000
480,787
312
1,541
544,494
315
Ekonomik kriz
42,066
3
14,022
7,245
,000
603,833
312
1,935
645,899
315
Kaynak: Ülkər Bayramova 2019 Kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsində qadın sahibkarlığın rolu

Kadınların karşılaştığı sorunlarla yaş aralıklarının Anova analizi yapılmış Tablo 2 de verilmiştir.
Böyleki 25-34 yaş aralığında olan kadınların üç yaş grubuna oranla ailelerinin bu işe karşı olması,
finansal sorunlar, mekan arayışı, bilgi eksikliği gibi sorunlarla daha sık karşılaştığı sonuçlarını elde
ettik. Analizin neticesinden anlaşılmaktadır ki, yaşı daha az olan kadınların iş deneyimlerinin az
olması nedeniyle finansal ve diğer sorunlarla daha yoğun karşılaşmaktadırlar. Ayrıca yaşı az olan
kadınların kendi maddi durumlarının çok olmaması onların diğer kadınlara nazaran finansal
sorunlarını (sermaye bulmamak, finans eğitiminin olmaması, kredi bulamamak ve s.) dahada
kabartıyor. 40 ve daha artık yaşı olan kadınlar ise diğer yaş gurupuntaki kadınlardan daha az finansal
sorunla karşılaştığını bildirmektedirler.
Yukarıda yapılan araştırmalardanda görüldüği gibi Azerbaycan'da kadın girişimcilerin esas
sorunlarından biri finansal kaynak bulamamaktır. Buna başlıca neden bankaların kadınlara özel
olarak herhangi bir indirim ve güzeşt yapmaması, kredi faizlerinin yüksek olması, kadınların finansal
konularda eğitimli olmaması, finansal bilgi eksikliğidir.
Azerbaycan'da kadın girişimcilerin finansal sorunları devlet tarafındanda dikkat merkezindedir.
Böyleki 21 Ocak 2019 yılında Ekonomi Bakanlığı, "Kadın girişimcilerin güzeştli finansal kaynaklara
erişiminin genişletilmesi" başlıklı bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin amacı, kadın girişimcilerin
girişimcilik faaliyetlerini artırmak, güzeştli finansal kaynaklara erişimi artırmak, yeni teknolojilerin
kullanımını teşvik etmek ve farkındalık yaratmaktır. Diğer yandan kadınlara finansal bilgi
verebilmek amacıyla “TuranBank” yeni girişimci olmağa karar veren kadınlara ücretsiz danışmanlık
yapıyor.

5. SONUÇLAR
Ülke nüfusunun yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor. Bununla birlikte, istatistikler kadınların
girişimciliğe katılma olasılıklarının erkeklerden 58 faiz daha az olduğunu göstermektedir. Bunun
temel nedenlerinden biri streotiplerin olması, kadının ekonomide erkeklerle beraber katılımını
olumsuz hal gibi görülmesi, gelenek, mentalitet gibi nedenler gösterilerek kadına çeşitli roller
yüklenir, çeşitli engeller sürülüyordu. Kadın aile-ev, çocukların kaygılarıyla ilgili hiçbir sosyal
etkinliği olmayan, sadece ev işleri, aile problemleri ile sorumlulandırılmasını göstermek olar.
Dönem-dönem ülkemizin saldırıya maruz kalması da nüfusta ruh düşgünlüyü, göçmenlerin kendi
vatanlarından zorunlu ayrılması, kız çocuklarının eğitiminin yarıda kalması gibi olaylarda kadın
girişimciliğin gelişmesine kısıtlamalar yaratıyordu. Bağımsız oldukdan sonra hızlı şekilde gelişen
Azerbaycan'da girişimcilik hızlı gelişim göstersede kadın girişimcilik ne yazık ki, üstün düzeyde
değildir. Kadınların karşılaştıkları zorluklardan biri olan finansal sorunlardır. Finansal kaynak
bulamamak, genç yaşta girişimci olmak isteyen kadınlara güçlük yaratmaktadır. Bunun yanı sıra
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finansal eğitimi olmayan kadınlarda özgüven eksikliği, işi batırma gibi kaygılarının yoğun şekilde
olduğu sezilmektedir. Çoğu kadın banka kredilerinin yüksek faizlerinin sonradan sorun yaratacağı
düşüncesile kredi fırsatlarından yararlanmağa tereddüt etmekte, finans kaynağını diğer yerlerde (aile
imkanları, borç üstlenme ve s.) aramaktadır. Finansal sorunların diğer esas nedeni kadınların bu
alanda eğitimsiz, bilgisiz olmaları, yeterli bilgileri elde edememe ve tamamen kadın girişimcilerin
finansal sorunlarına odaklanan kurum ve danışmanlıkların olmaması duruyor.
Kadın girişimciliğinin üst düzeye getirilmesi finansal sorunların çözülmesi amacıyla aşağıdakı
öneriler verilmiştir:
 Kadın girişimcilere krediler artırılmalı ve faiz oranları düşürülmeli.
 Kadınların girişimciliği konusunda düzenli araştırma ve raporlamalar yapılmalıdır.
 Kadın girişimcilikle ilgili oluşan sorunlar, şikayet ve öneriler bir merkez tarafından
yöneltilmelidir.
 Finansal bilgiler bir merkezden ve tam bilgilendirilmeli, bilgiler erişilebilir olmalıdır.
 Girişimciliğe başlayan her bir kadın finans eğitimi almalı, bu alanda bilgili olmalı ve bunu
yapan kurumlar yaratılmalıdır.
 Çoçuklu kadınların ekonomide aktif rol alması nedeniyle onlara özel indirimli faizler
uygulanmalıdır.
 Kadın girişimciliğin üst düzeyde olduğu gelişmiş ülkelerle birge projeler hazırlanmalı fikir
alışverişi yapılmalıdır.
 İnternet ve sosyal medyada finansal eğitimle bağlı bilgiler verilmelidir.
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KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN ÖZELLİKLERİ VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ
ETKİLEYEN NEDENLER: MALATYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA1
CHARACTERISTICS OF WOMEN ENTREPRENEURSHIP AND
REASONS EFFECTING WOMEN ENTREPRENEURSHIP: A
RESEARCH IN MALATYA
Firdevs Aslı TAHTALI2

Levent GÖKDEMİR 3

Yusuf Cahit ÇUKACI4

ABSTRACT
Entrepreneurship is the basis of SMB’s( Small and Medium Business), which have a locomotive
effect in economic development and growth and produce the majority of production in some sectors.
For this reason; entrepreneurship has become one of the prioritized supportable issues of states and
governments, especially supporting young and female entrepreneurs.
As a natural consequence of the positive and negative aspects of countries and cultures,
entrepreneurship can come to the fore in social life while some groups may come to the background.
States also identify and identify the obstacles faced by women in these two groups, which may be
advantageous for the economy but may be disadvantaged in the process of being involved in
economic life by preparing different support and education programs for the participation of women
and especially young people in social life. This study has been carried out with the idea that this work
will contribute to both the legislator and those who have an influence on the regulation of the markets
and other practitioners.
With the study and survey application; The reasons affecting the entrepreneurship of women
entrepreneurs, the problems faced by entrepreneurs, the process of successful entrepreneurs have
been identified and it has been tried to reveal whether there is a special dimension of successful
entrepreneur function for women by entrepreneurs.
In order to do all this, a survey was conducted on women entrepreneurs in Malatya.
Key Word: Entrepreneurship, Women Entrepreneurship, General profile and problems of women
Entrepreneurship.
ÖZET
Girişimcilik, ekonomik kalkınmada ve büyümede lokomotif etkiye sahip, bazı sektörlerde üretimin
büyük bir çoğunluğunu üreten KOBİ’lerin temelini oluşturur bir niteliğe sahiptir. Bu nedenledir ki;
girişimcilik özellikle genç ve kadın girişimcilerin desteklenmesi devletlerin ve hükümetlerin
öncelikli desteklenebilir konuları arasına girmiş durumdadır.
Ülkelerin ve kültürlerin olumlu ve olumsuz yönlerinin doğal bir sonucu olarak girişimcilik de sosyal
yaşam içerisinde bazı gruplar öne çıkarken bazı gruplar da geri planda kalabilmektedir. Devletler de
sosyal yaşam içerisindeki kadınların ve özellikle gençlerin ekonomik yaşama dahil olmaları için
farklı destekler ve eğitim programları hazırlayarak ekonomi için avantaj teşkil edebilecek ancak
ekonomik yaşama dahil olma sürecinde dezavantajlı olan bu iki gruptan kadınların, girişimcilik
duygusu ve ekonomik yaşama girme sürecinde karşılaştıkları engellerin belirlenerek ortaya
konulması hem yasa koyucuya hem piyasaların düzenlenmesinde etki sahibi olanlara hem de diğer
uygulayıcılarla birlikte bu işin eğitim öğretimiyle uğraşan insanlara katkı sağlayacağı düşüncesiyle
bu çalışma yapılmıştır.
Yapılan çalışma ve anket uygulaması ile öncelikli olarak; kadın girişimcilerin girişimci olmasına etki
eden nedenler, girişimcilerin karşılaştıkları sorunlar, girişimcilik başarılı olanlarının yaşadıkları

Bu çalışma İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilimdalı İktisat Bilimdalı’nda Doktora programı kapsamında
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2
Öğr. Gör. Dr., İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Bölümü,
firdevs.tahtali@inonu.edu.tr
3
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süreç belirlenmiş ve girişimcilik için başarılı girişimci fonksiyonunun kadınlar için özel bir
boyutunun olup olmadığı analizlerle ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Yapılan araştırma sonucunda araştırmaya katılan kadın girişimcilerin ideallerini gerçekleştirmeye
yönelik amaçları, kendilerine ait işletmeleri kurma aşamasında karşılaştıkları ekonomik belirsizlik
ve vergi ödemeleri kadınların girişimcilik faaliyetlerine yönelmelerine etki eden önemli unsurlar
arasında öne çıkmıştır. Ayrıca devletin kadın girişimcilere yönelik vergi ödemelerinde kolaylık
sağlanması katılımcıların en önemli beklentisidir.
Tüm bunların yapılması için Malatya ilindeki kadın girişimcilerin üzerinde anket uygulaması
yapılmıştır.
Anahtar Kelime: Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, Kadın girişimciliğinin genel profili ve
sorunları.

GİRİŞ
Ülkedeki kadınların istihdam oranları, toplumda kadının sosyo-ekonomik hayata katılım düzeyini
gösteren unsurların başında gelmektedir. Gelişmiş ülkelerde kadınların sosyo-ekonomik hayata
katılım düzeylerinin belirlenmesindeki ortak payda, ülkedeki kadın istihdamı düzeyidir (Metin ve
Arabacı Kariman, 2013:1). Kendine ait işiyle piyasa ekonomisine aktif katılım sağlayan, kendine ait
işletmesinde yalnız çalışan ya da yanında çalışan istihdam eden, mal veya hizmet üreterek pazara
sunan, finansman desteği sağlayabileceği kaynaklar araştıran, işine yönelik beklenmedik ve ani
gelişen problemleri çözebilen, ortaya çıkan yeni koşullara ayak uydurabilen ve faaliyet gösterdiği
alana yönelik tecrübe edinmeye çalışan kadınları girişimci kadın olarak nitelendirmiştir (Yağcı ve
Bener, 2005:86).
TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2000’li yılların başından itibaren günümüze kadar olan süreç
içerisinde kadınların işgücüne katılım oranlarının 2000 yılında %26,6; 2005 yılında %23,3; 2010
yılında %27,6; 2012 yılında %29,5; 2013 yılında %31,9; 2015 yılında %32,1 ve 2016 yılında ise
%32,7 seviyelerinde olduğu belirlenmiştir. Kadınların işgücüne katılım oranlarında artış eğilimi
görülmektedir.

1.1.Girişimcilik Kavramı ve Tanımı
Fransız Cantillon tarafından kullanılan girmek anlamındaki “entre” sözcüğü ile almak, üstlenmek
anlamlarına gelen “prendre” sözcüklerinin birleşiminden oluşan Fransızca kökenli bir kavram olan
girişimci kavramı “entreprendre” kavramından türemiştir. Fransız Cantillon 1755 yılında ekonomik
değerler çerçevesinde belirsizlik ile başa çıkmaya ve kazanç elde etmeye istekli, yaratma ve önsezi
kabiliyeti olan bireyleri girişimci olarak tanımlamıştır. İlerleyen süreçte ilk defa Cantillon tarafından
tanımlanan girişimcilik kavramı değişim geçirerek farklı anlamlara ve boyutlara sahip anlamlar
içeren tanımları yapılmış ve 20. yüzyıldan sonra öneminin artması ile herhangi bir sektörde risk
alabilen, fırsatları yakalayarak değerlendirebilen ve uygulamaya dönüştürebilen kişileri tanımlamak
amacıyla kullanılmıştır. Yalnızca bireylerin yeni bir iş kurması olarak tanımlanamayan girişimcilik
süreci aynı zamanda mevcut işini, değişen piyasa koşullarına ve taleplerine göre güncellemek ya da
yeni ve farklı pazarlara açılmasını sağlamak da girişimcilik olarak tanımlanabilmektedir. (Apak,
2010:13).
Piyasada fırsatları yakalayan; psikolojik, sosyal ve finansal riskleri göze alan; yeterli çabayı
göstererek kişisel ve maddi tatmin sağlayan ve zaman harcayarak piyasa koşullarına uygun mal ve
hizmet üretim süreci girişimcilik; bu süreci oluşturan birey girişimci olarak tanımlanmaktadır.
Yönetim teorisi alanının önde gelen isimlerinden olan Peter Drucker’in tanımında ise mevcut
kaynakları kullanarak verimliliği düşük düzeyde olan alanlardan, verimliliği yüksek olan alanlara
taşıyabilen ve orada kalmayı başarabilen kişiler girişimci olarak tanımlanmıştır (Çelik, 2006:468).
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2.KADIN GİRİŞİMCİLİK
2.1. Kadın Girişimciler İle Erkek Girişimciler Arasındaki Farklar
Kadın ve erkek girişimcilerin benzer ve farklı özelliklere sahip olup olmadıkları literatürde yer alan
birçok çalışmada belirlenmeye çalışılmıştır (Kutanis, 2006: 34). Girişimcilerin cinsiyetler arasındaki
ortak özellikleri en fazla sahip olduğu yeteneklerini kullanma isteği, bir iş kurma düşüncesi, kendi
işinin yöneticisi olabilme isteği, bağımsız olabilme arzusu ve ekonomik zorunluluklar gibi işe
başlamada etkili olan unsurlarda kendini göstermektedir (Çelebi, 1997:19). Kişilik bakımından da
erkekler ve kadınlar arasında birtakım benzerlikler bulunmaktadır. Hem kadınlar hem de erkekler
amaçlarına ulaşabilmek için istekli, bağımsız olabilmek için mücadele eden ve enerjik bir kişilik
yapısına sahiptirler. Ancak erkeklerin özgüveni daha yüksek düzeyde, esneklik payı daha fazla ve
kadınlara oranla daha az tolerans düzeyine sahiptirler. Bu nedenden dolayı kurulan işletmelerde de
yönetim sistemleri bakımından bazı farklılıklar görülebilmektedir. Kadınlar ve erkekler arasında
görülen benzer özelliklerin yanı sıra birtakım önemli farklılıklar da görülebilmektedir.
Semra Arıkan’ın (2002), kadın ve erkekler arasında görülen farklılıklara yönelik bir takım
açıklamaları bulunmaktadır. Arıkan’a göre erkeklerin girişimciliğe başlamalarındaki en önemli
nedenin geleceklerini kontrol edebilme arzusu yer alırken kadınların ise başarabilme ve özgür
olabilme istekleri, mesleki kariyerinde ilerleme ya da terfi alamama gibi meslekî hayatında
karşılaştıkları problemler girişimci olmaya yönlendiren en önemli unsurlar arasında gösterilir.
Erkekler iş kurmak ve sermaye elde etmek amacıyla kendine ait birikimlerin yanı sıra banka kredileri
ve çeşitli yatırımcı desteklerini kullanabilirken, bayanlar ise daha çok yakın çevresinin
birikimlerinden ya da kendine ait bireysel kaynakları kullanabilmektedirler. Erkekler, mesleki açıdan
kendilerini kadınlardan daha yetenekli olarak algılamaktadırlar. Erkekler genellikle, finans, imalat
ve teknik endüstrilerde tecrübe sahibi iken, kadınlar ise genellikle perakende satış ve eğitim
alanlarında yönetim faaliyetleri hakkında deneyim sahibidirler (Arıkan, 2002).
Kadın ve erkek girişimciler mesleki deneyimleri bakımından karşılaştırıldığında ise hem kadınların
hem de erkeklerin belli bir iş tecrübesine sahip oldukları söylenebilir. Erkek girişimcilerin önceki iş
hayatında ücret karşılığında çalışmalarından dolayı farklı sektörlerde tecrübe kazanmış uzman kişiler
ya da sektörde yüksek düzeyde başarılar elde etmiş bireyler iken; girişimci kadınlar ise genellikle
hizmet sektöründe tecrübe sahibi olan ve orta düzeyde yöneticilik deneyimi olan bireylerdir.
Erkek girişimciler ile kadın girişimcilerin farklı oldukları alanlardan biri de kişilik özellikleridir.
Erkek girişimciler kendi işinin yöneticisi olma isteğine sahip, idealist ve yenilikçi, ikna kabiliyeti
yüksek, amaçlarına ulaşabilmek için yeterli özelliklere sahip ve özgüveni yüksek olan bireyler iken;
kadın girişimciler hoşgörü seviyesi yüksek, daha esnek bir yapıya sahip, amaçlarına ulaşabilmek için
yeterli donanıma sahip, realist ve yaratıcı, enerjik ve meraklı, özgüveni orta seviyede olan ve sosyoekonomik çevrede mücadele edebilme kabiliyetine sahip bireyler olarak nitelendirilmiştir.
Kadın girişimcilerin, erkek girişimcilere oranla kurdukları işlerine haftalık daha az süre ayırdıkları,
kurdukları işin maddi getirilerinden daha çok yaşam biçimi üzerinde durdukları, yaşadıkları sosyal
engeller dolayısıyla sıradan sektörlerde ve dar alanlarda iş kurdukları ve mali aracılarla finansman
kaynağı olarak erkek girişimcilere oranla etkileşim hususunda daha fazla problem yaşadıkları
söylenebilir (Kutanis, 2006:38).
Erkek girişimciler için maddi gelir ön planda iken kadın girişimciler için bireysel istekleri ve
beklentileri ön plandadır (Kutanis, 2006: 41). Kadın girişimciler, erkek girişimcilere oranla daha
yüksek seviyede girişimcilik özelliklerini taşıdıklarına yönelik algıları varken, kurdukları işi
sürdürürken yaşadıkları sosyal çevrenin daha fazla desteğine ihtiyaç duymaktadırlar (Ljunggren ve
Kolvereid, 1996: 3-12).
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Literatürde yer alan iş tatminine yönelik çalışmalarda bireylerin gerçekleştirdikleri girişimcilik
faaliyetleri sonucunda elde ettiği maddi getiri, bireylerin hayal ettiği esnek çalışma saatleri sağlayan
işi yapabilmeleri ve çalışma şartları gibi girişimciliğin sağladığı faydalar üzerinde yoğunlaşılmıştır.
Watkins ve Watkins (1984), 43 erkek ve 58 kadın girişimci olmak üzere toplam 101 girişimcinin
katılımıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarının sonucunda, erkek girişimcilerin, kadın girişimcilere
oranla daha yüksek düzeyde kabiliyet ve deneyime sahip oldukları, kadın girişimcilerin ise yeni bir
iş kurabilmek için erkeklere oranla daha düşük düzeyde bilgi ve beceriye sahip oldukları bu sebepten
dolayı daha yüksek oranda risk üstlenmek zorunda olduklarını tespit etmişlerdir.

2.2. Kadın Girişimcilerin Hareket Noktaları ve Önemli Özellikleri
Literatürde girişimcilere yönelik yapılan birçok deneysel araştırmada girişimcileri,kendi işlerini
kurmaya yönlendiren birtakım unsurların bulunduğu ve girişimcilerin bazı benzer özellikler
taşıdıklarına yönelik bulgular elde edilmiştir. Araştırmalar sonucunda girişimcileri kendi işlerini
kurmaya yönlendiren temel unsurların mevcut riskleri üstlenebilme, bağımsız olma ve başarma
ihtiyaçları olduğu belirlenmiştir. Yine araştırmalara göre girişimcilerin isabetli kararlar alması,
geleceğe yönelik planlar yapabilmesi ve etkili bir zaman yönetimi gerçekleştirebilmeleri başarıya
ulaşmaları için sahip olmaları gereken özelliklerdir.
Kadın girişimcilerin genellikle mevcut işlerinden duydukları memnuniyetsizlik ve yabancılaşma
duyguları ve girişimcilik faaliyetlerini gerçekleştireceği sektöre duydukları yakınlık gibi unsurlar,
kurdukları işi sürdürürken karşılaşabilecekleri psikolojik risk düzeyinin düşük seviyede olacağı
tahmin edilmektedir. Kadın girişimciler genellikle uzmanlaştığı alanlarda faaliyetlerini
gerçekleştirdiklerinden dolayı, daha düşük düzeyde sosyal ve finansal riskler ile karşı karşıya
kalabilmektedirler. (Gürol, 2000:240-241):
Onural’a göre Türkiye’de kadınların girişimcilik faaliyetlerini gerçekleştirme nedenleri şunlardır:

Kendi işini yönetebilme arzusu

Eşini kaybetmesi ya da eşinin işine son verilmesi durumları nedeniyle ailesinin
ihtiyaçlarını karşılayabilme ve ailesinin dağılmasını önleyebilme isteği,

Mevcut işinde hak ettiği konuma gelemeyerek işi bırakma ve beklentilerini
karşılayabilecek bir iş bulamama nedeniyle, beklentilerini karşılayabileceğini
düşündüğü işini kurmak,

Etkili bir zaman yönetimi sağlayarak aile bireylerine daha fazla zaman ayırabilmek
Onural, bireyleri girişimcilik faaliyetlerine yönlendiren unsurları itici ve çekici faktörler olmak üzere
iki gruba ayırmıştır. Kadın girişimcilerin eşlerinden ayrılması ya da eşinin hayatını kaybetmesi gibi
unsurları itici faktörler olarak nitelendirirken; sektöre ilgi duyması, piyasadaki fırsatları
değerlendirmek, mücadele etme arzusu ve kazanma isteği gibi unsurları da çekici faktörler olarak
nitelendirmiştir (Arat, 1993:27-28).
Bowen Hisrich de kadın girişimcilerin niteliklerine yönelik çalışmalar gerçekleştiren
araştırmacılardan biridir. Hisrich kadın girişimcilere yönelik yaptığı çalışma sonucunda aşağıdaki
özelliklere sahip olduklarını tespit etmiştir:

Genel olarak eğitim düzeylerinin yüksek olduğu,

Yüksek kontrol alanlarına sahip oldukları,

Sıradan kadınlara oranla daha kararlı ve erkeksi yapıda oldukları,

Girişimci bir aileden gelme olasılıklarının yüksek olması,

Ailenin ilk ya da tek çocuğu olma ihtimalinin yüksek olması,

Erkek egemenliğinin görülmediği alanlara daha fazla yönelmeleri,

Genellikle evli oldukları,

Nadiren büyük çaplı bir işletmeye sahip oldukları,

Faaliyet gösterdikleri alana yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine ihtiyaç
duydukları tespit edilmiştir.
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İş hayatında sıklıkla karşılaşılan ayrımcılık faaliyetleri kadın girişimciliğin artmasındaki en önemli
unsurlardan biridir. Kadınların iş hayatında ayrımcılığa uğramamasına yönelik yasal desteğe ve
çalışmalara rağmen kadınların iş hayatında ayrımcılığa uğramasının önüne geçilememiştir (Weiler
ve Bernasek, 2001:87).
Kadınlar, girişimcilik faaliyetleri ile piyasada var olan diğer çalışma koşullarına oranla daha fazla
bağımsızlık, özerklik ve özgür hareket etme olanaklarına sahip olmaktadır. Yine girişimcilik
faaliyetleri sayesinde kadınlar, sahip oldukları kaynakları en iyi şekilde kullanabilme, kısa ve uzun
vadeli planlar yapabilme, etkili iletişim faaliyetleri gerçekleştirebilme, iş dünyasında edindiği
tecrübelerini verimliliği yüksek alanlara aktarabilme gibi özelliklerini de geliştirebilmektedirler
(Ecevit, 1993:18).
Özetle kadın girişimciler içerisinde yaşadığı toplum tarafından kabul görmek, iş hayatında saygı
görmek ve bireysel çabalarının karşılığında itibar görmek, kariyer yapmak ve kendini
gerçekleştirebilmek amacıyla yeni bir iş kurmaktadırlar. Mevcut işlerinden duyulan
memnuniyetsizlik ve işlerini geliştirme arzusu, tatmin olma ve daha çok maddi gelir elde etme gibi
unsurlar da erkek girişimcileri kendi işlerini kurmaya yönlendiren unsurlardır (İlter, 2010:75-76).

2.3.Kadın Girişimcilik Türleri
1970-1980’li yıllarda teknoloji alanında yaşanılan gelişmeler ve bu gelişmeler neticesinde meydana
gelen değişimler sonucunda kadınların girişimcilik faaliyetlerinde bulunmalarının uygun oldukları
anlaşılmıştır. Bilgi çağı günümüzde dinamik bir yapıya sahip olup, sanayi çağına oranla kadınların
girişimcilik faaliyetlerinde bulunmasına yönelik daha fazla olanaklar sunmaktadır.
Kadın girişimciler genellikle evlerini ve çocuklarını merkeze alan annelik ve ev hanımlığı rollerine
uygun meslekler için uygun görülmekte ya da sosyal çevre tarafından kadınlara uygun
gösterilmektedir. Kadınların toplumsal cinsiyet rolleri bu durum üzerinde daha etkili olurken
günümüzde bu duruma aykırı örneklerin varlığı da söz konusu olabilmektedir. Kadınların erkeklere
olan bağlılık düzeyleri, toplumsal cinsiyet rollerini benimseme derecesi ile ifade edilmektedir. Birçok
kadının sosyal statüleri erkeklere olan bağımlılık düzeyinden etkilenmektedir. Kadınların sosyal
statüleri evli olmaları ya da karşılıklı ilişki yaşadıkları erkek bireyler tarafından belirlendiği iddia
edilmektedir.
Richard Scase ve Robert Goffee’nin İngiltere’de kadın girişimciler üzerinde gerçekleştirdikleri
araştırmalarında, ideallerine bağlı ve toplumsal cinsiyet rollerine bağlı olmak üzere dört farklı kadın
girişimci türü tanımlanmıştır.

2.4.Topluma ve Ekonomiye Kadın Girişimcilerin Sağladığı Katkılar
Kadının dünyada daha yüksek konuma getirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletlerin 1975 yılını
uluslararası kadın yılı olarak nitelendirmesi ve “Kadın On Yılı” olarak nitelendirilen 1976-1985
yılları ile birlikte küresel çapta kadınlar kendine ait işlerini kurarak ekonomik hayatta var olmaya
başlamışlardır. Süreç öncesinde genellikle ekonomik kaygılar nedeniyle çalışma hayatına atılan
kadın girişimcilerin eğitim düzeyleri yükseldikçe, ekonomik kaygılar yerini bağımsız olma, kendini
ispatlama ve bilgi ve yeteneklerini gösterme gibi ihtiyaçlara bırakmıştır (Sipahi, 1997:74).
Kadın girişimci sayısında artış gözlenen toplumlarda istihdam olanakları, bireyin ve toplumun refah
düzeyi artmakta, ekonomide büyümeye ve gelişmeye katkıda bulunulmaktadır. Kadın
girişimciliğinin yetersiz düzeyde olduğu toplumlarda kadının toplumsal ve ekonomik konumunun
yanı sıra aynı zamanda ülkenin ekonomik yönden büyümesi ve gelişmesi de olumsuz yönde
etkilenmektedir.
Türkiye’de kadınların genellikle yüksek sermaye gerektiren girişimcilik faaliyetlerini
gerçekleştirmelerini sağlamaya yönelik desteklerin yetersiz olmasının yanı sıra yükseköğrenim
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çağındaki kız öğrencilerin özellikle son dönemlerde mühendislik, üretim, yönetim ve finans gibi
alanlara rağbet etmedikleri görülmektedir. OECD ülkelerinde kadın girişimcilerin genellikle hizmet
sektöründe faaliyet göstermeleri bilgilerinin, deneyimlerinin ve ilgilerinin genellikle hizmet
sektörüne yönelik olmalarından kaynaklanmaktadır (Yalkın, 1993:108).
Ulaşım, bankacılık, finansal sektörler, halkla ilişkiler, sigortacılık ve diğer hizmet sektörüne yönelik
faaliyetler ülke ekonomisini ayakta tutan sektörlerdir. Kadın girişimcilerin bu sektörlerde faaliyet
göstermeleri ile kendi işlerini kurabilmeleri ve ekonomik güvenliği sağlayabilmeleri için uygun
ortamı oluşturmaktadır (Jalbert, 2000:8).
Erkek egemenliğinin hüküm sürdüğü ve fiziki gücün ön planda olduğu sanayi toplumundan bilginin
ön planda olduğu bilgi toplumuna geçişle, kadınların da çalışma hayatında etkili olmaları
sağlanmıştır. Kadınların karakteristik özelliklerinden biri olan işbirliği yapabilme ve koordinasyon
unsurları, kadınların bilgi çağında daha fazla ön planda olmasını sağlayacağı düşünülmektedir.
Girişimciliğin temel özelliklerini taşıyan Türk kadını, bilgi toplumunda gerekli olan tüm
sorumlulukları ve karşılaşabileceği riskleri üstlenmeye hazırdır (Müftüoğlu ve Durukan, 2004:45).

2.5. Ekonomide Kadın ve Kadın Girişimciliğinin Yeri
Küresel çapta ülke nüfuslarının yaklaşık %50’sini oluşturan kadınlar, üretim ve hizmet sektörünün
en önemli unsurları olmalarına rağmen, çalışma hayatında hâlâ erkeklerin gerisinde ikincil işgücü
konumunda bulunmaktadırlar.
Sanayileşmenin ilk döneminde kadınlar iyi olmayan çalışma koşullarında düşük ücretler karşılığında
günlük 12 saat sürelerle çalıştırılmıştır. 1841 yılında İngiltere’de imalat sektöründe çalışan kadın
sayısının oranı %35’lerde iken bu oran 1851 yılında %45 seviyesine yükselmiştir. Tarım sektöründe
istihdam edilen kadın çalışanlar, bu süreç ile birlikte imalat sanayisinde istihdam edilmişlerdir. Bu
sebeple yaklaşık %40 oranındaki kadın işgücü köylerden kentlere göç ederek hizmet sektöründe
çeşitli pozisyonlarda çalışmaya başlamıştır. Sanayileşmenin başlangıç yeri olan İngiltere’den sonra
kadın işgücünün köylerden kente göçü Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde de yayılmaya başlamıştır
(Tilly ve Scott, 1978:64, 68-69).
Yalnızca Avrupa ülkeleri ile sınırlı kalmayan kadın işgücünün hizmet sektörüne yönelmesi Amerika
Birleşik Devletleri’nde de ortaya çıkmıştır. Önceleri ailelerine yardım olarak herhangi bir ücret
karşılığı olmaksızın tarım sektöründe faaliyet gösteren kadınlar, sanayileşmenin ortaya çıkması ile
nitelikli işgücü haline getirilerek sanayi sektöründe faaliyet göstermişlerdir. Amerika Birleşik
Devletleri’nin kuzeydoğusunda sanayide istihdam edilen kadın oranı %9 seviyelerinde iken 1932
yılında bu oran %33 seviyelerine yükselmiştir. Gelişen sanayi ile birlikte firma sayısında ve
kapasitesinde artışlar yaşanmış ve bu durum kadınların imalat sektörünün yanı sıra aynı zamanda
sekreterlik, tezgâhtarlık ve muhasebecilik gibi hizmet sektöründe de istihdam edilmelerine olanak
sağlamıştır (Costa, 2000:10-11).
Kadınların çalışma hayatına katılması üzerinde en az sanayileşme kadar etkili olan unsurlardan biri
de II. Dünya Savaşı’dır. Kadınların istihdam oranında II. Dünya Savaşı ile birlikte önemli oranda bir
artış meydana gelmiştir. Erkek işgücünün savaşa katılımı ile ortaya çıkan işgücü boşluğunu
doldurmak amacıyla kadınlar iş hayatına atılmış, savaşın bitiminden sonra kadınların bir bölümü iş
hayatını bırakarak evine geri dönerken önemli bir bölümü ise çalışma hayatını sürdürmeye devam
etmiştir (Goldin, 1991:740, 742, 745).
II. Dünya Savaşı sonrasında ABD ortaya çıkan Fordist üretim biçimi, Avrupa’da ve diğer ülkelerde
yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. İyi bir şekilde belirlenen iş tanımları ve ortalama vasıfsız
işçiler Fordist üretim biçiminin temelini oluşturmaktadır. Fordist üretim sisteminde kullanılan
teknolojiler sayesinde çalışanların kalifiye olmaları gerekmemekte ve Taylorist iş organizasyonu
formatları çerçevesinde üretilen tüketim materyalleri sıradan ve çok geniş pazarlara başarı ile
dağıtılabilmektedir (Kurtulmuş, 1996:181).

450

IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 October 2019 Bodrum / MUĞLA / TURKEY

Fordist sistemde süreç içerisinde verimin düşmesi ve küreselleşme ile 1970’li yıllardan sonra
ticaretin uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesi ve sıradan ürünler yerine fonksiyonlu ürünlerin talep
edilmesi ile Japonya’da doğan esnek üretim biçimleri ortaya çıkmıştır. Esnek üretim sisteminde tam
zamanlı ve sürekli işçi istihdamının yerine geçici ve yarı zamanlı çalıştırılan işçi istihdamı tercih
edilmiştir. Bu durum çalışma hayatında kadınlara bazı avantajlar sağlamıştır. Aile içi yükümlülükleri
olan kadınlar esnek üretim sisteminin getirdiği yarı zamanlı çalışma programları ile hizmet sektörüne
yönelmişlerdir. Bu sayede gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinde kadınların daha
yüksek oranlarda çalışma hayatına katılmalarını sağlamıştır.

2.6.Kadın Girişimcilerin Sorunları
Kadınların çalışma hayatında istihdam edilmeleri ve girişimcilik faaliyetlerinde bulunmalarına
yönelik birçok olumsuz durumun varlığı işgücüne katılma oranlarının düşmesine neden olmaktadır.
Kadınların toplumsal cinsiyet rolleri ve aile içerisindeki sorumlulukları işgücüne katılım oranlarını
olumsuz etkilediği gibi bu durum üzerinde kadınların eğitim seviyelerinin düşük olması,
kurumsallaşmanın geleneklere bağlı kalarak sürdürülmesi ve yetersiz kalan kanuni düzenlemeler de
etkili olmaktadır. Doğası gereği riskli bir yapıya sahip olan girişimcilik faaliyetleri, kadınların karşı
karşıya kaldıkları problemlerle birlikte taşıdığı risk düzeyi daha yüksek seviyelere ulaşmaktadır
(Ertürk, 1993:43).
İstatistiki veriler kadın girişimcilerin sayısının var olan olumsuz durumlara rağmen arttığını
göstermektedir (Jalbert, 2000:9). Girişimci kadınların sahibi oldukları işletme sayısında son
dönemlerde artışlar dikkat çekmektedir (Weiler ve Bernasek, 2001:85). Kadınların işgücüne katılım
oranlarının arttırılarak kendi işletmelerini kurması ve sahibi oldukları işletmeleri büyütmeleri
ekonomik hayatta erkeklerle eşit haklara sahip olması ve karşılarına çıkabilecek olumsuzlukların
asgari düzeye indirilmesinde ve eknomik kalkınmanın hızlandırılmasında önemli rol oynayacaktır.
Kadınlar sahip oldukları bilgilerini ekonomi alanında kullanarak girişimcilik faaliyetleri ile
kendilerine ait işletmelerde yeni sektörlerin ve istihdam alanlarının doğuşunu sağlayabilmektedirler.
Erkek girişimciler ile kadın girişimcilerin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde benzer
problemler yaşadıklarını ancak kadınların cinsiyetleri ve toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle daha
farklı problemlerle karşı karşıya kaldıkları 1980’li yıllarda kadın girişimciliğinin öneminin
artmasıyla birlikte kadın girişimciliğine yönelik çalışmalarda belirlenmiştir. Kadın girişimcilerin
cinsiyetlerine bağlı olarak karşılaştıkları bir takım sorunları şöyle sıralamak mümkündür (Ertürk,
1993:44; Weiler ve Bernasek, 2001:87):

Sosyal ilişkilerde maruz kaldıkları problemler,

Kurdukları işletmelerin yanı sıra ev işleri ve çocuk bakımı gibi yükümlülüklerinin var
olması nedeniyle karşılaştıkları problemler,

Kaynak temininde karşılaştığı problemler,

Toplumsal değerler ve gelenekler nedeniyle karşılaştıkları toplumsal problemler
Wiler ve Bernasek, kadın girişimciliğini önlemeye yönelik unsurları ikiye ayırarak birinci unsurun
çalışma hayatında erkek egemenliğinin hakimiyetinin hissedilir düzeyde olmasıdır. Günümüzde
erkek işbirliği ve işletmelerin erkek istihdamına yönelmesi kadın ayrımcılığının azalmasına rağmen
hâlâ devam etmektedir. Kadınların kurdukları işletmelerin erkekler tarafından kurulan işletmelere
oranla daha zayıf olmaları ve faaliyetlerini erkeklere oranla daha yavaş yürütmeleri de ikinci unsuru
oluşturmaktadır. Finansman kaynağı sağlayan bireylerin, müşterilerin ve gerekli kaynakları sağlayan
bireylerin de genellikle erkeklerden oluşması kadınların kaynak teminini zorlaştıran unsurlardan
biridir.
Kadın girişimcilerin yaşadıkları problemleri belirlemeye yönelik yapılan araştırmalarda, toplumun
kadınlara yönelik bakış açıları, inanışları ve değer yargıları kadın girişimcilerin kendilerine ait
işletmeleri kurarken karşılaştıkları sorunların başında gelmektedir. Yine sermaye temin etme,
işletmenin faaliyet alanına yönelik yeterli bilgiye sahip olunmaması, bürokrasi engeli, kanuni
engeller, piyasa hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması, ücretlendirme ve ticaret konularında
karşılaşılan problemler kadın girişimcilerin, girişimcilik faaliyetlerine başlarken karşılaştıkları
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problemler arasında yer almaktadır. Ayrıca duygusal bir yapıya sahip olan kadınların aldıkları ticari
kararlarda duygusal davranmaları da birtakım sorunlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Kadın
girişimcilerin karşılarına çıkan uzun süreli ve fazla sayıdaki işlemler, mecburi bağışlar, mevzuat
değişiklikleri ve yasal engeller iş kurma aşamasında karşılaştıkları problemlerden bazılarını
oluşturmaktadır (Tan, 2006:530).
Türk toplumunun sosyo-kültürel yapısı incelendiğinde Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinin kıyı
şeridinde yer alan şehirlerde Avrupa yönelimli değerler hakimken Doğu Anadolu, Güneydoğu
Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri’nde ve küçük yerleşim yerlerinde geleneksel yapı kendini
göstermektedir. Kadın girişimciler açısından bazen avantaj oluşturan toplumda görülen sosyokültürel farklılıklar bazen de çeşitli dezavantajların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Kadın
girişimciler bazen büyük ve modern şehirlerde de sosyo-kültürel açıdan çeşitli sorunlar
yaşayabilmekte ve geleneksel yapıdan etkilenebilmektedirler (Özen Kutanis, 2002a).
Marko ve mikro yapıda genel olarak incelenebilen kadın girişimcilerin sorunlarından kanuni sorunlar
ile devlet ve sektörel problemler makro boyuttaki sorunları oluştururken; sosyal çevre ve kişisel
özelliklerinden kaynaklanan sorunlar da mikro boyuttaki sorunları oluşturmaktadır.
Bu sorunlar(Kutanis, 2006:64-65);
Makro Boyuttaki Sorunları

Kaynak ve sermaye temin etme

İşletme için uygun fiziki mekân bulma,

Alet, edevat ve diğer donanımları temin etme,

Devlet daireleri ile etkileşim kurabilme

Sosyal çevrenin görüşleri

İş çevresiyle etkileşim

Kalifiye eleman bulabilme

Sektörel değişimler

Çek, senet ve ödemelerin tahsili

Diğer kadın girişimcilerle birlikteliği sağlayamama
Mikro Boyuttaki Sorunları

Deneyimsizlik, bilgi eksikliği ve destek bulamama

Düşük eğitim düzeyi

Sosyal çevre ile etkileşim kuramama

Müşterilere yönelik iletişimin yetersiz kalması

Aile içerisinde yaşanan problemler

Sorumluluk alanının fazla olması

Erkek girişimcilerin ve müşterilerinin kendilerine yönelik algıları.
Sermaye temini kadın girişimcilerin iş kurma basamağında karşılaştığı en önemli sorunlardan birini
oluşturmaktadır. Yine kadın girişimcilerin iş kurma aşamasında karşılaştığı önemli sorunlar arasında
bürokratik engeller, deneyim ve bilgi eksikliği gibi hususlar da bulunmaktadır. Vergi ödemeleri,
borçların geri ödenmesi ve ürünlerin yeterli miktarda talep görmemesi gibi sorunlar da girişimcilik
faaliyetlerinin sürdürülmesi aşamasında karşılaşılan sorunları oluşturmaktadır. Vergi yükünün
azaltılması birçok girişimcinin beklentileri arasında yer almaktadır (Ufuk ve Özgen, 2001).
Sermaye temini girişimcilik faaliyetlerinin başlatılması aşamasında genellikle karşılaşılan
problemlerden biridir. Kadın girişimciler kaliteli ürün, malzeme, donanım ve araç-gereç temin
edebilecekleri uygun yerlerin belirlenmesi konusunda yetersiz bilgiye sahip olmaları ya da bu konuda
kendilerine yardım edebilecek bir destek bulamamaları ciddi problemlerle karşı karşıya kalmalarına
neden olabilmektedir (Kutanis, 2006:66).
Erkek girişimcilere oranla daha fazla kısıtlamaya maruz kalan kadın girişimciler kendilerine ait
işletmeyi kurmak ve faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli olan bilgi ve donanıma erkek
girişimcilere oranla daha zorlu koşullar altında ulaşabilmektedirler (KKSG, 2000:201). Kadın
girişimcilerin işletmelerini kurma ve faaliyetlerini sürdürme aşamalarında karşılaştıkları problemleri
makro ve mikro sorunlar olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz.
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2.7.Türkiye’de Kadınların Girişimciliğe Yönelik Problemleri
1980’li yıllardan sonra Dünya ve Türkiye ekonomi politikalarında dışa açılma modellerinin etkisiyle
önemli değişimler gerçekleşmiştir. Ekonomi alanındaki değişimler Özal döneminde gerçekleştirilen
24 Ocak Kararlarının etkisiyle istihdam alanında da kendini göstermiştir. Bu dönemde uygulanan
ekonomi politikalarının etkisiyle erkek işgücüne yönelik sınırlı istihdam alanları oluşturulmuştur. Bu
dönemde ortaya çıkan enflasyon oranlarındaki artış ekonomi üzerinde etkili olarak bireylerin gelir
düzeylerinde ve ücret miktarlarında azalma meydana gelmesine neden olmuştur. 1985-1990 yılları
arasındaki süreçte kamu çalışanlarının ücretlerinde %46 oranında bir düşüş meydana gelirken, bu
oran özel sektör çalışanlarında %23 olarak ortaya çıkmıştır (Ecevit, 1995:126-127). Bireylerin
gelirlerine yapılan artış oranlarının enflasyon oranlarının altında kalmasıyla birlikte emekli, çocuk,
yaşlı, işsiz ve kadınların ek gelir sağlamak amacıyla çalışmalarına yol açmıştır (Özbay, 1995:122).
Ülkemizde son dönemlerde kadınların çalışma oranlarının artmasına rağmen gelişmiş ülkelere oranla
daha düşük düzeyde girişimcilik faaliyetleri gerçekleştirdikleri görülmektedir. Kadınların
girişimcilik faaliyetlerine katılma oranları gelişmiş ülkelerde %3’ün üzerinde iken bu oran
Türkiye’de %1’in altında kalmıştır. Türkiye’de kadınların düşük eğitim düzeyine sahip olmaları ve
kadınların bir bölümünün okuma-yazmasının olmaması, girişimcilik faaliyetlerinin gelişmiş ülkelere
oranla daha geride kalınmasının sebebi olarak gösterilebilir (Yaprak, 2005:196).
İşletmenin kurulması aşamasında etkili rol oynayan kaynak temini aynı zamanda işletmenin
faaliyetlerinin sürdürülmesinde de önemli bir konuma sahiptir. Kaynak temini işletmelerin kuruluş
aşamalarında ve devamlılığının sağlanmasında erkek ve kadın girişimcilerin karşılaştıkları önemli
sorunların başında gelmektedir. Kadın girişimcilerin banka kredilerine ve yatırımcılara ulaşma
olanakları erkek girişimcilere oranla daha düşük seviyededir. Girişimciliğe yönelik literatürde yer
alan çalışmalarda da görüldüğü üzere erkek girişimciler işletme kurma aşamasında kendi
birikimlerine ilave olarak kurumsal kredi olanaklarından da faydalanabilmektedirler. Kadın
girişimcilerin ise işletmelerini kurma ve faaliyetlerini sürdürebilmek için genellikle kendi
birikimlerini ve aile desteğini tercih ettikleri belirlenmiştir. Bu durumu iki farklı şekilde açıklamak
mümkündür. Kadınların, erkeklere oranla daha fazla “başarısız olabilme” ihtimalini düşünmeleri
kurumsal kredilere başvurmaktan kaçınmalarının ilk nedeni olabilir. Kadınların daha gerçekçi bir
düşünce yapısına sahip olmaları ve risk alma düzeylerinin erkeklere oranla daha düşük seviyede
olması başarısız olabilme ihtimalini daha fazla düşünmeleri üzerinde etkili olmaktadır. Kadına
yönelik toplumsal bakış ise kurumsal kredilere başvurmaktan kaçınmalarının ikinci sebebi olarak
nitelendirilebilir. Kadınların toplumsal cinsiyet rollerinden soyutlanamayarak sosyal çevresinde yer
alan bireylerin eleştirilerine maruz kalabilmeleri ve beklenilen düzeyde destek görememeleri
başarısızlık ihtimalini daha çok düşünmelerine neden olan bir diğer unsurdur. Bu sebepler kadınların
girişimcilik faaliyetlerini kısıtlı imkânlar dahilinde ve küçük işletmelerde gerçekleştirmesine neden
olmaktadır.
Üretilen ürünlere yönelik piyasada yeterli talebin oluşturulamaması kadın girişimcilerin
karşılaştıkları önemli problemlerden birini oluşturmaktadır. Piyasalardaki ve siyasi alandaki
belirsizlikler bu durumun en önemli sebebidir. Finans sektörünü de etkileyen bu belirsizlikler,
işletmelerin kuruluşu ve faaliyetlerin devam ettirilmesi aşamasında ihtiyaç duyulan finansman
desteğinin teminini de zorlaştırmaktadır. Bu durum kadın girişimcilerin geleceğe yönelik net bir
tahminde bulunamamalarına ve işletmelerini büyütmeye yönelik girişimlerini gerçekleştirmelerine
engel olmaktadır.

3.ALAN ARAŞTIRMASI
Çalışmanın bu bölümünde, ilk olarak Malatya Kentsel alanda çeşitli sektörlerde faaliyette bulunan
girişimci kadınlarınsosyo-demografik ve ekonomik özellikleri, faaliyet gösterdiği sektörlere göre
dağılımları, girişimcilik faaliyetleri öncesindeki tecrübeleri ve kendine ait işletme kurmalarında etkili
olan kişisel özelliklerinin belirlenmesi gibi genel özellikleri ortaya konulmuştur. Ardından, kadın
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girişimcilerin kendine ait işletmeleri kurma ve sürdürme aşamasında karşılarına çıkan problemleri
belirlemek, beklentilerini ve isteklerini tespit etmek amacıyla yapılan anket çalışmasından elde
edilen istatistiksel analiz sonuçlarına yönelik değerlendirmelere yer verilmiştir.

3.1.Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri
Çalışmanın bu bölümünde amaç, alt amaçlar ve hipotezler incelenmiştir.

3.1.1.Araştırmanın Amacı
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçilmesi ile ortaya çıkan değişim ve dönüşüm sürecinin
etkisiyle bilgi, küresel çaptaki rekabetin en önemli unsuru haline gelmiştir. Geçiş sürecinde
teknolojide yaşanan gelişmelerin de etkisiyle küresel rekabet şartları daha da zorlaşmıştır.
Girişimciler; üretim unsurlarını etkili bir şekilde koordine eden, bu süreçte karşılaşabileceği riskleri
hesap ederek üstlenen, piyasada var olan fırsatları yakalayan ve değerlendiren ve değişen şartlara
uyum sağlayarak zorlaşan küresel rekabet ortamında sosyal kalkınmayı ve sürdürülebilir büymeyi
gerçekleştirebilen bireylerdir. Özetle piyasadaki fırsatları yakalayarak değerlendiren, üretim
faktörlerini koordine edebilen, bu süreçte karşılaşabileceği riskleri üstlenebilen, etkili yönetim
becerilerine sahip ve piyasadaki talebe yönelik iş yaparak kâr elde edebilen bireyler girişimci olarak
tanımlanmaktadır. Bu bağlamda girişimciliği bireyin içerisinde yaşadığı toplumun sosyo-kültürel ve
ekonomik yapısının bir ürünü olarak nitelemek mümkündür. Bireylerin içerisinde yaşadığı toplumun
ve ailenin yapısı, eğitim düzeyi ve aldıkları eğitimin kalitesi ve sosyo-ekonomik durumu girişimcilik
özellikleri üzerinde etkili olan unsurlardır. Bireylerin girişimcilik özellikleri uygun şartların
oluşturulması ile olumlu yönde etkilenirken, uygun şartların sağlanamaması durumlarında ise
olumsuz yönde etkilenmekte ve yok olmaktadır.
Girişimcilik faaliyetlerinin 1980’li yıllardan sonra ivme kazanmasıyla birlikte kadınlar da erkekler
kadar ilgi duymuş ve kadınların işgücüne aktif olarak katılmaları sağlanmıştır. Kadınlar girişimcilik
faaliyetlerine yönlenerek daha fazla bağımsızlık, özerklik ve serbest hareket etme olanağı elde
etmesinin yanı sıra aynı zamanda sahibi olduğu işletmeye yönelik esnek planlar yapabilme, sahip
oldukları kaynakları etkili bir şekilde kullanabilme, işine yönelik edindiği tecrübelerini verimli
alanlara aktarma ve etkili iletişim becerileri kurma ve sürdürme becerilerine sahip olabilmektedirler.
Girişimcilik bu bağlamda kadınlar için cezbedici kariyer alanları arasında yer almaktadır. Kadınlar
toplumda her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da birtakım engellemelere maruz
kalabilmektedirler. Bu bağlamda girişimci kadınların sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerinin,
faaliyet gösterdikleri alanların ve kendine ait işletme kurmalarında etkili olan kişisel özelliklerinin
tespit edilmesi çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Yine girişimci kadınların cinsiyetlerinden
dolayı karşılaştıkları problemlerin, kendilerine ait işletmeleri kurma aşamasında karşılaştıkları
problemlerin, kendilerini girişimciliğe yönlendiren ve engelleyen unsurların ve girişimci kadınların
istekleri ve beklentilerinin belirlenmesi de araştırmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır.

3.1.2. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırma kapsamındaki problemlerin çözümüne yönelik belirlenen ve istatistiksel analizlerle
doğruluğunun test edilmesi gereken önermeler hipotez olarak tanımlanır. Hipotezler, bilginin
üretilmesi ve ortaya çıkarılmasında rol oynayan önemli bir araçtır. Araştırmanın sonucunda
ulaşılmak istenen amaçlar veya problemler hipotezler sayesinde denetlenebilmektedir (Özdamar,
2004: 102). Hipotezler, örneklem grubunun araştırma konusuna yönelik verilerine dayanarak ortaya
çıkan iddialardır. Bir başka deyişle hipotezler, araştırma konusuna yönelik doğruluğu istatistiksel
olarak ispatlanmamış fikirler olarak tanımlanır. Hipotez testi ile bir olgunun yanlış veya doğruluğu
araştırılır. Bünyesinde karşılaştırma ve seçim işlemi barındırdığı için birden fazla hipoteze ihtiyaç
duyulur. Araştırmanın doğruluğunu kanıtlamaya yönelik oluşturulan birden fazla hipotezler
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“alternatif hipotez” olarak adlandırılır. Hipotez testi beş basamaklı bir süreç olup şöyle sıralamak
mümkündür:
1)Null ve Alternatiflerin Belirlenmesi:Sıfır yada başlangıç hipotezi de denilen Null hipotezi,
örneklem grubuna aitverilerin bir değer ile ifade edilmesineyönelik oluşturulan temel
iddiadır.H0şeklinde ifade edilir. Null hipotezinin (H0) şüpheli olması durumunda karşılaştırma
yapabilmek amacıyla oluşturulan ikinci hipotez ise alternatif hipotez olarak adlandırılır.
Gerçekleştirilen işlemler sonucunda Null hipotezinin yanlış çıkması alternatif hipotezin (H A)
doğruluğu anlamına gelir.
2)Önem veya Risk Derecesinin Belirlenmesi: Tercihe bağlı olarak belirlenen risk veya önem
derecesi ya %5=0,05 veya %1=0,01 şeklinde kullanılmaktadır. Genellikle doğru olan Null
hipotezinin yanlış çıkma ya da reddedilme ihtimali risk derecesi olarak ifade edilir. Bu yolla test
esnasında yapılacak hatalar en az seviyede tutulmaya çalışılır.
3)İstatistiksel Test Metodunun Belirlenmesi: Null hipotezinin değerini belirlemek amacıyla
gerçekleştirilen Anova (F), Ki Kare ve t-testi analizleri gerçekleştirilmesidir.
4) Null Hipotezinin Kabul/Red Durumunun Belirlenmesi:İstatistiksel analizler sonucunda
belirlenen değerler sonucunda Null hipotezinin kabul veya red şartlarınıntespit edilmesidir.
5)Null Hipotezi İçin Karar Verme:Null hipotezinin gerçekleştirilen işlemler sonucunda
kabul ya da red edileceğinin belirlenmesidir (Karacabey ve Gökgöz, 2009: 1;4). Oluşturulan Null
hipotezlerinin her biri için bir alternatif hipotez karşılığı bulunmaktadır. H 1, alternatif hipotezi ifade
etmek için kullanılan semboldür. Çalışmada belirlenen alternatif hipotezlerin hepsi istatistiksel
olarak test edilmiştir. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen istatistiksel analizler sonucunda alternatif
hipotezler kabul ya da reddedilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda geliştirilen hipotezleri şöyle
sıralamak mümkündür:
H1: Katılımcıların ideallerini gerçekleştirmeye yönelik amaçları, girişimcilik faaliyetlerine
yönelmelerinde etkili olmuştur.
H2: Katılımcılarınkendilerine ait işletmeleri kurma aşamasında karşılaştıkları ekonomik
belirsizlik,girişimcilik faaliyetlerine yönelmelerinde etkili olmuştur.
H3: Vergi ödemelerikatılımcıların girişimcilik faaliyetlerini sürdürmeleri üzerinde etkili
olmuştur.
H4: Devletin kadın girişimcilere yönelik vergi ödemelerinde kolaylık sağlanması
katılımcıların en önemli beklentisidir.
H5: Katılımcıların sektörde kalıcı olmaya yönelik gelecek planları, girişimcilik faaliyetlerine
yönelmelerinde etkili olmuştur.

3.2.Araştırmanın Yöntemi
Çalışmanın bu bölümünde örneklem grubunun seçilmesi, araştırmada kullanılan anket formunun
hazırlanması ve uygulanması, geri dönüşü sağlanan anketlerin SPSS programına girişinin
gerçekleştirilmesi ve kullanılan istatistiksel analiz yöntemlerine yönelik bilgiler verilmiştir. Şekil
4.1’de araştırma yöntemine ilişkin şema gösterilmiştir.

3.2.1. Anket Formunun Hazırlanması
Araştırma kapsamında kullanılacak anket formunun hazırlanması aşamasında, çalışma konusuna
yönelik yerli ve yabancı kaynaklar taranarak, araştırma konusu ile benzer konuları işleyen çalışmalar
incelenerek çalışmanın amacına yönelik anket formu oluşturulmuştur. Gökak (2000)’ın “Türkiye’de
Kadın Girişimcilerin Motivasyon Faktörleri” adlı doktora çalışması, Dansık (2001)’ın “Türkiye’de
Girişimcilik Profili” adlı yüksek lisans çalışması, Biner (2011)’in “Ekonomide Kadın
Girişimciliğinin Yeri: Türkiye’de Az Gelişmiş Bölgeler Üzerine Bir İnceleme” adlı yüksek lisans
çalışması, Çavdaroğlu (1996)’nun “Kadın Girişimciliği” adlı yüksek lisans çalışması, Sipahi
(1997)’nin “Türkiye’de Girişimcilik ve Kadın Girişimciler Üzerine Bir Araştırma” adlı yüksek lisans
çalışması, İncioğlu (2001)’nun “Kadının Çalışma Yaşamındaki Sorunları ve Bankacılık Sektöründe
Bir Uygulama” adlı yüksek lisans çalışması; Ufuk (1997)’un, “Kadın Girişimcilerin Sosyo- Kültürel
ve Ekonomik Profili” adlı yüksek lisans çalışması ve Katkat (2000)’ın “Kadının Çalışma Hayatındaki
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Yeri ve Yükselişi” adlı yüksek lisans çalışmaları bu kapsamda incelenen çalışmalardan bazılarını
oluşturmaktadır.
Anket soruları oluşturulurken Seydioğlu (2009), Altunışık vd. (2001), Baş (2001), Kurtuluş (1998)
ve Tokol (1996)’un anket formu hazırlanırken dikkat edilecek hususlar göz önünde bulundurularak
hazırlanmıştır. Anket taslağı oluşturulduktan sonra, çalışmanın amacına ve hipotezlerin doğruluğunu
ispatlamaya uygun olup olmadığı araştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda karşılaşılan sorunlar
düzeltilerek amaç ve hipotezlerle uyumlu bir anket formu elde edilmiştir. Elde edilen anket formu
hakkında kadın girişimcilerin, konu ile ilgili uzmanların ve akademisyenlerin görüşleri alınarak
önerileri alınmış ve bu öneriler doğrultusunda anket formu şekillendirilerek 37 soru ve 8 sayfadan
ibaret olan son halini almıştır (bkz. Ek1). Anketin büyük bir bölümü katılımcıların soruları daha rahat
bir şekilde cevaplayabilecekleri likert tipi sorulardan oluşturulmuştur. Araştırmada kullanılan anket
soruları dört bölümden oluşmaktadır. Ankette ilk grupta yer alan sorular katılımcıların doğum yeri,
yaş, cinsiyet, eğitim durumu, yabancı dil bilme düzeyleri, medeni durum vb. gibi sosyo-demografik
özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Katılımcıların iş yaşamlarına yönelik
sorular da ikinci grup soruları oluşturmaktadır. Katılımcıların girişimcilik faaliyetlerine başlama ve
sürdürme aşamalarında karşılaştığı problemlerin belirlenmesine yönelik sorular üçüncü grup soruları
oluştururken, geleceğe yönelik beklentilerinin belirlenmeye çalıştığı sorular da dördüncü grupta yer
alan soruları oluşturmaktadır.

3.2.2. Verilerin Kodlanması, Düzenlenmesi ve Analizi
Çalışmanın bu bölümünde anket formlarından elde edilen verilerin istatistiksel analizlerde kullanılan
yöntemler ve bu analizler sonucunda elde edilen veriler hakkında bilgi verilmiştir. Bu bölümde ayrıca
elde edilen veriler tablolaştırılarak, istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadıkları ve hipotezlerin
doğruluğunun ispatlanıp ispatlanmadığına yönelik bilgiler de yer almaktadır.
Katılımcı girişimciler tarafından cevaplanan anketler kodlanarak, “SPSS For Windows 13”
istatistiksel analiz programı ile analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin işlenmesine
yönelik bir data giriş ve analiz programı olan SPSS programı ile parametrik olmayan (nonparametric) verilerden oluşan anket soruları non-parametrik testler kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırmada elde edilen veriler homojen varyans dağılımına sahip olmayıp, normal dağılım
göstermemektedir ve veriler ordinal ölçüm seviyesinde olduğundan dolayı non-parametrik analizler
gerçekleştirilmiştir.
Katılımcıların görüşlerini belirlemek amacıyla kullanılan anket formuna yönelik ölçeklerin
güvenirlik analizi gerçekleştirilerek ankette kullanılan maddelere yönelik anlamlı sonuçlar elde
edilebilir. Belli bir unsura yönelik gerçekleştirilen bağımsız ölçümlerin tutarlılık düzeyi güvenirlik
olarak tanımlanmaktadır (İlter, 2010:141). Gerçekleştirilen analiz sonucunda ölçeğin amacına
yönelik hizmet etme düzeyi düşük olan maddelerin belirlenerek analiz dışı bırakılmasını sağlayan
güvenirlik analizi ile ölçeğin iç tutarlılık seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır (Baş, 2001:191).
Literatürde anketlerin güvenirlik ve geçerlik analizlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılan
Cronbach’s Alpha güvenirlik testi kullanılarak, araştırma kapsamında kullanılan anketin güvenirlik
analizleri gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik analizi sonucunda anket formunun güvenirlik katsayısının
0-1 değerleri arasında bulunduğu tespit edilmiştir. Güvenirlik katsayısının 0.70 ve üzeri olması
Nunally tarafından önerilmiştir. SPSS 13.0 programı kullanılarak anket formunda yer alan
katılımcıları girişimci olmaya yönlendiren unsurları, kendilerine ait işletmeleri kurma aşamasında
karşılaştıkları problemleri, girişimcilik faaliyetlerini sürdürme aşamasında karşılaştıkları
problemleri, girişimcilik faaliyetine yönelik beklentileri ve gelecek planlarını belirlemeye yönelik
oluşturulan likert tipi soruların güvenirlik analizi Cronbach’s Alpha testi ile gerçekleştirilmiş ve
Alpha katsayısı 0.714 olarak tespit edilmiştir. Likert tipinde sorulan soruların güvenilir olduklarına
ilişkin katsayının 0,70 ve üzerinde bir oranın çıkmış olması anketten elde edilen sonuçların diğer
analizlerde kullanılabileceğini ortaya çıkarmaktadır (Durmuş vd.; 2013:89).

456

IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 October 2019 Bodrum / MUĞLA / TURKEY

Çalışmanın bu bölümünde gerçekleştirilen istatistiksel analizler sonucunda elde edilen veriler
tablolaştırılarak açıklanmış ve elde edilen verilerin istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığı ve
hipotezlerin doğruluğunun ispatlanıp ispatlanmadığına yönelik bilgiler verilmiştir.

3.2.3.1. Araştırmaya Katılan Kadın Girişimciler Hakkında Genel Bilgiler
Katılımcıların mesleki unvan değişkenlerine göre dağılımları Tablo’da görülmektedir.
Tablo: Kadın Girişimcilerin Genel Profil Özellikleri İle İlgili Hipotezler ve Analiz
Sonuçları
Std.
Hipotezler
Ort.
t
P
Kabul/Red
Sap.
H1: Katılımcıların ideallerini gerçekleştirmeye
yönelik amaçları girişimcilik faaliyetlerine 4.30 1.05 49,683 <,001
Kabul
yönelmelerinde etkili olmuştur.
H2: Katılımcıların kendilerine ait işletmeleri
kurma aşamasında karşılaştıkları ekonomik
3.75 1.36 30.560 <,001
Kabul
belirsizlik
girişimcilik
faaliyetlerine
yönelmelerinde etkili olmuştur.
H3: Vergi ödemeleri katılımcıların girişimcilik
faaliyetlerini sürdürmeleri üzerinde etkili 3.95 1.31 33.888 <,001
Kabul
olmuştur.
H4: Devletin kadın girişimcilere yönelik vergi
ödemelerinde kolaylık sağlanması katılımcıların 4.86 0.44 120.915 <,001
Kabul
en önemli beklentisidir.
H5: Katılımcıların sektörde kalıcı olmaya yönelik
gelecek planları girişimcilik faaliyetlerine 4.69 0.71 79.284 <,001
Kabul
yönelmelerinde etkili olmuştur.
Tablo dan elde edilen sonuçlara göre, araştırmanın amaçları ve hipotezleri kısmında uygulamayla
ilgili geliştirilen hipotezlerin tamamının doğrulandığı görülmüştür. Katılımcıların ideallerini
gerçekleştirmeye yönelik amaçları, kendilerine ait işletmeleri kurma aşamasında karşılaştıkları
ekonomik belirsizlik ve vergi ödemeleri kadınların girişimcilik faaliyetlerine yönelmelerine etki eden
önemli unsurlardır. Devletin kadın girişimcilere yönelik vergi ödemelerinde kolaylık sağlanması
katılımcıların en önemli beklentisidir. Zira bu hipotezimiz H 3 hipotezini de destekler şekilde
doğruluğu kabul edilmektedir. Yine katılımcıların sektörde kalıcı olmaya yönelik gelecek planları
girişimcilik faaliyetlerine yönelmelerinde etkili olmuştur.

4.SONUÇ VE ÖNERİLER
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte meydana gelen değişim ve dönüşüm sürecinde
bilgi, küresel rekabet ortamının vazgeçilmez bir gücü haline gelmiştir. Bu süreçte gelişen teknoloji
ve beraberinde gelen küreselleşme rekabet koşullarını daha da güçleştirmiştir. Güçleşen rekabet
koşullarında sürdürülebilir bir büyümenin ve sosyal kalkınmanın sağlanması ise dinamik, yenilikçi,
fırsatları gören ve kovalayan, ilgili riskleri de hesap ederek üretim yapmak üzere üretim faktörlerini
bir araya getirip eldeki kaynakları üretken alanlara yönlendiren girişimcilerin varlığına ve etkinliğine
bağlıdır. Girişimcilik faaliyeti sadece ekonomik büyüme ve kalkınma değil beraberinde o toplumda
yüksek katma değer yaratarak toplumdaki dinamikleri de harekete geçirmede son derece etkilidir.
Bu dinamikler ekonomik ve sosyal değişimle birlikte, hak ve özgürlüklerin gelişmesi, bilgi ve
iletişim teknolojilerinde ilerleme, o toplumda fırsat eşitliğinin gerçekleşmesidir.
Girişimcilik etkileri nedeni ile mikrodan makroya birçok alanı ilgilendirmektedir ve bu konunun
faydaları azımsanamayacak kadar çoktur. Öyle ki girişimcilik, üretim artışı ile birlikte yeni istihdam
alanları yaratarak işsizlik sorununa da önemli çözüm olanağı sunmaktadır.Başta ülke ekonomisine
olmak üzere, çokça faydası olduğu bilinen girişimcilik konusunun uygulama alanlarını sadece belli
bir kesim ile sınırlandırmak tabii ki doğru olmayacaktır. Hızlı bir değişim ve gelişimin yaşandığı bu
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dönemde kadınların da girişimcilik faaliyetine katılmaları, atıllıktan kurtulup üretkenliğe geçmeleri
oldukça önemlidir. Kadınların iş yaşamına kazandırılması, onların verilen desteklerle girişimci
olmalarının sağlanması sadece kadınlara yönelik bir yatırım değil aynı zamanda toplumun
kalkınmasına yönelik bir yatırım olduğu gerçeği yadsınamaz. Zira güçlenen kadınlar, ülkelerine,
bölgelerine ve tüm dünyaya daha güçlü ve gelişmiş insan kaynağı sunarlar bu da toplumların
ekonomik gelişimini olumlu etkiler.
Genç nüfusun yoğun olduğu ülkemizde işsizlik sorunu ciddi boyutlarda yaşanmaktadır. Girişimcilik
konusunda erkek egemen olan ülkemizde kadınların da desteklenmesi, gerek istihdamda yaratacağı
etkiler itibariyle gerekse makro alanda yaratacağı sonuçlar ile büyük önem taşımaktadır. Tüm
dünyada son derece önemli bir unsur olarak görülen ve desteklenen kadın girişimciliği, ülkemizde
de son dönemlerde kurulan örgütler, sivil toplum kuruluşları ve politikalarla geliştirilmekte ve
desteklenmektedir. Ülkemizde ulusal ve yerel bazda kurulan çeşitli dernek ve kuruluşlarca kadın
girişimciliğine verilen desteklerin artması ülke refahının artmasına da katkı sağlayacaktır.
Yapmış olduğumuz bu çalışmada; Malatya kentsel alanda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kadın
girişimcilerin demografik, sosyal ve ekonomik özelliklerinin belirlenmesi, girişimcilik faaliyetini
gerçekleştirdikleri iş kollarının saptanması, girişimcilik öncesi iş deneyimlerinin ve kadın
girişimcileri iş kurmaya yönlendiren kişilik özelliklerinin saptanması şeklinde mevcut kadın
girişimcilerin genel profilini ortaya çıkartmak,bunun yanı sıra kadın girişimcilerin iş kurma ve
işlerini yürütme aşamasında karşılaştıkları sorunları belirleyip, kadın girişimcilerin beklenti ve
taleplerini ortaya koymak amacıyla yapılan bir araştırmadan elde edilen bulguların istatistiksel
analizi sonucu ulaşılan bulgular değerlendirilmektedir.
Malatya kentsel alandaki kadın girişimcilerin büyük çoğunluğu serbest meslek sahibinden (anaokulu
işletmesi sahibi, güzellik salonu sahibi, ev yemekleri işletmesi sahibi, organizasyon işletmesi sahibi,
kahvaltı salonu sahibi, tuhafiye, çeyizlik eşya, zücaciye sahibi) oluşmaktadır. Kadın girişimcilerin
daha çok yine kadınların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetler sektöründe ağırlıklı olarak yer
aldıkları görülmektedir. İkinci olarak da eczacı, avukat, mali müşavir gibi “kariyer girişimcisi” diye
adlandırdığımız belirli bir eğitimi aldıktan sonra kendi işletmesini kuran kadın girişimcilerden
oluştuğu tespit edilmiştir. Bunların dışında kadın girişimcilerin sanayi, üretim, şirket yöneticisi vb.
gibi alanlarda yok denecek kadar azanlıkta olduğu görülmektedir. Bu durum kentteki ataerkil yapının
etkisidir. Özellikle kayısı ile eşleştirilen Malatya’da kayısı üretimi, satışı, dağıtımı gibi alanlarda
hiçbir şekilde kadın girişimcinin olmaması bu alanda erkek egemenliğinin devam ettiğinin de bir
göstergesidir. Zaman içerisinde bu eksikliğin yerel yönetimlerce hissedilerek bu alandaki kadın
girişimciliğinin teşviki ve desteklenmesi konusunda stratejilerin ve politikaların üretilmesi ve
geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kadınların geleneksel sayılan meslek alanlarının
dışında da faaliyette bulunabileceği alanların oluşturulup bu alanlarda eğitim verilmelidir. Bu sayede
daha fazla kadın girişimci ortaya çıktıkça hem ekonomi daha etkin hale gelecek hem de kadın erkek
arasındaki cinsiyet eşitsizliği azalarak sosyal değişime neden olacağı düşünülmektedir. Bu değişim
de süregelen ataerkil yapının kırılmasını sağlayacaktır.
Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin yaşları 24 ile 67 arasında değişmekte olup, ortalama yaşları
39’dur. % 53’ü üniversite mezunu, % 18’i orta öğrenim, %10.2’si lise ve ilkokul mezunudur.
Çoğunluğunun kent kökenli olduğu (%59.2), evli (%69.4), iki çocuklu (% 32), çekirdek ailede
yaşayan eşinin mesleği serbest meslek (% 44.4) ile esnaf ve sanatkar (%18.4) olan bu kadınların
girişimcilik faaliyetini sürdürürken en çok desteği eşlerinden (%41.5) daha sonrada anne ve
babalarından (%40.8) gördüklerini ifade etmişlerdir.Kadın girişimcilerin %53.5’sinin girişimcilik
faaliyetinden önce belli bir iş deneyimi olduğunu söylemek mümkündür. Bu iş deneyiminin kadınlara
girişimcilik faaliyetinde gerek sermaye anlamında gerekse çevre edinme ve tecrübe kazanma
anlamında bir takım kazanımlar sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu anlamda hem finansal hem de beşeri
sermaye bulmada bu iş tecrübesi etkili olmuştur.
Malatya kentsel alandaki kadın girişimcilerin ticaret ve hizmetler sektöründe girişimcilik faaliyetini
yerine getirdikleri görülmektedir. Bu durum Türkiye’de yapılan diğer çalışmalarla da paralellik
göstermektedir. Zira ticaret sektöründe ve hizmetler sektöründe de yine kadınlara yönelik
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işletmelerin varlığı söz konusudur. Örneğin organizasyon işleri, ev yemekleri işletmesi, anaokulu
işletmesi, çeyiz ve tuhafiye işletmesi, örgü evi işletmesi, güzellik salonu gibi en yaygın kabul gören
ve kadın doğasına, toplumun kadına biçtiği role uygun iş kolları olduğu görülmektedir. Bu durum
Malatya’da ataerkil yapının henüz kırılmadığını göstermektedir.
Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin büyük çoğunluğu girişimcilik faaliyetini 1 ile 5 yıllık bir
süre içerisinde yapmaktadır. Ayrıca kadın girişimciler Malatya Ticaret Odasında KOSGEB
tarafından hazırlanan girişimcilik eğitimine katıldıkları ancak çok azının bu eğitime katıldıktan sonra
girişimcilik faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiştir. Kadın girişimciliğini desteklemek üzere yapılan
bu çalışmaların yetersiz olduğu çoğunun iş kurmada etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu
doğrultuda hem yerel yönetim hem de sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kadın girişimciliğinin
desteklenmesi sağlanmalıdır. Bu destek sadece iş kurma aşamasında değil işi kurduktan sonra
girişimcilik faaliyetini sürdürürken de devam ettirilmelidir. Bu doğrultuda kadın girişimciler
arasında ağ oluşturulması,kentte var olan kadın girişimcilik derneklerinin daha aktif hale getirilmesi
gerekmektedir. Sivil toplum, kamu kuruluşları ve üniversite iş birliği ile kadın girişimciliğine daha
dinamik bir yapı kazandırılmalıdır.
Kadın girişimcilerin iş hayatında; çalışma yaşamının kalitesine önem veren, kalite üzerine odaklanan,
yaratıcılığı, esnekliği öne çıkaran yaklaşımını desteklercesine Malatya kentsel alandaki kadın
girişimcilerin geleceğe yönelik planlarında öncelikli hedef sektörde kalıcı olma iken ikincil hedef
kaliteyi iyileştirme olarak tespit edilmiştir. Bu kalıcılığın sağlanması ve yerel düzeydeki kadın
girişimcilerin doğru sektörlere yönlendirilmesi amacıyla bölgedeki yatırım ortamını ortaya koyan
raporları hazırlayan kalkınma ajansları ile birlikte hareket edilerek bölgedeki kadınların yatırım
yapabilecekleri stratejik sektörler belirlenmelidir.
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WOMEN’S EMPLOYMENT IN TURKEY: RECENT TRENDS IN NONAGRICULTURAL SECTORS
Serkan DEĞİRMENCİ1

ABSTRACT
In the last five years, official figures of the Turkish Statistical Institute (TurkStat) show that the
increase of women’s employment has surpassed the men’s employment in the non-agricultural
sectors. Compared to all previous periods, it is not compatible with the traditional gendered
employment gap pattern of the Turkish labor market. This study aims to reveal the reasons of this
atypical increase of women’s employment in the non-agricultural sectors. In order to understand the
factors behind this striking fact, first we identify the varying sectoral and institutional composition
of the market. Secondly, we describe the shifts of individualistic characteristics of women to consider
the changes on the supply side during the given period. To provide a fairly complete picture of the
labor market, we use both the aggregate and micro data sets of Household Labor Force Survey
(HLFS) conducted by TurkStat for 2014-2018. Our preliminary findings show that state-led efforts
for the transfer of social care activities from institutional to familial settings seem to play a significant
role on creating paid but informal jobs for women. Increased educational attainment, delayed
marriages and declined fertility rates lead to an increase of women’s labor force participation rates
on the supply side.
Key words: women’s employment, non-agricultural sector, Turkey

1. INTRODUCTION
We cannot track the changes of the increase in the non-agricultural employment levels between males
and females for the last decade due to a technical breakdown on the time series of TurkStat’s
employment data in 2014. However, we may compare the percentage changes for different terms.
While 60 percent of the total increase in non-agricultural employment belongs to males and the
remaining 40 percent is from females between 2009 and 2013, these shares are equal (50 percent)
for the period 2014-2018. That means, women have increased their share in the rise of nonagricultural employment during the last five years. On the other hand, when we compare the rise of
employment in non-agricultural sectors between 2009-2013 and 2014-2018 periods, we observe a
sharp decline on the rise of non-agricultural employment from 21.6 percent to 14.6 percent. This
decline is mainly related with the slowdown of economic activities in Turkey after 2013. Therefore,
the increases in non-agricultural employment for both males and females have dramatically fallen
from 16.5 percent to 9.6 percent and from 40.5 percent to 29.3 percent, respectively. However, the
decline in the change of male non-agricultual employment is more damaging than female nonagricultual employment. In other words, women’s employment has surpassed the men’s employment
in the non-agricultural sectors during the last five years (2014-2018).
According to the official statistics of TurkStat, women’s total employment has increased from 7.7
million to 9 million between 2014 and 2018. During this period, women’s employment in agricultural
sectors was stagnant around 2.5 million with a declining trend in recent years. However, women’s
employment in non-agricultural sectors has rapidly increased from 5.1 million to 6.6 million. That
means, there is a 1.5 million increase in women’s employment in non-agricultural sectors in the last
five years. In the same period, men’s employment in non-agricultural sectors has increased by 1.4
million. Compared to the previous five-year period (2009-2013), the change of men’s employment
1
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in non-agricultural sectors has weakened by a half of a million, but women’s employment in nonagricultural sectors has kept its dynamism with a mild increasing trend. While the change of men’s
employment in non-agricultural sectors has decreased from 2 million to 1.4 million between 20092013 and 2014-2018 periods, the change of women’s employment in non-agricultural sectors has
increased from 1.3 million to 1.5 million. Therefore, it seems that powerful labor supply of women
has matched with the high demand for women in the Turkish labor market during the last decade.
This is the conclusion which could be arrived just by looking to the aggregate employment data of
TurkStat. However, it needs further investigations to understand the dynamics behind the aggregate
data.
This study aims to reveal the reasons of this drastic increase of women’s employment in the nonagricultural sectors for the last five years (2014-2018). In order to understand the factors behind this
striking fact, we explore the trends of the labor market from both demand and supply sides. For the
demand side, first, we identify the varying sectoral and institutional composition of the market. By
doing so, we aim to understand the sectoral sources of demand for women’s labor. On the supply
side, secondly, we describe the shifts of individualistic characteristics of women to consider the
changes during the given period. To provide this fairly complete picture of the labor market, we use
the aggregate and micro data sets of Household Labor Force Survey (HLFS) conducted by TurkStat
for 2014-2018. Additionally, we survey the discussions of the relevant literature about women’s
employment in Turkey.
Our decriptive analyses and evidences of relevant studies show that state-led efforts for the transfer
of social care activities from institutional to familial settings seem to play a significant role on
creating demand for paid but informal jobs for women. However, on the supply side, increased
educational attainment, delayed marriages and declined fertility rates lead to an increase of women’s
labor force participation rates during the last decade.

2. MAIN TRENDS IN THE TURKISH LABOR MARKET
In the last decade, working age (15 years old and above) population of Turkey has increased nearly
by 10 million with equal contributions of the women and men populations. Following that population
increase, labor force in the market has also expanded by 7.5 million (Table 1a). However, total
number of employed people in Turkey is still less than half of the working age population. As of
2018, employment rate is around 47 percent (Table 1b). The well-known problem of the Turkish
labor market is the low female labor force participation. Although there is an increase by 8 percentage
points during the last decade, it is still one of the lowest female labor force participation rate among
OECD countries (Inan and Asik, 2015). However, ongoing structural changes on the characteristics
of women in Turkey seems to likely transform the composition of the labor market.
Table 1a. Main Labor Market Indicators by Sex (2009-2018) (15+) (Thousands)

2009
2010
2011
2012
2013

15+ Population
T
M
F
51686 25369 26317
52541 25801 26740
53593 26320 27273
54724 26951 27773
55608 27411 28197

T
24748
25641
26725
27339
28271

Labor Force
M
17898
18257
18867
19147
19597

F
6851
7383
7859
8192
8674

T
21277
22594
24110
24821
25524

Employed
M
15406
16170
17137
17512
17883

F
5871
6425
6973
7309
7641

Unemployed
T
M
F
3471 2491
979
3046 2088
959
2615 1730
885
2518 1635
883
2747 1714 1033

Not in the Labor Force
T
M
F
26938 7471 19466
26901 7544 19357
26867 7453 19414
27385 7804 19581
27337 7814 19523

2014
2015
2016
2017
2018

56986
57854
58720
59894
60654

28786
29678
30535
31643
32274

20057
20453
20899
21484
21801

8729
9225
9637
10159
10473

25933
26621
27205
28189
28738

18244
18562
18893
19460
19720

7689
8058
8312
8729
9018

2853
3057
3330
3454
3537

28200
28176
28185
28251
28380

28145
28573
29031
29649
30007

28841
29281
29689
30244
30647

1813
1891
2006
2024
2082

1040
1167
1324
1431
1455

8089
8120
8133
8166
8206

20112
20056
20052
20085
20174

Source: TurkStat (2019)
Note: T = Total, M = Male, F = Female

Compared to past, women are more educated, they get married at a later age and fertility rates are
declining in Turkey (Ozgoren et al., 2018). In addition to these structural changes, recent economic
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conditions heavily pressure on the traditional sole male breadwinner model and lead families to a
dual-earner setting. However, both the supply and demand side constraints of the Turkish labor
market still limit the full integration of women into the labor market (Ince Yenilmez, 2014).
Nevertheless, female labor force participation in Turkey has increased with a pace never seen before
(Table 1b) (Bakıs, 2015).
Table 1b. Main Labor Market Indicators by Sex (2009-2018) (15+)
Total

T
14
11,9
9,8
9,2
9,7

M
13,9
11,4
9,2
8,5
8,7

F
14,3
13
11,3
10,8
11,9

Non-Agricultural
Unemployment
Rate
T
M
F
17,4
16
21,9
14,8 13,2 20,2
12,4 10,7 17,7
11,5 9,9 16,4
12
10,1 17,4

2014
50,5 71,3 30,3 9,9
2015
51,3 71,6 31,5 10,3
2016
52
72
32,5 10,9
2017
52,8 72,5 33,6 10,9
2018
53,2 72,7 34,2
11
Source: TurkStat (2019)
Note: T = Total, M = Male, F = Female

9
9,2
9,6
9,4
9,5

11,9
12,6
13,7
14,1
13,9

12
12,4
13
13
12,9

Labor Force
Participation Rate
2009
2010
2011
2012
2013

T
47,9
48,8
49,9
50
50,8

M
70,5
70,8
71,7
71
71,5

F
26
27,6
28,8
29,5
30,8

Unemployment
Rate

10,3
10,5
10,9
10,7
10,8

16,5
17,2
18,1
18,5
17,8

Employment Rate
T
41,2
43
45
45,4
45,9

M
60,7
62,7
65,1
65
65,2

F
22,3
24
25,6
26,3
27,1

45,5
46
46,3
47,1
47,4

64,8
65
65,1
65,6
65,7

26,7
27,5
28
28,9
29,4

Another structural change in the Turkish labor market is the sectoral shift from agriculture to the
services (Figure 1) (Grun et al., 2013; Akcomak and Gurcihan, 2013; Genc Ileri and Gonul, 2017).
That sectoral shift is closely linked with the U-shaped pattern of female labor force participation in
the Turkish labor market (Inan and Asik, 2015). The share of employment in the services sector has
rapidly increased in the last five years. Rising share of service sector in the economy has generated
demand for female labor. Therefore, we observe a striking transition of women from the agricultural
sectors to the non-agricultural sectors.
Figure 1. Sectoral Composition of Total Employment (2009-2018)
60,0
50,0

50,4

49,1

48,7

23,1
20,3

23,3
21,1

23,3
20,8

51,0

52,2

20,7

21,1
20,5

20,6
20,0

50,2

50,9

22,1

21,2

53,7

54,1

54,9

19,5

19,1

19,7

19,5

19,4

18,4

40,0
30,0
20,0

20,5
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6,3

6,6

7,2

7,2

7,2
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7,2
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2014

2015

2016

2017
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0,0
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(Source: TurkStat, 2019)
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3. WOMEN’S EMPLOYMENT IN NON-AGRICULTURAL SECTORS
The share of agricultural workers among women has rapidly declined in the recent decade (Table 2).
There are many explanations about this phenomenon in the literature. Urbanization is one of the
important factors behind the shrink in agricultural employment. In urban areas, female employment
has shifted from agriculture to the service sector. However, cultural and institutional changes did not
accompanied that sectoral shift of female employment. The lack of institutionalized childcare and
elderly care has led to maintain the patriarchal family model and limited policies against gender
inequality has not curbed the motherhood and caregiver roles of women in the society.

Table 2. Agricultural and Non-Agricultural Employment Shares by Sex (2009-2018)
Male

Female

Agriculture

Non-Agriculture

Agriculture

Non-Agriculture

2009
2010
2011
2012
2013

18.1
18.3
18.7
18.4
17.8

81.9
81.7
81.3
81.6
82.2

41.6
42.4
42.2
39.3
37

58.4
57.6
57.8
60.7
63

2014
2015
2016
2017
2018

16.1
15.9
15.5
15.4
14.9

83.9
84.1
84.5
84.6
85.1

32.9
31.4
28.7
28.3
26.1

67.1
68.6
71.3
71.7
73.9

Source: TurkStat (2019)

Informality is the another long-lasting problem of the Turkish labor market (Baslevent and Acar,
2015; Acar et al, 2016). Although informality rates has been declining in the recent decade, 34
percent of workers are still unregistered to the social security system. While 30 percent of male
workers are employed in the informal market, it is 42 percent for females (Table 3a and Table 3b).
Majority of informality has been sourced from the nature of agricultural production in Turkey.
Women constitute a large share in the agriculture as unpaid family workers. However, recent trends
show that there is a transition of women from agricultural sectors to the non-agricultural sectors.
They are heavily employed in the service sector, but informality among women employed in the nonagricultural sectors has been rising in the last years.

Table 3a. Formal and Informal Employment, Male (2009-2018) (Thousands)
Total (Formal + Informal)

Informal

Total

Agriculture

Non-Agriculture

Total

Agriculture

Non-Agriculture

2009
2010
2011
2012
2013

15406
16170
17137
17512
17883

2795
2959
3199
3225
3189

12612
13210
13940
14286
14696

5902
6015
6109
5727
5405

2151
2239
2319
2340
2288

3752
3776
3790
3387
3117

2014
2015
2016
2017
2018

18244
18562
18893
19460
19720

2937
2956
2920
2993
2943

15307
15606
15973
16467
16776

5344
5226
5432
5686
5803

2110
2075
2108
2226
2242

3234
3151
3324
3460
3561

Source: TurkStat (2019)
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Table 3b. Formal and Informal Employment, Female (2009-2018) (Thousands)
Total
5871
6425
6973
7309
7641

2009
2010
2011
2012
2013

Total (Formal + Informal)
Agriculture
Non-Agriculture
2445
3427
2724
3702
2944
4030
2872
4438
2826
4816

2014
7689
2015
8058
2016
8312
2017
8729
2018
9018
Source: TurkStat (2019)

2533
2527
2384
2471
2353

5156
5531
5928
6258
6665

Total
3426
3758
4030
3959
3973

Informal
Agriculture
2353
2619
2831
2757
2721

3724
3711
3679
3889
3801

Non-Agriculture
1073
1139
1199
1202
1252

2390
2376
2247
2328
2140

1334
1336
1432
1561
1661

Another major change in the Turkish labor market is the increase on the number of salaried workers
among women. Number of regular/casual female employees has doubled since 2009 and reached to
5.6 million in 2018 (Table 4b).
Table 4a. Employment Status in Non-Agricultural Sectors, Male (2009-2018) (Thousands)
Non-Agriculture
Total
(Agriculture +
Non-Agriculture)
2009
2010
2011
2012
2013

15406
16170
17137
17512
17883

12612
13211
13938
14287
14693

Regular
employee
and casual
employee
9490
10194
10892
11260
11657

2014
2015
2016
2017
2018

18244
18562
18893
19460
19720

15307
15606
15973
16467
16776

12166
12485
12756
13069
13302

Total

Employer

SelfEmployed

Unpaid
family
worker

1054
1034
1065
1074
1019

1801
1733
1751
1729
1805

266
249
230
224
212

1030
1035
1077
1110
1121

1842
1809
1860
1986
2039

268
276
279
302
314

Source: TurkStat (2019)

Table 4b. Employment Status in Non-Agricultural Sectors, Female (2009-2018) (Thousands)
Non-Agriculture
Total
(Agriculture +
Non-Agriculture)
2009
2010
2011
2012
2013

5871
6425
6973
7309
7641

3426
3701
4029
4437
4815

Regular
employee
and casual
employee
2826
3041
3361
3753
4104

2014
2015
2016
2017
2018

7689
8058
8312
8729
9018

5156
5531
5928
6258
6665

4413
4743
5073
5322
5689

Total

Source: TurkStat (2019)
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Employer

SelfEmployed

Unpaid
family
worker

70
73
79
86
89

342
397
381
376
416

188
190
207
222
206

90
91
108
109
109

434
450
486
567
608

219
247
261
261
258
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In the last part of our descriptive analyses, we focus on the sectoral distribution of employment. We
have abovementioned that women’s employment in the non-agricultural sectors has accelerated
during the last decade. The decomposition of non-agricultural sectors into the subsectors shows that
the largest contribution to the women’s employment comes from the activities related with human
health and social services (Table 5b). These activities heavily include the care of elderly and disabled
people. Since the number of institutional care facilities is so limited in Turkey, women dealing with
these activities should be employed in a different setting. When we dig deeper, we face with the
implications of social assistance scheme initiated by government in 2006. Accordingly, government
make cash transfers to women who live in households under predetermined income level and bear
the care burden of elderly and disabled family members. Those women are paid more than half of
the minimum wage. Moreover, due to employment definition of TurkStat, these women are
considered as paid and full-time employed, but without any coverage of the social security system
(Toksoz et al., 2014). Therefore, many formerly homemaker non-participant women who care the
family members without any payment before, now receive a monthly cash transfer and they have
been counted as employed in the labor market since 2011. This may explain some part of the recent
increase in the informal employment levels of women in the non-agricultural sectors. However, it
still needs further investigation.
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Table 5a. Sectoral Distribution of Male Employment (2009-2018) (NACE Rev.2) (Thousands)
Total
2009
2010
2011
2012
2013

15406
16170
17137
17512
17883

Agriculture
A
2795
2959
3199
3225
3189

2014 18244
2937
2015 18562
2956
2016 18893
2920
2017 19460
2993
2018 19720
2943
Source: TurkStat (2019)

B
95
110
123
111
102
130
116
120
131
144

Industry
C
3024
3265
3380
3408
3547
3727
3752
3708
3728
3907

D+E
103
153
198
200
198

Construction
F
1266
1376
1622
1652
1720

G
2779
2697
2788
2751
2733

H
924
949
979
1030
1075

I
889
917
936
965
1025

J
114
153
159
176
187

K
156
158
158
143
159

L
53
47
126
151
153

222
233
229
247
261

1832
1843
1904
2013
1911

2797
2827
2866
2973
3016

1039
1023
1073
1123
1153

1073
1132
1127
1151
1219

172
187
186
197
178

162
157
168
156
149

174
174
199
228
243

467

Services
M
N
273 470
292 591
283 587
329 629
348 685
434
449
507
547
534

767
855
928
1043
698

O
1031
1100
1135
1237
1226

P
516
541
593
632
625

Q
263
259
280
299
300

R
110
84
84
83
95

S+T+U
546
518
509
490
518

1164
1200
1203
1185
1461

674
702
758
732
745

318
326
328
336
433

103
117
107
113
139

516
512
560
566
585
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Table 5b. Sectoral Distribution of Female Employment (2009-2018) (NACE Rev.2) (Thousands)
Total
2009
2010
2011
2012
2013

5871
6425
6973
7309
7641

Agriculture
A
2445
2724
2944
2872
2826

2014
7689
2533
2015
8058
2527
2016
8312
2384
2017
8729
2471
2018
9018
2353
Source: TurkStat (2019)

B
2
4
2
2
3

Industry
C
D+E
846
9
950
12
987
14
1012
17
1086
20

3
3
4
7
7

1209
1204
1207
1241
1325

23
23
28
30
31

Construction
F
40
56
54
57
62

G
602
629
689
751
785

H
62
59
66
65
77

I
161
167
204
242
284

J
42
51
52
61
68

K
118
116
123
121
129

L
10
14
28
33
33

Services
M
N
126 130
136 175
144 191
178 295
205 335

O
176
192
202
221
235

P
451
478
514
592
623

Q
328
331
413
509
558

R
20
18
16
25
26

S+T+U
304
314
331
257
287

79
71
83
82
82

789
865
892
961
1022

80
85
112
112
101

278
317
344
372
411

55
64
62
61
52

139
137
132
115
105

31
38
43
58
49

250
302
339
349
378

219
241
250
277
350

646
708
849
876
944

653
726
795
850
995

29
32
35
41
44

284
281
284
317
339

468

386
435
469
508
429
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4. CONCLUDING REMARKS
During the last five years, we observe a rapid increase of women’s employment in non-agricultural
sectors. Contrary to the gendered employment pattern of the Turkish labor market, men’s employment
has stagnated during the same period. Due to slow down of the economic activities after 2013, low labor
demand is an unsurprising fact of the Turkish economy. However, demand for female labor is
abnormally high during the given period.
In this study, focusing on the both supply and demand sides of the labor market, we aim to disentangle
that puzzle. On the supply side, women are more educated, they marry at a later age and fertility rates
are declining (Greulich et al., 2015). Along with others, these structural changes on women’s
characteristics boost their participation to the labor market. On the demand side, the increase on the
women’s employment concentrate on the care services. We think that government’s policies about
elderly care has played an important role on this trend. Conditional cash transfers for home-based care
services lead many homemaker women to be counted as paid and full-time employed individuals in the
formal statistics.
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TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ: KADINLARI GİRİŞİMCİLİĞE
YÖNELTEN FAKTÖRLER, KARŞILAŞTIKLARI ENGELLER ve
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP IN TURKEY: LEADING TO WOMEN
ENTREPRENEURSHIP, FACED CHALLENGES AND PROPOSED
SOLUTIONS
Elife AKİŞ1
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, Beşeri sermaye, Ekonomik Büyüme ve
Kalkınma
Key words: Entrepreneurship, Women’s Entrepreneurship, Human Capital, Economic Growth and
Development

1- GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Ekonomik gelişmede beşeri sermeyenin öneminin yadsınamaz bir geçek olduğu günümüzde, gerek bilgi
teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde bilgiye ulaşmanın kolaylaşması gerekse eğitim alan kadın
sayısındaki artışlar, kadınların çalışma hayatının her alanında daha sık görülmesi sonucunu
doğurmuştur. Ekonomik ve sosyal olarak gelişmeyi hedefleyen toplumlar bu çerçevedeki faaliyetlerinde
mutlaka kadın ve erkeğin birlikte yer almasına fırsat vermelidirler. Aksi takdirde kadınların içinde yer
almadığı gelişme süreci eksik ve dengesiz olacaktır. Bu anlamda girişimcilik, kadınlar için en cazip
kariyer alanlarından biri olmuştur. Kadınların çalışma hayatına büyük oranda katılmaları ve daha aktif
rol alarak girişimcilik faaliyetinde bulunmaları özellikle gelişen ekonomiler için oldukça büyük öneme
sahiptir. Kadın girişimciler dinamik, bağımsız, özgüvenli, rekabetçi ve amaç yönelimli olarak
tanımlanmaktadır. Bu bağlamda kadınların ekonomik hayatta erkeklerin yanında yer almalarını
sağlayacak politika ve projelere öncelik verilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte kadınların,
girişimcilik faaliyetlerinde önemli engellerle karşılaştıkları da bir gerçektir. Bu çalışmada Türkiye’de
kadın girişimcilerle ilgili çalışmalara değinilerek kadın girişimcilerin karşılaştıkları engeller ve
yaratacakları fırsatlar ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesine ilişkin bazı önerilerde bulunmak
amaçlanmaktadır.

2- LİTERATÜR TARAMASI
Literatürde Kadın girişimci; ev dışı bir mekânda, kendi adına kurduğu bir işletmesi olan, bir işletmede
tek başına veya çalıştırdığı diğer kişilerle birlikte çalışan veya sahibi olarak ortaklık kuran, iş ile ilgili
olarak çeşitli kamu ve özel kuruluşlarla temaslara geçen, işletmenin geleceği ile ilgili planlar yapan,
işletmeden elde ettiği kazanç üzerinde söz sahibi olan ve işletmesi adına tüm riski üstlenen kadın olarak
tanımlanmıştır (Ecevit, 1993). Bu kapsamda Türkiye’de kadın girişimciliği ile ilgili çalışmaların
bazılarına aşağıda değinilmiştir.
Bedük (2005), Türkiye’de çalışan kadın ve kadın girişimciliğini inceleyen çalışmasında, kadının
çalışmasının özgürleşmesi açısından son derece önemli olduğunu, iş hayatında çalışmalarının ve gelir
elde etmelerinin kadınlara ciddi bir güç kazandırabileceğini belirterek, Türkiye de kadının çalışma

1
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yaşamında karşı karşıya bulunduğu sorunların temelinde, toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel
yapısındaki bazı aksaklıkların yattığına dikkat çekmiştir.
Güney (2006), Türkiye’de kadın girişimciliğini genel bir bir bakış açışıyla incelediği çalışmasında
kadınların girişimcilikte erkeklerin oldukça gerisinde yer aldıklarını ve bu sorunun çözümü için ise
eğitimin ve bilinçlenme sürecinin gerekli olduğunu ifade etmiştir.Kadınların girişimci olabilmek için
ihtiyaç duydukları sermaye, bilgi ve eğitim imkânlarına ulaşmaları konusunda hem devlete hem de
banka ve finans kuruluşlarına önemli zorunluluklar ve sorumluluklar düştüğünü ifade etmiştir. Ayrıca
bu konuda sivil toplum örgütlerinin sayılarının ve faaliyetlerinin de hızla geliştirilmesi gerektiğini ve
medya sektörünün de daha etkin kullanıması gerektiğini belirtmiştir.
Soysal (2010), Türkiye’de kadın girişimcileri karşılaştıkları engeller ve fırsatlar kapsamında
değerlendiren çalışmasında kadınların, girişimcilik faaliyeti ile bir taraftan maddi ve manevi kazanımlar
elde ederken, diğer taraftan bağımsızlık, finansal fırsatlar, toplumsal hizmet, iş güvenliği, aile istihdamı
ve meydan okuyuculuk gibi özellikleri ile de cinsiyet ayrımcılığına yönelik yargıları kadınlar lehine
çevirebilme başarısı gösterebileceklerini belirtmiştir.
Keskin (2014), Türkiye’de kadın girişimcilerin durumunu incelediği çalışmasında; Türkiye’de
kadınların girişimciik alanında etkin olarak kullanılmadığını ve kadın girişimciliğinin sadece işsiz ve
yoksul kadınların hane gelirini artırıcı faaliyetler ve mikro kredileri içeren bir kavrama
dönüştürülmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Bunun yanında Kadın girişimcilere finansal yönetim
eğitimi, teknoloji eğitimi ve modern teknolojinin kullanımı, teknik yardım, mali destek, kredi kolaylığı,
altyapısal destek, hizmet sunulacak piyasanın bilinmesi, faaliyette bulunulacak alan hakkında derin bilgi
sahibi olunması ve pazarlama ve hizmet sunumu tekniklerinin bilinmesi, güven artırıcı eğitim, e- ticaret,
iyi zaman yönetimi ve becerilerin kazandırılması amacıyla gerekli teşvik ve kolaylıkların sağlanması
gerektiğini belirtmiştir.
Ecevit ve Yüksel-Kaptanoğlu (2014), Türkiye’de kadın girişimcilerin kendi işlerini kurmalarında etkili
olan; bağımsız kişilik, kararlı, hırslı ve azimli olmak, kendine güvenmek, işini severek yapmak, çalışkan
ve disiplinli olmak, aileye karşı sorumlu olmak ve sosyal ilişkilerde başarılı olmak gibi etkili özelliklere
sahip oldukları sonucuna varmışlardır.
Sallan Gül ve Altındal (2016), Türkiye’de kadın girişimciliğinin serüvenini başarının mümkün olup
olmadığı sorusunun cevabı üzerinden incelemişlerdir. Kadınların geleneksel olarak uğraştıkları
alanlarda sınırlı kaldıkları ve bu çerçevede verilen mikro kredilerin başarılı olamadığını ifade
etmişlerdir. Ayrıca kadın girişimciliğini destekleme programlarının yetersiz kaldığını belirterek başarılı
bir kadın girişimciliği için ev eksenli gelir getirici faaliyetlerin dışında ele alınması gerektiği sonucuna
ulaşmışlardır.
Kılınç Savrul ve Akyüz (2016), Türkiye ekonomisinde kadın girişimcilerin mevcut durumunu ve kadın
girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik çözüm önerilerini inceledikleri çalışmalarında; Türkiye’de
giderek artan nüfus, eğitim ve işsizlik sorunlarının kadınların ekonomik hayata çekilmesi, bilinç
düzeylerinin yükseltilmesi ve kadınların girişimcilik konusunda cesaretlendirilmesiyle ve bu yönde
uygulanacak politikalarla çözümlenebileceği sonucuna varmışlardır.

3- TASARIM VE YÖNTEM
Bu çalışmada Türkiye’de kadın girişimciliği üzerine literatür taraması yapılarak, kadın girişimciliği
kavramı tanımlanmış daha sonra ise Türkiye’de kadın girişimcilerin özellikleri, kadınları girişimciliğe
yönlendiren faktörler, kadın girişimcilerin karşılaştıkları sorunlar ve öneriler üzerinde durulmuştur.
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4- BULGULAR VE TARTIŞMA
Kadın girişimciliğinin iyi anlaşılması üç nedenden dolayı çok büyük önem taşımaktadır (Ökten, 2015).
İlk olarak ekonomik kalkınmada çok önemli bir rol oynadığı bilinen girişimciliğin sadece erkek
girişimcilerden ibaret sayılması nedeniyle kadınların dikkate alınmaması sonucu nüfusun yarısının
ekonomik büyüme potansiyelinin göz ardı edilmesi demektir. İkincisi, kadınların öncülük ettiği mikro
ve küçük işletmelerin, genel hane halkı refahı ve tüketimi üzerinde erkeklere göre daha etkin olmalarıdır.
Üçüncüsü ise kadın girişimciliğinin anlaşılması işgücü piyasalarında cinsiyet eşitliğini teşvik etmesi
açısından önemlidir. Kadın girişimcilerin artması sadece kadın işverenlerin sayısını değil, aynı zamanda
işgücü piyasasında kadın çalışanların sayısını da arttırmaktadır. Çünkü kadın girişimciler, erkeklere göre
daha fazla kadın istihdam etme eğilimi göstermektedirler.
Kadınları girişimciliğe yönlendiren faktörleri iten ve çeken faktörler olarak ayırmak mümkündür. Hem
Dünya genelinde hem de Türkiye’de kadınları girişimcilik faaliyetlerine iten en önemli faktörler; kötü
ekonomik koşullar, yüksek işsizlik oranları ve boşanma olarak sıralanmaktadır. Yaşanan ekonomik
zorluklar kadınların işgücünde aktif olmaları için zorunluluk yaratmaktadır. Ancak bunun için ilk etapta
gerekli olan uygun eğitim ve deneyim yeterli olmadığından yeni bir girişim seçeneği daha uygulanabilir
olmaktadır. Ayrıca kabul edilemez çalışma koşulları, kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret
farklılığı, gelir eşitsizliği, mesleki ayırım, cam tavan sendromu, terfideki engellemelerin neden olduğu
işteki hayal kırıklığı gibi nedenler de iten faktörler arasında sayılabilir. Kadınları girişimci olmaya çeken
faktörler ise, yaşam memnuniyetini arttırma potansiyeli, bağımsızlık, başarı ve kendini gerçekleştirme
ihtiyacı, kendi patronu olma ve kendi hayatını kontrol etme arzusu, esnek çalışma saatlerine duyulan
ihtiyaç, kişisel gelişim ve işten tatmin olma arzusu ve yüksek başarı ihtiyacıdır. Kadınlar, öz saygı
kazanmak için girişimciliği fırsat olarak görmektedirler. (Keskin, 2014).
Gelişmekte olan ülkelerde kadın girişimciliği gelişmiş ülkelere kıyasla daha fazladır. Çünkü kadınlar
kayıtlı işgücü piyasasına girişte çok fazla engelle karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle işsizlikten ve
yoksulluktan kurtulmanın yolu olarak kadınlar girişimciliğe yönelmektedirler. Ayrıca, Avrupa Birliği,
Birleşmiş Milletler ve OECD gibi uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlarla birlikte; KOSGEB,
AGİKAD ve KAGİDER gibi ulusal kurumların verdiği fonlar da Türkiye’de kadınların girişimciliğe
çeken faktörlerdendir (Özbebek Tunç ve Palalar Alkan, 2019),
Erkekler ve kadınlar arasındaki cinsiyet ayrımını dört temel kategoride (alt endekste) inceleyen Küresel
Cinsiyet Uçurumu Endeksi’nin 2018 yılı verilerine göre Türkiye, 0,628 endeks değeri ile 149 ülke
arasında 130. sırada yer almaktadır. Ekonomik katılım ve fırsat alt endeksine göre 0,466 endeks değeri
ile131.sırada; Eğitime katılım alt endeksine göre 0,968 endeks değeri ile 106.sırada; Sağlık ve sağ kalım
alt endeksine göre 0,976 endeks değeriyle 67.sırada ve Politik güçlenme alt endeksine göre 0.101 endeks
değeriyle 113.sırada yer almaktadır. Endeks, cinsiyet uçurumu arttığında 0’a yakın, azaldığında 1’e
yakın değer almaktadır (www.tuik.gov.tr; http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf.)

5- SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Ülkemizin nüfusunun yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Potansiyel işgücünü oluşturan bu nüfusun bilgi,
yetenek ve tecrübelerinden yeteri kadar yararlanmamak ciddi ekonomik kayıplara neden olacaktır.
Kadınlar girişimcilik yoluyla işsizliğin ve yoksulluğun azalması konusunda ekonomiye daha fazla
katkıda bulunarak atıl kaynak olmaktan kurtulabilileceklerdir. Kadın girişimciler sadece yoksullukla
mücadeleye ve istihdam yaratılmasına katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda işyerlerinin, iş
ağlarının, finansal kurumların, kültürün yeniden belirlenmesine ve şekillenmesine yol açmaktadırlar.
Eğitim, kadınların işgücüne ve girişimcilik faaliyetlerine katılımını etkileyen önemli unsurlardandır.
Kadınların eğitim seviyesi sadece ekonomik faaliyetlere katılmalarında değil bu faaliyetlerin
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sürekliliğinde de önemli rol oynamaktadır. Kadın girişimcilerin eğitim düzeyi ile girişim başlatmaları
arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.
Kadınların eğitimi ve ekonomiye katılımları son derece önemlidir. 2018 yılı Küresel Cinsiyet Uçurumu
Endeksi’ne ve alt endekslerine göre Türkiye’nin konumu çok iç açıcı görünmemektedir. Özellikle
endeks değerinin 0’a yaklaştığında uçurumun arttığını 1’e yaklaştığında uçurumun azaldığı dikkate
alındığında, ekonomik katılım ve fırsat alt endeksi ile politik güçlenme alt endeksine göre uçurumun
arttığı görülmektedir. Sağlık ve sağ kalım endeksi ve eğitime katılım alt endeksine göre ise uçurum
azalmaktadır.
Türkiye’de Kadınların eğitim olarak erkeklerin çok gerisinde olmadığı ancak bunun kadınların iş gücüne
katılım oranını arttırmada çok etkili olmadığı görülmektedir. Beşeri sermaye olarak kadına gereken
değer verilmediği sürece sahip olunan önemli bir kaynak atıl kalacaktır.
Ülkemizde Kadınların ekonomiye katılımlarını gerek çalışan gerekse işveren olarak artırabilmek için
öncelikle kadınların eğitimlerine çok daha fazla önem verilmeli ve politik olarak daha da güçlenmeleri
sağlanmalı ve desteklenmelidirler. Özellikle girişimci kadınlara finansal okur yazarlık konusunda
eğitimler ve danışmanlıklar verilmelidir. Yoğun ve karmaşık bürokratik işlemler konusunda erkeklere
göre daha deneyimsiz olan kadın girişimcilere firma kurma aşamasında devlet ve ilgili kuruluşlar
tarafından danışmanlık ve eğitim desteği verilmelidir. Ayrıca kadın girişimcilere verilen desteklerin
arttırılması ve bu anlamda kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması gerekmektedir. Kadın Girişimcilerin
başarılarını artırmak için daha önce benzer tecrübeleri yaşamış olan hemcinslerinden ve iş sahiplerinden
destek almalarını sağlamak da gerekmektedir.
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KADIN GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
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ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES: BALIKESİR CASE
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ABSTRACT
The woman, who kept up with the terms and conditions of the period, contributed economically in the
changing processes, and for the first time took part in the activity of working in the status of worker and
wage with the Industrial Revolution.
She has been in major roles since 1970 and has gained more and more place in the world with her recent
years. In recent years become one of the important topics in Turkey, female entrepreneurship is
summarized as follows. In its simplest form, the female entrepreneur is the person who is at the
beginning of the operational stage of the enterprise, can take risks for the organization, is aware and
aware of its managerial responsibilities, is able to control financial resources and socially address new
initiatives.
In the 1980s, women faced many obstacles and chose to start their own business instead of paid work.
Women entrepreneurs starting a business in the tolerance they showed against the failure of their own
culture in Turkey, the level of acceptance risks, what are the difficulties of being female business
installing, or while playing to show that they substantially live a survey was conducted with the active
women entrepreneurs in Balıkesir.
Key word: Entrepreneurship, Women Entrepreneurship, Women Entrepreneurs activities
ÖZET
Dönemin şart ve koşullarına ayak uyduran kadın, değişen süreçlerde ekonomik olarak katkılarda
bulunmuş, ilk defa Sanayi Devrimi ile işçi ve ücretli statüsünde çalışma faaliyeti içerisinde yer almıştır.
1970 yılından beri büyük rollerde yer alan kadın, son yıllarla birlikte dünyada çalışma hayatında daha
çok yer edinmiştir. Son dönemlerde Türkiye’de önem verilen konu başlıklarından biri haline gelen kadın
girişimcilik şu şekilde özetlenebilir. En yalın hali ile kadın girişimci, işletmenin faaliyet aşamasında işin
başında olan, organizasyon için risk üstlenebilen, yönetimsel sorumluluklarının farkında ve bilincinde
olan, finansal kaynakları kontrol edebilen, yeni girişimleri toplumsal açıdan ele alan kişidir.
1980’lı yıllarda birçok engelle karşılaşan kadınlar, ücretli çalışmak yerine kendi işini kurma
tercihlerinde bulunmuşlardır. Türkiye’de kadın girişimcilerin iş kurma süreçlerinde kendi kültürlerinin
başarısızlığa karşı gösterdikleri toleranslarını, risk kabul edilebilirlik düzeylerini, iş kurarken veya
yürütürken kadın olmanın zorluklarını ne ölçüde yaşadıklarını göstermek amacıyla Balıkesir’deki aktif
kadın girişimciler ile bir araştırma yapılmıştır.
Anahtar Kelime: Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, Kadın Girişimcilik Faaliyetleri
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1. GİRİŞ
Girişim kelimesi teşebbüs kelimesiyle eş anlamlıdır. Kısaca girişim kavramı, ticari faaliyetlerini
gerçekleştirmek için girişimcilerin kurdukları ekonomik bir birimdir. Girişim iktisadi, hukuki ve
finansal bir birim olup birden çok işletmeyi aynı çatı altında toplamaktadır (Dinçer,1995).
Girişimcilik konusu sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile ulusal ve uluslararası alanda önemli
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Girişimcilik süreci ekonomik ve toplumsal boyutta çok fazla
sektörün ilgi alanında yer almaktadır. Girişimcilik kültürünün gelişmesiyle birlikte toplumun gelişmişlik
düzeyinin artması mümkündür.
Girişimci; emek, sermaye, doğal kaynak ve teknolojiden oluşan üretim faktörünü birleştirerek hizmet
veya mal üreten kişidir. Yenilik yaptığı sürece var olabilen girişimcilik sıfatı sürekli geçerli olan bir
statü değildir. Girişimci her zaman girişimcilik anlayışına ve davranış biçimine sahip olmalı ve sürekli
yeniliğin peşinden koşmalıdır (TUSİAD, 2002). Chelariu vd (2008) ne göre ekonomik gelişmenin
ilerlemesinde ve yeni pazarlar oluşturulmasında girişimci ruhu itici bir güçtür.
Simon, O’neill, Cramie (1998) girişimciliği dar ve geniş olmak üzere iki anlamda tanımlamıştır. Dar
anlamda girişimcilik; bir işletmenin kurulup ardından geliştirilmesidir. Geniş anlamda girişimcilik ise;
insanlara, örgütlere ve toplumlara güç katan, yaratıcılık sağlayan, hedeflere ulaşmasında onlara yön
veren, fırsat eşitliği sunan husus ve kabiliyet bütünüdür (Akt. Cansız, 2007).
Girişimcilerin ekonomik ve sosyal anlamda başarılı olmaları için, diğer bireylerden daha iyi olabilmek
ve farklılıklarını ortaya koyabilmek için; üretimi organize etme, istihdam yaratma, yeni pazar alanları
oluşturma, ürün çeşitliliği sağlama gibi işlevleri yerine getirmeleri gerekmektedir (Çeliköz, 2017).
Türkiye’de kadın girişimcilerin iş kurma süreçlerinde kendi kültürlerinin başarısızlığa karşı
gösterdikleri toleranslarını, risk kabul edilebilirlik düzeylerini, iş kurarken veya yürütürken kadın
olmanın zorluklarını ne ölçüde yaşadıklarını göstermek amacıyla Balıkesir’deki aktif kadın girişimciler
ile bir araştırma yapılmıştır.
Araştırma nitel yöntem ile yapılmış, mülakat veri tekniği kullanılmıştır. Yüz yüze yapılan bu
araştırmada katılımcılar gönüllü olarak çalışmaya katılmışlardır. Çalışmaya katılan kadın girişimcilerin,
girişimcilik serüvenleri ele alınıp anlattıkları doğrultusunda sonuçlar ortaya konulmaya çalışılmıştır

2. KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ
Göçebe yaşam tarzını benimseyen ilk insanlar bu dönemlerde kadının erkek olarak fiziksel ayrımın
olmadığı bilinmektedir. Erkek yaşamsal ihtiyaçları karşılamak için avlanırken, kadın çocuk bakımından,
beslenmesinden ve korunmasından sorumlu tutulduğu gibi kadın istediği zamanda da avlanabilmiştir.
Bu bilgiler göstermektedir ki, ilkel toplumda göçebe yaşam alanında anaerkil bir aile oluşumunun hakim
olduğu ve kadının erkekten daha üstün bir yere sahip olduğunu göstermektedir (TİSK, 2002).
Göçebe yaşam tarzından sonra yerleşik hayata geçişle birlikte ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda
bazı değişiklikler olmuştur. Geçim kaynağı olarak hayvancılık, tarıma el atan insanlık fiziksel güç olarak
ataerkil bir toplum yapısına sahip olmuştur. Bu dönemle birlikte kadın aktif üretim sürecine geçmesine
rağmen erkeklerin bir adım gerisinde kalmıştır.
10 ve 15. Yüzyıllarda feodal yapı düzeniyle birlikte kadın ve erkek arasında iş bölümünün
yaygınlaşmasıyla, kazançların paylaşımıda değişime uğramıştır. Feodal yapı ile birlikte kadın daha çok
ezilen, baskı gören özelliklere sahip hale gelmiştir. Babalık hukukunun oluşmasıyla kadınların birtakım
hakları kısıtlanmış, özgürlüklerine sınırlamalar getirilmiştir (Aslan, 1997).
15 ve 18. Yüzyılda yaşanılan lonca üretim düzeni ile birlikte kadın işgücünün sanayi kolunda çalışmaya
başlaması bu dönemde görülmüş ve kadınlara özgü iş kolları oluşturulmuştur. Kadınlar, siyasi alanlarda
ve olağanüstü durumlardaki erkek işlerine dahil edilmeselerde çalışma hayatında etkin bir yere sahip
olmuştur (TİSK, 2002).
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18. yüzyıla damgasını vuran Sanayi Devrimi kadınların çalışma hayatına katılmasındaki en önemli
gelişme olmuştur. İlk çıkrık makinasının icadi ile kadın erkek iş bölümü değişime uğramıştır.
Sanayileşmeyle birlikte ilk olarak ücret karşılığı çalışan ve adına “ işçi” denilen kesim, sonrasında “
kadın ve çocuk işçi” kavramları oluşmuştur (Büyüknalbant, 2009).
Sektörel gelişmeler ile birlikte tarım ve sanayi sektörünün hakim olduğu ekonomiler yerini hizmet
sektörüne bırakmıştır. Hizmet sektörünün oluşmasyla birlikte kadın işgücünün artmasına etki eden bazı
faktörler vardır (Tokol, 1999):

Demoğrafik özelliklerin değişmesi,

Eğitim şansının artması,

Çalışan kadınları yasalarının düzenlenmesi,

Evlenme oranında düşüş, boşanmaların artması,

Eskiye nazaran çalışan kadınların çalışmasına karşı olumsuz tutumların değişmesi şeklinde
sıralayabiliriz.
Kadın girişimcilik en geniş anlamıyla işletme faaliyetinin başında olan, organizasyonda risk üstlenen,
yönetimsel sorumluluklarının farkında olan, yeni girişimleri toplumsal açıdan ele alan kişi olarak
tanımlanır. Sermaye kaynaklarını faydalı kullanan, işyeri için gerekli tedbirleri alan, uygulayan,
planlayan ve yaratıcı olan kişi kadın girişimcidir (Saray, 1993).
Piyasa içinde gerekli riskleri alan, mal ve hizmet üretip satan bunun sonucunda nakit kazanç elde eden,
kendi işinin sahibi olan, vergi yükü olan, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına TOBB’ ye üye kaydı olan, başka
kişileri yanında istihdam eden kişi olarak da kadın girişimciliği tanımlamak mümkündür.
1993’de Türkiye’de gündeme gelen kadın istihdamını arttırma durumu, 1996-2000 yıllarını kapsayan
Yedinci Kalkınma Planında kamusal bir sorumluluk haline gelmiştir. Cinsiyet eşitsizliğini giderme,
kalkınma oranını arttırma, toplumsal statüyü yükseltme, eğitim, sağlık alanlarında düzenlemeler
getirilmesi hedeflenmiştir. Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren kadınların işgücüne katılması
konusunda yapılan çalışmalar yoğunluk kazanmış ve 1990’lı yıllarda da bu çalışmalar belli bir düzeye
ulaşmıştır (Çelik ve Özdevecioğlu, 2001). Gelişmiş ülkelerdeki kadın girişimcilerin sayısının fazla
olmasında en büyük etken Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
gibi uluslararası kuruluşların kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak ve geliştirmek için izlediği
politikaları uygulamış olmasıdır.
Girişimcilik toplumsal işbirliğinin bir parçası olarak ele alınarak, toplumu birleştiren bir zincir olduğu
kabul edilmelidir. Toplum refahı, istihdamın artması, gelir dağlımının iyileştirilmesi girişimciliğin
gelişmesiyle yakından bağlantılıdır. Bu faaliyetler sonucu insanlar tatminlik duygusunu tatmakta,
gelirlerini yükseltmektedirler. Girişimcilik sürecinde kadınların teşvik edilmesi ve iyileştirilme sürecine
gidilmesi gerekmektedir.
OECD (2004) yılında kadın girişimciliğin faaliyetlerinin iyileştirilmesi için hazırladığı raporda şu
önerileri sunmuştur:

Küresel ekonomide kadın girişimcilik ağı desteklenmelidir.

Kendi işine sahip olmak isteyen kadınlara destek bürolar açılmalıdır. Bu bürolar online eğitim
programları vererek toplantılar yapmalı, işletmenin gelişme sürecinde ortaya çıkacak olumsuzlukları
giderme amacıyla kadınlara yardımcı olmalıdır.

Kadınların becerileri arttırılmalı, iş hayatındaki cinsiyet eşitsizliğini giderici yöntemler
bulunmalıdır.

KOBİ programları ile kadın girişimciler işbirliği içinde olmalı, yaplan politikalar ile kadın
girişimcilerin işletmelerindeki başarıları peeriyodik süreçte değerlendirilmelidir.
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Kadınlar iş hayatında saygı görmek, itibar kazanmak, kariyer hedefleri belirlemeyi amaçlar. Sosyal
alanda ise toplum tarafından kabul görmeyi istemek amacıyla yeni bir iş kurma arzusu içinde olurlar
(İlter, 2010).

2.1. Kadın Girişimcilerin Karşılaştıkları Zorluklar
Kadın girişimcilerin karşılaştıkları problem ile erkek girişimcilerin sorunları birbirlerine benzerlik
gösterse de kadın girişimcilerin, erkek girişimcilere oranla görülmeyen bazı kısıtlamaları mevcuttur.
Kadınların iş sahibi olma ve girişimci olmalarını engelleyen sorunları mikro ve makro sorunlar olmak
üzere iki genel başlık altında toplamıştır (Erdemir, 2018).
Şekil 1. Kadın Girişimcilerin Karşılaştıkları Mikro ve Makro Sorunlar

İletişim
Eksikliği

Sermaye
Temini
Bürokratik
Engeller

Mikro
Sorunlar

Toplums
al Rol
Örgütlenm
e
İş
Yükünün
Ağır
Gelmesi

Beceri ve
Mesleki
Eğitim

Makro
Sorunlar

Toplumsa
l Tepkiler

Deneyimsizlik

Başka bir literatür taraması ise (Özyılmaz, 2016) tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınların iş
sahibi olmalarını engelleyen sorunları 8 başlık altında toplamıştır.

Finansal Zorluklar

Iletişim ve Koordinasyon

Eğitim ve Tecrübe Eksikliği

Bürokratik Engeller

Örgütlenme

Toplumsal ve Çevresel Etkenler

Ayrımcılık

Toplumsal Rol
Kadınların toplumdaki yerlerini yükseltmek, kişisel özgürlüklerini elde etmelerini sağlamak için
öncelikli süreç eğitim ve kadınların desteklenmesidir. Weiler ve Bernasek (2001) yapmış olduğu bir
çalışmasında kadın girişimciliğinin gelişmesindeki en büyük engelleri işe alımlarda erkekler arasındaki
işbirliğinin kuvvetli olmasına ve ekosistem içerisinde var olan erkek egemenliğinden dolayı kadınların
daha küçük ölçekli olması ve gelişememelerine bağlamaktadır.

3. YÖNTEM
Araştırma nitel desenle oluşturularak, yürütülmüştür. Balıkesir İl ve İlçelerinde aktif olarak girişimcilik
faaliyeti sürdüren kadın girişimciler ile yüz yüze yapılan mülakat görüşmesinde kadın girişimcilerin
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karşılaştıkları zorlukları, risk ve başarısızlıklara karşı gösterdikleri tutumları, iş kurma ve yürütmede
kadın olmanın zorluğunu hissedip hissetmediklerine dair yönetilen sorulardan cevaplar alınmıştır.

4. BULGULAR
Araştırmada gönüllü olarak çalışmaya katılan 7 kadın girişimci ile ilgili demografik bilgiler elde
edilmiştir. Elde edilen bilgiler Tablo 1 de gösterilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Yaş

KG1
40

KG2
38

Sektör

Gıda

Eğitim
Düzeyi

Lise

KG4
38

KG5
55

Sportif
Gıda
Etkinlik ve
Sağlıklı
Yaşam
Üniversite
Üniversite

Gıda

Lise

Gıda İmalat- Aile
Turizm
Satım
Ve Çocuk
Danışmanlığ
ı
Üniversite
Üniversite
Lise

Çalışma Yılı 3

4

7

2

6

5

14

Medeni
Durumu

Evli

Evli

Evli

Bekar

Bekar

Evli

--

2

2

--

--

2

Evli

Çocuk Sayısı 1

KG3
46

KG6
36

KG7
54

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan kadın girişimcilerin yaşlarının 38-55 yaşları arasında
olduğu, çalışma yıllarının 2-23 yıl arasında değişiklik gösterdiği görülmektedir. Daha çok gıda
sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların eğitim düzeyleri ise 3 lise mezunu ve 4 üniversite mezunu
olarak görülmektedir. Kadın girişimci katılımcılarının 5’i evli iken 2’ si bekardır. 4 katılımcı çocuk
sahibi iken 3 katılımcının çocuğu yoktur.

3.1. Girişimcilerin Kültürlerindeki Başarısızlıklara Karşı Gösterdikleri Tolerans ve
Risk Seviyelerine Sorusuna İlişkin Görüşler
(KG1) “Başarılı olmak işimi kurma amaçlarımdan biriydi. Tabiki de stres oluyorsunuz başarılı olabilir
miyim, olamazmıyım diye korkuyorsunuz. Aslında sürekli bildiğiniz yaptığınız bir iş ama, insan bir
tedirginlik yaşıyor. Sürekli düşünüyordum nasıl olacak, yapabilecek miyim diye. Şimdi ise, kendime
güvenim tam kendime inanarak devam ediyorum. Ben biraz sağlamcıyım, garanticiyimaslında risk
almak güzel bir şey ama şuanda değil.önümüzü göremiyoruz, piyasalarda neler olacağı belli değil.
Sonuçta risk alacaksın ki başarının devamı gelsin ama dediğim gibi şu anda riski alacak durumda
hissetmiyorum kendimi belki ileride.”
(KG2) “ Başarısızlığı kabul ederim ama bu nasıl bir başarısızlık. Ben spora yönelik bir öğrenciydim.
Aktif olduğun şeyleri her zaman daha çok seversin bu yüzden başarısızlık pek olası olmuyor. Mesela
maç yapıyorsun yenmek kadar yenilmekte var bunun bilincinde oluyorsun sürekli. Sporun güzel tarafıda
bu aslında. Ama yapamadım, olmadı diyerek yelkenleri suya indirmek yok. Her zaman mücadeleye
devam etmek gerekiyor. Risk alırım ama belli bir çerçeveye kadar böyle uçuk anlamda değil de kendime
güvendiğim alanlarda, yapabileceğim düzeyde alırım.”
(KG3) “ Hayat bize olumlu ve olumsuz her şeyi getirebilir. Bize düşen görev; olay yaşanmadan önce
önlemlerimizi almak çok çalışmak olmalı. Ben başarı odaklı bir insanım fakat zaman zaman yaşadığım
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olumsuz tecrübeler olabiliyor. Aynı şekilde ekibimdeki arkadaşlarımda da yaşanabilir. Önemli olan
yaşanılan olumsuzluktan ders çıkarmak, bir daha yaşanmaması için gerekli önlemi almak, ayağa kalkıp
ilerlemeye devam etmek. Ben adımlarımı temkinli atan biriyim. Ama önüme olanak çıktığında da
değerlendirmesini bilmek gerek.”
(KG4) “ Başarısız olduğumu düşünmüyorum. İlk başta insan bir korkuyor acabalarım vardı ama bu da
Ayvalık’dan kaynaklanıyordu. Çevre kültüründen kaynaklıydı yani. Bende yeni yeni öğreniyorum,
insanların pek dışarıda yemek yeme alışkanlıkları veya et yeme alışkanlıkları yok. Burada daha çok otsebze kültürü hakim. Bu sebeblerden dolayı kuracağım işletmem Ayvalık’da gider mi gitmez mi
korkusu vardı ama korktuğum gibi olmadı. İş kurmak başlı başına bir risk zaten. Fırsatları görüp
kaçırmamak gerek. Ama her şey kontrollu olduğu sürece mantıklıdır diye düşünüyorum.”
(KG5)“ Başarısızlığı asla kabul etmem, etmedim. Ne kurarken ne de şu anlık veya gelecek süreç için
asla kabul etmem. Her şeye rağmen mutlaka bir yolunu bulurum. Risk alırım ama bu kontrollü bir
şekilde olur. Bodosloma dalmam hiçbir şekilde bilinçli bir şekilde olmalı ki doğru olsun faydalı olsun.”
Mülakat görüşmesine katılan kadın girişimcilerimizden (KG6 ve KG7)“ Başarısızlığı asla kabul
etmem.” şeklinde cevaplarken (KG6) risk alır mısınız sorusuna “ Kontrollü birisiyim. Risk alabilen
biriyim ama alacağım riski planlarım, olmazsa her zaman bir A, B, C planım mutlaka olur. Direk bir
karar verme risk değildir. Bu risk alınabilecek bir durum mu, benim geleceğimi nasıl etkiler, yapacağım
bir yatırımsa ben bunun geri dönüşünü kaç sene sonra alabilirim, bana artısı neler olacak bunları
düşünürüm.”
Görüşme yapılan kadın girişimcilerin risk konusunda kontrol edebilecekleri durumlar karşısında
kontrollü risk alabilecekleri görülmüştür. Kadın girişimciler belirsizliğin olduğu durumlarda risk alma
eğiliminde bulunmamaktadırlar.

3.2. Kadın Olmanın Zorluğunu İş Kurarken veya İşinizi Yürütürken Hissettiniz mi?
Sorusuna İlişkin Görüşler
(KG 1) “ Tabi ki hissediyorum. İki kat daha fazla çalışıyoruz. Hem buradaki iş hayatı hem de burayı
kapatıp eve gittikten sonraki işler sizi bekliyor. Erkekler dümdüz koşuyorlar kadın bütün maratonu
engeller aşarak koşuyor. Bunlar güzel şeyler aslında. İşinizi severek yapıyorsanız bunlar pek engel
değil aslında.”
(KG2) “ Hissetmedim. Belki karakterimden dolayı belki bulunduğum çevre kültüründen kaynaklı
bilmiyorum ama ben hissetmedim. Yeri geldi ustalarımla birlikte tadilat sürecinde olsun, gerekse kamu
dairelerindeki işleri halletmem gerektiğinde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Normal ve güzel bir iletişim
kurabildik.”
(KG3) “ İş kurarken değil ama işi yürütürken zaman zaman zorluklar yaşadım. Bazen de pozitif
ayrımcılık gördüm.”
(KG4) “ Kadınsın yapamazsın algısını ben görmedim. Daha çok destek vardı. Yani kadınların artık bir
şeyler yapması gerekiyor. Erkeklerin eline bakmaması gerekli ve ben bunu öğrendim. Bu zorlu bir
süreç, ama kadın bir erkeğin eline mahkum olmamalı ben ev hanımı oldum bir süre bu iş o kadar
keyfili ki kendi işinizi kuruyorsunuz, kendi işinizden kazançlar elde ediyorsunuz ve özgürce
harcayabiliyorsunuz. Kadın girişimcilere şunu söyleyebilirim ki korkmadan adım atılmalı.”
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(KG5) “ Kadın olmanın zorluğunu hiç yaşamadım. Tabi ki hazmedemeyen birçok kişi oluyor. Kadın
tek başına nasıl yapar bir ay dayanır sonra kapatır gider şeklinde çok fazla söylemler duydum.
Hiçbirinden hiçbir şey talep etmeden hiçbir şey almadan başım dik bir şekilde tek başıma her şeyi
yaptım ve yapmaya devam edeceğim.”
(KG6) “ Kadın olmanın bir baskısı çevreden, iş yaşamından dolayı olabiliyor. Evet yapamazsın algısı
maalesef var. Ama destekleyende var. Aslında kadın girişimcilerin, kadınların en büyük destekçisi yine
kadınlar. Borsa Kadın Girişimcilerden destek almıştım, şimdi yeni girişimcilere destek veren bir
eğitimciyim. İşletmeyi devam ettirmek kolay bir durum değil. O dönemlerde yapamazsın, edemezsinler
oluyor ama gözümüzü kapatıp devam etmeliyiz. Bürokrasi anlamında hiçbir zorluk yaşamadım.”
(KG7) “ Evet. Çok fazla. Kadınsın oraya gidemezsin. Gece turu getiremezsin. Çocuklarım var eve
gittiğinde birilerinin bir beklentisi var sonuçta. Benim eşim ataerkil bir kültür yapısına sahip, iş falan
bilmez. O yüzden belki ben bilemedim yardım istemeyi. Aslında istemedim hepsine yetmeye çalıştım
çünkü biliyorum bir of desem hemen bırak neden çalışıyorsun diyecekler. Ben de yaptığım işi
seviyorum, zor gelmiyor aslında. Tur yapacağım araba istiyorum, bana senin turun bize çok
kazandırmıyor diyerek araba vermiyorlardı. Büyük oğlumu sektörü solusun diye başka bir firmaya
ücretsiz işe soktum. Geri döndüğünde çok büyük desteklerini gördüm. Şimdi iyi ki yapmışsın, iyi ki tüm
zorluklara göğüs germişsin diyorlar. Bu da her şeye bedel işte.”
İş kurarken ve işi yürütürken kadın olmanın zorluğunu çeken kadın girişimcilerin bulunduğu yapılan
görüşmeler sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Böyle bir zorluğun hiçbir girişimci kadında olmaması
beklenirken ortay bu sonucun çıkmasının nedeni çevrenin bakış açısı olarak ifade edilebilir.

4. SONUÇLAR
Girişim, ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek için girişimcilerin kurdukları ekonomik bir birimdir.
Girişimci; emek, sermaye, doğal kaynak ve teknolojiden oluşan üretim faktörünü birleştirerek hizmet
veya mal üreten kişidir. Girişimcilerin ekonomik ve sosyal anlamda başarılı olmaları için, diğer
bireylerden daha iyi olabilmeleri ve farklılıklarını ortaya koyabilmeleri gerekir. Girişimcilik kültürünün
gelişmesiyle birlikte toplumun gelişmişlik düzeyinin artması mümkündür. Toplumsal gelişmenin
hızlandırılabilmesi için de kadın girişimciliğine önem verilmesi gerekir.
Kadın girişimci, işletme faaliyetinin başında olan, organizasyonda risk üstlenen, yönetimsel
sorumluluklarının farkında olan, yeni girişimleri toplumsal açıdan ele alan kişi olarak tanımlanır.
Toplum refahı, istihdamın artması, gelir dağılımının iyileştirilmesi girişimciliğin gelişmesiyle yakından
bağlantılıdır. Bu nedenle girişimcilik sürecinde kadınların teşvik edilmesi gerekmektedir.
Kadın girişimciler, girişimcilik faaliyetleri sürecinde erkek girişimcilere oranla görülmeyen bazı
kısıtlamalarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Kadınların iş sahibi olma ve girişimci olmalarını engelleyen
kısıtlamalar mikro ve makro sorunlar olarak belirtilmektedir. Kadın girişimcilerin karşılaştıkları mikro
sorunlar, sermaye temini, bürokratik engeller, örgütlenme ve beceri ve mesleki eğitim sorunlarıdır.
Kadın girişimcilerin karşılaştıkları makro sorunlar ise iletişim eksikliğ, toplumsal rol, toplumsal
tepkiler, iş yükünün ağır gelmesi ve deneyimsizlik sorunlarıdır.
Balıkesir İl ve İlçelerinde aktif olarak girişimcilik faaliyeti sürdüren kadın girişimcilerin risk konusunda,
kontrol edebilecekleri durumlar karşısında kontrollü risk alabilecekleri görülmüştür. Kadın girişimciler
belirsizliğin olduğu durumlarda risk alma eğiliminde bulunmamaktadırlar. Ayrıca iş kurarken ve işi
yürütürken kadın olmanın zorluğunu çeken kadın girişimcilerin bulunduğu yapılan görüşmeler
sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Kadın olma zorluğunun hiçbir girişimci kadında olmaması beklenirken
böyle bir sonucun ortaya çıkmasının nedeni çevrenin bakış açısı olarak ifade edilebilir.
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ÇANAKKALE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ
WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN CANAKKALE
Muradiye ÖZEL ÖDÜL1

Murat AKYILDIZ2
ABSTRACT

Entrepreneurship culture increased by liberal policies encourages female as well as males to participate
in economic life. However, it is very important not only to encourage entrepreneurship for women who
are inadequate in terms of experience and knowledge compared to men, but also for the sustainability
of commercial activities. For this reason, an executive committee was established in Çanakkale to
identify the current situation, problems and expectations of women entrepreneurs and to support their
activities and contribute to their development. This study is part of the research carried out by the
committee in question. In this study, which is conducted the survey method, the questionnaire forms
were e mailed to all 127 enterprises that are members of the women entrepreneurs' board via e-mail.
41of the those questionnaires which are e mailed have been responded. Since the questions were
prepared at nominal and ordinal scale, descriptive statistic tecniques were used. The results of the
research indicate that there are slow bureaucratic procedures, lack of capital, finding qualified personnel,
not being aware of the support for women entrepreneurs, not having sufficient information in business
management, and difficulty in providing qualified consultants. In this context, It was concluded that it
would be beneficial for the women entrepreneurs board to provide support for women entrepreneurs in
areas such as financial support, business management, case studies for business development, review of
successful enterprises through the executive board, and provision of the right consultancy services
Key words: Entrepreneurship, women entrepreneurs, entrepreneur support
JEL CODE: M13, M29, M31
ÖZET
Liberal politikaların etkisiyle artan girişimcilik kültürü, erkekler kadar kadınları da ekonomik hayata
kakı sunmaya teşvik eder niteliktedir. Ancak erkeklerle kıyaslandığında deneyim ve bilgi açısından daha
yetersiz olan kadınların, sadece girişimciliğe teşvik edilmesi değil; ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliği
de son derece önemlidir. Bu nedenle Çanakkale de, kadın girişimcilerin mevcut durumları, sorunları ve
beklentilerini belirleyerek onların faaliyetlerini desteklemek ve gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan
bir icra kurulu oluşturulmuştur. Bu çalışma söz konusu kurulun yapmış olduğu araştırmanın bir
parçasıdır. Anket yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, anket formları e posta kanalıyla kadın
girişimciler kuruluna üye olan 127 işletmenin tamamına gönderilmiş ve gönderilen anketlerden 41 tanesi
cevaplandırılmıştır. Sorular nominal ve ordinal ölçekte hazırlandığı için tanımlayıcı istatistiksel tekniği
kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, bürokratik işlemlerin yavaş olması, sermaye yetersizliği, nitelikli
personel bulma, kadın girişimcilere yönelik desteklerden haberdar olmama, iş yönetiminde yeterli
bilgiye sahip olmama, nitelikli danışman bulma zorluğu olduğunu gösterir. Bu çerçevede kadın
girişimciler kurulunun, kadın girişimcilere yönelik olarak finansal destek, işletme yönetimi, iş
geliştirmeye yönelik vaka çalışmaları, icra kurulu kanalıyla başarılı işletmelerin incelenmesi, doğru
danışmanlık hizmetlerinin sağlanması gibi konularda destek sağlamasının yararlı olacağı sonucuna
varılmıştır
Anahtar kelimeler: Girişimcilik, kadın girişimciler, girişimci desteği
JEL KOD: M13, M29, M31

1

2
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1. GİRİŞ
1980’li yıllardan itibaren liberal politikaların etkisiyle devletin ekonomideki rolünün azalması,
girişimcilik kültürünün önem kazanmasına yol açmıştır. Özellikle 1990’lı yıllarda benimsenen neoliberal politikalar, sadece erkeklerin değil, aynı zamanda kadınların da ekonomik hayata daha fazla
katılmasına teşvik eder niteliğe dönüşmüştür (Baccaro & Howell, 2011; Karin vd, 2018). Bu eğilimin
en önemli nedeni, takriben nüfusun yarısını oluşturan kadınların ekonomik kalkınma ve toplum refahına
önemli düzeyde katkı sağlama potansiyeline sahip olmalarıdır.
Her ne kadar bazı gelişmiş ülkelerde, örneğin ABD’de son otuz yıldır kadın girişimci sayısındaki artış
hızı, oransal olarak erkek girişimcilerin iki katına ulaşmış olsa bile, toplamda kadın girişimci sayısı
erkek girişimci sayısının çok altındadır (Daniloska ve Milosheska, 2017: 133). Genel olarak
değerlendirildiğinde ABD ve Avrupa ülkelerinde kadın girişimci sayısı % 30 düzeyindedir (Kökalan ve
Akıncı, 2016). 2019 verilerine göre bir değerlendirme yapıldığında, ülkemizde kadın girişimcilerin
oranının (%17) dünya ortalamasına yaklaşmış olduğu söylenebilir (GEM, 2019).
Son yıllarda destekleyici politikalar nedeniyle kadın girişimci sayısının artması önemli olmakla birlikte;
sadece işletme sayısının artması değil, kurulan işletmelerin sürdürülebilir olması gerekir.
Bu bağlamda Çanakkale bölgesindeki girişimcileri desteklemek amacıyla TOBB’a bağlı kadın
girişimciler icra kurulu kurulmuştur. Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye’de kadın girişimcilerin
desteklenmesi amacıyla kurulan Kadın Girişimce Derneğinden (KAGİDER) sonra Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde oluşturulan bir kuruldur. Kurulun amacı, ülkedeki potansiyel
kadın girişimcilerin nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi
amacıyla politikalar üretmeye ve girişimcilik kültürünün kadınlar tarafından benimsemesine öncülük
etmektir ( Ankara Kalkınma Ajansı, 2014:41)
Bu çalışma, söz konusu kurulun yürütmüş olduğu faaliyetin bir parçasıdır. Amaç üyelerin mevcut
durumunu, sorunlarını ve beklentilerini belirleyerek onların faaliyetlerini desteklemek ve gelişmelerine
katkı sağlamaktır Her ne kadar, kadın girişimcilerle ve işletmelerle ilgili birçok konuda yapılan
araştırmalar olsa da, bu çalışma kendi özel koşullarına sahip işletmeleri ele alması açısından önemlidir.
Özellikle kadın girişimcilere etkin bir rehberliği amaçlayarak yapılan bu araştırma diğer bölgelerdeki
kadın girişimciler için de örnek oluşturabilir.

2.KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ve TEORİK TEMELLERİ
Çok farklı şekillerde tanımlanan girişimciliğin en kapsamlı tanımlarından biri; “kar sağlamak amacıyla
tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmet üreten ve bu faaliyetlerinden doğan tüm riskleri
üstlenen kişiler” şeklindedir. Girişimci kişilerin en önemli özellikleri, başkalarının göremediklerini
görmeleri ve risk almaya yatkın olmalarıdır (Akdemir, 2009).
Literatürde kadın girişimci kavramı ayrı başlık olarak ele alınıyor olsa da, esasen erkek girişimci
kavramından farklı değildir. Aradaki fark sadece cinsiyet farklılığından ibarettir. Bununla birlikte erkek
egemenliğindeki kadınların geleneksel rolleri, toplumsal baskı, deneyim ve mesleki eğitim yetersizliği
gibi olumsuzluklar yanında kişisel özellikler gibi nedenlerle kadın ve erkek girişimciler arasında bazı
farklılıklar görülebilir (İpçioğlu,2012: 76). Örneğin bazı araştırmalara göre, kadınların erkeklere göre
daha yüksek iletişim becerilerine sahip oldukları ileri sürülür (Soysal, 2010). Yine bir başka araştırma
kadın girişimcilerin sabırlı, ikna edici, iletişim ve inisayitif sahibi olduklarını gösterir (Kutaniş ve
Alpaslan (2006).
Kadınların girişimci olması, sadece ekonomik refahın artırılmasına değil, aynı zamanda sosyal refahın
artırılmasına da önemli düzeyde katkı sağlar (Şimşek ve Uzay,2009). Şüphesiz kadınların girişimciliğe
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yönelmesi pek çok faktörün etkisiyle gerçekleşir. Kişisel özellikler benzer olsa bile çevresel faktörler
farklı davranışların ortaya çıkmasına yol açabilir.
Kadınların girişimciliği üzerinde etkili olan faktörleri farklı ülkelerde farklı yaklaşımlarla açıklansa bile,
birçok konuda ortak bir görüş birliği mevcuttur. Örneğin Itani vd (2011), kadın girişimcilerin başarısını;
aile desteği, özgüven ve başarı güdüsüyle açıklar. Bazı yazarlar, kadın girişimciler için aile desteğinin
hayati öneme haiz olduğunu ileri sürer (Alam vd.; 2011).
Teoh ve Chong (2008), kadın girişimcilerin başarısı için sosyal ağların son derece önemli bir araç
olduğunu ileri sürer. Sosyal ağlar, işletmelerin gelişimini destekleyecek fikirlerin oluşması, potansiyel
müşteri ve yatırımcılara ulaşma gibi konularda önemli roller oynayabilir.
Literatürde kadın girişimciliğini etkileyen en önemli motivasyon kaynaklarının itme ve çekme
faktörlerinden oluştuğu kabul görür (Özsungur, 2019; Mazlina ve Punitha, 2016; Murphy vd.1996).
İtici faktörler dış kaynaklı motivasyon faktörleridir. Teşvikler, iş tatminsizliği, işten ayrılma ve iş bulma
zorluğu, düşük aile geliri gibi nedenlerden oluşur. Çekme faktörleri içsel kaynaklı motivasyon faktörleri
olup; bağımsızlık, sosyal statü, refah arzusu ve aileye destek gibi işi çekici kılan faktörlerdir (Kirkwood
ve Walton, 2010).
Kadın girişimcilerin karşılaştığı sorunların öncelikleri ülkelere göre farklılık gösterse de, özellikle
gelişmekte olan ülkelerde benzerlikler mevcuttur. Örneğin Nijeryada yapılan araştırmalar, kadınların
daha çok mikro işletmelere sahip olması nedeniyle, düşük verimlilik, sermaye yetersizliği, kredi bulma
zorluğu gibi sorunlarla karşılaştığını gösterir (Halkias vd, 2011). Ancak bu sorunlar sadece kadın
girişimcilere özgü değil, tüm küçük işletmelerin karşılaştığı sorunlardır. Bu konuda yapılan bir başka
araştırma gelişmiş ülkelerden farklı olarak Nepal, Nijerya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi gelişmekte
olan ülkelerde, kadın girişimcilerin aile içi çatışmalar, finans kaynaklarına erişim güçlüğü, eğitimsizlik,
düşük özgüven cinsiyet taciz, aileye karşi hissedilen sorumlukların getirdiği zorluklarla karşılaştıklarını
(Itani vd., 2011).

3.YÖNTEM
Araştırmaya Çanakkale kadın girişimciler kuruluna üye olan 127 işletme dâhil edilmiştir. Anket
yönteminin kullanıldığı araştırmada 41 katılımcıdan geri dönüş sağlanmıştır. Araştırmanın amacı, kadın
girişimcilerin hangi konularda desteklenmesini gerektiğini belirlemek olduğu için anket soruları kadın
girişimcilerin mevcut durumlarını ve karşılaştığı sorunları belirlemeye yönelik hazırlanmıştır. Bu
amaçla anket soruları üç bölüm halinde hazırlanmıştır. Birinci bölümde yer alan sorular demografik yapı
ve işletme nitelikleri, ikinci bölümde yer alan sorular çevresel faktörleri, üçüncü bölümde yer alan
sorular kadın girişimcilerin karşılaştıkları sorunlar ve beklentilerini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır.
Anket soruları nominal ve ordinal ölçekle hazırlandığı için tanımlayıcı istatistik tekniği kullanılmıştır.

4. BULGULAR
4.1 Demografik yapı ve işletme özellikleri
Ankete katılan kadın girişimcilere, “Yaşı, eğitim ve medeni durumu ile faaliyete yılıyla ilgili sorular
verilen yanıtlar Tablo 1’de gösterilmiştir. Tabloya göre, kadın girişimcilerin %83’ü 34 yaş ve üzeri olup,
35-50 yaş aralığında olan kadın girişimcilerin oranı ise %66’dır. . Medeni durum açısından kadın
girişimcilerin %85,4’ ünün evli olduğu görülmektedir.
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Yaş
18-25
26-33
34-41
42-49
50+

f
1
6
22
5
7

%
2,4
14,6
53,7
12,2
17,1

Tablo 1. Demografik Özellikleri
f
%
Medeni Durum
1
2,4
Evli
1
2,4
Bekar
6
14,6
Dul
6
14,6
27
65,9

Eğitim
İlk
Orta
Lise
Ön.L
Lisans

f
35
5
1

%
85,4
12,2
2,4

Ankete katılan katılımcıların kurmuş oldukları işletme özellikleri tablo 2 de görülmektedir. Tablo 2,
işletmelerin çalışan sayısı, kayıtlı olduğu oda ve faaliyet yılını göstermektedir
Tablo 2. İşletme Özellikleri (çalışan sayısı, meslek odası ve faaliyet yılı)
F.Yılı
f
F
%
K.Oda
f
%
1-5
15
21
51,2
CTSO
33
80,5
6-10
13
9
22,0
BTSO
7
17,1
11-15
7
2
4,9
GTSO
1
2,4
16-20
4
4
9,8
21+
2
5
12,2
-

Çalışan Sayısı
1-5
6-10
11-15
16-20
21+

%
36,6
31,7
17,1
9,8
4,9

Tabloya göre, 21 kişiden fazla personel çalıştıran işletme sayısı % 12 düzeyindedir. İşletmelerin %
%51,2’si beş veya daha az personel çalıştırmaktadır. İşletmelerin en fazla Çanakkale, ikinci sırada Biga
ve son sırada Gelibolu meslek odalarına kayıtlı olduğu görülmektedir. Kadın girişimcilerin kurduğu
işletmelerin % 36,6 ile 5 yıl veya daha az geçmişi bulunmaktadır. 21 yıldan daha fazla geçmişe sahip
işletme oranı sadece % 4,9 düzeyindedir.
Sektör

Tablo 3. İşletme Özellikleri (faaliyet gösterdiği sektör ve ortaklık yapısı)
f
%
Ortak yapısı
f

%

Turizm

3

7,3

Baba

19

46,3

İnşaat

7

17,1

Eşler

13

31,7

Gıda

11

26,8

Eş

2

4,9

Hizmet

5

12,2

-

4

9,8

Diğer

15

36,6

Akraba

3

7,3

Tablo 3 kadın işletmecilerin hemen her sektörde faaliyette bulunduklarını, genellikle işletme
ortaklarının birinci derece yakınlardan veya akrabalardan oluştuğu, tüm kadın girişimcilerin sadece
%9,8’inin ortağı olmadığı görülmektedir.

4.2 Çevresel Özellikler (Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Özellikler)
Kurucu

F

Baba
Eşler
Eş
Kendi
Akraba

7
9
2
21
2

Tablo 4. İşletmenin Kurucusu ve Girişimci Yaşı
%
Girişimcilik Yaşı
17,1
22,0
4,9
51,2
4,9

18-25
26-33
34-41
42-49
50+

f

%

8
24
4
4
1

19,5
58,5
9,8
9,8
2,4

Tablo, kadın girişimcilerinin sahibi olduğu işletmelerin yarıdan fazlasını bizzat sahip kadınlar kalanların
baba, eş veya akrabalar tarafından kurulduğunu gösterir.
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Tablo 5 kadın girişimcilerin% 37,3’nün işletmeyi öz sermayeleri ile kurduklarını, % 19,4 Ü eş; % 4,5
‘unun arkadaş ve yakın çevreden sermaye sağladıklarını; banka kredisi ve KOSGEB gibi kuruluşlar
aracılığıyla sermaye temin eden kadın girişimci sayısı sadece % 20,8’dir.
Tablo 5. Sermaye Kaynağı
Sermaye Kaynağı

f

%

Banka Kredisi

7

10,4

Eş

13

19,4

Aile

12

17,9

Arkadaş ve Yakın Çevre

3

4,5

KOSGEB
Öz Sermaye

7
25

10,4
37,3

Tablo 5. Ankete Katılan Kadın Girişimcilerin Büyüme Algısı
Büyüme Anlamı
Birinci
İkinci
Üçüncü
Markalaşma
25
8
3
Ürün ve Hizmet Çeşitliliği
3
10
12
Çalışan Sayısı /Fiziksel mekân
4
7
13
Ciro ve Sermayenin Artışı
9
16
13

Dördüncü
5
16
17
3

Büyümenin kendileri için ne anlam ifade ettiğini kendilerine verilen seçenekler çerçevesinde sıralaması
istenen katılımcıların birinci sırada en fazla markalaşmayı dördüncü sırada ise çalışan sayısı ve fiziksel
mekan gibi ölçütlerin yer aldığı görülmektedir. Ancak tablonun daha sağlıklı değerlendirilmesi için,
birinci tercihe 4, ikinci tercihe 3, üçüncü tercihe, 2 ve sonuncu tercihe 1 rakamı verilerek her bir tercihin
ağırlıklı toplamları alınmıştır (Nakip, 2006). Ağırlıklandırılmış sonuçlarına göre, markalaşma birinci,
ciro ve sermaye artışı ikinci, çalışan sayısı ve mekân büyüklüğü üçüncü, ürün ve hizmet çeşitliliği
dördüncü sırada yer aldığı görülmektedir.
Markalaşma:
25(4)+ 8(3)+ 3(2)+ 5(1) =135
Çeşitlilik:
3(4)+ 10(3)+12(2)+16(1) = 82
Çalışan sayısı/Mekân: 4(4)+ 7(3)+13(2)+ 17(1)= 90
Ciro ve sermaye artışı: 9(4)+16(3)+13(2)+3 (1)= 113
G.Yararları
Kendine Güven
Maddi Güç
Saygınlık
Bağımsızlık

Kendine güven:
Maddi güç:
Saygınlık:
Bağımsızlık:

Tablo 6. Girişimciliğin Kadın Girişimcilere Sağladığı Yararlar
Birinci
İkinci
Üçüncü
14
14
6
6
8
13
1
10
18
20
10
4

Dördüncü
7
14
12
7

14(4)+14(3)+6(2)+7(1)= 117 (İkinci sıra)
6(4)+8(3)+13(2)+14(1)= 88 (Üçüncü sıra)
1(4)+10(3)+18(2)+12(1)=82 (Dördüncü sıra)
20(4)+10(3)+4(2)+7(1)= 125 (Birinci sıra)

Tablo 6, Çanakkale’deki kadın girişimcilerin faaliyetleri nedeniyle ne gibi fayda sağladıklarını
göstermektedir. Tablonun hemen altında ise, ağırlıklandırılmış puanların sıralaması görülmektedir.
Ağırlıklandırılmış sıralamaya göre girişimciliğin kadınlara sağladığı en büyük yararın bağımsızlık,
diğerlerinin sırasıyla kendine güven, maddi güç ve saygınlık olduğu görülmektedir.
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4.3. Kadın Girişimcilerin Yaşadığı Sorunlar
Kadın girişimcilere ”işinizi kurarken karşılaştığınız temel sorunları sıralayınız şeklindeki soruya
verdikleri yanıt tablo 7’ de görülmektedir
Karşılaşılan Sorunlar
İş Fikri
Bilgi Yetersizliği
Bürokratik İşlemler
Sermaye Yetersizliği

İş fikri:
Bilgi yetersizliği:
Bürokratik işlemler:
Sermaye yetersizliği:

Tablo 7. Ankete Kadın Girişimcilerin Karşılaştığı Sorunlar
Birinci
İkinci
Üçüncü
6
8
5
6
11
20
16
12
8
13
10
8

Dördüncü
22
4
5
10

6(4)+8(3)+5(2)+22(1)=80
6(4)+11(3)+20(2)+4(1)=101
16(4)+12(3)+8(2)+10(1)=114
13(4)+10(3)+8(2)+10(1)=108

Ağırlıklandırılmış toplamlara göre kadın girişimcilerin önem derecesine göre karşılaştığı sorunların
sırasıyla sermaye yetersizliği, bürokratik işlemler, bilgi yetersizliği ve iş fikri olduğu söylenebilir.
Aşağıdaki tablo (Tablo 8), kadın girişimcilerin sermaye temini konusunda en çok yaşadıkları sıkıntıları
gösterir. Tabloya göre kadın girişimcilerin yarısına yakını (% 49,2), girişimcilere verilen desteklerden
zamanında haberdar olmama, % 22’si teminat gösterememe, % 17,5’proje konusunda yetersizlik
şeklinde sıralamışlardır (Tablo 8).
Tablo 8. Ankete Katılan Kadın Girişimcilerin Sermaye Temininde Yaşadığı Sıkıntılar
Sermaye Teminindeki Sıkıntılar
f
%
Teminat Gösterememe
14
22,2
Aile ve Yakın Çevreden Destek Görememe
7
11,1
Desteklerden Haberdar Olamama
31
49,2
Proje Hazırlamada Yetersizlik
11
17,5

Katılımcılara gösterdikleri faaliyetle ilişkin olarak yenilikleri takip edip edemedikleri ve eğitim eksikliği
duyup duymadıklarına yönelik cevapları Tablo 9’da görülmektedir.
Eğitim Eksikliği
Evet
Hayır
Kısmen

Tablo 9. Eğitim Eksikliği ve Yeniliklerin Takibi
f
%
Yenilik Takip
f
9
8
24

22,0
19,5
58,5

Evet
Kısmen
Hayır

%

29
11
1

70,7
26,8
2,4

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%70) yeniliklerini takip ettiğini ancak faaliyet alanlarıyla ilgili
konularda önemli düzeyde (%22) ya da kısmen (%58,5) eksikliklerini olduğunu belirtmişlerdir.
Yeniliklerin takip edildiği kaynaklar ve eğitim eksikliğinin hangi konularla ilgili olduğu tablo 10’da
görülmektedir.
Tablo 10. Yenilik Takip Kaynakları Ve İhtiyaç Duyulan Eğitim Konuları
Yenilik Takibi
f
%
İhtiyaç Duyulan Eğitim
Meslek Kuruluşları
20
19
Yönetim ve Planlama
Sosyal Medya
29
27,6
İnternet kullanımı
İnternet Kaynağı
32
30,5
Reklam ve Pazarlama
Basın-Medya
24
22,9
Finans ve yatırım
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f
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24
22
23

%
26,6
25,5
23,4
24,5
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Tabloya göre, katılımcıların verdikleri cevaplar, yenilikleri en fazla internet kaynaklarından ve sosyal
medyadan takip ettiklerini göstermektedir. Eğitime duyulan ihtiyaç ise neredeyse işletme temel
fonksiyonlarının tamamına eşit şekilde dağılmaktadır.
Anketin son bölümünde ticari faaliyetleri sırasında danışmanlıklara ihtiyaç duyup duymadıkları
sorulmuş, katılımcıların % 65’i danışmanlığa ihtiyaç duyduklarını ancak danışmanlık hizmetinden
yaralananların sayısın sadece % 25’de kaldığı belirlenmiştir. Kadın girişimcilerin danışmanlık hizmeti
alıp almamalarını etkileyen faktörleri aşağıdaki nedenlerle açıklamışlardır (Tablo 11).
Tablo 11. Danışmanlık Hizmeti Alımını Etkileyen Faktörler
Danışmanlık Hizmet Alımını Etkileyen Faktörler
f
Maliyet
18
Nitelikli Danışman Eksikliği
26
İşte Bilgiden Çok siyasi İlişkilerin Önemi
9
Diğer
7

%
30
43,3
15
11,7

Tablo, cevaplayacıların danışmanlık hizmetlerini alıp almama konusundaki en önemli nedenin kendi
sorunlarını çözebilecek düzeyde nitelikli danışman firmalarının olmadığı yönündeki inançlarını
göstermektedir. Bunu maliyet ve siyasi ilişkilerin yönetsel ve iş bilgisinden daha önemli olduğu
sorunları izlemektedir. Katılımcıların sadece % 7si bunların dışındaki faktörlerle karar verdiklerini
belirtmişlerdir.

5.TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu sonuç bize kadın girişimcilerin yarıdan fazlasının orta yaş grubunda yoğunlaştığını ve girişimcilik
fikrinin evlilik sonrası olduğunu göstermektedir. Ankete katılan kadın girişimcilerin %65,9 unun bir
lisans programını bitirmiş olduğu görülmektedir, bu durum eğitim seviyesi arttıkça kadın girişimcilerin
sayısı ve oranının arttığını göstermektedir. Ayrıca girişimcilerin sahip olduğu işlemelerin faaliyet yılının
düşük olması kurulan işletmelerin kısa ömürlü olduğunun göstergesi olabilir. Çalışan sayısın az olması
işletmelerin çoğunluğunun mikro işletme düzeyinde faaliyet gösterdiğini, bu da rekabetçi yapının
olmadığını işaret eder.
İşletmelerin çoğunluğunun ortaklık yapısının aile üyeleri ve akrabaların olması, mikro işletme yapısını
yansıtır niteliktedir. Genel olarak değerlendirildiğinde kadınların sorumluluğunu üstlendiği işletmelerin
yarısına yakınının kurucularının eş ve babalar olması, kadın girişimciliğinin göründüğünden daha az
olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Sermaye kaynağı açısından bakıldığında devlet teşvikleri ve banka
kredilerinden yararlananların az olması, proje yapma ve devlet destekleri konusunda yeteri kadar bilgi
sahibi olmamalarının bir işareti olabilir. Nitekim kadın girişimcilerin belirtiği en önemli sorunlar
sermaye temini olup, sermaye teminin edilememesinin önemli nedenleri arasında desteklerden haberdar
olmama ve proje hazırlama komsunda yetersizlikler sayılmıştır.
Bu konuyla ilişkin daha önce Türkiye çapında yapılan araştırma sonuçlarıyla karşılaştırıldığında
(Özyılmaz, 2016); kadın girişimcilerin demografik yapı ve işletmenin taşıdığı özellikler ve sorun olarak
algıladıkları konular açısından büyük bir benzerlik gösterdiği söylenebilir. Genel olarak
değerlendirildiğinde, kadın girişimcilerin eğitim seviyesinin yüksek olduğu, işletmelerin küçük ölçekli
ve aile işletmeleri olduğu, kurumsallaşma kültürünün oluşmadığı, sermaye yetersizliği ve faaliyetleriyle
ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları gibi sorunların ortak olduğu söylenebilir.
Bu noktada Çanakkale icra kurulunun, kuruluş amacına uygun olarak Çanakkale il ve ilçelerindeki
ticaret ve sanayi odalarıyla işbirliği içerisinde üyelerini destekleyebilir. Bunu yaparken, kadın
girişimciliğini desteklemek amacıyla kurulmuş olan ulusal dernekler (KAGİAD) ve uluslararası
düzeyde faaliyet gösteren Turkish Womans International Network (Turkish WIN) gibi kuruluşlarla
temaslarını sürdürerek kadın girişimcilerini güçlendirebilir. Hem diğer kuruluşlar hem de kendi
aralarındaki ilişkileri geliştirecek faaliyetlerin yapılması, kadınların işletmecileri daha rekabetçi yapıya
kavuştururken, girişimci kültürünün yaygınlaştırılmasını katkı sağlayacak stratejiler izleyebilir.
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Gerek kadın girişimcilerin desteklenmesi gerekse kadın özendirilmesi açısından yaşam boyu eğitim
kapsamında üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinde belirlenecek dönemlerde farklı gruplara farklı
eğitim programları düzenlenerek kadın girişimci adayları, girişimcilik konusunda cesaretlendirirken;
kadın girişimcilerin karşılaştıkları sorunlarının çözülmesinde önemli adımlar atılabilir. Yine kadın
girişimci kurulu, kadın girişimciler arasından seçilen kişilere mentörlük eğitimi vererek gerek bilgi ve
deneyimlerin aktarılması gerekse kadın girişimcilerin karşılaştığı sorunlara önemli katkılar sunabilir.
Özellikle son yıllarda devlet desteğinden yararlanma konusunda, gerekli olan İŞ-KUR, KOSGEB ve
Halk Eğitim Merkezlerinde çeşitli dönemlerde açılan girişimcilik kurslarının ne ölçüde etkili oldukları,
kursların hangi konularda yetersiz kaldıkları belirlenerek girişimcilik konusunda düzenlenen kursların
etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanabilir.
Son olarak girişimcilik ruhunun çok erken yaşlarda öğrenilmesi açısından, kadın girişimciler kurulunun
önderliğinde üniversitelerle işbirliği içerisinde ilk ve orta öğrenim kurumlarında konferans ve
eğitimlerin düzenlenmesi, girişimciliğin artırılması konusunda son derece yararlı sonuçlar doğurabilir.
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FİNANSAL PİYASALARDA İSTİHDAMIN GELECEĞİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON THE FUTURE OF EMPLOYMENT IN FINANCIAL
MARKETS
Ali BAYRAKDAROĞLU1

Ezgi KUYU2

Çağatay MİRGEN 3

ABSTRACT
Financial markets serving as an agency between economic units, are crucial to provide fund flow in
economies and operate financial system. Also, the positive contribution of financial development to the
national economy proves the importance of operating financial system healthily. Under favor of
developing technology, financial sector undergoes rapid changes and therefore, it affects employment
in the sector. Providing faster, better and easier financial service of FinTech ecosystem, which finance
and technology constitutes by bringing together, leads financial institutions to make investments and
collaborations in this area. In addition to this, considering that the young and dynamic population in our
country follows the technological developments closely, the increase in FinTech investments is expected
to provide significant support to the development of the financial sector. Therefore, the digitalized
system also induces the change in the profile of the personnel to be employed. The qualified manpower,
which is tried to be completed with the support of other sectors in the short term, is thought that it will
be possible to provide financial education by supporting such fields as software and sustaining financial
deepening in the long term.
Key Words: Employment, Financial Markets, FinTech.
ÖZET
Ekonomik birimler arasında aracılık işlevi gören finansal piyasalar, ekonomilerde fon akışının
sağlanabilmesi ve finansal sistemin işleyebilmesi adına önem taşımaktadır. Finansal gelişmenin, ülke
ekonomilerine olan olumlu katkısı da, finansal piyasaların sağlıklı şekilde işlemesinin önemini açıkça
ortaya koymaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde, finansal sektör hızlı bir değişime uğramakta ve
dolayısıyla sektördeki istihdamı da etkilemektedir. Finans ve teknolojinin bir araya gelerek oluşturduğu
FinTech ekosisteminin; daha hızlı, iyi ve kolay finansal hizmet sağlaması, finansal kurumları bu
alandaki yatırımlara ve işbirliklerine yönlendirmektedir. Buna ek olarak, ülkemizdeki genç ve dinamik
nüfusun teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi göz önüne alındığında, FinTech yatırımlarının
artmasının finansal sektörün gelişmesine önemli bir destek sağlayacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla
dijitalleşen sistem, istihdam edilecek personelin de profilinin değişmesine neden olmaktadır. Kısa
vadede, diğer sektörlerin de desteğiyle tamamlanmaya çalışılan nitelikli insan gücünün; uzun vadede,
finans eğitiminin yazılım gibi alanlarla desteklenerek verilmesi ve finansal derinleşmenin sürdürülmesi
gibi çalışmalarla sağlanmasının mümkün olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İstihdam, Finansal Piyasalar, FinTech.
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1. GİRİŞ
Finansal sistem, bir ekonomideki fon akışının gerçekleştirilmesini sağlayan birçok unsurun oluşturduğu
bir süreci kapsamaktadır. Bu süreçte en önemli nokta ise; tasarruf fazlası olan ekonomik birimler ile
tasarruf açığı olan ekonomik birimlerin bir araya getirilmesidir. Dolayısıyla finansal sistem, aslında bu
iki ekonomik birim arasında “aracılık” hizmeti sunmaktadır. Bu aracılık hizmetini sunan finansal sektör,
ulusal bir ekonomi için iktisadi kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul edilmektedir.
Türkiye’de finansal sektör yıllar itibarıyla önemli değişimler sergilemiştir. Buna göre, finansal sektör
tarafından sağlanan yurtiçi kredilerin GSYH’ye oranı son dönemlerde artış göstermiştir. Aynı dönemde
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, özel sektöre verilen kredilerin
GSYH’ye oranı 1990’lı yıllardan bu yana 13 kat artış sergilemiştir. Büyüyen reel sektör, finansal
verilerde de büyümeye neden olmuştur. Verilerin bu şekilde hızlı artış sağlaması istihdam noktasında
da önemli açıklara neden olmuş ve bu boşluklar doldurulmaya çalışılmıştır.
Türkiye’de bankacılık sektörüne göre daha geç oluşan sermaye piyasası, 1990’lı yılların istikrarsız
makroekonomik ortamı nedeniyle istenen gelişmeyi göstermemiş ve hatta altyapıdaki hukuki ve
ekonomik sorunlardan dolayı ciddi olumsuzluklar yaşamıştır. 2000’li yıllarda sağlanan makroekonomik
istikrar ve yapısal reformlar sayesinde iyileşme gösteren sermaye piyasalarında bahar havası uzun
sürmemiş, dünyada patlak veren 2008 krizi ve sonrasında yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin
etkisiyle yavaşlama eğilimine girmiş, bu durum finansal sektörde istihdamda daralmalar yaşanmasına
neden olmuştur.

2. FİNANSAL SİSTEM VE İŞLEYİŞİ
Bireyler ya da kurumlar elde ettikleri tüm geliri tüketmeyip tasarruf ederek, gelirinden daha fazla fona
ihtiyacı olan bireylere ya da kurumlarla karşılıklı menfaatleri doğrultusunda alışveriş içerisine girerler.
Bu alışveriş, finansal piyasaların ve finansal varlıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur (Aksoy ve
Tanrıöven, 2014: 2). Kısaca finansal piyasalar, fon açığı olan ve fon fazlası olan birimleri bir araya
getirerek, fonların tasarruf sahiplerinden tasarruf açığı olan birimlere yönlendirilmesini sağlamaktadır
(Soydemir ve Akyüz, 2016: 30). Dolayısıyla finansal piyasa, aslında bu iki ekonomik birim arasında
“aracılık” hizmeti sunmaktadır. Finansal aracılara örnek olarak; mevduat bankaları, yatırım bankaları
ve aracı kurumlar ile kurumsal yatırımcıları verilebilir. Finansal aracılar da yüksek getirili uzun dönemli
projelerin fonlanması, riskin dağıtılması gibi işlevleri sayesinde verimliliğin artmasına katkıda
bulunmaktadır ve literatürdeki birçok ampirik bulgu da finansal gelişmenin, gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin ekonomik performansı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu göstermektedir (Gross, 2001:
2; Kaya vd, 2013: 13).
Finansal sistem, fon arzında bulunanlar ile fon talebinde bulunanlar arasındaki fon akımını düzenleyen
kurumların, araçların ve kuralların meydana getirdiği bir sistemdir (Karabıyık ve Anbar, 2010: 2).
Finansal sistemin unsurları ve işleyişine ilişkin açıklama aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şekil 1. Finansal Sistemin Unsurları ve İşleyişi
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Fon
Tasarruf Açığı
Olan Birim

Finansal
Varlık

Fon
Finansal
Kurum

Finansal
Varlık

Tasarruf
Fazlası Olan
Birim

Kaynak: Gürsoy, 2014:28

Finansal piyasa türleri incelendiğinde farklı ayrımlar ortaya çıkmaktadır. Fonların vadesinin kısa veya
uzun olması durumunda para piyasası ve sermaye piyasası, örgütlenme düzeylerini ele alma durumunda
organize piyasalar ve organize olmayan piyasalar (Soydemir ve Akyüz, 2016: 32), piyasada işlem gören
finansal varlıkların ilk defa ihraç edilmesiyle birincil piyasalar, dolaşımda bulunan bu varlıkların alınıp
satıldığı piyasalar ikincil piyasalar olarak adlandırılmaktadır (Okka, 2015: 13). Varlıkların mevcut
değerlerini baz alarak işlemlerin gerçekleştirildiği piyasa günlük (spot) piyasayı oluştururken
gelecekteki fiyatını baz alarak bugün işlemin yapıldığı piyasa gelecek (future) piyasayı oluşturmaktadır.
(Aksoy ve Tanrıöven, 2014: 60).
Finansal piyasalar ve ekonomik performans arasındaki ilişki incelendiğinde (Soydemir & Akyüz, 2016:
54); finansal sistem, ticaret hacminin artmasını ve buna bağlı olarak ödemelerin daha hızlı ve güvenli
şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca yarattığı kaynak hareketliliğini sayesinde, tasarruf
sahiplerinin oluşturduğu fon fazlasının sadece bulunduğu bölgede değil, ihtiyaç olan tüm bölgelerde
kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Yatırımcıların, özellikle bireysel (küçük) yatırımcıların, firmalar
hakkında yeterince bilgi sahibi olamaması ve bilgi elde etmenin maliyetinin yüksek olması, buna ek
olarak işlem maliyetlerinin de yüksek olması gibi güçlükler finansal sistemin ürettiği ölçek ekonomisi
sayesinde en aza indirilebilmektedir. Küçük tasarruf sahipleriyle büyük miktarda finansmana ihtiyaç
duyan projelerin fon miktarı uyuşmazlığı sorunu, finansal sistemin sağladığı sermaye birikimi sayesinde
ortadan kalkmaktadır. Bireysel yatırımcıların tek başlarına fonlayamayacağı ve riskini üstlenemeyeceği
projeler, birçok küçük yatırımcının tasarruflarının birleştirilmesiyle finanse edilebilmektedir ve
dolayısıyla bu da ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktadır.
Finansal gelişme kavramı ise, bir ülkedeki finans piyasasında kullanılan araçların çeşitliliğinin artması
ve bu araçların daha yaygın olarak kullanılır hale gelmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Erim ve Türk,
2005: 23). Finansal gelişme, küresel ekonomilerde etkin sermaye tahsisi ve finansal aracılık için önem
taşımaktadır. Özellikle, gelişmekte olan sermaye piyasalarının gelişmesi açısından kritik derecede
önemlidir (Kim & Wu, 2008: 18). Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için gerekli olan fonların temin
edilebilmesi için, hem yurtiçi hem de yurtdışında biriken tasarruflara ihtiyaç duyulmaktadır.

3. FİNANS SEKTÖRÜNDE HİZMET VEREN KURULUŞLAR VE İSTİHDAM
Bankacılık sisteminde 2019 yıllı itibariyle 53 banka faaliyet göstermektedir. Mevduat bankaları sayısı
34, kalkınma ve yatırım bankaları sayısı 13, katılım bankaları sayısı 6'dır. BDDK 2018 Türk Bankacılık
Sektörü temel göstergeleri raporuna göre bankacılık sektörü aktif büyüklüğü Eylül 2018 döneminde bir
önceki çeyreğe göre %14,7 artarak 4.211 milyar TL olmuştur. Finans sektöründe hizmet veren
kuruluşlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
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Tablo 1. Finans Sektöründe Hizmet Veren Kuruluşlar
KURULUŞLAR
Bankalar
Mevduat Bankaları
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
Katılım Bankaları
TMSF Bünyesindeki Bankalar
Finansal Kiralama Şirketleri
Faktoring Şirketleri
Finansman Şirketleri
Finansal Holding Şirketleri
Varlık Yönetim Şirketleri
Elektronik Para Kuruluşları
Yabancı Bankaların Türkiye Temsilcilikleri
Bağımsız Denetim Kuruluşları
Finansal Denetim
Bilgi Sistemleri Denetimi
Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarında Denetim Yapmaya Yetkili Kuruluşlar
Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar
Yetkili Derecelendirme Kuruluşları
Birlikler ve Diğer Kuruluşlar
Toplam

Sayı
53
32
13
6
2
23
57
15
3
20
14
42
162
37
7
118
137
1
4
531

Kaynak: https://www.bddk.org.tr/Kuruluslar

Finans sektöründe toplamda 531 kuruluş faaliyet göstermektedir. Bankalar finans sektöründe hizmet
veren kuruluşların yaklaşık olarak %10’luk kısmını oluşturmasına rağmen bilanço büyüklüğünde en
büyük payın sahibidir. Türk finans sektörü bilanço büyüklükleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 2. Türk Finans Sektörü Bilanço Büyüklükleri
(Milyar TL)
Bankalar
Sigorta Reas. Emek. Şirketleri
Emeklilik Yatırım Fonları
Menkul Kıymet Yat. Fonları
Finansal Kiralama Şirketleri
Faktöring Şirketleri
Tüketici Finansman Şirketleri
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yat. Ortakları
Girişim Sermayesi Yat Ort.

2014
1.994,24
81,02
37,76
33,30
32,60
26,50
20,30
15,10
22,00
1,50

2015
2.357
98,43
47,97
37,19
40,63
26,67
27,22
15,31
21,28
1,33

2016
2.595,40
122,17
60,81
41,80
48,50
33,10
32,80
21,20
24,96
1,09

2017
3.257,84
152,32
77,70
54,21
58,12
43,71
39,11
23,06
26,92
2,59

2018
3.867,00
178,42
88,41
46,81
68,51
34,61
39,71
21,88
19,39
1,49

Kaynak: HMB, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor

Türkiye’de finans sektöründe bankalar bilanço büyüklüğü açısından %90,40’lık bir paya sahiptir. Buna
en yakın oran ise sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerine ait olmasına karşılık bankalara oranla çok
küçük bir paya sahiptirler. 2014-2017 yılları arasında genel eğilim bilanço büyüklüklerinin artışı
doğrultusunda olmasına rağmen 2018 yılında bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin
dışında bilanço büyüklüklerinde bir azalma söz konusudur.
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Tablo 3. Bankacılık Sektörü Şube ve Çalışan Sayıları* (2018 - 2019 Haziran)
Şube Çalışan
Şube Sayısı
Çalışan Sayısı
Sayısı Sayısı
2018
2019
2018
2019
Haziran Haziran Haziran Haziran
2018- 2019 Fark
Sektör Toplamı
Mevduat Bankaları
Kamu Sermayeli Bankalar
Özel Sermayeli Bankalar
Tas.Mevd.Sig. Fon.Devr. Bankalar
Yabancı Sermayeli Bankalar

10.536
10.483
3.715
4.014
2

Kalkınma ve Yatırım Bankaları

10.359 193.815 190.493
10.302 188.564 185.184
3.711 59.961 60.086
3.897 73.525 70.504
2
249
250

-177
-181
-4
-117
0

-3.322
-3.380
125
-3.021
1

2.752

2.692

54.829

54.344

-60

-485

53

57

5.251

5.309

4

58

Kaynak: TBB
*Katılım Bankaları dahil edilmemiştir.

Tablo 3’deki verilere göre bir yıl içinde banka şubeleri 177 ve çalışan sayıları 3.332 kişi azalmıştır.
Sektör incelendiğinde kamu sermayeli bankalar ile kalkınma ve yatırım bankları çalışan sayısında bir
artış meydana gelmiştir. Bununla birlikte şube sayısını artıran yalnızca kalkınma ve yatırım bankaları
olmuştur. Türkiye finans sektöründe bankalar bilanço büyüklüğü bakımından en büyük paya sahip
olmasına rağmen son bir yılda banka şube ve çalışanlarında bir azalma meydana gelmiştir.
Şekil 2. Bankalarda İstihdam Sayıları*

2011

2012

2014

2015

2016

200 056

187 745

2010

207 921

185 761

2009

206 573

180 957

2008

196 868

175 661

100 000

171 780

150 000

156 472

Çalışan Sayısı

200 000

206 151

Ücretle Çalışanların Yıllık Ortalama Sayısı

50 000
0
2007

2013

2017

Kaynak: TÜİK, Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri, Bankalarda İstihdam ve Temel Göstergeleri Verilerinden
düzenlenmiştir.
* Katılım Bankları dahil edilmemiştir.

30 Haziran 2019 tarihi itibariyle bankalarda toplam çalışan sayısı 190.493 kişidir. Yüksek öğretim
kurumlarını bitirmiş olan çalışanlarda kadın istihdam oranı daha yüksek iken sektör toplamda kadın
istihdamı yine daha fazladır. Yıllar bazında incelendiğine ise bankacılık sektöründe istihdam 2007-2010
yılları arasındaki on yıllık dönemde artmış fakat son yıllarda istihdamdaki artış eğilimi azalarak 2019
yılı itibariyle büyük bir istihdam kaybı olduğu görülmektedir (Tablo-4).
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Tablo 4. Eğitim Durumuna Göre Bankalarda Çalışanlar (30 Haziran 2019)
İlk Öğretim
Kurumlarını
Bitirmiş
Olanlar

Banka

Erkek

Kadın

801

192

Sektör Toplamı

Yüksek
Öğretim
Kurumlarını
Bitirmiş
Olanlar

Orta Öğretim
Kurumlarını
Bitirmiş
Olanlar

Yüksek Lisans
ve Doktora
Yapmış
Olanlar

Toplam

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Toplam

17.180

8.421

68.156

80.486

7.699

7.558

93.836

96.657

190.493

Kaynak: https://www.tbb.org.tr/modules/banka-bilgileri/banka_sube_bilgileri.asp

2019 yılı itibariyle faaliyet gösteren 6 adet katılım bankası bulunmaktadır. Katılım bankalarına ilişkin
istihdam sayıları aşağıdaki şekilde gösterilmektedir (Şekil-3).
Şekil 3. Katılım Bankalarında İstihdam Sayıları

6 000

11 695

11 805

13 063
14 654

14 776

16 630
13 231

12 632

11 364

10 352

13 344
9 514

8 855

11 293

8 332

6 864

8 675

8 000

10 521

10 000

12 260

12 000

14 657

14 000

16 310

16 000

17 067

18 000

2011

2012

2013

2014

2015

3 081

3 293

2010

2 849

2 992

2009

3 567

2 746

2008

3 836

2 438

2007

3 678

2 189

2 000

1 811

4 000

2016

2017

0
Ücretle Çalışanların Yıllık Ortalama Sayısı

Çalışan Kadın Sayısı

Çalışan Erkek Sayısı

Kaynak: TÜİK, Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri, Girişim büyüklük grubuna göre özel finans kurumları / katılım
bankalarında istihdam ve temel göstergeleri verilerinden düzenlenmiştir .

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, katılım bankacılığı 2018 yıl sonu rakamlarına göre 1.122 ye ulaşan
şube sayısı ile bankacılık sektörünün toplam şube ağı içinde %8’lik paya sahip olduğunu açıklamıştır.
Katılım bankaları bankacılık sektörü içinde önemli bir istihdam payına da sahiptir. 2018 yıl sonu
rakamlarına göre çalışan sayını 15.654 kişi seviyesine çıkarmıştır.
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BDDK gözetiminde 23 adet finansal kiralama şirketi, 57 adet Faktoring şirketi, 15 adet Finansman
şirketi ve 20 adet varlık yönetim şirketi faaliyetlerini sürdürmektedir. İlgili finansal kuruluşlara ait
istihdam sayıları aşağıdaki Şekil-4-5-6.’da gösterilmektedir.
Şekil 4. Finansal Kiralama Şirketlerinde İstihdam Sayıları
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2013

2014
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2015

2016

2017

Çalışan Erkek Sayısı

Kaynak: TÜİK, Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri, Girişim büyüklük grubuna göre finansal kiralama şirketlerinde
istihdam ve temel göstergeler verilerinden düzenlenmiştir.
Şekil 5. Faktoring Şirketlerinde İstihdam Sayıları

500

2 379
2 472

4 851
2 466
2 342

4 808
2 532
2 412

2 421
2 467

4 888
2 303
2 248

2 067
2 000

1 958
1 839

3 797
1 685
1 639

3 146

2 757
1 390
1 367

1 000

1 355
1 361

1 500

1 581
1 565

2 000

2 716

2 500

3 324

3 500

3 000

4 067

4 000

4 551

4 500

4 944

5 000

0
2007
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2011

Ücretle Çalışanların Yıllık Ortalama Sayısı

2012

2013

2014

Çalışan Kadın Sayısı

2015

2016

2017

Çalışan Erkek Sayısı

Kaynak: TÜİK, Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri, Girişim büyüklük grubuna göre faktoring şirketleri, varlık
yönetim şirketleri, menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarında istihdam ve temel
göstergeleri verilerinden düzenlenmiştir.
Şekil 6. Varlık Yönetim Şirketleri İstihdam Sayıları
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2013

2014

980
595

1 045
460
585

2012

898
537

737
466
271

2011

1 435

495
310
185

2010

1 371

345
215
130

2009

858
513

219
138
81

600

106
76
30

1 100

1 575

1 600

100
-

400

Ücretle Çalışanların Yıllık Ortalama Sayısı

2015

Çalışan Kadın Sayısı

2016

2017

Çalışan Erkek Sayısı

Kaynak: TÜİK, Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri, Girişim büyüklük grubuna göre faktoring şirketleri, varlık
yönetim şirketleri, menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarında istihdam ve temel
göstergeleri verilerinden düzenlenmiştir.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinin 2018 yıl
sonu verilerine göre FKB’nin temsil ettiği üç sektörün aktif toplamı 143 milyar TL, öz kaynak
büyüklüğünü 21 milyar TL’ye, net kârını 2,7 milyar TL, Müşteri sayısını 4,7 milyona yükseltmiştir.
2017 yılı itibariyle finansal kiralama şirketlerinde toplam çalışan sayısı 1498 kişi, factoring şirketlerinde
4851ve varlık yönetim şirketlerinde ise 1575 kişi bulunmaktadır. Ayrıca varlık yönetim şirketlerinde
kadın çalışan sayısı erkek çalışan sayısına göre çok daha fazladır. Genel olarak son dört yılda (20142017) finansal kiralama ve factoring şirketlerinde istihdam edilen personel sayısı sabitken, aynı
dönemde varlık yönetim şirketlerinde ise yıllar itibariyle personel istihdamında sürekli bir artış
gözlenmektedir.
Türk sigortacılık sektöründe ise 2018 sonu itibarıyla toplamda 62 şirket bulunurken, bunların 39’u hayat
dışı şirketlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, sektörde 23 tane de hayat ve emeklilik şirketi ve 3 tane
de reasürans şirketi bulunmaktadır. Sigorta ve emeklilik şirketlerinin ise 2017 sonu itibarıyla 44’ünde
uluslararası grupların payı bulunurken, söz konusu yabancı yatırımcılar, 40 şirketin hakim ortağı
konumunda faaliyet yürütmektedir (KPMG, 2019: 10). Şekil-7, sigorta şirketlerindeki istihdam edilen
personel sayılarını göstermektedir.
Şekil 7. Sigorta Şirketlerinde İstihdam Sayıları*

15 000
10 000
5 000

14 387
7 682
6 705
15 520
8 408
7 112
15 815
8 744
7 071
15 875
8 722
7 153
16 611
9 154
7 457
17 473
9 668
7 805
18 400
10 056
8 344
19 191
10 695
8 496
19 666
11 039
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Kaynak: TÜİK, Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri, Girişim büyüklük grubuna göre sigorta şirketlerinde istihdam
ve temel göstergeleri verilerinden düzenlenmiştir.
* Hayat sigortası, Hayat sigortası dışındaki sigortalar, Reasürans Şirketleri çalışanlarını kapsamaktadır.

2018 yılı sonunda ülkemizde sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinde faaliyet gösteren 62 sigorta,
reasürans ve emeklilik şirketinde toplam 20.097 kişi istihdam edilmektedir. Diğer yandan, sigortacılık
faaliyetine aracılık etmek üzere kurulan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde tutulan
Levha’ya kayıt yaptırmış acente sayısı 15.782, bireysel emeklilik sisteminde aracılık yapmak üzere
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EGM’ye kayıtlı satışa yetkili bireysel emeklilik aracısı sayısı ise 48.039’dur. Yıl sonu itibarıyla mevcut
142 adet brokerin 88’i sigorta ve reasürans, 48’i sadece sigorta, 6’sı ise sadece reasürans alanında ruhsat
sahibidir. Sektörde mevcut 1.243 adet gerçek kişi sigorta eksperinden 435 adedi tek başına, 808 adedi
ise bir tüzel kişi sigorta eksperi nezdinde çalışmaktadır. Sektörde ayrıca 3,260 adet tarım eksperi
bulunmaktadır. Aktüerler siciline kayıtlı 149 aktüerden Şirketlerle anlaşmalı olarak faaliyet gösteren
aktüer sayısı ise 40’dır. (Sigortacılık ve BES Faaliyet Raporu, 2018: 16).
Görüldüğü üzere sigortacılık sektörü büyük bir istihdam alanı yaratmaktadır. Sektörde istihdam yıllar
içinde istihdam oranını artırarak devam etmektedir. Kadın istihdamı erkeklere oranla daha fazladır.
BDDK, SPK ve TSPB verilerine göre Borsa İstanbul dışında, ülkemizde finansal sektörlerin aktif
toplamı 2018 yılında %17 oranında artarak 4,28 trilyon TL’ye ulaşmıştır. Bankacılık sektörü ülkemiz
finansal piyasalarında en büyük paya sahiptir. 2018 yılında bankacılık sektörünün aktif toplamı %18,7
oranında artmıştır. Buna karşılık, emeklilik yatırım fonlarındaki %13,8’lik artışın da etkisiyle sigorta,
reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktifleri %17,1 oranında yükselmiş ve 178,42 milyar TL’ye
ulaşmıştır. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin toplam finansal piyasalar içindeki payı 2018 yılı
sonunda %4,17 olarak gerçekleşmiştir. Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinin finansal sektörler
içindeki payı halen düşük olmakla birlikte, aktif büyüklüğü açısından Bankacılık sektörünün ardından
ikinci sırada yer almaktadır.
TÜİK’in hazırlamış olduğu en güncel mali aracı kuruluş istatistikleri 2017 verilerine göre Türkiye’de
Finansal faaliyet hizmetleri, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler, sigorta,
reasürans ve emeklilik fonları kapsamında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 148 bin
627, erkek personel sayısı 157 bin 711 olarak gerçekleştiği belirtilmiştir. Ücretli kadın çalışan oranı
%48,5, ücretli erkek çalışan oranı ise %51,5’dir. Toplamda 306,338 kişiye istihdam imkanı
sağlamaktadır.
Şekil 8, Tüketici finansman şirketleri, tarım kredi kooperatiflerinde istihdam sayılarını, Şekil 9. Menkul
kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarında istihdam sayılarını, Şekil 10. Menkul
değerler, vadeli işlemler aracılık şirketleri istihdam sayılarını ve Şekil 11 ise Döviz bürolarında istihdam
sayılarını göstermektedir. 2009 yılında tüketici finansman şirketleri, tarım kredi kooperatiflerinde
istihdam edilen personel sayısı %11 azalarak 5612 kişi olmuştur. Dolayısıyla bu sektörlerde çalışan
persoenl sayısının azalması bu sektörlere olan talebin azalmasından kaynaklanmaktadır. Bu sektörde
çalışanların çoğu erkeklerdir. Menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarında
istihdam sayılarında bakıldığında 2011 yılından sonra artışların gözlemlendiği görülmektedir. Bu
finansal sektörde de erkek egemenliği bulunmaktadır. 2016 yılına kadar istihdam edilen perosnel
sayısında sürekli artış yaşanan menkul değerler, vadeli işlemler aracılık şirketleri sektöründe 2017
yılında ciddi oranda daralmalar yaşanmıştır. Son olarak analiz dönemlerinde döviz bürolarında çalışan
sayılarında önemli değişiklikler yaşanmamıştır.
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Kaynak: TÜİK, Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri, Girişim büyüklük grubuna göre tüketici finansman şirketleri,
tarım kredi kooperatiflerinde istihdam ve temel göstergeler verilerinden düzenlenmiştir.
Şekil 9. Menkul Kıymet, Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarında İstihdam Sayıları
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Kaynak: TÜİK, Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri, Girişim büyüklük grubuna göre faktoring şirketleri, varlık
yönetim şirketleri, menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarında istihdam ve temel
göstergeleri verilerinden düzenlenmiştir.
Şekil 10. Menkul Değerler, Vadeli İşlemler Aracılık Şirketleri İstihdam Sayıları

2017

Çalışan Erkek Sayısı

Kaynak: TÜİK, Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri, Girişim büyüklük grubuna göre menkul değerler, vadeli işlemler
aracılık şirketleri ve döviz bürolarında istihdam ve temel göstergeleri verilerinden düzenlenmiştir.
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Şekil 11. Döviz Bürolarında İstihdam Sayıları
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Kaynak: TÜİK, Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri, Girişim büyüklük grubuna göre menkul değerler, vadeli işlemler
aracılık şirketleri ve döviz bürolarında istihdam ve temel göstergeleri verilerinden düzenlenmiştir.

Yükseköğretim bilgi yönetim sistemi, 2017-2018 öğretim yılı yükseköğretim istatistikleri verilerinden
düzenlenen, finansal piyasalarda çalışabilecek potansiyel olarak ilgili bölümlerin vermiş olduğu mezun
sayıları ise aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.
Tablo 5. Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasına Göre Önlisans Düzeyindeki Mezun Sayıları, 2017-2018
E
K
T
Önlisans Düzeyindeki Mezun Toplamı
148339 168126 316465
Doğa Bilimleri, Matematik ve İstatistik
366
224
590
İş ve Yönetim
34813
48009
82822
Çalışma Becerileri
602
36
638
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık
4022
7222
11244
Muhasebe ve Vergi
4224
5811
10035
Pazarlama ve Reklamcılık
4136
4963
9099
Sekreterlik ve Büro İşleri
5411
11819
17230
Toptan ve Perakende Satış
3511
3300
6811
Yönetim ve İdare
12907
14858
27765
Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/
Tablo 6. Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasına Göre Lisans Düzeyindeki Mezun Sayıları, 2017-2018
E
K
T
Lisans Düzeyindeki Mezun Toplamı
215586 239409 454995
Matematik ve İstatistik
1739
3022
4761
İstatistik
441
603
1044
Matematik
1298
2419
3717
İş ve Yönetim
60365
44847 105212
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık
5441
7019
12460
Muhasebe ve Vergi
211
222
433
Pazarlama ve Reklamcılık
1905
2224
4129
Toptan ve Perakende Satış
1175
1012
2187
Yönetim ve İdare
51633
34370
86003
Sosyal ve Davranış Bilimleri
19211
18812
38023
Ekonomi
9735
10817
20552
Siyaset Bilimi ve Yurttaşlık
9476
7995
17471
Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/
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Tablo 7. Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasına Göre Lisansüstü Mezun Sayıları, 2017-2018
Doktora
Toplam / Total
Yüksek Lisans
E
K
T
E
K
T
E
K
T
Toplam
37788 29279 67067
3897 3435 7332
41685 32714 74399
Matematik ve İstatistik
354
443
797
108 117 225
462
560 1022
İstatistik
67
105
172
21
27
48
88
132
220
Matematik
287
338
625
87
90 177
374
428
802
İş ve Yönetim
14152 9197 23349
522 344 866
14674 9541 24215
Çalışma Becerileri
5
7
12
5
7
12
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık
1210
718 1928
65
28
93
1275
746 2021
Muhasebe ve Vergi
931
603 1534
33
19
52
964
622 1586
Pazarlama ve Reklamcılık
773
893 1666
24
38
62
797
931 1728
Toptan ve Perakende Satış
403
179
582
3
3
406
179
585
Yönetim ve İdare
10830 6797 17627
397 259 656
11227 7056 18283
Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/

Finansal piyasalarda çalışabilecek önlisans, lisans ve lisansüstü yeni mezun sayıları incelendiğinde
önlisans 316.465 kişi, lisans 454995 kişi, lisansüstü 74399 kişi ile toplamda 845,859 kişi olduğu
görülmektedir.
Teknolojik gelişmeler ile birlikte finansal sektörde bu gelişmelerden etkilenerek mevcut istihdamı ve
istihdamın geleceğini de etkilemektedir. Finansal piyasaları teknolojik olarak ilgilendiren FinTech
alanındaki gelişmeler finansal sektörde mevcut istihdam seviyesinin korunması zorlaştırmaktadır.
FinTech en genel tanımıyla finansal hizmetlerin daha iyi, daha hızlı ve daha kolay verilmesi amacıyla
finans ve teknolojinin bir araya gelmesidir (Deloitte, 2017: 4). Geniş anlamda, FinTech finans ve
teknolojiyi entegre eden yeni bir pazar olarak görülmektedir (Arner, Barberis, & Buckley, 2015: 4) ve
geleneksel finansal yapıların yerini teknoloji tabanlı süreçlerin almasını ifade etmektedir (Hochstein,
2015). Son yıllarda internet kullanımının artışı ve mobil uygulamalardaki hızlı artış FinTech alanındaki
çalışmaların ve rekabetin artmasına neden olmuştur. 2017 yılında Uluslararası Para Fonu (IMF)
tarafından yayınlanan rapora göre; küresel çapta FinTech şirketlerine yapılan yatırım, 2010 yılından
2016 yılına kadar 9 milyar dolardan 25 milyar dolara yükselmiştir (IMF, 2017). Gün geçtikçe büyüyen
ve artan oranda yatırım alan FinTech ekosistemi, Türkiye’deki girişim sermayesi ve melek
yatırımcılarından, 2012-2016 yılları arasında 53,2 milyon dolar yatırım almıştır ve yılda ortalama %14
oranında büyümektedir (Deloitte, 2017). Türkiye’nin genç-dinamik nüfusu ve mobil uygulamaları
kullanma oranı düşünüldüğünde de ülkemizde FinTech alanının büyüme potansiyeli taşıdığı
anlaşılmaktadır.
FinTech finansal hizmetler sektörü içerisinde, özellikle bankacılık işlemlerinde birçok kullanım alanına
sahiptir. Bankaların, FinTech şirketleri ile işbirliği içerisinde olması, bankalara yeni fırsatlar yaratmaları
konusunda yardımcı olmaktadır (Romānova & Kudinska, 2016: 33). Dijital cüzdan uygulamaları,
ödeme takibi, para transferi, internet üzerinden yapılan alışveriş işlemleri ve daha birçok alanda
kullanılmaktadır, ayrıca gelişime açık ve artan oranlarda yatırım çekmeye de devam etmektedir
(Deloitte, 2017: 6).
Bilindiği üzere finansal hizmetlerin teknoloji ile bir araya gelmesi, finansal piyasalardaki istihdam
konusunu da etkilemektedir. Finansal sektör içerisinde yer alan bankacılık faaliyetlerinin, teknolojinin
de gelişmesiyle internet bankacılığına ve mobil uygulamalara doğru kayması buna örnek gösterilebilir.
Müşteri ile iletişimin çağrı merkezleri aracılığıyla sağlanabilmesi imkânı, bankacılık işlemlerinin şubeye
gitmeden rahatlıkla yapılabilmesi gibi olanaklar, banka şube sayılarında ve dolayısıyla şubelerde çalışan
personel sayısında düşüşe neden olurken; finansal sektörde çalışacak personel profilinin değişmesine de
neden olmaktadır. Dijitalleşmeye geçilmesiyle beraber finansal sektörde çalışmak isteyenlerin yalnızca
finans altyapısı olan çalışanlar yeterli olmayıp, aynı zamanda yazılım ve mobil uygulama geliştiricileri,
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siber güvenlik profesyonelleri ve büyük veri analistleri gibi IT profesyonellerine yönelik istihdam
arayışları artacaktır (michaelpage.com.tr, 2016).
Fintech şirketleri istihdam imkaları ile değerlendirildiğinde yeni oluşan bir sektör olması ve sektördeki
şirketlerin çoğunluğunun henüz girişim düzeyinde olması nedeniyle nitelikli insan kaynağı bulmak
FinTech şirketleri için önemli bir zorluk olarak değerlendirilmektedir. Sektörde bulunan insan
kaynağının ihtiyacı karşılamadığı ve bu sebeple bankacılık dışı sektörlerden de insan gücü çekmek için
çalışmaların yapıldığı ortak bir görüş olarak yer almıştır. Fakat bankalar, kariyer ve maaş olanakları ile
zaman zaman FinTech şirketlerine göre daha cazip imkanlar sunmaktadır. İnsan kaynağı arayışı daha
çok üniversitelere, yurt dışına ve diğer FinTech firmalarına odaklanmış durumdadır (EY: 2018, 21).

4. SONUÇ
Finansal piyasaları ve bu piyasalardaki aktörleri içinde barındıran finansal sektör giderek reel ekonomi
ile olan ilişkileri açısından önem kazanmaktadır. Son dönemde literatürde ekonomide yaşanan
değişimlerin finansal piyasaları ürün, kalite, çeşitlilik vb. açısından geliştirdiği ve finansal piyasaların
da ekonomiye kaynak yaratma fonksiyonu ile desteklediği kabul edilmektedir. Gelişen ekonomilerde
finansal piyasaların kaynak yaratmadaki önemi dikkate alındığında finansal piyasaların ürün, değişim,
gelişim, etik, çalışan kalitesi, hukuki altyapı, istihdam vb. konuların öncelikli olarak ele alınması
gerekmektedir. Finansal piyasalardaki istihdam yapısı piyasaların geleceğini ve ekonomik kalkınmayı
etkileyeceği açıktır.
Finans sektöründe istihdamın artırılmasında iki önemli yol bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; finansal
sisteme giren fon miktarının doğrudan artırılarak sektörün etkin ve verimli çalışması, ikincisi ise
sektörde oluşturulan fonlara talep yaratılmasıdır. Dolayısıyla finansal derinleşmenin ve etkinliğin
artması, hem sektörün büyümesine hem de sektörde istihdamın artmasına katkı yapabilecektir.
Teknolojik gelişmeler, özellikle FinTech alanında yaşanan değişimler sayesinde, finansal sektörde
mevcut istihdam seviyesinin korunması zorlaştırmaktadır. Ancak yeni kuşakların, özellikle Z kuşağı
gibi neslin, teknolojiyi kullanma davranışındaki farklılık yeni fırsatları da beraberinde getirmektedir.
Sektörde istihdamın artırılmasının; finansal derinleşmenin sürdürülmesine, finans eğitiminin kalitesine,
İstanbul Finans Merkezi Projesinin tamamlanmasına, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile iş ve meslek
tanımlamasının yapılmasına bağlı olacağı düşünülmektedir.
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SMES
AS A KEY CONUCTOR OF THE PRIVATE ECONOMIC SECTOR IN
ALGERIA: REVIEW OF CURRENT SITUATION
Narimane DRIS1

Hind OUGUENOUNE2

ABSTRACT
This research paper aims at shedding the light on the SMEs in Algeria as a key conductor of the Algerian
economy which has a great potential to create an added value to the economy and efficiently contribute
in the economic and social development. To achieve the research objective, the present research paper
analyses the actual situation of SMEs in Algeria.
Based on the description and the analysis of the SMEs’ actual situation in Algeria, the researchers made
a modest attempt to give a clear image about this critical sector.
Keywords:SMBs (small and medium businesses), Algerian economy, Algeria.

1.

INTRODUCTION

Small and Medium Businesses (SMBs) become a key component of the industrial textile, and an active
actor of the whole economic sectors, due to the important role they play regarding the economy’s
strength and sustainability.
In the Algerian context, More than 95% of private companies or SMBs that enrich the economic
landscape are mainly family-owned businesses, as a result of the Algerian economic transition from the
public sector-oriented economy into the private sector-oriented economy in the early of 1990s, In
addition the Algerian government has established a multiple programs and plans supported by the
creation of different promotion agencies, in order to provide the necessary requirements that ensure a
successful economic transition and support the creation of new small and medium businesses (SMBs)
as a priority to reduce the unemployment rate, modernize the local production, diversify the economic
activities, and improve the economic growth.
Algeria has established a multiple programs, plans and policies in order to support the private sector
where they created different agencies to support the creation of new businesses for both private and
public.
In addition, the obtained result from the government’s choice to encourage the creation of new
businesses in private sector such as SMBs (small and medium businesses) and SMEs by arranging a
huge amount of financial resources still modest according to their contribution at the improvement of
the Algerian economy.

1Ph.D in Business Management Department, University of Ferhat Abbas Setif 1, Setif, Algeria. Email: narimane_univsetif@yahoo.com
2 Conference Professor in Business Management, University of Mohamed Ben Ahmed Oran 2, Oran, Algeria. Email: hindouguenoune@gmail.com

506

IV.INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 OCTOBER 2019/ MUĞLA / TURKEY

Considering SMBs as the main pillars of the Algerian economy, has created a different problematic
about their success and continuity in the presence of different obstacles especially the financing one,
which limit their potential role at improving the economic situation; and their capability to compete in
an opened market whatever is domestic or foreign. This leads to research main questions:
What is the current situation of the SMEs in Algeria? And what are the main promotion facilities
provided by the Algerian government in order to solve their difficulties?

2. SMALL AND MEDIUM ENTREPRISES IN ALGERIA
Small and medium enterprises are considered to be as a key tool for social and economic development
in both developed and under development countries, according to their potential capability to create a
real added value to economy, increase the local production capabilities, increase exports, as well as
decrease the unemployment and poorness rates.

2.1 SMES’ DEFINITION AND SPECIFITIES
Small and medium enterprise is defined according to the Algerian law n° 17-01 which is published in
the official journal of Algerian republic regardless its status as:
“A production enterprise of goods and services which employs between 1 to 250 workers, with an
annual revenue of four (04) billion Algerian dinars, and an annual balance sheet that does not exceed
one (01) billion Algerian dinars, in which respects the independence criteria” 3.
Based on the above definition the same law article explains the main components of the SMEs definition,
which are described by the following criteria:
- Employed people: corresponding to the number of workers recruited for full time during one year
excepting partial and seasonal working times;
- Annual revenue: corresponding to last exercised year for 12 months;
- Independency: the enterprise must hold more than 75% of the capital while enterprise which
their capital are hold by other business with more than 25% do not classified as SMEs.
The adopted definition of SMEs by the Algerian legislator is compatible to the one adopted by the EU’s
definition which was published in the official journal of European community in 1996, where SMEs
were defined as4:
“The enterprise which is financially independent, it employs less than 250 workers with revenue that
does not exceed 40 million Euros”.
Through several definitions describes SMEs differently, agreement among legislators and economists
about the most used criterion of SMEs’ definition which include the number of employed people, the
amount of annual revenue and balance sheet, and the respect of independence criteria.
Accordingly, SMEs are commonly known as small sized production units with a higher potential
capability of job creation and economic development.

Définition de PME, Loi n° 17-01, 10 janvier 2017, Journal Officiel de la République Algérienne, N° 02, p5.
Olivier Torres, LES PME, DOMINIS Flammarion, Paris, (sans mentionner la date), p 04.

3
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The Algerian SME also has a number of related features particular to its development context (transition
from a command economy to a market economy) as follows5:
- SMEs are family organizations and are not inclined to the opening of their capital;
- Their activities are intended for the local and national level;
- They focus on the niche market neglected by the public sector which puts them in a monopoly situation.

3.
THE ACTUAL SITUATION OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN
ALGERIA
Algerian small and medium enterprises are considered to be one of the most critical factors of production
and wealth creation regarding to their big share from the whole economy texture and to the waited and
the potential role they have to play in order to improve the economic and social development.
The emergence of small and medium enterprises in Algeria is a phenomenon which was resulted because
of a certain factors which are related to the economic change and to the social change in the recent years.
Since the Algerian economic reconstruction in the beginning of 1990, the private initiatives to create
enterprises were strongly encouraged. Where Algeria have encouraged the private investments in
different economic sectors rather than the focus on the hydrocarbon export revenues as main source to
finance the public treasury in order to meet the developing needs of society and to reduce the foreign
imports.As a result, of the market economy-orientation of the Algerian economy in Algeria, the SMEs
have well positioning their self in the market.
SMEs in Algeria could be classified into three types, as examples the research presents some of the pilot
SMEs which have succeeded in the succession transmission to new generation and have proved their
success in the implementation of governance practices;
In order to give a clear image on small private SMEs in Algeria, in this section, the present research
analyzes the available latest data of small and medium businesses in Algeria which would lead indirectly
to analyze the situation of SMBs in Algeria.
Table (01)
The distribution the global population of small and medium businesses in Algeria by the
end of 2018
SMBs

Number

Percentage

1 092 908
99,98
private
262
0,02
public
1 093 170
Total
100٪
Source: Bulletin d’information Statistique de la PME: Données du Premier Trimestre
2018, n˚ 33, Novembre 2018 Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes
Economiques et des Statistiques Ministère du Développement Industriel et de la Promotion de
l’Investissement, Algérie, p 06.

According to the official data report published by the ministry of industry, more than 95% of the
businesses in Algeria are mainly SMEs in form of micro, small and medium businesses as it is shown
in the following table:
Malika Amghar, de la question de gouvernance des pme: entre spécificités et facteurs d’entraves en Algérie of SME
gouvernance, Journal des études financières, comptables gestion, N°07, Juin 2017, p 20.
5
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Table (02)
The distribution the global population of small and medium businesses in Algeria according to
the size criteria by the year of 2018
SMBs

Number

Percentage

Micro enterprise
Small enterprise
Medium enterprise
Total

1 068 027
21 863
3 280
1 093 170

97.70
2.00
0.30
100٪

Source: Bulletin d’information Statistique de la PME: Données du Premier Trimestre
2018, n˚ 33, Novembre 2018 Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes
Economiques et des Statistiques Ministère du Développement Industriel et de la Promotion de
l’Investissement, Algérie, p 08.

The following graph shows the distribution the global population of small and medium businesses by
the year of 2018.
Figure (01)
120,00%
100,00%
80,00%
Micro Business

60,00%

Small Business2

40,00%

Medium Business

20,00%
0,00%
SMBs Population

Source: by researchers depending on data of the table above.
The graph indicates that the micro business represents the highest rate of businesses from the whole
population of SMBs in Algeria, which indicates the crucial economic importance that is given to the
SMEs sector in the Algerian economy.
Table (03)
The contribution of SMBs to the creation of new jobs by the year of 2018
Number

Rate

Private SMBs
1 575 003
58.54
Employees
2 668 173
40.63
Employers
Public SMBs
22 073
0.82
Employment
2 690 246
100
Total
Source: Bulletin d’information Statistique de la PME: Données du Premier Trimestre 2018, n˚
33, Novembre 2018 Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des
Statistiques Ministère du Développement Industriel et de la Promotion de l’Investissement, Algérie, p
13.
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According to official data, more than 98% of the new jobs were created by SMBs as it is shown the
following graph.
Figure (02)
The SMBs contribution in employment by the end of 2018
Created Job

Private SMBs
Public SMBs

The source: by researchers depending on data of the table above.
From the reported data in the graph above, it appears that the SMBs as well as private SMEs in Algeria
are the pilot of the new job creation, which States that this results confirm previous evidence of the
potential role that should be played by the SMEs.
the Algerian government has established a multiple programs and plans supported by the creation of
different promotion agencies, in order to provide the necessary requirements that ensure a successful
economic transition and support the creation of new small and medium businesses (SMBs) as a priority
to reduce the unemployment rate, modernize the local production, diversify the economic activities, and
improve the economic growth.
The following tables represent the contribution of the governmental promotion agencies at supporting
the creation of new businesses in form of SMEs.
Table (04)
The distribution of granted loans by ANGEM according to the funding types by June 2019
Loans Number

Rate ٪

Purchase of raw materials
Triangular funding (ANGEM-BANKENTREPEUNEUR)

804 254 254

90.45

84 894

9.55

Total

889 148

100

Source: Official website of the national agency ANGEM: www.angem.dz

From the data showed in the table above, it appears that the promotion agency (ANGEM) created
by the Algerian government plays a critical role at supporting the creation of new SMBs.
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Table (05)
The classification of given loans by ANGEM according to the entrepreneur’s gender for June
2019
Gender
Number of given loans
563 675
women
325 473
men
889 148
Total
Source: Official website of the national agency ANGEM: www.angem.dz

Rate
63.39
36.61
100

From the data showed in the table above, I appears that women had given the highest share of the
financed new SMBs by ANGEM(the national agency of managing the micro-loan) according to the
number of the granted loans comparing with man as it is represented by the following figure:
Figure (03)
The distribution of granted loans by ANGEM according to the entrepreneur’s
gender by June 2019

The grantedloans by ANGEM

women
man

Source: by researchers depending on data of the table above.
In addition, The following table represents the contribution of the governmental promotion agency
(ANSEJ) at supporting the creation of SMEs by both men and women.
Table (06)
The distribution of granted loans by ANSEJ according to the entrepreneurs’ gender by 2018
Number

Rate ٪

women

38 307

10.23

Men

335 018

89.49

total

374 325

100

Source: Bulletin d’information Statistique de la PME: Données du Premier Trimestre
2018, n˚ 33, Novembre 2018 Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes
Economiques et des Statistiques Ministère du Développement Industriel et de la Promotion de
l’Investissement, Algérie, p 28-29.

The data showed in the table above, the promotion agency ANSEJ (the national agency of the young
support) give the facilities for both men and women
to create new SMBs by providing them the necessary funding. This could be clarifying by the following
figure:
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Figure (04)
The distribution of financed projects by ANSEJ according to the entrepreneur’s gender for the year of 2018

Funded SMEs by ANSEJ

woman

man

Source: by researchers depending on data of the table above.
Table (07)
The classification of financed projects by CNAC according
to the entrepreneur’s gender for the year of 2018
Gender

Number of financed
projects

Total funding amount (million AD)

SMEs

1437

471 591.51

Total

1437

471 591.51

Source: Bulletin d’information Statistique de la PME: Données du Premier Trimestre 2018, n˚ 33,
Novembre 2013, Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des Statistiques
Ministère du Développement Industriel et de la Promotion de l’Investissement, Algérie, p 30.

From the data showed in the table above, we find that women benefited from the projects financed by
CNAC(the national fund for assurance on unemployment) has positively participated at the creation of
new SMBs which were resulted in the creation of 1437 new business, as it is representing is the
following figure:
Figure (05)
The distribution of given loans by CNAC according to the entrepreneur’s
gender for the year of 2018
80000
60000
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40000

man

20000
0
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Source: by researchers depending on data of the table above.
comparing the number of projects created SMBs by the promotion institutions woman and men in
Algeria according to three institution’s data (ANSEJ, ANGEM, CNAC), we conclude that women
entrepreneurship got a big share of projects financed by ANGEM rather than ANSEJ and CNAC this
results could be explain by the nature of loans which are given by this agency because this loans are
prioritized to finance the artisanal activities and micro-projects which attract the majority of women
from different society parts, especially those who are from rural regions and women who aren’t
graduated and also women without jobs and usually they prefer to create their own projects, and at the
same time they choose to keep their presence at home.

4. SMBS CONTRIBUTION TO THE FOREIGN COMMERCE
Small and medium businesses, these businesses are considered to be the main pillars of the Algerian
economy, which create different, problematic about their potential role at improving the economy
situation; and the challenges they witness in the business world.
Table (08)
The evolution of SMEs’ importation and exportation (million $) by the year of 2018
June
2017

December
2017

June
2018

Importation

22 986

45 957

22 784

Evolution rate

-

99.93%

-50.42%

Exportation

18 141

Evolution rate

34 763

19 828

91.63%

-42.96%

Source:
-

-

Bulletin d’information Statistique de la PME: Données du Premier Trimestre
2018, n˚ 32, Juin 2018 Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes
Economiques et des Statistiques Ministère du Développement Industriel et de la
Promotion de l’Investissement, Algérie, p 06.
Bulletin d’information Statistique de la PME: Données du Premier Trimestre
2018, n˚ 33, Novembre 2018 Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes
Economiques et des Statistiques Ministère du Développement Industriel et de la
Promotion de l’Investissement, Algérie, p 06.
The following figure represents the evolution of importation and exportation by SMBs.
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Figure (06)
The evolution of SMEs’ importation and exportation
100 000,00
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60 000,00
40 000,00
20 000,00
-

exportation
Importation

Source: by researchers depending on data of the table above.
SMEs plays a critical and limited role in the Algerian economy with a great potential to improve the
Algerian economy if they are well guided into the right objectives, Enough data does not exist on SMEs
in Algeria, which limits the efforts to give a real glob frame about this critical sector.
Based on the above analysis the actual situation of SMEs in Algeria indicates that:
- More than 95% of the Algerian private companies are mainly SMEs;
- SMBs as well as family business contribute with 98% by the end of 2016 in the creation of new jobs;
- The big SMEs in Algeria have succeeded in the process of establishing governance mechanism;
- SMEs plays a critical and limited role in the Algerian economy with a great potential to improve the
Algerian economy if they are well guided into the right objectives;
- Enough data does not exist on SMEs in Algeria, which limits the efforts to give a real glob frame
about this critical sector.
Although the great necessity of SMEs in the Algerian economy, it’s still playing a limited role because
of certain barriers that make the SMEs initiatives to join the business market modest.
The following figure explains the main opportunities and challenges that SMEs in Algeria face
according to the Algerian context specify.
Figure (07)
Algerian SMBs’ opportunities and challenges

- Continuous progress
of Unsatisfied needs
in the Algerian
market ;
- The governmental
facilities for the
creation of new
SMBs;
- Local investments
opportunities;
- Cheap labor force.

Opportunities
Challenges
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Source: by researchers depending on data of the table above.

5. CONCLUTION
This research paper discusses an important kind of firms which represent the leader position in the
Algerian economy which are SMEs through presenting the actual situation of SMEs in Algeria according
to the official data. Firstly, according to the theoretical studies and researches, this research paper aimed
to clarify the concept of SMEs by discussing the main basic concepts in field. Secondly, based on official
data of the current situation of SMEs in Algeria this research paper tried to give a summarized analysis
for better understanding the actual situation of SMEs in Algeria.
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TÜRKİYE’DE TEKNOPARKLARIN GELİŞİMİ VE
SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Mehmet AVCI1

Didem EREK2

Hilmi ETCİ3

ÖZET
Dünyada ekonomik, sosyal ve siyasal alanda gelişmelerin sağlanmasında teknolojik ilerlemelerin önemi
çok büyüktür. Teknolojik ilerleme ile anlatılmak istenen, bilim ve teknoloji alanında yapılan buluşların
ve sağlanan gelişmelerin sürdürülebilir olmasıdır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde
verimliliğin, rekabet gücünün, milli gelir seviyesinin, ülkeye giren yabancı sermayenin, üretimde
kalitenin, kaynakların etkin kullanılmasının, hayat standartlarında yaşanacak düzelmelerin ve bunun
gibi birçok faktörün artırılması bilim ve teknoloji alanında yapılacak yatırımlarla hız kazanmaktadır.
Üniversiteler, sanayi ile işbirliği sağlayarak sahip olduğu gelişmiş insan gücünün ve altyapı
olanaklarının ekonomik değer yaratılmasında kullanılmasını ve akademik bilginin ticarileştirilmesini
sağlayarak çalışmalarını teşvik etmekte ve desteklemektedir. Bu işbirliği, sanayicimizi,
araştırmacılarımız ve üniversitelerimiz ile buluşturarak teknoloji yoğun üretime yönelik yeni ürün ve
üretim yöntemleri geliştirmelerini sağlayan teknoloji geliştirme bölgeleri aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir. Yeni teknoloji tabanlı işletmelerin oluşumu ve var olan işletmelerin de
gelişmesinin sağlandığı yerler olan teknoparklar, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarındaki bilimsel
çalışma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasında en etkili mekanizmalardır. 2001 yılından itibaren
uygulamaya konulan, sanayicimiz ile araştırmacıları ve üniversitelerimizi buluşturarak teknolojik
üretime yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmelerini sağlayacak bu Kanun kapsamında;
Ağustos 2019 itibariyle; toplam 84 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur. 84 Teknoloji
Geliştirme Bölgesi’nden 64’ü faaliyete geçmiş olup, 20’sinin ise altyapı çalışmaları devam etmektedir.
Bu çalışmanın amacı teknolojik bilginin ticarileşmesi konusu da önemli role sahip olan teknoparkların
Türkiye’deki gelişimi ve yenilik faaliyetlerini teşvik etmek için teknoparklara sağlanan vergisel
avantajlar açıklanacaktır. Sağlanan vergisel avantajlar sonucunda Türkiye’deki yenilik
göstergelerindeki gelişmeler ve destekler arasındaki ilişkiler analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yenilik, Teknoloji, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Vergi.
ABSTRACT
Technological advances are very important in achieving economic, social and political developments in
the world. What is meant by technological progress is the sustainability of the inventions and
developments made in the field of science and technology. In determining the level of development of
countries, productivity, competitiveness, national income level, foreign capital entering the country,
quality of production, effective use of resources, improvements in living standards and many other
factors such as increasing the speed of investments in science and technology field is accelerating.
Universities are encouraging and supporting their work by cooperating with industry by using the
advanced manpower and infrastructure opportunities they have in creating economic value and
commercializing academic knowledge. This cooperation is realized through technology development
zones which bring our industrialists, researchers and universities together to develop new products and
production methods for technology intensive production. Technology parks, where the formation of new
technology-based enterprises and the development of existing enterprises are provided, are the most
effective mechanisms in transferring the results of scientific studies to universities. Within the scope of
this Law, which has been put into practice since 2001, will enable us to develop new products and
Dr. Öğretim Üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü.
Öğr. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dalaman Meslek Yüksekokulu.
3
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1
2

516

IV.INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 OCTOBER 2019/ MUĞLA / TURKEY

production methods for technological production by bringing together industrialists and researchers and
universities; As of August 2019; a total of 84 Technology Development Zones were established. 64 out
of 84 Technology Development Zones have been in operation and 20 of them have infrastructure works.
The purpose of the commercialization of technological knowledge in the work subject to the tax
advantages provided Technology Park having an important role to promote the development and
innovation activities in Turkey will be discussed. As a result of the tax advantages provided
improvements in innovation indicators in Turkey and relations between the supports it will be analysed.
Keywords: Innovation, Technology, Technology Development Zone, Tax.

1.GİRİŞ
Ülkelerin bölgesel ve ekonomik anlamda rekabet edebilir düzeye gelmesi teknolojik ilerlemeye ayak
uydurabilmesiyle doğrudan ilintilidir. Bilim, teknoloji ve ekonomi alanında en çok konuşulan konuların
başında batı literatüründe inovasyon sözcüğü ile anlatılmaya çalışılan olgu yer almaktadır. İnovasyon
üretkenliği arttırmakta, üretkenlik rekabet gücünü arttırmakta ve rekabetin artması da ülkedeki yaşam
standardını ve refah düzeyini arttırmaktadır. Günümüzde, inovasyon ülkeler için büyümenin, yaşam
kalitesinin arttırılmasının ve refahın en önemli anahtarıdır. İnovasyon sayesinde toplum, aynı kaynaktan
daha fazla getiriler elde eder. Dolayısı ile inovasyon sadece ekonomik değil toplumsal bir sistemdir.
Anlamını karşılayacak bir Türkçe sözcük bulunamadığı için zaman zaman “yenilenme”, “yenilik”
şeklinde çevrilse de tam anlamını karşılayamamaktadır (Özsağır, 2014). Oslo Kılavuzu’na göre (2005)
yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli
derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni
bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Yeniliğe temel teşkil edecek
olan bilginin üretilmesi noktasında üniversite sanayi işbirliğini de sağlayan teknoparklar ulusal yenilik
sistemi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Kısaca, bilginin üretilmesi ve yayılması noktasında
teknoparklar ulusal yenilik sistemindeki başat aktörler arasındadır. Teknoparklar, araştırma enstitülerini,
kamu ve özel şirketleri bir araya getirerek teknoloji bazlı şirketlerin kurulması ve gelişimi için uygun
çevreyi organize etme hedefi olan teşebbüslerdir. Bu kurumlar arasındaki karşılıklı etkileşim, esas
itibariyle bilginin akışını kolaylaştıran ve süreçler arasında sinerjiyi teşvik eden bir şey olan birbirine
yakın yerlerde olmak sayesinde, bu faaliyetlerin verimliliğinde ve etkinliğinde bir artış ile sonuçlanan,
teknolojiye ilişkin yenilikçi ve teknoloji-yoğun faaliyetlerin gelişiminde bir sıçrama yapmaya yetkindir.
Teknoparklar üniversite ve sanayinin kaynaklarım yeni bir tarzda bir araya getirerek kıt bilim
kaynaklarını bilgi üretimi ve uygulamasına tatbik etme metodunu yeniden organize eden bir yeniliktir
(Bülbül ve Özbay, 2010). Bu parkların amacı bilimsel araştırmanın ve onun pratik uygulamasının ve
yayılmasının entegrasyonunu sağlamaktır. Ayrıca teknoparklar, yenilikçi ve yeni fikirler üretmeye
yetkin olacak şekilde planlanan karmaşık organizasyonlardır. Teknoparklar yeniliklerin bilimsel
araştırmaların gelişimi için tasarlanmış örgütsel varlıklar ve teknoloji ile işletmelerin gelişiminin
koordinasyonuna yönelik araştırma merkezleridir. Bu denli geniş yelpazede amaçları olan örgütsel
varlıklar olarak bu parkların gelişiminde yönetimin rolü kurumsal bir tabiat taşır (Bülbül, 2008).
Yeniliğin hem mikro anlamda hem de makro anlamda önemli olduğu günümüzde üniversite ve araştırma
merkezlerindeki akademik bilgi ve araştırma potansiyelinin teknolojik ürünlere dönüştürülüp
ticarileştirilmesi ve teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak, teknoloji odaklı firmaların oluşmasını
ve gelişmesini teşvik etmek, firmalar ve kurumlar arası sinerji ve işbirliği fırsatlarını arttırmak, nitelikli
kişilere iş ve girişimcilik imkânları yaratarak beyin göçünü önlemek gibi temel hedefleri (TÜBİTAK)
olan teknoparkların dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişmesi amacıyla 06.07.2001 tarih ve
24454 sayılı Resmi Gazetede 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri gelişen ülkemiz koşullarında yasal temelde yeniliğin
geliştirilmesi, bilginin üretilmesi ve üretilen bilginin ticarileşmesi için birçok kanuni düzenleme ile
karışık bir hal almaktadır. Temel mevzuat olarak 4691 sayılı Kanun olmakla beraber 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki kanunlarla teknolojik gelişimin hızlandırması
amaçlanmaktadır. Teknolojik gelişme açısından yapılan çalışmaları 15.07.2016 tarihinde yapılan
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değişiklikler ile bu alanda var olan karışıklığı azaltmak amacıyla Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi
Kanunu uygulamalarında araştırma ve geliştirme faaliyetleri çıkartılarak 5746 Sayılı Kanuna eklenen
madde ile uygulama alanı bulmuştur. Bu çalışmada, teknolojik bilginin ticarileşmesi konusu da önemli
role sahip olan teknoparkların Türkiye’deki gelişimi ve yenilik faaliyetlerini teşvik etmek için
teknoparklara sağlanan vergisel avantajlar tartışılacaktır. Sağlanan vergisel avantajlar sonucunda
Türkiye’deki yenilik göstergelerindeki gelişmeler ve destekler arasındaki ilişkiler analiz edilecektir.

2. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ
Üniversiteler, sanayi ile işbirliği sağlayarak sahip olduğu gelişmiş insan gücünün ve altyapı
olanaklarının ekonomik değer yaratılmasında kullanılmasını ve akademik bilginin ticarileştirilmesini
sağlayarak çalışmalarını teşvik etmekte ve desteklemektedir. Bu işbirliği, sanayicimizi,
araştırmacılarımız ve üniversitelerimiz ile buluşturarak teknoloji yoğun üretime yönelik yeni ürün ve
üretim yöntemleri geliştirmelerini sağlayan teknoloji geliştirme bölgeleri aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir. Yeni teknoloji tabanlı işletmelerin oluşumu ve var olan işletmelerin de
gelişmesinin sağlandığı yerler olan teknoparklar, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarındaki bilimsel
çalışma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasında en etkili mekanizmalardır (Kiper, 2010).
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunuyla Türkiye’de de yasal temele kavuşan teknoparklar
yasanın 3. maddesinde ve yasaya dayanılarak çıkarılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliğinin 4. maddesinde teknoloji geliştirme bölgeleri “yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni
teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da merkez veya
enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir
buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla
bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da merkez
veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi
veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri, “teknoparklar, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı
ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi
ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize
araştırma ve iş merkezleridir.” şeklinde tanımlanmaktadır (http://www.tgbd.org.tr/tr/teknopark-tanimi16.html).
Türkiye’de yaygın bir şekilde teknopark olarak anılan bu merkezler için değişik ülkelerde araştırma
parkı, bilim parkı, teknopolis, teknopol, girişim merkezi, yenilik merkezi, mükemmeliyet merkezi,
endüstriyel park ve iş inkübatörü gibi terimlerde kullanılmaktadır (Elitaş vd., 2007). Teknoloji Bölgeleri
kısacası yenilik merkezleri olarak nitelendirilebilir. Bu merkezlerin amacı ekonomik faaliyetlerde
değişim ve yenileşmeyi dolayısıyla da yeni mal ve hizmetler üretmeye, bu ürünleri üretirken yeni
süreçler geliştirmeye, yeni organizasyon modelleri kurmaya ve yeni pazarlama kanalları ve modelleri
geliştirmeye odaklanmayı sağlar (Özsağır, 2014).

3. TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN GELİŞİMİ VE MEVCUT
DURUMU
Teknoloji geliştirme bölgeleri fikri ilk olarak 1950 yılında Stanford Üniversitesi’nin öncülüğünde
yaptıkları araştırmaları ticarileştirmek isteyen bir grubun çabalarıyla Amerika’da ortaya çıkmıştır.
Günümüzdeki adıyla “Silikon Vadisi” olarak bilinen bu Teknopark, dünyanın en çok tanınan teknoloji
ve inovasyon merkezidir. Bugün Google, Intel, Adobe Systems, Yahoo, VeriSign gibi yüzlerce küresel
firma bu teknoparkta yer almaktadır (DDK, 2009). Türkiye’de teknopark kavramının gündeme gelmesi
ve hazırlık çalışmaları ise çok gecikmeli başlamıştır. Amerika’da bu akım 1950’li yılların başında
başladığı halde, Batı Avrupa’da 1970’li yıllarda başlamış, uzak doğu ülkelerinde ise ancak 1980’li
yıllarda mümkün olabilmiştir. Türkiye’de teknopark kurma düşüncesi 1980’li yıllarda oluşmaya
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başlamış, 1990 yılında dört üniversite KOSGEB ile ortaklaşa, Marmara Araştırma Merkezi de
TÜBİTAK ile birlikte teknoloji geliştirme merkezi (TEKMER) kurmuşlardır. Bu merkezlerden
TÜBİTAK-MAM ve ODTÜ Teknoparkları ilk resmi nitelik kazanmış olan teknoparklardır (Demirci,
2014).
Teknoparklarla ilgili ilk ciddi ve bağımsız yasal düzenleme ise, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanununun TBMM’de 26.06.2001 tarihinde kabul edilmesi ile 06.07.2001 tarih ve 24454
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle gerçekleşmiştir (Eren, 2011). 2001 yılından
itibaren uygulamaya konulan, sanayicimiz ile araştırmacıları ve üniversitelerimizi buluşturarak
teknolojik üretime yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmelerini sağlayacak bu Kanun
kapsamında; Ağustos 2019 itibariyle; toplam 84 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur. 84
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden 64’ü faaliyete geçmiş olup, 20’sinin ise altyapı çalışmaları devam
etmektedir.
Şekil.1: Türkiye’deki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Ağustos 2019)

Kaynak: https://btgm.sanayi.gov.tr
Bu hızlı gelişmede devletin sağlamış olduğu destek ve teşviklerin önemi büyüktür. Teknoparkların
yönetici şirketlerine ve burada faaliyet gösteren girişimci firmaların bu bölgelerde yazılım ve
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarını kurumlar vergisinden istisna kılan vergisel teşvik de bu
teşviklerin başında yer almaktadır.
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Tablo.1: Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Bölgesine İlişkin Temel Veriler (Ağustos 2019)
Toplam Firma Sayısı

5.414

Yabancı/Yabancı Ortaklı Firma Sayısı (mevcut)

310

Akademisyen Ortaklı Firma Sayısı

1.160

Toplam Personel Sayısı

56.007

- Ar-Ge

45.045

- Tasarım

698

- Destek

3.457

- Kapsam Dışı

6.807

Proje Sayısı (devam eden)

9.149

Proje Sayısı (tamamlanan)

33.027

Toplam Satış (TL)

80,7 Milyar TL

Toplam İhracat (USD)

4,3 Milyar Dolar

Kaynak: https://btgm.sanayi.gov.tr
Ağustos 2019 itibariyle Türkiye’de teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren toplam firma
sayısı 5.414’tür. Bu firmaların 310’u yabancı ve yabancı ortaklı firma, 1.160’ı akademisyen ortaklı firma
iken kalanını yerli firmalardan oluşturmaktadır. Teknoloji geliştirme bölgelerinde istihdam edilen
toplam personel 56.007 iken, bunların 45.045’i Ar-Ge personelinden oluşmaktadır. Ağustos 2019
itibariyle 33.027 proje tamamlanırken, 9.149 projede de devam etmektedir. Teknoloji geliştirme
bölgelerinden toplam satış 80,7 milyar TL iken, toplam ihracatımız ise 4,3 milyar Dolardır.
Tablo.2: Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Ait Fikri ve Sınai Mülkiyet Tescilleri (Ağustos 2019)
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET

SAYI

Patent Tescil Sayısı (Ulusal/Uluslararası)

1.102

Patent Başvuru Sayısı (devam eden)

2.441

Faydalı Model Tescil Sayısı

407

Faydalı Model Başvuru Sayısı (devam eden)

196

Endüstriyel Tasarım Tescil Sayısı

122

Endüstriyel Tasarım Başvuru Sayısı (devam eden)

83

Yazılım Telif Hakkı (alınan)

228

Kaynak: https://btgm.sanayi.gov.tr
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Ağustos 2019 itibariyle teknoloji geliştirme bölgelerinden tescil edilen paten sayısı 1.102, tescil edilen
faydalı model sayısı 407, tescil edilen endüstriyel tasarım sayısı 122 ve alınan yazılım telif hakkı ise
228’dir.
Tablo.3: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmaların Sektörel Dağılımı
(Ağustos 2019)
YÜZDE

NACE KODU

41%

Bilgisayar programlama faaliyetleri
Doğal bilimler ve mühendislik ile ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

7%

Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri

4%

Biyoteknoloji ile ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

3%

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

3%

Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri

2%

Baklagiller yetiştirilmesi

2%

Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri

2%

Mühendislik danışmanlık hizmetleri

2%

Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılımların toptan ticareti

1%

Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri

1%

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı

1%

İşletme ve diğer idari danışmanlık hizmetleri

1%

Diğer

30%

Kaynak: https://btgm.sanayi.gov.tr
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,
üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliği artıracak ve
üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirilmesi amaçlandığına göre bu bölgelerde yüksek
teknolojili sektörlerin faaliyet göstermesi beklenen bir durumdur. Ağustos 2019 itibariyle Türkiye’deki
teknoloji geliştirme bölgelerinin mevcut durumu incelendiğinde faaliyet gösteren firmaların yüzde 41’i
Bilgisayar Programlama Faaliyetleri sektöründe (NACE) yer almaktadır. Daha sonra ise yüzde 7’lik
payla Araştırma ve Deneysel Geliştirme Faaliyetleri sektörü ve yüzde 4’lük payla Bilgisayar
Danışmanlık Faaliyetleri sektörü gelmektedir.
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4. TEKNOLOJİ
DESTEKLER

GELİŞTİRME

BÖLGELERİDE

SAĞLANAN

VERGİSEL

Türkiye’de teknoloji geliştirme bölgelerine sağlanan vergisel avantajlar temel olarak 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,
5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 4691
sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile düzenlenmektedir. Teknoloji geliştirme bölgesinde
faaliyet gösteren firmalara sağlanan destekler aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır.
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre Yönetici firmaların bu Kanun uygulaması kapsamında
elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu
Bölgedeki Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazançları Yönetici Şirkete
başvurarak alacakları Proje Bitirme Belgesini sunmaları halinde 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar
vergisinden müstesnadır.
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında Bölgede çalışan Ar-Ge, yazılım ve tasarım personelinin
bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Bölgede yer
alan işletmelerde çalışan Ar-Ge, yazılım ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle
doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında
yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde
yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir
vergisinden müstesnadır.
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar
vergisinden istisna bulunduğu süre içinde yani 31/12/2023 tarihine kadar, münhasıran bu bölgelerde
ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta
kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma
Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesnadır.
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3. Maddesine
istinaden 4691 sayılı yasa kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda
görev yapan ve ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri
ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için 5 (beş) yıl
süreyle Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.
Bölgede çalışan destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü
vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde
10’unu aşamamaktadır.
Bölgelerde 4691 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile
ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu
kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. Bu istisna
kapsamında ithal edilen eşyalar Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak
üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşmaktadır.
Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan
asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçesine
konulacak ödenekten karşılanmaktadır. Bir teknopark firmasında destekten yararlanacak personel
sayısı, ilgili ayda firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının % 10’unu geçememektedir.
4691 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca girişimci ve firmalara Bölgede yürütülen proje
kapsamında belirli bir oranda Bölge dışında da çalışma kolaylığı sağlanmıştır. Bu amaçla Bölgede yer
alan işletmelerde çalışan Ar-Ge, yazılım ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle
doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında
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yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde
100’ünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi
stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmektedir.
Girişimci ve firmalar, mevcut Ar-Ge ofislerinden yararlanabileceği gibi, kendilerine tahsis edilen arsalar
üzerinde belirli bir süre kullanım hakkını alabilecekleri binalar inşa ederek Ar-Ge, yazılım ve tasarım
faaliyetlerinde bulunabileceklerdir. İşletmeler, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri
sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması
ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla Bölge içerisinde yapabilmektedirler. Söz konusu yatırıma konu olan
teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın görüşü alınarak, öncelikle verilmektedir. Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 4/1/1961 tarihli
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan işletmelerin
Bölgede yürüttükleri Ar-Ge faaliyetlerinden ayrı olarak izlenmektedir. Bu yatırımlar nedeniyle Bölgede
çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar Bölge dışında faaliyet gösteren
işletmelerin ve bunların personelinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilmektedir.
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile 27/2/2003
tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırılabilmelerine
imkan tanımaktadır.
Yabancı özel hukuk tüzel kişileri 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetici şirkete iştirak edebilmektedir. Ayrıca, yabancı
yatırımcılar, 4691, 6170 ve 6676 sayılı kanunlar kapsamında Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım faaliyetlerini
Bölgede yürütebilmektedirler.
TÜBİTAK kapsamında desteklenen projenin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alması halinde ArGe faaliyetleri kapsamındaki personel harcamalarına yönelik sağlanan hibe desteği %90’lara kadar
arttırılabilmektedir.

5. TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİK YENİLİK GÖSTERGELERİNİN GELİŞİMİ
Teknolojik gelişmenin belirleyicileri de olan yenilik göstergeleri olarak ar-ge harcamaları, ar-ge
personel sayıları, bilimsel yayın sayıları, patent, vb üzerinde durulmaktadır. Teknolojik gelişme unsuru
olarak ar-ge faaliyetleri; ar-ge harcamalarının GSYİH’ye oranı, kişi başına düzeyi ve
gerçekleştirilmesinde özel kesimin payı vb. verilerden yararlanılarak incelenmektedir. Yenilik
göstergeleri analiz edilirken bilginin üretilmesi ve yayılması açısından önemli aktörlerden olan
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2001 sonrası dönem analiz edilecektir.
2001 sonrası dönemdeki verilerin analiz edilmesinin nedeni ise teknolojik bilginin üretilmesi açısından
Teknoparkların performansını analiz edebilmektir.
Teknolojik yeniliğin en önemli göstergelerinden birisi Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki
payıdır. Bu gösterge aynı zamanda Ar-Ge Yoğunluğu olarak da adlandırılmaktadır. Türkiye’de 2001
yılında yüzde 0,53 olan Ar-Ge yoğunluğu 2017 yılında yüzde 0,96 olarak gerçekleşmiştir.
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Grafik.1: Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının GSYH’deki Payı (%)
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Kaynak: TÜİK
Ar-Ge yoğunluğu açısından uluslararası göstergeler incelendiğinde 2016 yılı itibariyle dünya ortalaması
yüzde 2,23 iken, OECD üyesi ülkelerin ortalaması yüzde 2,49 Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ortalaması
ise yüzde 2,03’tür. 2016 yılı itibariyle Ar-Ge yoğunluğunun en yüksek olduğu ülke yüzde 4,25 ile İsrail
iken daha sonra yüzde 4,23 ile Güney Kore gelmektedir. 2016 yılı verilerine göre Türkiye’nin
uluslararası düzeydeki Ar-Ge yoğunluğu açısından performansı değerlendirildiğinde üyesi olduğumuz
OECD ülkelerin (yüzde 2,49) ve aday ülke olduğumuz Avrupa Birliği (yüzde 2,03) ortalamasının çok
gerisinde yer olduğumuz görülmektedir.
Tablo.4: Ar-Ge Yoğunluğunun Açısından Ülkelerin Sıralaması (2016)
Ülkeler
İsrail
Güney Kore
İsveç
Japonya
Avusturya
Almanya
Danimarka
Finlandiya
ABD
OECD
Fransa
Dünya
Çin
İzlanda
Hollanda
AB
Norveç
Slovenya
Birleşik Krallık
Türkiye

Ar-Ge Yoğunluğu (%)
4,25
4,23
3,25
3,14
3,09
2,94
2,87
2,75
2,74
2,49
2,25
2,23
2,11
2,08
2,03
2,03
2,03
2,00
1,69
0,94

Kaynak: Worldbank
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Ar-Ge faaliyetleri, bilimsel ve teknik bilgi birikimine sahip çalışan ile yürütülecek sistemli bir
çalışmadır. Bilimselliğin her aşamasında bilim-araştırma-teknoloji üretiminden her düzeydeki bilginin
kullanımına kadar nitelikli insan kaynaklarına ihtiyaç vardır. Ar-Ge faaliyetleri bireylerin akademik
eğitim ve yaratıcılığın, bilimsel bir ilerleme ve yaratıcılığa dönüşmesi temelinde şekillenmektedir. Bu
sebeple Ar-Ge merkezi kurulumunda en önemli kriterlerden bir tanesi Ar-Ge merkezi personelinin
niteliğidir. Türkiye’de 2001-20017 yılları arasında Ar-Ge personeli sayılarının gelişimi incelendiğinde
2001 yılında toplam 75.960 olan personel sayısı, 2017 yılında 266.478’e yükselmiştir.
Grafik.2: Ar-Ge İnsan Kaynağı (bin kişi)
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6. SONUÇ
Türkiye’de son 15 yılda Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik alanında son derece önemli gelişmeler yaşanmış
ve yaşanmaya devam etmektedir. Teknoparklar (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) bu ekosistemin
araçlarından birisi olarak aynı dönemde benzer gelişmelere sahne olmuştur. 2001 yılından itibaren
uygulamaya konulan, sanayicimizi, araştırmacı ve üniversitelerimiz ile buluşturarak teknolojik üretime
yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmelerini sağlayacak bu Kanun kapsamında, Ağustos 2019
itibariyle toplam 84 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur. 84 Teknoloji Geliştirme
Bölgesi’nden 64’ü faaliyetine devam etmekte, 20’sinin ise altyapı çalışmalarının devam etmesi
sebebiyle hali hazırda faaliyete geçmemiştir. Bu süreçte dünyadaki gelişmeler, gelişmiş bölgelerle
yapılan iş birlikleri, teknopark kavramına alışılması, yenilikçi girişimcilik konusundaki destek ve
ilerlemeler ekosistem içindeki aktörlerin tamamı için bir dönüşüm sürecini ifade etmektedir.
Dönüşümün temel tetikleyicisiyse sürekli öğrenme ve yeni uygulama kapasitelerinin geliştirilmesidir.
Tüm olumlu gelişmelerin yanında bundan sonraki süreçte yenilikçi girişimlerin daha başarılı olması,
üniversite sanayi iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve teknoparkların ekonomideki rollerini ve
etkinliğini artırabilmesi için gerek kamu ve üniversitelere gerekse özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarına önemli roller düşmektedir. Teknoparklar bilgi toplumunun girişimleri olan yenilikçi
girişimcilerin kümelendiği alanlar olmuştur. Devletin sağladığı destek ve teşviklerle bu alanlar cazip
hâle getirilmeye çalışılmış, girişimcilik özendirilmiş, üniversiteler ve girişimler arasında iş birliği
artırılmaya çalışılmıştır. Teknoparkların etkinliğinin artması için yenilikçi girişimciliğin finansal
sorunlarının giderilmesi gerekmektedir. Kamu desteklerinin yanında Ar-Ge ve yenilikçiliğin fonlanması
konusunda yeterince etkin bir piyasa bulunmamaktadır. Yenilikçiliğin finansmanı alanında gerek
bankacılık gerekse kredi garanti sisteminde eksikliklerin giderilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ar-Ge
projelerine kredi garanti desteği verilmesi bankaların bu alana yönlenmesi için teşvik edici olabilir ve
finansman ihtiyacını karşılanmasına yardımcı olabilir. Bu alanda devletin sağlayacağı kamusal
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desteklerin ve vergisel avantajların arttırılmasının aktif bir rol oynayabileceği düşünülmektedir.
Gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında teknopark çalışmalarının Türkiye’de yeni ve gelişme evresinde
olduğu söylenebilir. Gelecekte bu yapının Türkiye’nin Ar-Ge ve teknoloji gücüne önemli katkılar
sağlaması için bu alanda sağlanan desteklerin artması faydalı olacaktır. Kamu; kamu, üniversite, sanayi
ve girişimcilik konularındaki politikaları belirleyen, ekosistemi düzenleyen ve sistemin sağlıklı
işlemesini sağlayan en önemli aktördür. Teknoparkların nerede kurulacağından bu alanlara sağlanacak
destekler, mevzuat düzenlemesinden denetimlere kadar geniş bir alanda sorumluluğu bulunan ve en
güçlü kurum olarak karşımıza kamu çıkmaktadır. Sayılan görev ve sorumluluklar düşünüldüğünde
kamunun teknoparkların başarısından birinci derecede sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu
alanda kamunun politika belirleme ile hizmet ve destek kalitesi ne kadar artırılırsa teknoparkların
başarılarının da o kadar artacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Kamunun destek ödeme sürecindeki
düzensizlik, desteklerin amaçları dışında kullanılması, etki analizi yapılmaması, yapılanların kamuoyu
ile paylaşılmaması gibi hususlar kamu desteklerinden beklenen katkının alınmasını engellemektedir.
Sonuç olarak Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi, sonrasında teknoloji üreten ve ihraç eden bir
ülke konumuna yerleşebilmesi için yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemlerinin tüm unsurlarında yapısal
ve radikal değişikliklere ihtiyaç olduğu görülmektedir.
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GLOBAL BİR SORUN OLAN KAYIT DIŞI EKONOMİNİN TÜRKİYE
ANALİZİ
A GLOBAL ISSUE WİTH TURKEY INFORMAL ECONOMY
ANALYSİS
Ecem ERĞAN1

Çiçek YILMAZ2

ABSTRACT
In recent years, especially in developing countries, one of the important fields of study that has been
widely emphasized and emphasized as a global problem is the phenomenon of the unregistered
economy. Since the scope of unregistered economic activities is quite wide, it is very difficult to
make a general definition of the concept of unregistered economy, to determine the reasons correctly
and to measure the size of informality by using various methods. In this study, the conceptual
framework of informal economy, the reasons for its emergence and its classification are briefly
mentioned and the size of informal economy and its oneof the most important component named
informal employment in Turkey have been demonstrated with numerical data. In addition, in order
to register the informal economy, briefly mentioned the work done in Turkey and finally,
recommendations have been made to reduce informality.
Key Words: Informal economy, informal employment, recommendations to reduce the informal
economy.
Jel Code: E26, E24, E29
ÖZET
Son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde global bir sorun olarak çokça üzerinde durulan ve
tartışılan önemli çalışma alanlarından biri kayıt dışı ekonomi olgusudur. Kayıt dışı ekonomik
faaliyetlerin kapsamı oldukça geniş olduğundan kayıt dışı ekonomi kavramının genel geçer bir
tanımının yapılabilmesi, nedenlerinin doğru tespit edilebilmesi ve kayıt dışılığın boyutunun çeşitli
yöntemler kullanılarak ölçülebilmesi oldukça güçtür. Bu çalışmada kısaca kayıt dışı ekonomi
kavramının kavramsal çerçevesine, ortaya çıkış nedenlerine ve sınıflandırılmasına değinilmiş olup
akabinde Türkiye’de kayıt dışı ekonomi ve en önemli bileşenlerinden biri olan kayıt dışı istihdamın
boyutu sayısal verilerle ortaya konulmuştur. Ayrıca kayıt dışı ekonominin kayıtlı hale getirilebilmesi
için Türkiye’de yapılan çalışmalardan kısaca bahsedilmiş ve son olarak kayıt dışılığı azaltmaya
yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı istihdam, kayıt dışı ekonomiyi azaltmaya
yönelik öneriler.
Jel Kodu: E26, E24, E29
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1.GİRİŞ
Globalleşme yeni fırsatları beraberinde getirdiği gibi aynı zamanda pek çok küresel soruna da sebep
olmaktadır. 21. yüzyılda dünyada yaşanan global sorunların başlıcaları; gelir dağılımında adaletsizlik,
yoksulluk, ekonomik krizler, yolsuzluklar, iklim değişikliği, göç, çevre sorunları, sağlık, etik, global
terör, ülkelerarası vergi rekabeti, transfer fiyatlaması, kayıt dışı ekonomide büyümedir (Kitapçı, 2017).
Globalleşme kavramının kayıt dışı ekonomi ile bağdaştırılabilecek en önemli kavram olduğunu
söylemek şüphesiz ki yanlış bir ifade olmayacaktır. Türkiye’de kayıt dışı ekonominin büyümesinin
temel gerekçelerinden birisi de globalleşmedir. Globalleşme bir açıdan kayıt dışı ekonomiyi arttırırken
diğer açıdan kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmeyi beraberinde getirmektedir.
Gutmann’a göre, kayıt dışı ekonomi bildirilmeyen istihdam ve beyan edilmeyen gelirleri ifade
etmektedir (Gutmann,1977). Kayıt dışı istihdam kayıt dışı ekonominin ayrılmaz bir parçasını
oluşturmaktadır. Kayıt dışı istihdam ile birlikte suç ekonomisi ve kara para aklama da kayıt dışı
ekonominin temel bileşenlerindendir.
Mali, ekonomik, iş hayatından kaynaklanan, sosyal, psikolojik ve teknolojik birçok nedeni olan kayıt
dışı ekonomiye yol açan faktörler doğru olarak tespit edilmelidir. Kayıt dışılığı önlemeye yönelik etkin
ve tutarlı tedbirlerin alınabilmesi açısından nedenlerin doğru tespiti büyük önem taşımaktadır.
Çalışmanın öncelikli amacı kayıt dışı ekonominin Türkiye’ deki kayıt dışı istihdam boyutuna dikkat
çekmek ve kayıtdışı ekonominin kayıtlı hale getirilebilmesi için çözüm yolları üzerinde durmaktır. .Bu
çalışmada global sorunlardan biri olan kayıt dışı ekonominin kavramsal çerçevesi başlığı altında kayıt
dışı ekonominin nedenleri, sınıflandırılması ele alınıp ardından kayıt dışı ekonomi Türkiye açısından
analiz edilecektir.

2.KAYIT DIŞI EKONOMİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin kapsamı oldukça geniştir. Bu sebeple kayıt dışı ekonomi kavramının
genel kabul görmüş ve kapsamlı tek bir tanımlamasını yapabilmek güçtür.
Kayıt dışı ekonomi, “devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple
denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir” (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2009).
Philip Smith’e göre kayıt dışı ekonomi, “resmi gayrisafi milli hasıla hesaplamalarına dahil edilemeyen,
yasal veya yasadışı, piyasa temelli mal ve hizmet üretimi” olarak tanımlanmaktadır (Schneider, 2016).
Kayıt dışı ekonomi gölge ekonomi, beyan dışı ekonomi, enformel ekonomi, gizli ekonomi, yeraltı
ekonomisi, ikinci ekonomi, nakit para ekonomisi, yasadışı ekonomi, vergi dışı piyasa ekonomisi vb.
çeşitli isimler altında ele alınmıştır. Bu isimlendirmedeki farklılığın sebebi kayıt dışılığı oluşturan
ekonomik faaliyetlerin çok boyutlu olarak incelenmesidir (Savaşan vd., 2016).

2.1.Kayıt Dışı Ekonominin Ortaya Çıkış Nedenleri
Kayıt dışı ekonominin nedenleri ülkeden ülkeye farklılık göstermekte olup genel bir ayrımla şu şekilde
sıralanabilir (Bozkurt ve Özbey, 2015):
 Ekonomik Nedenler (Ekonomik istikrarsızlık ve belirsizlik, enflasyonist baskılar, gelir dağılımında
adaletsizlik, ekonomik krizler, haksız rekabetin boyutu, uluslararası rekabet baskısı ve taşeronlaşma,
enformel sektörün büyüklüğü)
 Mali Nedenler (Vergi yükü ve adaletsizliği, vergiye karşı direnç, vergilendirme ortamının
belirsizliği, vergi denetiminin yetersizliği, vergi afları, muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinin
yetersizliği)
 İş Hayatından Kaynaklanan Nedenler (Kayıt dışı istihdam, kaçak işçi çalıştırma, sigortasız işçi
çalıştırma)
 Sosyolojik Nedenler (Hızlı nüfus artış oranı, göçler, düzensiz kentleşme ve gecekondulaşma, işsizlik,
rant ekonomisi, nüfus yapısı, eğitim düzeyi, gelir seviyesi, yolsuzluk ekonomisi ve ahlaki aşınma,
vergi bilinci)
 Psikolojik Nedenler ( Alışkanlıklar, yasadışılık, rakiplerin durumu ve ekonomik faaliyetleri)
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Teknolojik Nedenler (Teknolojik işsizlik)

2.2.Kayıt Dışı Ekonominin Sınıflandırılması
Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasında çeşitli metotlar kullanılmaktadır. Genel anlamda
incelendiğinde kayıt dışı ekonomi kayıt dışılığı oluşturan sektörler açısından ve gelir elde edenler
açısından olmak üzere ayrıma tabi tutulmaktadır.
Sektörler açısından sınıflandırma; devletin vergileme amacının olup olmaması, milli gelir
hesaplamasına dahil olup olmaması, ticaretin, üretimin, dağıtımın ve tüketimin dahil edilip edilmemesi
ve kayıt dışılığın derecesi dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir (Tunç, 2015).
Gelir elde edenler açısından sınıflandırma ise beyan dışı ekonomi, enformel ekonomi ve yasadışı
ekonomi olarak üçe ayrılmaktadır.
Beyan dışı ekonomi; vergi otoritesine bildirilmesi gerektiği halde bildirilmeyen böylece vergilemeden
kaçan ekonomik faaliyetler beyan dışı ekonomiyi, bu faaliyetler sonucu meydana gelen gelir ise beyan
dışı geliri oluşturmaktadır (Feige,1990).
Enformel ekonomi; üretimin, tüketimin ve mübadelenin yasadışı ve kayıtlı olmadan yapıldığı
faaliyetlerin bulunduğu ekonomi olarak ifade edilmektedir (Tunç, 2015).
Yasadışı ekonomi; yasaların engellediği ve bu nedenle milli gelir hesaplarına dahil olmayan faaliyetleri
kapsamaktadır (Kargı ve Güven, 2017).

3.TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de kayıt dışı ekonomi olgusu sürekli gündemde yer
almaktadır. Ülkemizde kayıt dışı ekonomi; ekonomik istikrar, ekonomik büyüme ve kalkınma
çabalarımız üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır.
Türkiye’de kayıt dışı ekonomiye ilişkin ilk çalışmalar kayıt dışı ekonominin nedenleri ve sonuçları
üzerine yoğunlaşmış olmasına karşın daha sonraki çalışmalar kayıt dışı ekonominin çeşitli yöntemler
kullanılarak ölçülmesine ve yapısal durumunun incelenmesine yönelik olmuştur (Bozkurt,2014).
Son dönemlerde yapılan çalışmalara göre kayıt dışılığın boyutunu ölçmek için geliştirilen yöntemler;
doğrudan yaklaşım, dolaylı yaklaşım ve model yaklaşım olmak üzere üç farklı şekilde
sınıflandırılmaktadır. Doğrudan yaklaşım yöntemi anket yoluyla gerçekleştirilmekte ve bu yöntemin
başarısı katılımcıların anket çalışmasına güvenilir cevaplar vermesiyle sağlanmaktadır. Dolaylı
yaklaşım yöntemleri; gayrisafi milli hasıla yöntemi, vergi incelemeleri yöntemi, istihdam yöntemi,
parasalcı yöntem (sabit oran, işlem hacmi ve ekonometrik yöntemler) ve fiziksel girdi yöntemidir.
Model yaklaşımı yöntemi ise MIMIC ve DYMIMIC yöntemlerinden oluşmaktadır.
Türkiye’de kayıt dışı ekonominin boyutunu tahmin etmek için dolaylı yaklaşım yöntemlerinden vergi
denetimleri yaklaşımı, istihdam hacmi yaklaşımı ve parasalcı yaklaşımlar (basit parasal oran yaklaşımı,
işlem hacmi yaklaşımı ve ekonometrik yaklaşım) uygulanmıştır (Tütüncü, 2013). Bu yaklaşım
yöntemleri kullanılarak Türkiye’de birçok çalışma gerçekleştirilmiştir.
Kayıt dışı ekonominin boyutunu ölçmede yukarıda bahsedilen bu yöntemlerden bazıları incelendiğinde
kayıt dışı ekonominin GSMH içindeki payını; ÖZSOYLU, A.F. 1993 yılında işlem hacmi yaklaşımını
kullanarak % 8.5 olarak, ÖĞÜNÇ, YILMAZ 2000 yılında ekonometrik yaklaşım kullanılarak % 15,
2002 yılında ILGIN, Y. Sabit oran yaklaşımını kullanarak % 31-84 olarak, AKALIN, KESKİNOĞLU
2005 yılında genişletilmiş oran yaklaşımını kullanarak % 14- 134 olarak tahmin etmiştir (Yurdakul,
2008). Görüldüğü üzere kayıt dışı ekonominin büyüklüğü araştırmacılar tarafından farklı yöntemler
kullanılarak farklı oranlarda tahmin edilmiştir.
Kayıt dışı ekonomi; kayıt dışı istihdam, suç ekonomisi ve kara para aklama olmak üzere üç bileşenden
oluşmaktadır. Bu çalışmada kayıt dışı ekonominin bileşenlerinden biri olan kayıt dışı istihdam ayrı bir
başlık altında ele alınacaktır. Diğer iki bileşeni ise kısaca şöyle tanımlayabiliriz:
530

IV.INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 OCTOBER 2019/ MUĞLA / TURKEY

Suç ekonomisi, yasalara aykırı olarak gerçekleştirilen hem kayıt dışı hem de yasadışı tüm faaliyetleri
içermektedir. Suç ekonomisi faaliyetleri; silah kaçakçılığı, rüşvet, tefecilik, uyuşturucu ticareti, yasadışı
kumar, sahtecilik vb. faaliyetlerden oluşmaktadır. Suç ekonomisiyle beraber kara para aklama kavramı
da ortaya çıkmıştır. Kara para ile suç ekonomisi faaliyetlerinden elde edilen her türlü kazanç ifade
edilmektedir.
Kara para, kaynağına göre iki grup olarak ele alınabilir. Birinci grupta uyuşturucu ve silah
kaçakçılığından elde edilen paralar gibi başlangıcından itibaren yasadışı faaliyetlerden sağlanan paralar
ele alınmaktadır. İkinci grupta ise, başlangıçta paranın kaynağını oluşturan faaliyet yasal olmakla
beraber daha sonra sahte fatura düzenlenerek veya vesikalar tahrif edilmek suretiyle yapılan vergi
kaçakçılığı yoluyla elde edilen paralar göz önünde bulundurulmaktadır (Yıldırım, 2007).
Tablo 1’de ülkemizde kayıt dışı ekonominin oranları 2005-2015 dönemi için gösterilmektedir.

Tablo 1: Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi Oranları
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

%
30,7

%
30,4

%
29,1

%
28,4

%
28,9

%
28,3

%
27,7

%
27,2

%
26,5

%
27,2

%
27,8

Kaynak: Schneider, 2015: 6

Tablodaki verilere göre 2005 yılından 2013 yılına kadar kayıt dışı ekonomide bir azalış eğilimi
mevcutken 2013 yılından sonra bir artış gözlenmektedir. 2016 yılı için kayıt dışı ekonomi oranı % 27,
8 olarak tespit edilmiştir.

3.1.Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam
Kayıt dışı istihdam, istihdam faaliyetlerinin (üretim ve hizmet) resmi belgelere dayandırılmaması ve
böylece resmi kayıtlara girmemesi, bunun sonucunda vergisel ve zorunlu sosyal yükümlülükler de dahil
olmak üzere tüm yükümlülüklerin, mali ve sosyal güvenlik kurumlarının denetim alanı dışına
çıkarılmasıdır (Güloğlu, 2005).
Kayıt dışı istihdam, kayıt dışı ekonominin çalışma hayatındaki karşılığı ya da işgücü piyasasında
görülme şekli olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda kayıt dışı istihdam; çalışanların ücret ve prim gün
sayılarına ait bildirimi zorunlu verilerin vergi daireleri ya da sosyal güvenlik kurumu gibi kamu
idarelerine bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi yahut zamanında bildirilmemesi şeklinde ortaya
çıkmaktadır (Dam ve arkadaşları, 2018).
Tablo 2’de ülkemizdeki kayıt dışı istihdam verileri yer almaktadır.

531

IV.INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 OCTOBER 2019/ MUĞLA / TURKEY

Tablo 2: Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam Verileri
Yıllar

Tarım

Tarım Dışı

Sanayi

Hizmet

Genel

2002

90,14

31,74

36,40

29,19

52,14

2003

91,15

31,55

36,43

29,00

51,75

2004

89,9
88,22

33,83
34,32

37,28
38,11

31,96
32,27

50,14
48,17

87,77

34,06

38,12

31,88

46,97

88,14

32,34

35,51

30,63

45,44

87,84

29,76

31,61

28,77

43,5

85,84

30,08

33,43

28,4

43,84

85,47

29,06

32,68

27,11

43,25

83,35

27,76

31,5

25,71

42,05

83,61

24,51

27,89

22,73

39,02

83,28

22,4

25,23

20,9

36,75

82,27

22,32

20,26

21,09

34,97

81,16

21,23

19,13

20,05

33,57

82,09

21,72

20,2

20,35

33,49

83,33

22,1

20,03

20,95

33,97

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Kaynak: (sgk.gov.tr, 2019)
Resmi verilere göre ülkemizde 2002 yılından itibaren kayıt dışı istihdamda nispi bir gerileme söz
konusudur. 2018 yılında ise aynı kaynağa göre herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan
çalışanların oranı % 32,2 olarak gerçekleşmiştir.

3.2.Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Kayıtlı Hale Getirilebilmesi İçin Çözüm
Yolları
Ülkemizde kayıt dışı ekonomiyi kayıtlı hale getirebilmek için yapılan çalışmalar 2000 yılından itibaren
yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Ülkemizde kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye yönelik izlenen
politikalar; Gelir İdaresi Başkanlığının Kurulması, Vergi Daireleri Tam Otomasyon Projesi (VEDOP),
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın Oluşturulması, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Projesi
(KADİM), Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın Görev ve Yetkilerinin Yeniden Belirlenmesi
(MASAK), Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı, Tütün ve Tütün Mamulleri
Kaçakçılığı Eylem Planı, Orta Vadeli Programlarda Kayıt Dışı Ekonomi, AB’ye Katılım Öncesi
Ekonomik Programlar, Kayıt dışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik Sigorta Politikaları, Bazı Varlıkların
Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 5811 sayılı Kanunun Uygulamaya Konulması, Kredi Kartı
Kullanımının Teşvik Edilmesi, Kayıt Dışı Ekonomide E-Dönüşüm, Kalkınma Planlarında Kayıt Dışı
Ekonomi ile mücadeleye yer verilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır (Erdinç, 2015).
Bu çalışmalar çerçevesinde ülkemizde kayıt dışı ekonominin asgari boyutlara çekilebilmesi için bazı
çözüm yollarını şöyle sıralayabiliriz:
 Köyden kente göçü azaltacak tedbirler alınmalıdır.
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Enflasyon, işsizlik ve yoksulluğu azaltıcı tedbirler alınmalıdır.
Kayıt dışı ekonominin genişlemesiyle sigortasız çalışanların sayısı da hızla artış göstermektedir.
Bunu önlemek için sosyal güvenlik sisteminde bunu önlemeye yönelik politikalar yürütülmeli,
tedbirler alınmalıdır (Kıldiş, 2000).
Çalışma kuralları, globalleşme ile değişen çalışma koşullarına göre yeniden düzenlenmelidir.
Mükelleflerin vergiye uyumu arttırılmalıdır. Buna yönelik olarak vergi oranları düşürülmeli, vergi
cezalarının yaptırım gücü arttırılmalı, vergi aflarına mümkün olduğunca az yer verilmeli, genellik
ilkesine uygun vergileme yapılmalı, vergi mevzuatında sık değişikliğe gidilmemeli, vergi kanunları
açık ve anlaşılır olmalıdır.
Vergi kaçakları hususunda yapılan şikayetler titizlikle değerlendirilmeli ve sonuçsuz
bırakılmamalıdır. Bu husus idari etkinliği ve idareye duyulan güveni arttıracaktır. Böylelikle
kanunsuz işlemlerin yaygınlaşmasının önüne geçilmiş olacaktır (Arıkan ve Ay, 1995).
Vergi idaresi çalışanlarının çalışma koşulları iyileştirilmeli, performanslarıyla ücretlendirilmeleri
arasında ilişki kurulmalıdır.
Ülkemizde % 1,6 dolaylarında olan vergi denetimi oranını arttırma yönünde çalışmalar yürütülerek
denetimde etkinlik sağlanmalıdır.
Kayıt dışı ekonomi olgusu, vergi politikalarımızın hedeflerinin belirlenmesinde ve başarısında
olumsuz bir faktördür. Sağlıklı ekonomik verilere dayanmayan vergi politikalarının başarısından söz
edilemez. Bu çerçevede mahalli seviyede de olsa kayıt dışı ekonominin asgari seviyelere çekilmesi
konusunda ticaret odaları hükümet çalışmalarını destekleyici çalışmalar yürütmelidirler (Tüğen,
2002).

4.SONUÇ
Resmi kayıtlarda yer almayan gelir getirici her türlü faaliyet olarak da ifade edilen kayıt dışı ekonomi
olgusu, global bir sorun olarak gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülke ekonomilerini büyük ölçüde
tehdit etmektedir.
Kayıt dışı ekonominin boyutlarının tespiti oldukça güçtür. Çok sayıda araştırmacı farklı yöntemler
kullanarak farklı sonuçlara ulaşmıştır.
Kayıt dışı ekonominin en önemli bileşeni kayıt dışı istihdam olup suç ekonomisi ve kara para aklama
da diğer bileşenlerini meydana getirmektedir.
Kayıt dışı ekonomi ülkelerin makroekonomik istikrarını, büyüme ve kalkınma çabalarını olumsuz
etkileyen ve mücadele edilmesi gereken önemli bir sorundur.
Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkmasına yol açan nedenlere bakıldığında ekonomik, mali, iş hayatından
kaynaklanan, sosyolojik, psikolojik ve teknolojik faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. Kayıt dışı
ekonomi olgusunun azaltılabilmesi için öncelikle oluşumunu tetikleyen faktörler doğru bir şekilde tespit
edilmeli ve bu faktörleri ortadan kaldırmaya yönelik politikalar uygulamaya konulmalıdır.
Kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları ülkemizde 2000 yılı sonrası yoğunlaşmış ve mücadele
çalışmaları devam etmektedir. Ancak yürütülen çalışmalara rağmen kayıt dışı ekonomi bir türlü asgari
seviyelere çekilememiştir. Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede mali ve iktisadi politikalar yanında siyasi,
sosyal, kültürel vb. politikalarda eşanlı olarak düşünülmeli ve uygulamaya konulmalıdır.
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Y KUŞAĞI BİREYLERİNİN İÇGİRİŞİMCİLİK ALGILAMALARININ
BELİRLENMESİ: TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA, FETHİYE ÖRNEĞİ
DETERMINATION OF INVESTIGATION PERCEPTIONS OF Y
GENERATION INDIVIDUALS: A RESEARCH ON TOURISM SECTOR
WORKERS, CASE OF FETHİYE
Aytekin FIRAT1

Ruşen AKDEMIR2

Özge Elmas GÜNAYDIN3

ABSTRACT
Intrapreneurship which is from its employees is of great importance in that it adds value to companies.
Employees in companies that support intrapreneurship can produce projects and ideas to facilitate the
activities of companies. this may have a positive impact on the earnings of companies.When the
researches are examined, it can be observed that many large companies implement intrapreneurship
incentives for the employees of the company and then obtain positive results.In addition, in today's
world, the technological developments, ease of access to information and the severity of globalization
increase day by day and with that the level of competition among companies is rapidly increasing. This
situation shows the effect of companies on their activitiesmore and more.In this respect, it can be
mentioned that intrapreneurship is of great importance as it can contribute to companies and provide
competitive advantage over competing companies.The purpose of the study is to determinate the
intrapreneurship perceptions of generation Y individuals.Accordingly, 4 and 5 star hotels in the tourism
sector have been selected in Fethiye, Muğla. The survey was applied to the hotels employees.The results
of the analyzes made by using the data obtained are aimed to contribute both to the literature and the
activities of private and public sector organizations.
Keywords: Entrepreneurship, Intrapreneurship, Y Generation
JEL: M13
ÖZET
İçgirişimcilik, çalışanların şirketlerine katkı sağlayarak bir değer katabilmesi bakımından büyük öneme
sahiptir. İçgirişimciliği destekleyen işletmelerde çalışanlar işletme faaliyetlerini kolaylaştırıcı projeler
ve fikirler üretebilirler ve bu durum işletmelerin kazançlarına pozitif anlamda etki edebilmektedir.
Yapılan araştırmalara bakıldığında birçok büyük işletmenin işletme çalışanları için içgirişimciliği teşvik
edici uygulamalar yaptığı ve sonrasında pozitif sonuçlar elde ettiği gözlemlenebilmektedir. Bunun yanı
sıra, teknolojik gelişmeler, bilgiye ulaşımın kolaylaşması ve küreselleşmenin şiddetinin her geçen gün
arttığı günümüz dünyasında rakip işletmelerin sayısındaki artış ve dolayısıyla işletmeler arasındaki
rekabet düzeyindeki artış, işletmelerin faaliyetleri üzerindeki etkisini her geçen gün daha çok
göstermektedir. Bu açıdan, içgirişimciliğin işletmelere katkı sağlayarak rakip işletmeler karşısında
rekabet avantajı sağlayabilmesi özelliği ile de büyük öneme sahip olduğu söylenebilir. Çalışmanın
amacı; Y kuşağı bireylerinin içgirişimcilik algılamalarının belirlenmesidir. Bu doğrultuda, Muğla ili
Fethiye ilçesinde turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmeleri çalışma için seçilmiş ve
işletme çalışanlarına uygulanan anketler ile elde edilen veriler kullanılarak yapılan analizlerin
sonuçlarının hem literatüre hem de özel ve kamu sektörü kuruluşlarının faaliyetlerine katkı sağlaması
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, İçgirişimcilik, Y Kuşağı
JEL: M13
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1. GİRİŞ
Global rekabet şartları altında faaliyette bulunan işletmeler ayakta kalabilmek için çalışanlarının
yeteneklerine ve başarılarına bağımlıdır. İşletmenin gerçekleştirdiği faaliyetteki çıktının hizmet, sanayi
ve tarım sektörü olması fark etmeksizin müşterinin isteğine ve talebine uygun olması
gerekmektedir.Günümüz bilgi toplumu içerisinde gencinden yaşlısına kadar tüm müşterilerin istekleri
birbirinden farklı olup genel çerçeveden bakıldığında muhteşem bir çeşitlilik söz konusudur.
İşletmelerin bu duruma cevap verebilmesi için yenilikleri takip etmesi aynı zamanda yeniliklere
ulaşabilmesi için de değişmesi gerekmektedir. En basit ifade ile sürekli olarak yenilik peşinde
koşmalıdır. İnternet çağı içerisinde yaşayan müşteri kitlesinin yararlandığı teknolojik aletler
düşünüldüğünde istekleri hem çeşitli hem de çok fonksiyonludur. Bireylerin istek ve talepleri yaşadığı
döneme göre değişebilmektedir. 30 yıl öncesinde insanların hayatına yeni yeni giren internet kavramı
ve teknoloji; ilerleyen zaman içerisinde gelişerek tüketicilerin algılamalarını da etkilemiş ve etkilemeye
devam etmektedir. İlk piyasaya sunulan teknolojik aletlerin özellikleri düşünüldüğünde şu anki dönem
içerisinde demode sıfatına mahkûm olmaktadır. Kullandığımız teknolojik aletlerin (örneğin cep
telefonu) ana fonksiyonuna (konuşma) ek olarak birçok işlemi de (görüntülü konuşma, mesajlaşma,
fotoğraf çekme, fotoshop, müzik indirme vb.) yapması beklenmektedir. Bu durumda da çıktıyı meydana
getirecek olan işletmelerin bu talepleri bilmesi ve mevcut ürünlerini baz alarak gereken yeniliği
gerçekleştirmesi, eğer talebe uygun ürünü yok ise önceden tahmin edebilmesi ve bu tür yenilikleri
anlaması, yorumlaması gerekmektedir. Söz konusu yenilik işletme markası tarafından yapılıyor olsa da
işletmenin var olan yapısından farklı bir yapıya geçmesi, ürünü değiştirmesi ya da yenilemesi gibi
durumlar çıktıyı meydana getiren girişimci ruhlu işgören tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan
bakıldığında, işletmelerin rekabet koşulları içerisinde avantaj elde etmesini ve diğer işletmelerin önüne
geçmesini sağlayabilecek, dinamik ve piyasayı alt üst edebilecek kadar etkili bir güce sahip olduğu
söylenebilir. İşletmeler için bu girişimci ruha sahip işgörenlerinönemi bu noktada ortaya çıkmaktadır.
Ancak örgüt içinde girişimci faaliyetler aniden ortaya çıkmamakta, üst yönetim tarafından
değerlendirilip uygulanma kararı alınmaktadır. Bu noktada da üst yönetimin iç girişimciliğe desteğinin
önemi de ortaya çıkmaktadır. Gawkevd.’e (2019) göre üst düzey yöneticiler iç girişimi kolaylaştıran
organizasyonel bir vizyon ve mimari oluşturmada merkezi bir rol oynamaktadır. İç girişimciye fikirlerini
rahatlıkla söyleyebileceği bir ortam yaratılmalıdır. Sağlanan bu ortam içerisindeiç girişimci şirketin
sahip oldukları, sahip olmadıkları, pazardaki fırsatları ve tehditleri kolaylıkla değerlendirecek ve işletme
için fırsatlar yaratabilecektir.
İç girişimci bir fırsatı algılayan ve yakaladığı fırsatı takip etmek için bir organizasyon yaratan kişidir
(Bygrave ve Hofer, 1992). İç girişimci özelliklerine sahip bir işgören faydayı sağlayabilmek adına,
işletmesi içerisinde gerçekleştirilen her faaliyetle ilgilenmekte ve yenilik peşinde koşmaktadır.
Girişimciliğin hem nicelik hem de niteliğini göz önünde bulundurmak önemlidir, çünkü tüm girişimcilik
ekonomik faaliyete eşit katkıda bulunmaz (Chowdhury, Audretsch ve Belitski, 2018). İç girişimli ruhlu
bir çalışanın sahip olduğu karakteristik özellikler çerçevesinde, hem yaşadığı dönemdeki yenilikleri
bilerek hem de gelecekte olabilecek muhtemel yenilikleri tahmin ederek ilerlemesi gerekmektedir.
Girişimci ruha sahip olan bir çalışanın yenilikleri takip etmesi, aynı anda çoklu iş gerçekleştirebilme
potansiyeline sahip olması ve en önemlisi de yenilikleri ve değişimleri gerçekleştirme aşamasında tüm
riskleri göze alabiliyor olması hizmet sektöründeki anlık hizmet sunumunda dirençli olacağını muhtemel
bir sonuç olarak karşımıza çıkarabilmektedir. Hizmet sektörü işletmeleri üretimi ve tüketimi eş zamanlı
olarak gerçekleştirdiğinden dolayı yenilikleri hızlıca bünyesinde oluşturarak bütünleşmesi
gerekmektedir. Bir tekstil firmasıhatalı ürününü çeşitlendirerek piyasaya yeniden sunabilirken, hizmet
sektöründe üretim ve tüketim eş zamanlı olduğundan dolayı ürün her zaman risk unsuru ile piyasaya
sunulmaktadır. Ortaya çıkabilecek herhangi bir hata giderilerek yenilikle beraber sunulsa bile ürün veya
hizmet tüketicinin gözünde hatanın telafisi statüsünde yer almaktadır. Hizmet sektörünün son dört yıllık
değişimine bakıldığında ana faaliyet kollarına göre hizmet sektörünün büyüme oranı %6,3’ten %7,6’ya
yükselmiştir (TÜİK, 2019).Hizmet sektöründeki yoğunluk, bu alanda faaliyet gösteren işletmeleri de
değişime ve sürekli yeniliğe yönlendirmektedir. Hizmet sektörü işletmeleri girişimci ruhlu işgörenleri
bünyesinde barındırmak zorundadır.
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Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı; hizmet sunumunun ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği, dünyanın her
bir tarafından insanların çeşitli hizmetleri aynı anda kullandığı ve yenilik yapmak zorundalığı bulunan
turizm işletmelerinden konaklama işletmesinde çalışan personellerin iç girişimcilik boyutlarının
incelenmesidir. Yaşanılan döneme göre değişen yenilikler, dönem içerisinde yaşayan bireyleri de
etkilediğinden dolayı çalışma Y kuşağı işgörenleri ile gerçekleştirilmiştir.

2. İÇ GİRİŞİMCİLİK
Türkçe karşılığı üstlenmek olan girişimcilik kavramı “entreprendre” kelimesinden ortaya çıkmıştır.
1980’lerden sonra yükselen piyasa ideolojisi ve teorik alandaki gelişmeler sebebiyle (Tosunoğlu, 2003)
girişimciliğe verilen önem 1980’li yıllardan sonra artış göstermeye başlamıştır. Girişimciliğin tanımı ilk
olarak 18. yüzyılın başlarında İrlanda Asıllı Fransız İktisatçı Richard Cantillontarafından yapılmıştır.
Cantillon’a göre girişimci,fiyatı, piyasası ve karşılaşılabilecek risk oranlarının belirsiz olduğu, mal ve
hizmetleri satın alan ve üreten kişidir (Altuner, 2019). Cantillon’un tanımında girişimci; "henüz açık bir
şekilde belli olmayan bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini bugünden satın alan
ve üreten kişidir" şeklinde açıklanmıştır (TÜGİAD, 1993).Cantillon’un yapmış olduğu tanımı J.B. Say
tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilen bu tanıma göre girişimci; işletmecilik, para, denetim, karar alma
gibi idarecilik ve girişimcilik işlevlerini birbirinden ayırmış ayrıca girişimciliğin kazancı olan faydanın,
üretimin iyi veya kötü sonuçlarının doğruca kabul edilerek ortaya çıktığını ifade etmiştir
(Ganiyusufoğlu, 2018). J. B. Say’ın tanımlamasından sonra girişimci üretim faktörleri içerisine eklenmiş
böylece üretim faktörleri emek, sermaye, doğal kaynak ve müteşebbis olmuştur. 20. yüzyılın başlarında
Avusturyalı ekonomist olan Joseph SchumpeterTheTheory of Economic Development (1934) başlıklı
çalışmasıyla girişimcilik kavramına en önemli katkıyı sağlayan kişi olmuştur. Schumpeter bu
çalışmasında girişimciliği yenilik sunan kişi olarak açıklamıştır (Dashdamırova, 2019). Böylece
Schumpeter girişimci tanımına yenilik kavramını ekleyerek; teknoloji ve girişim kavramını
bütünleştirmiştir.
Kuratho ve Audretsch (2009) ürünün veya hizmetin yeni veya özgün olup olmamasından ziyade, oluşan
değerin bir şekilde gerekli beceri ve kaynakları temin ve tahsis ederek girişimci tarafından oluşturulması
üzerinde durmuştur. “Üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis” (Türk Dil Kurumu,
2019)olarak tanımlanan girişimci, TheAmericanHeritage Dictionary of the English Language’e(2019)
göre “Bir iş girişimi için zarara uğrama tehlikesini organize eden, işleten ve risk alan kişi” dir.Girişimci
olmak var olan durumdan farklı olarak risk unsurunu göze alarak değişim ve yenilik yaratma
sürecidir.Günümüzdeki globalrekabet koşulları altında işletmelerin hedeflerini gerçekleştirerek
istedikleri kar oranlarını elde edip gelişebilmesi, değişen şartlara uyum sağlaması aynı zamanda da
farklılık ve yenilik getirerek değişmesi gerekmektedir. Girişimci bir değişim aracısı, yeni ürünler
kullanan bir yenilikçi, yeni pazarları belirleyen, kaynak kalıplarını rekabet avantajı için yeni ve
benzersiz şekillerde bir araya getiren, durum değiştiren rekabet kurallarını kendi endüstrileri için
yaratandır (Smith vd., 2016). Değişimi sağlayacak olan girişimcinin önemi bu noktada ortaya
çıkmaktadır.
Herhangi bir işletmenin makinesi, çalışma ortamı, uygulanan prosedürleri vb. kaynakları kopyalanarak
başka işletmeler tarafından kullanılabilirken, işletme içerisindeki işgören ve yetkinlikleri asla
kopyalanamaz.İşletmenin gerçekleştireceği hedeflere ulaşabilmesini ve değişim yapabilmesini sağlayan
en etkin ve önemli kaynağı işgörenler, örgütlerideğişime ayak uydurtarak geliştirmekte ve pazarda
varlığını sürdürmesine destek olmaktadır. Her bir işgörenyaşadığı toplum ve düzen içerisinde farklı
yetkinlik ve donanıma sahip olup, bu donanımları her bir işletmede farklı şekilde gösterecektir.
Çalışanın yaşadığı çağa göre geliştirdiği yenilikçilik isteği olarak değerlendirilen iç girişimcilik
işletmenin gelişiminde etkili olmaktadır.İç girişimcilik terimi ilk olarak 1976 yılında Gifford ve
Elizabeth Pinchot tarafından kullanılmıştır. İç girişimcilik terimi GiffordPinchot tarafından girişimci
olarak düşünmek ve hareket etmek üzere işe alınan büyük şirket çalışanlarını tanımlamak için ortaya
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atılmıştır (Buekens, 2014). Çalışanların kurum içinde olumlu bir değişim yaratması için ön plana
çıktıkları döngüsel girişimleri içeren iç girişimcilik terimi; ağırlıklı olarak iş dünyasında kullanılır
(Letsie, 2017).
İç girişimcilik;“işletmelerdeki çalışanların yeni ticari faaliyetlerde bulunma girişimleri(Bosma vd.,
2010)”, “yeni fırsatlardan yararlanmak ve ekonomik değer yaratmak için var olan bir organizasyonda
yeni bir girişim geliştirme yöntemidir (Parker, 2011)” gibi farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bireylerin
yenilik, değişim, farklılık vb. için girişim isteğinin olması bir bakıma çalışanların girişimcilik
niteliklerine sahip olduğunu gösterebilmektedir. Girişimci düşüncenin risk alma, yenilikçilik ve
rekabetçi düşünce yapısı olmak üzere üç önemli bileşeni vardır (Tosunoğlu, 2003).İç girişimciliğin
getirdiği yenilikler; verimliliği artırarak büyümeyi hızlandırmakta ve yeni iş olanakları
yaratmaktadır.Çevre koşullarının belirsiz olduğu ve değişimlerin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği
günümüzde iç girişimcilik işletmelere rekabet avantajı sağlaması açısından çok önemli bir araçtır.İç
girişimcilik kavramı yenilik yapma güdüsü oluşturduğundan dolayı işletmelerin rakiplerinden bir adım
daha önde olmasını sağlayacaktır.
En geniş anlamıyla var olan örgüt içindeki girişimcilikolan iç girişimci;(Antoncic ve Hisrich, 2001),
aynı zamanda işletmeyi işletme ortamındaki sınırlamalara uygun olarak girişimcilik yeteneğiyle yöneten
kişidir (Buekens, 2014).Bireylerin işletme içerisinde geliştirebileceği ve ortaya çıkarabileceği yenilikler
işletmenin amacına, çalışma ortamına göre farklılık gösterebilecekken; bir iç girişimcinin sahip olması
gereken özellikler aslında belirlidir. İç girişimcilik proaktiflik, risk alma, özerklik ve yenilikçilik, olmak
üzere dört boyutta sınıflandırılabilir (Durmaz, (2011), Antoncic ve Hisrich, (2001), Fitzsimmons vd.,
(2005)).
Proaktifliğin gelecek odaklı olmak, değişiklik yapmak ve bu değişikliklerde ilk olmak üzere üç tür
özelliği bulunmaktadır (Brege ve Kindström, 2019). Proaktiflik boyutuyla, işletmenin iç ve dış
çevresinde ortaya çıkabilecek fırsat ve tehditleri iyi analiz etmek, piyasada rakiplerin önüne geçmek ve
pazar payının artırılması için ileriye dönük hamleler yapabilmek amaçlanmaktadır (Cingöz ve Kaya,
2018). İç girişimciliğin temelinde yeni fırsatların yakalanması veya yaratılması düşüncesinin varlığını
göz önünde bulundurduğumuzda iç girişimcilerin proaktif olması beklenen bir sonuçtur. Bu bağlamda;
proaktif bir iç girişimci ürün, hizmet, teknoloji veya yönetim alanında gereken bir yeniliği önceden
düşünüp görebilmektedir. Öktem vd.’e (2003) göre proaktivite boyutu üst yönetimin rekabet avantajını
artırmak üzere cesur bir yaklaşımla öncelik verebilmesine yöneliktir.
Risk, işletmelerin girişimcilik faaliyetlerinde rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri amacıyla karşılarına
çıkan fırsatları değerlendirme arzularının sonucunda kaybetmeyi göze aldıkları kaynakların toplamıdır
(Erdem, 2019). İç girişimci geleceğe yönelik olarak bir değişimi planlarken birtakım risk unsurlarını da
algılamaktadır. Girişimci faaliyet sonucunda ortaya çıkacak olan yeni ürün, hizmet, teknoloji vb.
herhangi bir çıktının; pazardaki kitle tarafından beğenilip beğenilmeyeceği veya beklenen pozitif etkiyi
sağlayıp sağlamayacağı durumu her zaman iç girişimcinin dikkat ettiği noktalardır. Ancak risk alma
boyutuna göre hedeflemiş olduğu faydayı elde etmek amacıyla iç girişimci yenilikten vazgeçmemekte
ve risklerden kaynaklı yaşayacağı kaybı göze almaktadır.
Çoğu insan başkalarının emri altında çalışmayı sevmez. Özerklik bir iş fikri veya görüşünü ortaya
koymak ve tamamlanana kadar taşımak amacıyla bir birey veya ekip tarafından yapılan bağımsız
eylemdir (Dess ve Lumpkin, 2005). Otonomluk olarak ifade edilen özerklik; kişinin uyacağı kuralları
kendi kendine koyması; fikirlerinde bağımsız olabilmesidir. Var olan ürün, hizmet veya teknolojiyi
değiştirerek ya da yenileyerek farklılık yaratmak önemli bir karar olup, yönetimsel bir baskı veya
uygulama altında gerçekleştirilemeyecek bir eylemdir. Bu doğrultuda her zaman yenilik peşinde koşan
iç girişimcilerin de bağımsız olarak eylemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Yenilikçilik boyutu, teknolojideki gelişme ve yeniliğe vurgu yaparak ürün ve hizmet inovasyonunu ifade
etmektedir (Fitzsimmons vd., 2005). Yenilikçilik boyutu, hem süreç ve teknoloji hem de hizmet ve ürün
yeniliklerini kapsamaktadır (Öztürk, 2018). Bu doğrultuda, globalrekabetin var olduğu günümüz
şartlarında işletmelerin değişimlere ayak uydurabilmesi için işletmenin çıktılarını da değişimlere paralel
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olarak değiştirmesi ve yenilemesi gerekmektedir. Girişimci içinde bulunduğu pazar ve pazara yönelik
ürettiği ürün ile birlikte yeni ürün, teknoloji veya hizmet üreterek yeni alanlara girmekte ve sonuç almayı
beklemektedir. İç girişimci işletmenin rekabet avantajı elde etmesi amacıyla yeni ürünler ve yeni
pazarlar geliştirmektedir.

3. KUŞAK KURAMI VE Y KUŞAĞI
3.1.

Kuşak Kuramı

Kuşak ve nesil kavramları eş anlamlı olup Türk Dil Kurumu (2019) tarafından “Yaklaşık olarak aynı
yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış,
benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu”, “Yaklaşık yirmi beş otuz yıllık yaş kümelerini
oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon” gibi farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Kuşak,
belirli bir zaman diliminde doğan, belirli bir dönemin şekillendirdiği benzerdeğerleri, tutumları ve
yaşam tarzlarını paylaşan ve böylece o dönemin özelliklerini temsil eden bir grup insanı ifade eder
(Chen, 2010). Literatüre bakıldığında kuşak çalışmaları ile ilgili bilimsel çalışmalarda önde gelen isim
1830-1840 yılları arasında AugusteComte olmuştur. Comte’dan sonra Alman Sosyolog Karl Mannheim
tarafından 1928 yılında yazılan “The Problem of Generations” adlı çalışmada kuşak kavramı
vurgulanmıştır.
Chumpackervd.’e (2007) göre doğum oranı ve dönemin önemli olayları olmak üzere bir kuşağı
karakterize eden iki ana faktör vardır.Benzer olarak Lahdari vd. (2019) de kişilerin doğum yıllarına
dayanak nesil topluluklarının gruplanabileceğini iddia etmektedir. Kuşak teorisi; belirli zaman
aralıklarında doğmuş, benzer davranışları, değer yargıları ve yaşam tarzları bulunan fertlerin benzer
olma durumlarının belirli bir dönem içinde doğmalarından kaynaklandığını işaret eden olgudur (Yazıcı,
2019).
Kuşak kavramı, bireylerin aynı zaman diliminde doğması ve benzer olayları yaşamasının üzerinde
durmaktadır. Fakat nesillerin sınıflandırılması yapılırken nesilleri tam ve mutlak çizgilerle ayırmak
oldukça zordur. Yazında yetişkin kuşaklardan Gelenekseller olarak ifade edilen Sessiz kuşak, Bebek
Patlaması kuşağı, yeni kuşaklardan X ve Y kuşağına ek olarak henüz tam anlamıyla iş hayatına
atılmamış Z kuşağı ile birlikte beş nesilinvarlığı kabul edilmektedir (Crumpacker vd., (2007), Reeves
ve Oh (2008), Demir (2018)). Literatürde kuşak sınıflandırması ve tarihleri arasında net bir tanım
olmadığından dolayı; yapılan sınıflandırmalar çalışmaların amacına göre farklılık göstermektedir. Bu
çalışmanın amacı doğrultusunda, nesiller Tablo 1.’de gösterildiği gibi etiketlenecek ve Y kuşağı
üzerinde durulacaktır.
Tablo 1. Kuşaklar ve Dönemleri
Kuşak Adı
Dönem Aralığı
Sessiz Kuşak

1925-1945

Bebek Patlaması

1946-1964

X Kuşağı

1965-1979

Y Kuşağı

1980-1999

Z Kuşağı

2000 ve sonrası
Kaynak:Chen (2010).

Tablo 1.’de görüldüğü gibi 1925-1945 yılları arasında doğan Sessiz kuşak, 1946-1964 yılları arasında
doğanlar Bebek Patlaması kuşağı, 1965-1979 yılları arasında doğanlar X kuşağı,1980-1999 yılları
arasında doğanlar Y kuşağı ve 2000 sonrasında doğanlar Z kuşağı olarak kabul edilmiştir. Bu grupların
her biri, insanların davranışlarını etkileyen bazı ortak tarihsel yönelimleri paylaşan nesiller topluluğu
olarak tanımlanmaktadır (Chen, 2010).
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Sessiz kuşağa Türkiye açısından bakıldığında, ilgili dönem için Cumhuriyet’in kuruluşuna tanıklık ettiği
ve emektarlar olarak dönemin zor şartlarını üstlendikleri anlaşılmaktadır (Yazıcı, 2019). Bu grubun
1945’ten önce dünyaya geldiği düşünüldüğünde, günümüzde “74 yaş ve üzeri” nüfus grubunu temsil
ettikleri anlaşılmaktadır.
Bebek Patlaması kuşağı Sessiz kuşağın çocukları olup,İkinci Dünya Savaşı sonrası doğum oranlarının
artması nedeniyle bu adı almıştır. Bu kuşak son derece çalkantılı bir zamana işaret eden zorbalık ve
sosyal çatışmaya tanık olmuştur (Drago, 2006). Bu grubun 1946-1964 yılları arasında dünyaya geldiği
düşünüldüğünde, günümüzde “55-73 yaş arası” nüfus grubunu temsil etmektedir. Bebek Patlaması
Kuşağı’nın en önemli temsilcileri arasında Bill Clinton, George W. Bush, Donald Trump, Steven
Spielberg ve OprahWinfrey gibi isimleri yer almaktadır.
Teknoloji ile ilgili gelişmelerin büyük bir kısmı bu dönemlerde başladığından dolayı X Kuşağı
bilgisayarı kullanmaya başlayan ilk kuşaktır (Gürbüz, 2015). Beraberinde ilk renkli televizyonu,
bilgisayarı gören kuşak olma özelliğine sahiptir.Bu kuşağın 1965-1979 yılları arasında dünyaya geldiği
düşünüldüğünde, günümüzde “40-54 yaş arası” nüfus grubunu temsil ettikleri anlaşılmaktadır.
Çoğu uzman Y Kuşağı için 1980’ni başlangıç noktası, 2001’i de son nokta olarak kabul etmektedir
(Lower, 2008). Bu kuşağın 1980-1999 yılları arasında dünyaya geldiği düşünüldüğünde, günümüzde
“20-39 yaş arası” nüfus grubunu temsil ettikleri anlaşılmaktadır.
2000 yılları sonrasında dünyaya geldiği düşünülen Z kuşağını günümüzde “19 yaş ve üzeri” nüfus grubu
temsil etmektedir. Bu kuşak tamamen dijitaldir ve onların iletişimleri ve sosyal etkileşim davranışları
da dijitale dönüşmektedir (Levickaite, 2010).
Günümüzde var olan beş kuşak birçok kaynakta farklı isimlerle nitelendirilmekle beraber, Türk
literatürü de göz önüne alınarak ve yeni yapılan araştırmalarda Alfa (α) Kuşağı da eklenmiştir
(Danışman ve Gündüz, 2018). Toplum bilimi olarak değerlendirildiğindegünümüzde daha doğmamış
olanlar, emekleyenler ve bebekler Alfa kuşağının içinde yer almaktadır (Yalçın Kayıkçı ve Bozkurt
Kutluk, 2018).

3.2.

Y Kuşağı

Yazın taraması sonucunda farklı ancak yakın tarih aralıkları belirtilmiş olsa da 1980 yılından sonra
doğan bireyler Y kuşağı olarak sınıflandırılmıştır. Yazın taramasında bu jenerasyonun birçok farklı isme
sahip olduğu da görülmektedir. Y jenerasyonuna bilinenlere ek olarak araştırmacılar tarafından “Net
Generation”, “Generation Y”, “EchoBoom” “Screenagers”, “GenerationWhy”, “Dot.com Nesil” ve
“Gelecek Nesil” gibi isimler verilmiştir (Wilcox, 2001). Adını İngilizce dilinde “Why” kelimesinden
alan Y Kuşağı, hayatın her alanını sorgulayıcı, irdeleyici ve yükümlülükleri eleştirici yapısından dolayı
"Neden Kuşağı" (Why Generation) olarak adlandırılır (Aka, 2018).
Y kuşağı bireyleri hayata bakış açıları, davranış şekilleri vb. özellikleri sebebiyle diğer kuşaklardan
farklılıklar gösterebilmektedir. Teknolojiyi çoğunlukla ihtiyacı olduğunda ve iş için kullanan X
Kuşağı’nın tersine bu kuşak online veya offline olarak ne zaman ve nerede isterse arkadaşlarıyla ve
aileleriyle haberleşmektedir (Yazıcı, 2019). Y kuşağı bireylerinin doğma süreleri zarfında gelişen
teknolojik gelişmeler dâhilinde; 1983’te müzik CD’leri, 1989’da Dünya çapında internet yer almaktadır
(https://www.theodysseyonline.com/the-differences-between-each-of-the-living-generations).
Bireylerin doğduklarında internetin yeni yeni ortaya çıkıyor ve yaygınlaşıyor olması ve bu gelişmelerin
katkısıyla da dünya ile olan iletişimlerinin en baştan itibaren kolay olması bireylerin teknolojiye bakış
açısını etkilemektedir. Bu nedenle bilgisayarları veya diğer elektronikleri teknoloji olarak
görmemeleriY kuşağı çalışanlarının en belirgin niteliğidir (Crumpacker, 2007). Y kuşağı bireyleri;
eğlenceyi ve kazanmayı seven, isteklerini kolaylıkla ortaya koyabilen, müteşebbis, tatmin olmayan,
bireyci, otoriteye karşı tavır sergileyen, özgürlüğüne düşkün, teknolojiye merak duyan, istek ve
beklentileri hayli fazla olan, sadakati düşük duyguları az, rahatına düşkün, çalışmaktan hoşlanmayan,
hırslı, özsever, eleştiriye tahammülü az olan bireylerdir (Bozkurt, 2017). Hannay ve Fretwell’e (2011)
göre ise dijital, iş yaşam dengesi olan, sorgulayan, duygusal olmayan, bencil, devamlı öğrenme isteği
olan, denetime ihtiyaç duyan, emir almayı sevmeyen ve bakım maliyetleri fazla olan bireylerdir.
Kuşakların yaş sınırlamalarına dikkat edildiğinde günümüz iş dünyası farklı teknoloji ile yetişmiş
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kuşakların birlikte çalışmasını gerektirmektedir. Birçok şirket X kuşağı ve Y kuşağını gerçekten
anlayamadığı ve onlar için çekici bir çalışma ortamı yaratamadığı için potansiyeli daha çok olan genç
işçileri motive etmekte sıkıntı çekmektedir (Buekens, 2014).
Kuşakların farklı yetenek ve yetkinliklerinin olması işletmelerin gelişimi için gerekli olan girişimcilik
faaliyetlerinde önemli bir husustur. Y kuşağı çalışanları X kuşağına göre internet kullanımına daha
yatkın ve iş yapmaya daha istekli bireylerdir (Reisenwitz ve Iyer, 2009). Levickaite (2010) Y kuşağının
X kuşağına göre çok daha lider özellikli olduğunu ve X kuşağının evinde yaşayan, kariyerini uzun süre
erteleyen bireyler olduğunu ifade etmiştir. Girişimci olmak hayal kurmayı, yaratıcı olmayı, özgür bir
ruha sahip olmayı gerektirmektedir (Türeli ve Çoşkun, 2018).Y kuşağı bireyleritarafından girişimci
olmak için gerekli olan özellikleri taşıdığı görülmektedir (Türeli ve Çoşkun, 2018).

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE YORUMLARI
4.1. Araştırmanın Amaç, Örneklem, Yöntem ve Hipotezleri
Bu çalışmada Y kuşağı bireylerinin içgirişimcilik algılamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Y
kuşağının seçilmesinin nedeni: Y kuşağı bireylerinin diğer kuşak bireylerine nazaran içgirişimcilik
özelliklerini daha çok barındırmasıdır (Tremblay vd., 2010). Aka (2018) ve Keleş (2013) Y Kuşağı
bireylerinin Bebek Patlaması kuşağı ve X kuşağından farklı olarak girişimcilik eğilimine sahip olduğunu
belirtirken, Çoban (2006) ise diğer kuşakların tümüne oranla Y kuşağının girişimci ruhlarının çok daha
yüksek olduğunu belirtmiştir.Çalışmada örneklem olarak Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı, Fethiye'de faaliyet gösteren 69
konaklama/otel işletmesi seçilmiştir. Çalışmanın otel işletmelerinin seçilmesinin amacı: otel
çalışanlarının büyük çoğunluğunun Y kuşağı bireylerinden oluşmasıdır. Katılımcılardan bilgi edinmek
amacıyla nicel yöntemlerden faydalanılmış ve anket uygulamasına başvurulmuştur. Veriler, Fethiye'de
turizm sezonunun yoğun ve katılımcıların 7aktif olarak çalıştığı Temmuz ve Ağustos aylarında
toplanmıştır. Toplamda 550adet anket katılımcılara ulaştırılmış fakat iş yoğunluğu nedeniyle 385 adet
anket uygulanabilmiş ve 337 adet anket analizlerde kullanılmıştır. Çalışmada Naktiyok (2004)
tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada; elde edilen verilerden yararlanılarak
yapılan analiz sonucunda araştırma verilerinin normal dağılımı gözlemlenmiş ve katılımcıların
içgirişimcilik algılamaları düzeylerinin belirlenmesi amacıyla T-testi uygulanmıştır. Araştırmanın
hipotezleri aşağıdaki gibidir;
HA0: Katılımcıların cinsiyetleri ile içgirişimcilik ölçeği yenilikçilik boyutu algılamaları arasında
anlamlı bir farklılık yoktur.
HA1: Katılımcıların cinsiyetleri ile içgirişimcilik ölçeği yenilikçilik boyutu algılamaları arasında
anlamlı bir farklılık vardır.
HB0: Katılımcıların cinsiyetleri ile içgirişimcilik ölçeği risk alma ve proaktiflik boyutu algılamaları
arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
HB1: Katılımcıların cinsiyetleri ile içgirişimcilik ölçeği risk alma ve proaktiflik boyutu algılamaları
arasında anlamlı bir farklılık vardır.
HC0: Katılımcıların cinsiyetleri ile içgirişimcilik ölçeği özerklik boyutu algılamaları arasında anlamlı
bir farklılık yoktur.
HC1: Katılımcıların cinsiyetleri ile içgirişimcilik ölçeği özerklik boyutu algılamaları arasında anlamlı
bir farklılık vardır.
HD0: Katılımcıların eğitim düzeyleri ile içgirişimcilik ölçeği yenilikçilik boyutu algılamaları arasında
anlamlı bir farklılık yoktur.
HD1: Katılımcıların eğitim düzeyleri ile içgirişimcilik ölçeği yenilikçilik boyutu algılamaları arasında
anlamlı bir farklılık vardır.
HE0: Katılımcıların eğitim düzeyleri ile içgirişimcilik ölçeği risk alma ve proaktiflik boyutu algılamaları
arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
HE1: Katılımcıların eğitim düzeyleri ile içgirişimcilik ölçeği risk alma ve proaktiflik boyutu algılamaları
arasında anlamlı bir farklılık vardır.
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HF0: Katılımcıların eğitim düzeyleri ile içgirişimcilik ölçeği özerklik boyutu algılamaları arasında
anlamlı bir farklılık yoktur.
HF1: Katılımcıların eğitim düzeyleri ile içgirişimcilik ölçeği özerklik boyutu algılamaları arasında
anlamlı bir farklılık vardır.
HG0: Katılımcıların aylık toplam gelirleri ile içgirişimcilik ölçeği yenilikçilik boyutu algılamaları
arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
HG1: Katılımcıların aylık toplam gelirleri ile içgirişimcilik ölçeği yenilikçilik boyutu algılamaları
arasında anlamlı bir farklılık vardır.
HH0: Katılımcıların aylık toplam gelirleri ile içgirişimcilik ölçeği risk alma ve proaktiflik boyutu
algılamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
HH1: Katılımcıların aylık toplam gelirleri ile içgirişimcilik ölçeği risk alma ve proaktiflik boyutu
algılamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
HJ0: Katılımcıların aylık toplam gelirleri ile içgirişimcilik ölçeği özerklik boyutu algılamaları arasında
anlamlı bir farklılık yoktur.
HJ1: Katılımcıların aylık toplam gelirleri ile içgirişimcilik ölçeği özerklik boyutu algılamaları arasında
anlamlı bir farklılık vardır.
Aşağıdaki Tablo 2.’de içgirişimcilik ölçeğinin ve boyutlarının Cronbach's Alpha değerleri gösterilmiştir.
Tablo 2. Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Cronbach's
Alpha değeri
,931
İçgirişimcilik Ölçeği
,905
İçgirişimcilik Ölçeği Yenilikçilik Boyutu
İçgirişimcilik Ölçeği Proaktiflik Ve Risk Alma
,890
Boyutu
,811
İçgirişimcilik Ölçeği Özerklik Boyutu

Madde
sayısı
21
5
10
6

İçgirişimcilik ölçeğinin Cronbach's Alpha değeri 0,931, İçgirişimcilik ölçeği yenilikçilik boyutu
Cronbach's Alpha değeri 0,905, İçgirişimcilik ölçeği proaktiflik ve risk alma boyutu Cronbach's Alpha
değeri0,890 ve İçgirişimcilik ölçeği özerklik boyutu Cronbach's Alpha değeri 0,811'dir. Ölçek ile ilgili
iç tutarlılık güvenilirliği gösteren değerin yani Cronbach alfa değerinin 0.70 olması gerekmektedir
(Gürbüz ve Şahin, 2016). Yapılan analiz sonucunda hem içgirişimcilik ölçeği hem de içgirişimcilik
ölçeğinin bütün boyutlarının ayrı ayrı Cronbach alfa değerlerinin 0.70'in üzerinde olduğu belirlenmiştir.
Bu da ölçeğinin güvenilir oldukları varsayılabilmesini sağlamaktadır.

4.2.

Tanımlayıcı İstatistikler

Aşağıdaki tablolarda katılımcılar ile ilgili istatistiksel bilgiler yer almaktadır.
Tablo 3. Cinsiyet Dağılımı Tablosu
Geçerli

Sıklık

Yüzde

Kadın

148

43,9

43,9

43,9

Erkek

189

56,1

56,1

100,0

Toplam

337

100,0

100,0

Yüzde

Kümülatif Yüzde

Yukarıdaki Tablo 3.'te katılımcıların cinsiyetleri ile ilgili istatistikler gösterilmiştir. Toplamda 337
katılımcının 148 kişi ile %43.9'u kadın, 189 kişi ile %56,1'i erkektir.
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Tablo 4. Eğitim DurumuTablosu
Sıklık

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Temel Eğitim

184

54,6

54,6

54,6

Akademik Eğitim

153

45,4

45,4

100,0

Toplam

337

100,0

100,0

YukarıdakiTablo 4.’te katılımcıların eğitim durumu ile ilgili istatistikler gösterilmiştir. Toplamda 337
olan katılımcıların 184 kişi ile %54,6'sı temel eğitim, 153 kişi ile %45,4'ü akademik eğitim almış
bireylerden oluşmaktadır.
Tablo 5. Aylık Gelir Tablosu
Gelir Durumu

Sıklık

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

2020,00 TL

206

61,1

61,1

61,1

131

38,9

38,9

100,0

337

100,0

100,0

2020,00 TL
üzeri
Toplam

Yukarıdaki Tablo 5.’te katılımcıların cinsiyetleri ile ilgili istatistikler gösterilmiştir. Toplamda 337 olan
katılımcıların 206 kişi ile %61,1'inin geliri 2020 TL, 131 kişi ile %38,9'unun geliri 2020 TL üzeridir.

4.3.T Testi Sonuçları
Aşağıdaki tablolarda yapılan bağımsız örneklem T testi değerleri yer almaktadır.
Tablo 6. Cinsiyet Betimleyici İstatistikler

yenilikort
proriskort
özerklikort

Cinsiyet

N

Ortalama

Std. Sapma

Ort. Std. Sapma
Hatası

kadın

148

3,7419

,98871

,08127

erkek

189

3,7048

,99671

,07250

kadın

148

3,5007

,83629

,06874

erkek

189

3,5418

,76464

,05562

kadın

148

3,1182

,91023

,07482

erkek

189

3,1843

,78437

,05705

Tablo 7. Cinsiyet Bağımsız Örneklem Test Sonuçları
Levene Varyans
Eşitliği Testi

yenilikort

Ortalamaların Eşitliği İçin T-Testi

F

Anlamlılık

t

Eşit Varyans
Eşit Olmayan
Varyans

,095

,758

,341

335

,734

,03713

,10902

%95 Güven
Aralığı
Alt
Üst
Değer Değer
-,17731 ,25157

,341

317,057

,733

,03713

,10891

-,17715 ,25141

Eşit Varyans

1,365

-,470

335

,639

-,04112

,08747

-,21318 ,13093

-,465

301,448

,642

-,04112

,08843

-,21513 ,13289

-,715

335

,475

-,06606

,09241

-,24784 ,11572

-,702

290,782

,483

-,06606

,09409

-,25125 ,11913

,243

Serbestlik
Derecesi

p

Ortalama
Fark

Standart
Sapma
Hatası

proriskort
Eşit Olmayan
Varyans
Eşit Varyans

4,084

,044

özerklikort
Eşit Olmayan
Varyans
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Tablo 7.’deki değerler incelendiğinde her bir boyutun anlamlılık değerlerinin p<0,05 olmasından
dolayıkatılımcıların cinsiyetleri ile içgirişimcilik ölçeği yenilikçilik boyutu, proaktiflik ve risk alma
boyutu ve özerklik boyutu algılamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu
sebeple HA0, HB0, HC0 hipotezleri kabul edilip, HA1,HB1, HC1 hipotezleri reddedilir.
Tablo 8. Eğitim Durumu Betimleyici İstatistikler

yenilikort
proriskort
özerklikort

Standart Sapma
Hatası

Eğitim Durumu

N

temel eğitim

184

3,6217

,93876

,06921

akademik eğitim

153

3,8405

1,04286

,08431

temel eğitim

184

3,4261

,80094

,05905

akademik eğitim

153

3,6412

,77634

,06276

temel eğitim

184

3,0661

,80338

,05923

akademik eğitim

153

3,2625

,87541

,07077

Ortalama Standart Sapma

Tablo 9. Eğitim Durumu Bağımsız Örneklem Test Sonuçları
Levene Varyans
Eşitliği Testi

Eşit Varyans

Ortalamaların Eşitliği İçin T-Testi
Ortalama Std. Sapma %95 Güven Aralığı
Fark
Hatası Alt Değer Üst Değer

F

Anlamlılık

t

Serbestlik
Derecesi

p

1,342

,247

-2,025

335

,044

-,21878

,10803

-,43128

-,00629

-2,006 309,233

,046

-,21878

,10908

-,43341

-,00416

-2,489

,013

-,21509

,08642

-,38508

-,04509

-2,496 327,222

,013

-,21509

,08617

-,38461

-,04557

-2,145

,033

-,19640

,09156

-,37651

-,01630

,034

-,19640

,09228

-,37798

-,01483

yenilikort
Eşit Olmayan
Varyans
EşitVaryans

,160

,689

335

proriskort
Eşit Olmayan
Varyans
Eşit Varyans

3,262

,072

335

özerklikort
Eşit Olmayan
Varyans

-2,128 312,247

Tablo 9’daki değerler gözlemlendiğinde her bir boyutun anlamlılık değerlerinin p<0,05 olmasından
dolayı katılımcıların eğitim durumları ile içgirişimcilik ölçeği yenilikçilik boyutu ve özerklik boyutu
algılamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple HD 0 veHF0,
hipotezleri kabul edilip, HD1 veHF1 hipotezleri reddedilir. Ayrıca proaktiflik ve içgirişimcilik boyutu
değerleri gözlemlendiğinde anlamlılık değerlerinin p<0,05 olmamasından dolayı katılımcıların eğitim
durumları ile içgirişimcilik ölçeği proaktiflik ve içgirişimcilik boyutu algılamaları arasında anlamlı bir
farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple HE 0 hipotezi reddedilip,HE1 hipotezi kabul edilir.
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Tablo 10. Aylık Gelir Betimleyici İstatistikler
Aylık Gelir

N

Ortalama

Standart Sapma

Standart Sapma
Hatası

2020,00 tl

206

3,7806

,93350

,06504

2020,00 tl üzeri

131

3,6275

1,07439

,09387

2020,00 tl

206

3,5024

,79611

,05547

2020,00 tl üzeri

131

3,5573

,79760

,06969

2020,00 tl

206

3,1570

,85074

,05927

2020,00 tl üzeri

131

3,2625

,87541

,07077

yenilikort

proriskort

özerklikort

Tablo 11. Aylık Gelir Bağımsız Örneklem Test Sonuçları
Levene Varyans
Eşitliği Testi
F

Eşit Varyans 10,079
yenilikort

özerklikort

Anlamlılık

t

,002

1,383

Eşit Olmayan
Varyans
Eşit Varyans

proriskort

,783

,377

Eşit Olmayan
Varyans
Eşit Olmayan
Varyans

,070

Ortalamaların Eşitliği İçin T-Testi

,792

Eşit Olmayan
Varyans

Std.
Serbestlik Serbestlik Ortalama
Sapma
Derecesi Derecesi Farkı
Hatası
335

%95 Güven
Aralığı
Alt
Üst
Değer Değer

,168

,15310

,11069

-,06464 ,37085

1,341 248,467

,181

,15310

,11420

-,07182 ,37803

-,616

,538

-,05482

,08903

-,22995 ,12030

-,616 276,521

,539

-,05482

,08907

-,23016 ,12051

,046

335

,964

,00429

,09416

-,18092 ,18950

,046

282,055

,964

,00429

,09363

-,18001 ,18858

335

Tablo 11’deki değerler gözlemlendiğinde her bir boyutun anlamlılık değerlerinin p<0,05 olmasından
dolayı katılımcıların aylık gelirleri ile içgirişimcilik ölçeği yenilikçilik boyutu, proaktiflik ve risk alma
boyutu ve özerklik boyutu algılamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu
sebeple HG0, HH0, HJ0 hipotezleri kabul edilip, HA1,HB1, HC1 hipotezleri reddedilir.

5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Günümüz şartlarında işletmeler yoğun bir rekabet ortamında ürün ve hizmet sunumu gerçekleştirmekte
olup ayakta kalabilmek için rekabet şartlarına ayak uydurmak zorundadır. Üretilen ürünlerde standartlar
sağlanabilmekte iken; söz konusu bir hizmetin sunumu olduğunda standardı yakalamak ve yenilik
yapabilmek daha zor olmaktadır. Hizmet emek yoğun bir unsur olup çalışan ağırlıklı bir kavramdır.
Rekabet şartları altında hizmet sunumu ile fark yaratabilmek çalışanın gerçekleştirdiği yenilik,
otonomluk, proaktiflik ve risk alması diğer bir deyiş ile içgirişimcilik performansına bağlıdır. İşletme
içerisindeki tüm çalışanlar işletmelerine katkı sağlamak ister. Her bireyin doğduğu ve yaşadığı dönem
farklılık göstermekle birlikte bireyler yaşadığı çağdan ve olaylarından etkilenmektedir.Teknolojik ve
toplumsal gelişimin yaşanmaya başladığı 1980-1999 yılları arasından doğan Y Kuşağı bireyleri
girişimcilik ruhuna diğer kuşaklara oranla daha fazla sahiptir.
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Araştırma kapsamında elde edilen verilerle yapılan analizler sonucunda içgirişimcilik kavramının
boyutları ile bazı demografik özellikler birlikte değerlendirildiğinde, içgirişimcilik kavramının
katılımcıların algılamalarında bazı boyutlarda anlamlı farklılıklar gösterirken, bazılarında anlamlı bir
farklılık göstermemektedir. Katılımcıların cinsiyetlerine göre içgirişimcilik ölçeği yenilikçilik boyutu,
proaktiflik ve risk alma boyutu ve özerklik boyutlarında anlamlı bir farklılık olmadığı gözlemlenmiştir.
Benzer şekilde Uzun (2018) gerçekleştirdikleri çalışmalarda bireylerin yaşları ile içgirişimcilik boyutları
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı bulgusuna ulaşmıştır. Kozak ve Yılmaz (2019) yenilikçilik,
proaktiflik ve risk alma boyutları ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna
ulaşmıştır.Aynı şekilde katılımcıların aylık gelir durumlarına göre, yani asgari ücretle çalışanlar ve
asgari ücretin üzerinde ücret alanların içgirişimcilik ölçeği yenilikçilik boyutu, proaktiflik ve risk alma
boyutu ve özerklik boyutlarında da anlamlı bir farklılık olmadığı gözlemlenmiştir.Katılımcılardan elde
edilen veriler içgirişimcilik ölçeği yenilikçilik boyutu ve özerklik boyutu ile incelendiğinde yine
katılımcıların içgirişimcilik algılamalarında anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmemiştir.
Katılımcıların eğitim durumları, başka bir deyiş ile temel eğitim ve akademik eğitim almış olmaları
bakımından değerlendirildiğinde, katılımcıların algılamalarında içgirişimcilik ölçeği proaktiflik ve risk
alma boyutunda anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir. Yenilikçilik ve özerklik boyutları arasında ise
anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Benzer şekilde Uzun (2018) yenilikçilik boyutu ve eğitim
durumu arasında, Kozak ve Yılmaz (2019) da yenilikçilik ve özerklik boyutu arasında anlamlı bir
farklılık olmadığı sonucuna ulaşmıştır.Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse; belirsizlik
durumlarını atak davranmak anlamında fırsat bilme, iş çevresindeki fırsatları değerlendirirken
işletmenin zaman, para ve insan gücü gibi kaynaklarının kullanımında başarılı olduklarına inanmaları,
üzerinde çok çalıştıkları bir planda gereken durumda köklü değişiklikler yapmaktan çekinmeme, görev
başarısına inanmalarında her türlü riski üstlenebilme, yüksek risk içeren projelere yatkınlık durumunda,
belirsizlik söz konusu olduğu zamanlardaki karar aşamasında cesur yaklaşım sergileyebilme, iş çevresi
kapsamında gelişen faaliyetlerin takibinden ziyade bir adım önde olabilme ve gelişmeleri öngörüp bu
doğrultuda kararlar alabilme, işletmenin uzun vadeli planlama çalışmalarının bir parçası olup hayal gücü
ve irade ile yönlendirebilme, çalışma ortamındaki yeni uygulamaları başlatma, yeni ürün ve/veya
teknoloji geliştirebilme gibi konularda akademik eğitim alan katılımcıların temel eğitim alan
katılımcılara nazaran daha pozitif yaklaşım sergiledikleri söylenebilir.
Yukarıdaki sonuçların yanısıra; araştırma kuramsal çerçeve açısından ulaşılabilen alanyazınla sınırlıdır.
Araştırmanın turizm sektörü çalışanlarına yapılması araştırmanın bir diğer kısıtı sayılabilir. Genellikle
yaz sezonunda daha aktif olarak faaliyet gösteren, kıyı bölgelerde yer alan konaklama işletmeleri,
verilere kolay ulaşabilme açısından değerlendirildiğinde işletme çalışanlarının iş yoğunluğundan katılım
konusuna önem göstermedikleri gözlemlenmiştir. Bu açıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜBİTAK ve
benzeri devlet kurumları ile işbirliği içerisinde yapılması bu sektör üzerindeki çalışmalara katılımın daha
yüksek seviyede olmasını sağlayabilir. Ayrıca araştırmanın turizm sektörü seyahat işletmeleri ve
acentaları üzerine yapılması daha farklı sonuçlara ulaşılabilmesi açısından literatüre katkı
sağlayabileceği söylenebilecekken; tarım veya sanayi sektörü içerisinde de farklı alanlara uygulaması
gerçekleştirilebilir. Bununla beraber çalışmaya daha farklı ölçeklerin eklenmesi araştırmadan daha
kapsamlı sonuçlar elde etmesi amaçlanabilir. Bununla birlikte, yaz sezonu ve kış sezonu ayrımına tabi
tutularak çalışma genişletilebilir.
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MİKRO ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI
FONKSİYONUNUN TRANSFORMASYONU 1
HUMAN RESOURCE FUNCTION TRANSFORMATION IN MICRO SIZE
BUSINESSES
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Abstract
Organizational transformation can be defined as the modification of policies, processes and procedures form
in order to move the organization from an “as is” to a “to be state”. One critical aspect of such
transformational activities for organizations of any size is the realization and acceptance of the human
resource function. Although workers are critical factors for any size organizations, they are especially
important in micro organizations due to their direct interaction with customers. Micro organizations defined
as fewer than ten employees and a balance sheet of less than 3 million Turkish Lira (Resolution of
2018/11828 in the Official Gazette dated 24.06.2018).
Micro organization owners are either unaware of this fact or are reluctant to acknowledge it. Furthermore,
owners may be unaware of how to either establish a human resource unit or at the least assigning relevant
responsibilities to an individual within the organization. As a result, this lack of attention to human recourse
issues can have a detrimental impact on the organizations reputation and bottom line. As a first step in
assisting organizations in coming to this realization, it is first necessary to understand the perspectives of
micro organization owners in relation to human resource function.
This study will examine the perspectives of micro organization owners and their perspectives on the human
resource function. The data collection sample will be drawn from micro organizations located in the Gebze
and Bandirma regions in Turkey. Data will be collected via a validates survey. Results will be analyzed
and utilized to develop a program to assist micro organization owners in establishing Human Resource
functions within their organizations.
Keywords: business transformation, human resources, systems thinking
JEL Codes: M10, M12, m13, M54
Özet
Örgütsel dönüşüm, organizasyonu “olduğu gibi” durumundan “olması gereken” duruma taşımak için
politikaların, süreçlerin ve prosedürlerin değiştirilmesi olarak tanımlanabilir. Büyüklüğü ne olursa olsun,
organizasyonlar için bu tür dönüşümsel faaliyetlerin en kritik yönü, insan kaynakları fonksiyonunun kabul
edilmesi ve gerçekleştirilmesi aşamasıdır. Organizasyonlar için çalışanlar büyüklüğüne bakılmaksızın
kritik faktörler olsa da, müşterilerle doğrudan etkileşimleri nedeniyle özellikle mikro kuruluşlarda daha da
önemlidir. Mikro organizasyonlar 10 çalışandan az ve 3 milyon TL'den az bilançoya sahip işletmeler olarak
tanımlanır (24.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de 2018/11828 Kararı).
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Genel olarak, mikro organizasyon sahipleri ya bu gerçeğin farkında değillerdir ya da onaylamakta
isteksizdirler. Ayrıca, mikro organizasyon sahipleri bir insan kaynakları biriminin nasıl kurulacağının ya
da en azından kuruluş içindeki bir bireye ilgili sorumlulukların atanmasının gerekliliği konusunun farkında
olmayabilirler. Sonuç olarak, insan kaynakları sorunlarına verilen bu dikkat eksikliği, kurumların hem
itibarı hem de nihai kar-zararına etki eden bir faktördür. Mikro organizasyonların bu gerçeği anlamasına
yardımcı olmak için atılacak ilk adım, mikro organizasyon sahiplerinin insan kaynakları işlevi ile ilgili bakış
açılarını anlamaktır.
Bu çalışma, mikro örgüt sahiplerinin yapılanmalarına bakmak ve daha sonra da insan kaynakları
fonksiyonuna bakış açılarını incelemektedir. Veri toplama örneklemini, Türkiye'deki Gebze ve Bandırma
bölgelerindeki mikro kuruluşlar oluşturmaktadır. Veriler, daha önce kabul edilirliği ispatlanmış bir anket
aracılığıyla toplanacaktır. Sonuçlar, mikro kuruluş sahiplerinin kuruluşlarında İnsan Kaynakları işlevlerini
oluşturmalarına yardımcı olacak bir program geliştirmek için analiz edilecek ve kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: işletme dönüşümü, insan kaynakları, sistemsel düşünme
JEL Codes: M10, M12, M13, M54

Introduction
Efficiency and productivity is the primary driver for higher profitability in many organizations. With
today’s technology, it is easier for many businesses to achive this goal. Paradoxically, what is good for
businesses is not necessarily as good for humans. Automation pushes businesses to use fewer human
resources. Some argue that the pace at which employment is eliminated by the introduction of productivityenhancing technology may exceed the pace at which mankind is able to find new uses for those becoming
unemployed (Vermeulen et al., 2018; Ramaswamy, 2018; Salomons, 2018). In general, those who are left
unemployed by automation are unskilled laborers (Bentaouet, 2018; Ford, 2015). Therefore, what happens
to those unemployed due to automation is an important question to answer.
Millions of companies and entrepreneurs are registered daily all over the world. China alone reports daily
counts of about 11,000-13,000 new businesses; the total number of registered companies in China exceeds
77 million. The total number of companies all over the world is
approaching 200 million. Of those, 28 million are in the USA, and of those, more than 22 million
small businesses in the United States are individually operated, with less than 10 employees (www.bls.gov).
By comparison, in Turkey the number of registered businesses is approximatel 86,000. Of these, 84,000
are individually operated, with less than 10 employees (www.kobi.gov.tr).
When we look at the distribution of micro businesses in any economy, they occupy the majority of the
registered businesses. The importance of micro organizations for economies and local communities is at the
center of much research. Micro businesses contribute to local economies by bringing growth and innovation
to
the
community
in
which
the business is
established. Micro
businesses also help
stimulate economic growth by providing employment opportunities to people who may not be employable
by larger corporations. Local communities that evolve into industrial zones, suffer more from the
unemployment rate due to two factors. First, being the growth rate of specialized businesses that require
skilled employment. Second, the establishment of these businesses causes collapse of the communities
(Muske et al., 2007). Although a prevailing perception is that industrialization has a negative impact on the
local economy, there is evidence that they contribute to the development of micro businesses (Cardon &
Stevens, 2004). Since the contribution of micro businesses to the employment rate is becoming considerably
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important to local economies, they are focusing more and more on the correct and long term hires for their
sustainability and development.

Gebze and Bandırma
In this study, we looked at two regions in the province of Marmara, Turkey: Gebze which is a district in
Kocaeli, and Bandırma in the district of Balıkesir. Both are port towns and have major links with highways
to large cities in the region. Gebze is one of the most developed and industrial locations in the Marmara
Region. Since 1985, due to its extensive land, sea and air links, it has become an industrial center for large
investments. It covers about 15% of the Turkish manufacturing industry (https://www.gebzeto.org.tr/).
According to the Gebze municipality:
Fast development of the industry in Gebze, caused the decline of agriculture. Still the production of
wheat, oats, sunflower, various kinds of vegetables and fruits that are among the main agricultural
products of the district, continue, and additional grapes and olives are grown, even though in small
amounts, are among the main agricultural products of the district. Additionally, there are chicken
farms
where
contemporary
methods
are
used
(https://www.kocaeli.bel.tr/en/main/pages/gebze/369).

Figure 1: Marmara Region Map

Bandırma is a developing industrial town with commercial density. The most important factor in the
development of trade is the busy port of Bandırma and its proximity to the centers where commercial life is
extremely active. Bandırma Port is the second largest port in the Marmara Sea after Istanbul. Exports from
the port are mainly industrial products, mined products, consumer goods, chicken meat, eggs, and seafood.
Industrial
raw
materials
make
up
70%
of
shipments.
(http://balikesir.com/Ilceler/KonuDetay.asp?ilceID=4&konuID=288)

HRM and Micro Enterprises
The success of micro-sized (nine or fewer employees) and small-sized (10 – 250 employees) enterprises
depends upon recruiting and retaining human capital (De Kok, et.al., 2006). Due to the importance of micro
and small enterprises in the world economy, it is somewhat discouraging to discover the lack of research
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concerning HRM practices in micro enterprises. Managers of small businesses have ranked personnel
management as the second most important management pursuit behind general management activities
(Hornsby and Kuratko 1990). Entrepreneurs of micro businesses have always been dependent on human
capital when compared to financial or physical capital. HRM in micro enterprises may be composed
primarily of the social skills and/or leadership styles demonstrated by the entrepreneur or manager instead
of various HRM practices utilized by an HRM department or HRM personnel (De Kok, et al., 2006). Hill
and Stewart (1999) suggests that smaller businesses need flexibility and less formality to compete in an
environment of uncertainty. Hornsby and Kuratko (1990) discovered that HRM practices were more
sophisticated than predicted among smaller organizations. Moreover, studies are sparse that examine either
best practices or contingency approaches to HRM practices in SMEs (De Kok, et al., 2006) let alone in
micro enterprises.
To grow and overcome obstacles, a micro business must engage in certain important practices, such as
attracting and retaining excellent, nonfamily managers and accepting change and new ideas (Ward, 1997).
Professional HRM in micro businesses is based on applying those practices with nonfamily members since
family members are either not sufﬁciently prepared to develop such abilities or are more concerned with
wealth creation, restraining their investment in such ﬁelds (Carney, 2005). It has also been found that family
ﬁrms are less likely than nonfamily ﬁrms to apply professional HRM practices, including appraisal systems,
peer appraisal processes, training assessment, or merit-based pay (Reid & Adams, 2001).
Originally, HRM was a US-based concept which very much developed out of normative, humanistic
management philosophies of human relations and behavioral science approaches (Braun & Warner, 2002).
The recognition of the importance of human capital along with the improvement of the US economy after
the 1990s, led US scholars to focus on the strategic role played by HRM (Pearson, et al., 2006). From a
survey of the literature, it can be seen that most HRM theory and practice has been developed within a
Western context and in medium to large enterprises. Thus, HRM processes and practices usually reflect the
business organization of such. However, culture, especially in small size businesses plays a significant role.
Further, much of the research conducted from a Western perspective may not be applicable in other parts of
the world. In tight and small economies, these micro enterprises are the backbone of economic development.
Because of this, they have a more harmonious and family atmosphere which involves easier communication,
greater flexibility and lower levels of conflict (Wilkinson, 1999).
Therefore, the goal of this research investigation is to expand the knowledge base concerning who functions
as the HRM by developing or confirming information related to HRM’s role in retaining personnel in micro
enterprises.

Hypotheses
Generally speaking, the view of micro enterprise owners and general managers is that HRM has the least
important role in their operations (Islam, 2015). However, it is also found that for the success and
sustainability of micro entreprise employees, HRM functions are important (Heilmann, et al, 2018). Also,
research indicates that micro enterprises function differently and in a more sophisticated way (De Kok, et
al., 2006). In this study, we wanted to look at the importance of HRM from the angle of who is responsible,
how the communication channel works between the employee-manager or the owner, and if the role has an
impact on retaining employees.
H1. There is a link between who carries out HRM activities and the methods used to ensure the loyalty of
the employees
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H2. There is a link between who carries out HRM activities and the methods used for retention of
employees.
H3. There is a meaningful relationship between the communication channels and the employee knowledge
of the company.

Methodology
In this study, quantitative research methods were used. The study has been conducted on employees of
micro enterprises in different sectors in Gebze and Bandırma in Turkey. 108 questionnaires were collected
by easy sampling method. During the survey, respondents were asked to reply to questions about practices
and functions, education and experience, and perceptions of expertise with regard to HRM in their
organizations. These responses were analyzed to measure the firms’ competence in Human Resource
Management.
In the survey, 108 questions were gathered under various headings such as title of the person carrying out
the HR function, the works within the scope of titles and communication channels within the organizations.
The managers who were surveyed were asked to choose between the answers of “yes” or “no”. Then the
collected data were tested by Cross-Tabulation Analysis, Chi-square Analysis.

Results
In micro enterprises generally three kind of management exist. This all depend on the structure of the
enterprise. In our study our sample size has maximum 10 and minimum 3 employees. General manager
who is the owner, deputy manager who is responsible for the day to day activities and functions, and senior
employee who has experience in the organization and its detail functions.
They main role as HRM function is to recruit and retain employees within the organization. In order to
retain employees, there are various methods. In micro enterprises, higher pay than industrial average and
additional benefits such as lunch stamps, transportation service from home to work, are common practices.
Other are training for self-improvement, flexible work hours, bettering work conditions, autonomy,
involving in decision making, enriching responsivity at work, including as team member for work design.
Hypothesis 1: There is a link between who carries out HRM activities and the methods used to ensure
the loyalty of the employees
The data in the “p” (statistical significance) column in the table shows whether there is a relationship
between the two variables. This value is expected to be less than 0.050, and if it is small, there is a connection
between the two variables. Since Salaries and Benefits, Personal Development Opportunities Flexible
Working Hours and Team-based business design are less than 0.50, these values indicate that there is a
connection between the two variables. However, the data in the “test statistic” (value) column which are the
numeric expression of the connection between the two variables shows that there is a moderate correlation.
554

IV.INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 OCTOBER 2019 / MUĞLA / TURKEY

For example; Since the “p” column in row 2 is 0.002, it is understood that there is a link between the
owner/manager and personal development opportunities. The number 0.366 in the “test statistic” column
indicates that there is a 36% connection between the two variables. Kramer V values range from 0 to 1, as
in the interpretation of the magnitude of the correlation coefficient, values between 0-30 (or 0-40) are weak,
values between 31-60 (or 41-70) are moderate, 61-100 (or 71-100) values indicate the existence of a strong
relationship. As can be seen from this, although the 36% connection is interpreted as moderate, it is still in
the lower end of the connection. When the whole table is evaluated, it can be seen that there is a relatively
weak relationship between the owner/ manager and employee royalty.

Table 1. Analysis of cross-tables between the General Manager and
the methods used to ensure employee loyalty
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Table 2. Analysis of cross-tables between the Administrative Manager and
the methods used to ensure employee loyalty

Table 2 can help us understand if there is a link between the impact of HR role administered by
administrative managers and the methods used to ensure employee engagement. Table 2 shows that the six
of the values in the statistical significance column are less than the expected value of 0.050. This shows that
there is a connection between employee royalty and the administrative manager. It is understood that there
is a moderate relationship as well. However, given that the numbers in the value table are generally around
30%, it can be said that the connection is relatively weak.
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Table 3. Analysis of cross-tables between the Senior Employees and
the methods used to ensure employee loyalty

In micro organizations, senior employees have more HR responsivity, especially in hiring, disciplining and
training role than larger organizations (Cassell, et al., 2002). In Table 3, we can see that notation of HR role
played by senior employees are limited. Two of the values in the statistical significance column are less
than the expected value of 0.050. The only connection is Physical Business Environment and autonomy has
impact on HR role administered by senior employee and the methods used to ensure employee loyalty.
Although, there is a moderate connection on Physical Business Environment between employee royalty and
senior employee, autonomy is weak. Therefore, it can easy be said that in this role, the connection is also
relatively weak.

Hypothesis 2: There is a link between who carries out HRM activities and the methods used for retention
of employees.
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Table 4. Cross-table analysis between the General Manager and the methods used to reduce employee
retention

We should look at table 4 to see if there is a link between the general manager and the methods used to
reduce employee retention. Out of eleven, nine of the methods being used to reduce employee retention has
less 0.050 statistical significance. Wage increase by seniority, Promotion based on skills and competence,
Promotion based on business performance, Incentive pay, Company car allocation and Other in-kind
contributions has high significance. On the other hand, Wage based on market research, Mixed wage
approach and Wage above market average has statistical significance, however it is not as effective. In
order to understand the connection, we need to look at the test statistic column.
In contrast to the four variables that are not related to the general manager variable, there is a relationship
between 9 variables. It is seen that the numbers in the “Test statistic” column of the variables that are related
are mostly between 30-60%. This means that there is a moderate relationship between the variables. The
most impact (~40%) of this relationship is the seniority based wage increase and car allocation.
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Table 5. Cross-table analysis between the Administrative Manager and the methods used to reduce
employee retention
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Administrative managers of micro business have less impact on methods used for employee retention.
Market base wage and private health insurance has a statistical significance however, there is a mediumlevel relationship of 34%. There is no relationship between other binary variables.

Table 6. Cross-table analysis between the Senior Employee and the methods used to reduce employee
retention
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Senior employee of micro business has impact on methods used for employee retention via collective
bargaining and incentive pay. The relationship is around 30%. Although there is a relationship, it is a very
minimal impact.

Hypothesis 3: There is a meaningful relationship between the communication channels on the employee's
knowledge of the company.
Table 7. Cross-table analysis between mission known to employees and internal communication channels

To understand the relationship between the communication channels used within the company and mission
known by employees, we should look at Table 7. When the data in the “statistical significance” column is
examined in Table 7, most of them are greater than 0.050. Only the firm's newspaper and intranet variables
are in the range of the expected value which is below 0,050. In other words, the use of the company
newspaper and intranet is reported as internal communication channel for mission known to employees.
However, this link is also very weak, below 30%.
Table 8. Cross-table analysis between vision known to employees and internal communication channels
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In order to understand the relationship between the various communication channels and the vision known
to employees, the data in Table 8 should be examined. Since the underlined numbers in the “statistical
significance” column of the table is greater than 0.050, there is no relationship between these variables.
There are four communication channels that we can see a relationship between variables. Looking at the
table; written announcements, company newspaper, intranet and speaker systems are the only channels
being used to communicate businesses visions. However, when we look at the ”test statistic” column of the
it is clear that all four relationships are weak relationships less than 30%.
Table 9. Cross-table analysis between values variables known to employees and internal communication
channels

When we look at Table 9, we can see the results of the relationship between the various internal
communication channels and the values known to employees. The table shows that the four values in the
right column are less than 0.050. The company has the opportunity to convey the values of the employees
through written announcements, meetings, company newspaper and announcement system. However, the
relationship is in the low end.
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Table 10. Cross-table analysis between written human resource policies known to employees and internal
communication channels

All the numbers in the “statistical significance” column in Table 10 is less than 0,050, indicates that there
is a relationship between all communication channels used in the company and written human resources
policies. According to the results of the analysis, where the relationships are mostly in the middle level, it
can be said that GSM messages have the highest level of relationship with the written human resources rules
with 48% relationship level data.
Table 11. Cross-table analysis between written human resource procedures known to employees and
internal communication channels

Table 11 shows that all the right column data is less than 0.050; which means there is a relationship between
internal communication channels and written human resources procedures as well. High values in GSM
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messages, intranet and announcements in the left column mean that these relationships are moderate, above
50%.
Table 12. Cross-table analysis between organizational chart and internal communication channels

Table 12 shows whether there is a relationship between the internal communication channels and the
organizational chart. The data below 0.050 in the “statistical significance” column shows that there is a
relationship between the organizational chart and all internal communication channels, and the high
percentage numbers in the “value” column indicate that these relationships are medium and high. The
highest relationship with 61.4% is between in-house GSM messages and organizational chart.
Table 13. Cross-table analysis between work description and internal communication channels
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As in Table 13, all the data in the right column is below 0.050 as in Table 14. This means that there is a
relationship between all internal communication channels and written business tasks. Relationships are
weak, moderate and strong. We can understand this by looking at the value in Kramer's V line from the data
in the left column.
Table 14. Cross-table analysis between work requirements and internal communication

Table 14 shows that all the data except one (webpage) in the right column is less than 0.050. However, the
relationship is very weak (15%).

Conclusion
In this research, we were interested in how the human resource function operates in micro enterprises and
what communication factors affect employee retention. We conducted our research in Gebze which is a
highly industrial area, and Bandırma which is not as industrial but has potential. Both towns have ports and
are in the southern Marmara region, which has close proximity to İstanbul. The survey was conducted in
person with micro enterprises with fewer than nine employees.
Our first hypothesis was that there is a link between who carries out HRM activities and the methods used
to ensure the loyalty of the employees. There were three roles: the owner who functions also as manager,
the manager who oversees the day to day operations, and a senior employee who has experience in the
company. Our research found a stronger relationship between expectations from owner-managers or
administrative managers to pay more attention to personal development opportunities, participation in
decision making, and business enrichment, with less relationship to higher salaries and benefits. The results
indicate that when a senior employee serves as the HRM, the role differs. Expectations are a better physical
business environment and more autonomy.
Our second hypothesis was that there is a link between who carries out HRM activities and the methods
used for retention of employees. When we look at the results, the expectations from each position are very
different. Employees expect more personal rewards such as promotion and personal rewards such as car
allocation from an owner who is acting as a manager. In contrast, expectations from the managers who are
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in charge of day-to-day operations and senior employees are more monetarily-related. Employees expect
them to act on and help with wages that are in the range of market value, and also be advocates of collective
bargaining while helping with private insurance and incentive pay.

Our third hypothesis was that there is a meaningful relationship between communication channels regarding
employee knowledge of the company. Our research found that mission, vision, and values for the business
are the least communicated messages in micro enterprises. The communication link is via either word of
mouth (intranet was interpreted as word of mouth via email by employees) and is very weak. Conversely,
communication concerning responsibilities, policies, procedures, work descriptions and requirements are
reported to be via written communication. Perhaps the most interesting finding is that GSM messages have
the highest connection for conveying such information.
In the end, although there were links between who conducts HRM, how they conduct HRM, and what
communication channels they use to conduct HRM functions, none of the links were strong. Given the fact
that almost all of these enterprises that we surveyed are family owned micro enterprises, the HRM function
is generally conducted in a very informal way. Therefore, the relationships are very personal and decisions
both for employee and employer are done in an emotional way. However, if these micro enterprises are the
back bone of the local economy and they want to sustain their presence, they need to put their focus on the
employee and how to retain them in the long term. After reviewing the answers to our research, our
recommendation is to identify a person other than a manager or owner who will serve in the HRM role and
have this person create a communication channel with employees. When there is a clear communication
channel, employees will be able to address their needs clearly and employers can share their intentions for
the organizational needs and growth opportunities.
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ABSTRACT
In this study it has been evaluated entrepreneurial intentions of aviationstudents. It has been conducted a
study among who have been getting education in Aviation Management, Civil Aviation Transportation
Management, Civil Aviation Cabin Services. Through the mentioned study, it has been tried to elicit
students goals in terms of entrepreneurship and also aimed to understand how their experiences that they
have aquired through the entrepreneurship classes affect these goals. In this study, based upon Planned
Behaviour Theory, after introduction and literature review there is the finding section. Two state and a
foundation university students, who have had their studies in the departments mention earlier, answered a
survey and the data collected through 242 students have been analyzed by SPSS. The analysis indicates
have more intentions of entrepreneurship when they establish a personal attitude towards it, however, there
is no difference between people who have an internship or a full time job in the field and the ones who don’t
have in terms of establishing entrepreneurial intentions. The date has been tested through a variety of
hypothesis. The initial suggestion is that the syllabuses of entrepreneurship class should be revised so that
these classs turn into projects.
Key word: Entreprenuership, Employment, Aviation, Civil Aviation Education
ÖZET
Bu çalışmada Türkiye’deki havacılık öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ölçümlenmiştir. Türkiye’de
Havacılık Yönetimi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümlerinde
öğrenimi devam eden öğrenciler arasında yapılan çalışma ile öğrencilerin girişimciliğe dair niyetleri
belirlenmeye, aldıkları girişimcilik dersleri ile edindikleri tecrübelerin girişimcilik niyetlerini nasıl
etkilediği anlamaya çalışılmıştır. Planlanmış Davranış Teorisi’ne dayalı olarak yapılan çalışmada giriş ve
literatür taraması ardından bulgular kısmına geçilmiştir. Biri vakıf ve ikisi devlet üniversitesi olan üç farklı
üniversiteden belirtilen bölümlerde okuyan öğrencilere anket doldurulmuş, elde edilen 242 öğrenci verisi
SPSS yardımı ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda öğrencilerin girişimciliğe dair kişisel tutumları
arttıkça girişimcilik niyetlerinin arttığı ancak sektör stajı ya da tam zamanlı çalışma tecrübesi sahip olanlarla
olmayanlar arasında girişimcilik niyeti üzerinden anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Farklı
hipotezlerde test edilmiştir. Öğrencilerin aldığı girişimcilik ders müfredatlarının proje yapılabilir şekilde
düzenlenmesi girişimcilik dersleri ile ilgili başlıca öneri olarak kaydedilebilir.
Anahtar Kelime: Girişimcilik, İstihdam, Havacılık, Sivil Havacılık Eğitimi
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1. GİRİŞ
Günümüzde istikrarlı büyüme ve istihdam sorunlarını ortadan kaldırmaya fırsat yaratmak adına girişimciler
ön plana çıkmaktadır. Ulucan (2015), girişimci tanımını ekonomi üzerinden gerçekleştirmiş; ülkelerin refah
düzeylerini artırmak için yenilikçi ve modern sistemler kurarak iş imkânları yaratan böylelikle fakirliği
azaltan, mal ve hizmet üreten kişiler olarak bir tanım yapmıştır. Girişimciler üretim faktörleri; toprak, işçi
ve sermayeyi bir araya getirmek isteyen ve bunları bir arada karma halinde kullanan kişiler olarak dördüncü
faktör haline gelmişlerdir. Yirminci yüzyılın başından bu yana toplumların geçirdiği bilgisel dönüşüm
ekonomide de bir değişimi beraberinde getirmiş, bu niteliksel değişim girişimciyi üretimin dördüncü faktörü
haline getirmiştir (Akkaya vd., 2014, s. 109). Girişimciler ülkeler için stratejik önem sahipleri haline
gelmişlerdir. A. Yavuz ve H. Yavuz’a (2017) göre bir ülkedeki girişimci fazlalığı o ülkenin ekonomisinin
güçlenmesinde etken olabilir. Girişimcilerin ekonomik büyüme sorunlarına getirdiği çözüm (Yeşilay ve
Yavaş, 2017, s. 146), küçük işletmelerin küresel çapta edindiği rekabet avantajı (Şeşen ve Basım, 2012, s.
21) ve yeni açılan pazarlara bakıldığında görülebilmektedir. Girişimcilik bölgeler arası gelişmişlik
düzeylerinin farkının da ortadan kalkmasına yardımcı olabilmektedir (Solmaz vd., 2014, s. 42). Dünya
üzerinde girişimcilik hükümetler tarafından öncelikli olarak ele alınmaktadır. Küçük işletmelerin istihdam
yaratma gücünün yüksek olduğu ayrıca kişilerin girişimcileri ile kendilerine de istihdam sağlamakta olduğu
düşünülünce fakirliğin de azaldığı söylenmektedir (Fairle ve Holleran, 2011, s. 366). Türkiye’de girişimcilik
çeşitli kanallardan desteklenmektedir. KOSGEB, İŞKUR, AB, TOBB gibi kuruluşlar sigorta primi, işçi
yardımı, faizsiz kredi ve hatta hibe destekleri ile girişimciliğe ön ayak olmaktadır. Türkiye gibi kalkınmakta
olan ülkeler için girişimcilik oldukça önemlidir. Güreşçi (2014) bunun sebebini üç madde ile açıklamıştır;
nüfusun fazla olması, genç nüfusun fazlalığı, beşeri kaynakların bolluğu. Beşeri kaynağı iş gücüne
dönüştürmek, kadınların ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını daha yüksek oranda sağlanması
girişimcilikle daha kolay sağlanmaktadır.
Türkmen ve İşbilir’e(2014, s. 19) göre girişimcilerin bir takım ortak özellikleri vardır; kâr elde ederler,
eldeki kaynakları etkin bir biçimde değerlendirirler, yaratıcıdırlar, yenilikçidirler. Kendi işinin patronu olan
girişimcilerin başka özellikleri de Tanrıverdi vd.(2016) tarafından yüksek maddi ve manevi kazanç sağlama,
kendi geleceğine yön verme isteği duyma şeklinde tanımlanmaktadır. Girişimciler üretim faktörlerini bir
araya getirirken ortada yer alan bilinmezlik perdesinin sorumluluğunu üstlerine alırlar, riske girerler, akılcı
çözümler sunar ve strateji geliştirirler, kontrol odaklıdırlar, kendilerine güvenirler(Akyurt, 2018, s. 44).
Girişimci pazarda fırsatları gözlemler ve değelendirir(Güney, 2015), kazanç sağlamak için risk alarak üretim
ve hizmet gerçekleştirmek için üretim faktörlerini bir araya getirir (Ersoy vd., 2006). Başarma güdüsüne
sahip bireylerin girişimcilik davranışları da tetiklenmektedir. Daha yüksek başarma ihtiyacı güdüsü daha
yüksek girişimcilik eğilimi demektir(İşcan & Kaygın, 2011).
Girişimcilerin yanı sıra potansiyel girişimciler de bulunmaktadırlar. Potansiyel girişimciler de bazı ortak
özelliklere sahiptirler. Girişimde bulunmaya motive olmuşlardır ve gerekli beceri ve niyete sahip olduklarını
düşünürler.
Çalışmada örneklem grubunu oluşturan havacılık öğrencileri potansiyel girişimciler olarak
değerlendirilebilirler. Türkiye’de havacılık her sene büyüme kaydetmektedir(Devlet Hava Meydanlar
İşletmesi- DHMİ, 2018 ). Bu büyümenin yanında personel ihtiyacı artmakta, firmalar çeşitli zamanlarda
personel istihdam etmektedir. Bu istihdamlar genellikle uçuşların en sık gerçekleştiği (peak) yaz sezonu için
olmaktadır. Örneğin Dalaman Havalimanı yaz döneminde çok fazla, kışın ise çok daha az uçuş almaktadır.
Bu yüzden firmalar kadrolu personel değil sezonluk personel alımına gitmektedir. Türkiye’de birçok
havalimanında karşılaşılan bu durum turizmin etkilerinden biri de denebilir. Ülkemizde yetmişten fazla
havacılık bölümünden son sayılara göre 2000’e yakın Havacılık Yönetimi mezunu, 3200’den fazla da Sivil
Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri mezunu sektörde iş arama havuzuna dahil
olmaktadır. Son dönemlerde Havacılık Yönetimi kontenjanları yarı yarıya düşürülmüşse de Anadolu
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Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Havacılık Yönetimi bölümü açmış, her sene yüzlerce öğrenciyi bu
bölüme almaya başlamıştır. Havacılık sektörü her sene büyüme göstermesine rağmen, firmalar sezonluk
alımlar dışında bütün seneyi kapsayacak, kadrolu personel istihdamını kısıtlı sayıda tutmaktadır. Bu da var
olan mezun enflasyonunun artmasına havacılık öğrencilerinin kendi alanlarında istihdam edilememelerine
neden olmaktadır. İstihdam edilmeyen öğrenciler farklı sektörlerde iş arayışana girmekte, girişim fırsatı
kollamaktadır. Bu girişimler havacılık sektöründe ya da dışında gerçekleşebilir.
Havacılık alanında yatırım yapmak, girişimde bulunmak yüksek finansal kaynaklar, teknolojik alt yapı ve
birikimli personel gerektirmektedir. Türkiye’de bu tür gereksinimleri yerine getirebilecek ayrıca Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) ortaya koyduğu standartları(2019) sağlayabilecek havacılık
alanında öğrenim görmüş öğrenci olduğu düşünülmemektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin potansiyel iş
gücünü oluşturan, Yükseköğretim seviyesinde havacılık eğitimi almış ön lisans ve lisans öğrencilerinin
aldıkları girişimcilik eğitimi, gördükleri havacılık stajları ve edindikleri farklı sektörlerdeki iş tecrübelerinin
girişimcilik eğilimlerini ne kadar etkilediklerini ölçümleyip tartışılmaya çalışılmıştır. Üzerine araştırma
yapılan öğrenciler havacılık sektörüne girişin zor olmasından dolayı girişimde bulunmak, yatırım yapmak
yerine faklı sektörlerde etkinlik gösteren veya gösterecek öğrencilerdir.

2. GİRİŞİMCİLİK NİYETİ VE EĞİLİMİ
Literatürde girişimcilik eğiliminin yaşa göre değiştiğini belirten farklı çalışmalar vardır. Örneğin Bozkurt
(2007) girişimcilik için ideal yaş aralığının 20 ile 50 arasında olduğunu gösterirken. Hindistan’da gençlerin
yaşlılara göre girişimciliğe daha eğilimli olduğu ortaya koyulmuştur(Sinha, 1996). Böyle bakılınca
üniversite çağındaki insanların girişimcilik eğiliminin ve potansiyelinin daha yüksek olduğu düşünülebilir.
Girişimcilik niyeti ve eğilimi ile ilgili literatürde yer alan çalışmalar incelenmiştir. Bu çalışmayı
gerçekleştirmek için üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyeti ve eğilimi hakkında gerçekleştirilmiş
çalışmaların hepsine yer verilmese de sonuç bakımından birbiri ile çelişen ve birbirini doğrulayan bazı
çalışmaları yazmaya gayret edilmiştir.
Şeşen ve Basım (2012) Boyd ve Vozikis’ten (1994) aktardıklarına göre girişimci niyeti bireyin iş planını
geliştirmesini ve uygulamasını yönlendiren süreçtir. Çalışmada üç önemli girişimcilik niyeti yaklaşımını
almışlardır. Bu yaklaşımlar Shapero ve Sokol’un (1982) Girişimci Olay Modeli, Bird’ün (1988) Girişimci
Niyet Modeli ile Ajzen’in (1991) Planlamış Davranış Teorisi’dir. Girişimci Olay Modeli’nde girişimci
öncelikle girişime bir istek duymakta, uygulayacağı fikrin uygulama alanı olup olmadığını, olanakların
varlığını gözeterek daha sonra istediği fikri uygulama kararını vermektedir. Girişimci Niyet Modeli’nde
girişimcilik eğilimini oluşturan etkenler sosyo- politik, kişisel, fikirsel ve sezgiseldir. Bu açıdan
bakıldığında kanuni düzenlemeler, edinilen tecrübeler, hedefler ve amaçlar da kişinin vizyonunu etkilemesi
dolayısıyla sezgisel kabul edilmektedir. Planlanmış Davranış Teorisi’ne (PDT) göre girişimcilik eğilimi
kişinin tecrübesi, özellikleri ve güdülenmesinin bir birleşimidir. Bu birleşim sosyal normlar ile de
biçimlenir, böylece kişi bütün bu birleşimlerden girişimcilik eğilimine sahip olmaktadır. Öyleyse bütün bu
eğilim planlanmış şekilde oluşmaktadır.
Şeşen ve Basım (2012) ele aldıkları çalışmalarında demografik faktörlerin kişiliğin girişimcilik niyetine
olan etkisini araştırmışlardır. Demografik kökenler ve kişilikle alakalı çeşitli hipotezleri tartıştıkları
çalışmalarında dört farklı üniversitede spor bilimleri okuyan öğrencilere Linan ve Chen’in (2009)
geliştirdikleri ölçekli anketi uygulamışlardır. Çalışmada daha önce Kristiansen ve Indarti’nin (2004)
literatürde yer alan çalışmasına uygun sonuçlar ortaya çıkmıştır; erkek öğrencilerin niyetlerinin kadın
öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Bir başka bulguda yaşı büyük öğrencilerinin, yaşı daha
küçük olan öğrencilerden daha yüksek bir girişimcilik eğilimine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Türkmen ve
İşbilir (2015) spor yöneticiliği okuyan öğrencilerden oluşturduğu örneklem grubuna anket uygulamıştır.
Girginer ve Uçgun’un (2004) oluşturduğu ölçek ile gerçekleştirilmiş uygulamada cinsiyet, okuldaki sınıfı,
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ailenin yaşadığı yer, annenin çalıştığı sektör, ailenin aylık geliri, okul sonrası kariyer planları, iş tecrübesi,
girişimcilik eğitimi alma değişkenlerine göre öğrencilerin çalıştığı sektör arasında girişimcilik eğilimi farkı
bulunmuştur.
Solmaz ve arkadaşları (2014) turizm eğitimi alan lisans ve ön lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimini ve
kişilik özelliklerini tespit ettiği çalışmasında farklı çalışmalardan esinlenerek birkaç farklı girişimcilik
özelliği belirlemiştir. Bu özellikler: risk alma, belirsizlik toleransı, fırsatları değerlendirme, gelecek
odaklılık, kontrol odağı, başarma ihtiyacı, yenilikçilik, kendine güven olarak belirlenmiştir. Öğrencilere
uygulanan ankette Summers (1998) ve Brice’ın (2002) yarattıkları ölçekleri kullanmışlardır. Turizm eğitimi
alan öğrencilerinin kendi işletmelerini açma arzularının yüksek olduğunu gösteren çalışma Şeşen ve
Basım’ın (2012) elde ettikleri sonuçların tam tersine, kadınların girişimcilik eğilimlerinin erkeklerinkine
göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Kişisel özelliklerle birlikte ele alınan öğrencilerden Başarı Arzusu
faktörünün yüksek olduğu öğrencilerin lisanstan ziyade ön lisans öğrencilerinin olduğu gözlemlenmiştir.
Bu, Wang ve Wong’un (2004) elde ettikleri, eğitim seviyesi daha az olan kişilerin girişim seviyesinin
artması sonucuna uygun bir sonuç olarak öne çıkmaktadır. Başarma arzusunun en yüksek olduğu sınıf ikinci
sınıflarken en düşük olduğu sınıf dördüncü sınıf olduğu görülmüştür. Bu sonuç İrmiş ve Barutçu’nun (2012)
araştırma sonuçlarıyla farklılık göstermektedir. İrmiş ve Barutçu dördüncü sınıfta girişimcilik eğiliminin
artmaya başladığını ortaya koymuştur. Solmaz ve arkadaşlarının (2014) ortaya koyduğu başka bir sonuç ise
kararlılık faktörünün öğrencinin ailenin kaçıncı çocuğu olmasıyla değişiklik göstermesidir. Çelik vd. (2014)
amacı potansiyel girişimciler olan üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetleri ile ailesel faktörler
arasındaki ilişki olup olmadığını ortaya çıkarmak olan çalışmalarında Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi öğrencilerine anket uygulamış, çeşitli hipotezlerini test etmişlerdir. Aile ve yakın
çevresinde girişimci olması ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Öğrenci aileve
ve yakın çevrede girişimci varsa onu örnek almaktadır. Ailenin kararlarına katılma düzeyi ile de girişimcilik
eğiliminin anlamlı bir düzlemde olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak Solmaz ve arkadaşlarının (2014) aksine
bu çalışmada çocuğun doğum sırasının girşimcilik eğilimi ile anlamlı bir ilişkisi olmadığı görülmüştür.
Karaçar’ın (2018) turizm sektöründe gerçekleştirdiği çalışmada Solmaz ve arkadaşlarının çalışmasını
tamamlayıcı bir takım sonuçlar ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin öğrenim gördüğü farklı bölümlerin
girişimcilik eğilimleri üstünde farklılık göstermediği gözlemlenen çalışmada deneyim faktörününü
girişimcilik eğilimini etkilediği fark edilmiştir.
Akkaya ve arkadaşları (2014) Yalova MYO öğrencilerine yönelik gerçekleştirdikleri girişimcilik eğilimi ve
kişilik özellikleri çalışmasında Solmaz ve arkadaşlarının (2014) ortaya koydukları kişilik özelliklerini ele
almışlardır. Koh (1996) tarafından oluşturulan ölçekle anket çalışması gerçekleştirilmiş, farklı hipotezler
test edilmiştir. Cinsiyet ve yaşın başarma ihtiyacı faktörü üzerinde etkili olduğu ortaya konarken, kontrol
odağı, risk alma eğilimi, belirsizlik toleransı faktörleri arasında etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Girişimcilik eğiliminin üniversitelerde araştırılması, farklı ekollerdeki öğrencilerin girişimcilik
eğilimlerinde ne gibi farklılıklar olabileceği tartışmasını da beraberinde getirmiştir. Karasakal ve Aksu
(2014) çalışmalarında teknik ve sosyal programlarda öğrenim gören ön lisans öğrencilerinin girişimcilik
eğilimlerini ortaya koymaya çalışmaktadır. Anket uygulaması yapılan çalışmada çeşitli analizler
uygulanmış, teknik programda öğrenim gören öğrencilerin girişimci olmak için kendilerini sosyal
programda öğrenim gören öğrencilerden daha yetersiz hissettikleri ortaya konmuştur. Yazarlar bu durumu
teknik program öğrencilerinin daha az girişimcilik dersleri almasınandan, teknik programda öğrenim gören
öğrencilerin ara eleman olarak istihdam şanslarının sosyal programdakilere göre daha yüksek olmasından
kaynaklandığı şeklinde yorumlamışlardır.
Kıran ve arkadaşları (2018) ise finansal okur yazarlık ve girişimcilik eğilimi arasındaki ilişki üzerine
literatürde az sayıda çalışma olduğuna vurgu yaparak üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma
gerçekleştirmişlerdir. Kılıç ve diğerlerinin (2015) çalışmasındaki sorulardan faydalanılan çalışmada Linan
ve Chen (2009) tarafından geliştirilen Şeşen ve Basım’ın (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçek
kullanılmıştır. Tesadüfi olmayan kolayda örneklem alma yöntemi kullanılarak oluşturulmuş araştırma
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örnekleminden elde edilen datalar ile öne sürülen hipotezler test edilmiştir. Finansal okuryazarlık düzeyi,
demografik değişkenlerin girişimcilik eğilimini etkilemesi farklı analizlerle ölçülmüştür. Yapılan analizler
sonucu katılımcıların finansal okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet, kredi kartı sahipliği, kredi kartı faiz oranı
bilgisi, emeklilik hesabının olmasıi internet bankacılığının kullanımı, öğrencinin okuduğu bölüm ve
ailesinin gelirleri ile değişkenlerin farklılaştığı görülmüştür. Bu sonucun literatürdeki başka çalışmalarla
örtüştüğü görülmüştür. Sonuç olarak finansal okuryazarlık düzeyinin girişimcilik eğilimini etkilediği ortaya
çıkmıştır.
Akyurt (2018) sağlık ön lisans öğrenimi gören öğrencilerle yaptığı çalışmada son dönemde kamu
maliyetlerinin artması sebebiyle özel sektör teşviklerinin arttığı sağlık sektöründe girişimcilik eğilimini
ölçmeyi amaçlamıştır. Literatürdeki çalışmalarla ortaya konan faktörlerle kendi ölçeğini geliştiren Akyurt,
vakıf ve devlet okulu iki üniversitede araştırmasını tamamlamıştır. Üniversite çeşidinin örneklemi oluşturan
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü öğrencilerinin eğilimleri üzerinde bir anlam ifade etmediği,
öğrencilerinin en çok baba figüründen etkilendiği, Çelik vd. (2014) çalışmasında yer aldığı gibi ailede bir
girişimcinin var olmasının girişimcilik eğilimine etkide bulunduğu ortaya konmuştur.
Çalışmaya referans alınan Yeşilay ve Yavaş’ın (2017) Öğrecilerin Girişimcilik Niyetinin Planlanmış
Davranış Teorisi (PDT) Çerçevesinde İncelenmesi: Sivil Havacılık Alanında Öğrenim Gören Önlisans
Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma makalesinde Şeşen ve Basım’ın (2012) aktardığı üç farklı girişimcilikten
PDT incelenmiştir. İnsan davranışlarını açıklamak ve tahmin etmek ve belli bir davranışı gerçekleştirmek
amacıyla bireysel niyet üzerine odaklanmak için tasarlanan PDT girişimcilik faaliyetinin niyetli bir şekilde
planlanmış bir davranış olduğunu ortaya koyar (Yüzüak, 2010). Yeşilay ve Yavaş (2017) uygulama
yapacağı öğrencileri havacılık alanında ön lisans yapmakta olan öğrenciler arasından seçmiştir. Yedi
üniversitede meslek yüksekokullarında gerçekleştirilen uygulamada yedili likert ölçeği kullanılmıştır. Altı
farklı hipotezin test edildiği çalışmada, öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin yüksek olduğu, yakın
çevrelerinden destek görebilecekleri durumlarda girişim yapmak istedikleri ancak proje geliştirme, iş süreci
oluşturma gibi becerilerde eksik olduklarını hissetikleri ortaya konmuştur.
Ele alınan bu çalışma ile birlikte vardiya sistemine sahip, kabin personeli için yüksek uçuş saatlerinin yer
aldığı, stresin ve sorumluluğun yüksek olduğu, sektörel alımların belirli mevsimlerde gerçekleştirildiği,
yüksek büyüme hızına rağmen mezun sayısının da fazla olması nedeniyle mezunların da istihdam
edilmesinde zorlanılan havacılık sektöründe çalışmak üzere havacılık alanında öğrenim gören Havacılık
Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri öğrencilerinin girişimcilik
motivasyon ve niyetleri hakkında bilgi sahibi olunacak, sektör tecrübesinin girişimcilik yönünde nasıl bir
tesiri olduğu görülecektir. Öğrencilerin aldığı girişimcilik dersleri kendi aralarında anlamlı bir farklılık
yaratıyor mu, sektörün koşulları girişimcilik konusunda nasıl bir motivasyon etkisi gösteriyor, bu soruların
cevabını bulmak ileride yer alacak çalışmalar için bir yol gösterici niteliktedir.

3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi
Araştırmanın amacı, lisans ve ön lisans düzeyinde; Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümlerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin girişimcilik
eğilimlerini ölçmek, staj yapmanın, sektör tecrübesinin ya da herhangi bir sektördeki iş tecrübesinin
girişimcilik eğilimini hangi düzeyde etkilediğini test etmektir. Yeşilay ve Yavaş’ın (2017) PDT ile ilgili
anketi edinilmiş, basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile anket uygulanmıştır. Altı bölümden oluşan anketin
ilk bölümü demografik ve tecrübe ile alâkalı sorulardan oluşmaktadır. İkinci ve üçüncü bölümde
girişimciliğe ve havacılık sektörüne karşı olan kişisel tutum soruları yer almaktadır. Dördüncü ve beşinci
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bölümde algılanan davranışsal kontrol ve girişimcilik niyeti ile ilgili sorular vardır. Son bölümde ise kişinin
havacılık sektörü ve girişimcilik arasındaki niyet ve motivasyon farklarına yönelik sorular bulunmaktadır.
Sektör tecrübesinin, alınan girişimcilik derslerin girişimcilik eğilimiyle anlamlı bir ilişkisinin olup olmadığı
literatürde daha önce değinilmediği için havacılık öğrencileri ile yapılan bu çalışma önem arz etmektedir.

3.2. Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırmaya katılan öğrencilerin hepsi girişimcilik dersi almamaktadır. Özellikle devlet üniversitesinde
okuyan öğrencilerin çoğunluğu girişimcilik dersi almamıştır. Bu araştırmada algılanan davranışsal kontrol
düzeyinin ölçümünde zorluk yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmanın devamında daha yüksek
katılımlarda çok daha fazla üniversitenin öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilebilir araştırmalar
yapılabilir.

3.3. Araştırmanın Hipotezleri
Bir vakıf üniversitesi, iki devlet üniversitesi toplam üç üniversitenin lisans ve ön lisans bölümlerinde
öğrenim gören Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
öğrencilerinin oluşturduğu örneklemde bazı hipotezler ileri sürülmüştür. Hipotezler aşağıdaki Tablo 1.de
yer almaktadır.
Tablo 1: Araştırmanın Hipotezleri Yer Almaktadır
No
𝐻1𝑎
𝐻1𝑏
𝐻1𝑐
𝐻1𝑑
𝐻1𝑒
𝐻2
𝐻3𝑎
𝐻3𝑏
𝐻3𝑐
𝐻3𝑑

Açıklama
Girişimcilik yönünde olumlu bir kişisel tutum girişimcilik niyetini olumlu yönde etkiler.
Girişimcilik yönünde olumlu bir kişisel tutum havacılık sektörüne dair motivasyonu olumsuz
yönde etkiler.
Öğrencilerin sektörde yaptığı staj girişimcilik niyetlerini olumlu yönde etkiler.
Öğrencilerin sektörde elde ettiği staj dışı tecrübe girişimcilik niyetlerini olumlu yönde etkiler.
Öğrencilerin herhangi bir sektörde elde ettiği staj dışı tecrübe girişimcilik niyetlerini olumlu
yönde etkiler.
Öğrencilerin almış olduğu girişimcilik dersleri algılanan davranışsal kontrol düzeyini olumlu
yönde etkiler.
Havacılık sektörünün vardiyalı olması öğrencinin girişimcilik niyetini olumlu yönde etkiler.
Sektörde stresin ve sorumluluğun fazla olması öğrencinin girişimcilik niyetini olumlu yönde
etkiler.
Havaalanlarını şehirden uzak olması öğrencinin girişimcilik niyetini olumlu yönde etkiler.
Sektörde yaratıcılığın kullanımının kısıtlı olması öğrencinin girişimcilik niyetini olumlu yönde
etkiler

Daha önce havacılık öğrencilerinin bu tür hipotezlerle girişimcilik eğilimlerinin ölçülmemiş olması
araştırmanın önemini artırmaktadır.
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4. BULGULAR
Ankette yer alan 5 ölçekte yer alan 25 sorudan elde edilen cevaplar SPSS paket programında incelenmiştir.
Kişisel Tutum (KT), Sektöre Dair Kişisel Tutum (SDKT), Girişimcilik Niyeti (GN), Algılanan Davranışsal
Kontrol (ADK), Havacılık Sektörüne Dair Motivasyon (HSDM) tablolara yerleştirilmeleri açısından
kısaltımış halde kullanılmıştır. Araştırmanın güvenirlik kat sayısı güvenililik analizi gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın güvenirlik katsayısı (Cronbach Alfa) 0,89 olarak bulunmuştur. Tablo 2.’de ölçeklerin de
güvenilirlikleri de verilmiştir.
Tablo 2: Güvenirlik Analizi Sonuçları Yer Almaktadır.
Değişkenler

Soru Sayısı

Cronbach Alfa Değerleri

Kişisel Tutum (KT)

5

0,87

Sektöre Dair Kişisel Tutum (SDKT)

3

0,90

Girişimcilik Niyeti (GN)

6

0,95

Algılanan Davranışsal Kontrol (ADK)

5

0,90

Havacılık Sektörüne Dair Motivasyon (HSDM)

6

0,92

Toplam

25

0,89

Anket uygulanan 242 öğrenci bir vakıf iki de devlet üniversitesinin öğrencileridir ve üç farklı bölüme
dağılmışlardır. Öğrencilere sorulan demografik ve tecrübe sorularının frekansları aşağıdaki Tablo
3.’deverilmiştir.
Ankette sorulan “Hangi sınıftasınız?” sorusunun cevabında bulunan beşinci seçenek olan diğer seçeneği
öğrenim süresini uzatmış öğrenciler için konulmuş, bu seçenek anket yapılan öğrencilere, öğrenciler anketi
yapmadan önce açıklanmıştır. Öğrencinin öğrenim gördüğü programlarda yıl belirtilmemiştir. Zaten
Havacılık Yönetimi lisans düzeyinde eğitim verirken Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık
Kabin Hizmetleri ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Hipotezler arasında yer alan “Öğrencilerin eğitim
düzeyi algılanan davranışsal kontrol düzeyini olumlu yönde etkiler.” önermesi öğrencinin öğrenimini
sürdürdüğü programla, programların lisans veya ön lisans düzeyi eğitim vermesi açısında bağlantılıdır.
Öğrencinin vakıf ya da devlet üniversitesinde eğitim görmesini her iki eğitim kurumundan da örneklem elde
edebilmek için önemsendi. Araştırmanın kısıtları dolayısıyla her iki türden üniversite için de toplam üç
okula erişebildiğimiz için vakıf üniversitesinde okuyan öğrenciler ile devlet üniversitesinde okuyan
öğrencilerin girişimcilik motivasyonu arasındaki farka odaklanılmak istenilmedi. Ailenin gelir durumunu
ise asgari ücret, açlık sınırı, yoksulluk sınırı ve rahat yaşama sınırları rakamları ile belirlendi. Alınan
girişimcilik dersi sorusunun cevaplar kapalı uçlu olarak üç soru ile sınırlandırıldı. Bu cevaplar öğrencilerin
üniversitede veya başka kurumlarda alabileceği ders sayısı araştırılarak belirlendi. Böylece öğrenci için,
“Eğtim programında aldım.” cevabı 1 ve 8 saat arasında alınmış olan programları belirtirken, “Bir dönem
boyunca aldım.” cevabı kurumlarda ya da üniversitelerde bir dönem boyunca verilen, yaklaşık 40 saate
kadar uzayan programları göstermektedir. Anket uygulanmadan önce bu soru da öğrencilere açıklanmıştır.
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Tablo 3: Frekanslar Yer Almaktadır.
Frekans
Yüzde
Cinsiyet
Erkek
107
Kadın
135
Yaş
18
19
19
40
20
71
21
59
22
26
23
17
24
6
25
3
27
1
Öğrenim Görülen Program
Havacılık Yön.
152
Sivil Hava Ulaş. İşl.
52
Siv. Hav. Kab. Hiz.
38
Sınıf
1
90
2
111
3
28
4
10
Diğer
3
Üniversite Türü
Vakıf
140
Devlet
102
Ailenin Gelir Aralığı
0-2200
48
2201-4400
112
4401-6800
54
6801-10000
20
10000+
8
Alınan Girişimcilik Dersi
Almadım
192
Eğitim programında aldım
27
Bir dönem boyunca aldım
23
Herhangi bir iş kolunda tecrübe
Yok
56
1 yıldan az
72
1-2 yıl arası
54
2 yıldan fazla
60
Havacılık sektöründe staj tecrübesi
Var
46
Yok
196
Staj harici havacılık sektör tecrübesi
Yok
192
1 yıldan az
38
1-2 yıl arası
9
2 yıldan fazla
3
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Kümülatif Yüzde

44,2
55,8

44,2
100

7,9
16,5
29,3
24,4
10,7
7,0
2,5
1,2
0,4

7,9
24,4
53,7
78,1
88,8
95,9
98,3
99,6
100

62,8
21,5
15,7

62,8
84,3
100

37,2
45,9
11,6
4,1
1,2

37,2
83,1
94,7
98,8
100

57,9
42,1

57,9
100

19,8
46,3
22,3
8,3
3,3

19,8
66,1
88,4
96,7
100

79,3
11,2
9,5

79,3
90,5
100

23,1
29,8
22,3
24,8

23,1
52,9
75,2
100

19
81

19
100

79,3
15,7
3,7
1,2

79,3
95
98,7
100
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Anket uygulanmış, demografik ve tecrübe sorularını yer aldığı cevapların frekansları Tablo 3.’de verilmiştir.
Tabloya göre ankete katılan öğrencilerin 107’si erkek, 135’i kadın öğrencidir. 18- 27 yaş arası öğrenci
aralığına sahip katılımcıların yaş ortalaması 20,5’dir. 152’si lisans bölümü olan Havacılık Yönetimi öğrenim
görürken 52’si ön lisans bölümü olan Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile 38’si Sivil Havacılık Kabin
Hizmetleri bölümlerinde öğrenim görmektedir. Sınıf dağılımında bir ve ikinci sınıflar ağırlık
göstermektedir. Bunda ön lisans öğrencilerinin bir ve ikinci sınıfa dağılmış olması önemli bir etkendir. 140
öğrenci vakıf üniversitesinde 100 öğrenci devlet üniversitesinde öğrenim görmektedir. Ailelerin gelir
durumları farklılık göstermekte, önemli bir kısmı 2201 ile 4400 lira arası bir gelire sahip olmaktadır. Hiç
girişimcilik dersi almadığını söyleyen öğrenci sayısı 192’dir. Öğrencilerin ekseriyeti herhangi bir iş kolunda
tecrübe sahiptir. 196 öğrencinin havacılık sektöründe staj tecrübesi yoktur. 192’sinin de staj hariç havacılık
sektöründe iş tecrübesi yoktur.
Bu çalışmada normalliği test etmek için çarpıklık ve basıklık katsayıları dikkate alınmıştır. Çarpıklık ve
Basıklık katsayılarının normal dağılım için sahip olması gereken aralıkla ilgili çeşitli çalışmalar olsa da
literatürde en sık atıf yapılan çalışma Tabachnick ve Fidell (2013) tarafından belirtilen +1,5/ -1,5 aralığıdır.
Tablo 4.’de çarpıklık ve basıklık değerleri yer almaktadır.
Tablo 4: Çarpıklık ve Basıklık Değerleri Yer Almaktadır.
Değişkenler

Skewness (Çarpıklık)

Kurtois (Basıklık)

Kişisel Tutum

-0,87

0,38

Sektöre Dair Kişisel Tutum

-0,32

-0,82

Girişimcilik Niyeti

-0,43

-0,83

Algılanan Davranışsal Kontrol

-0,29

-0,29

Havacılık Sektörüne Dair Motivasyon

-0,26

-0,81

Tablo 4.’ebakıldığında bütün değerlerin belirtilen aralıkta olduğu görülmektedir. Bu yüzden gerekli
analizlerin parametrik testler ile gerçekleştirilmesine karar verişmiştir.
Ölçeklerin birbiri olan korelasyonu Pearson Korelasyon testi ile analiz edilmiştir. Tablo 5.’de yer alan
değerler bütün ölçeklerin birbiri ile bağlantısını göstermektedir. Kişisel tutum ile girişimcilik niyetinin
korelasyonu güçlü bir ilişkisi olduğu görünmektedir. Kişisel tutum ile havacılık sektörüne dair motivasyon
arasında ise zayıf bir ilişki vardır.

Değişkenler
KT

Tablo 5: Değişkenlerin Korelasyon Değeleri Yer Almaktadır.
KT
GN
SDKT
ADK
1

GN

0,716**

1

SDKT

0,720**

0,690**

1

ADK

0,659**

0,811**

0,620**

1

0,542**
0,627**
HSDM
** Korelasyon 0,001’de anlamlıdır (çift yönlü).

0,595**

0,552**
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𝐻1𝑐 önermesini analiz etmek için “Havacılık sektöründe staj tecrübeniz var mı?” sorusu ile GN ölçeği bağımsız TTestine sokulmuştur. Tablo 6.’dagörüldüğü üzere staj tecrübesine sahip olanlar ile staj tecrübesine sahip olmayanlar
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır.
Tablo 6: Staj Tecrübesine Sahip Olanlar ve Olmayanlar Arasında Girişimcilik Niyeti Farkı
Gruplar
N Ortalama Standart Sapma
t
Df
P
46
20,9783
6,18776
Staj Tecrübesi Olanlar
0,567
79,372
0,572
20,3776
7,51684
Staj Tecrübesi Olmayanlar 196

𝐻1𝑑 önermesini analiz etmek için “Havacılık sektöründe staj dışı tecrübeniz var mı?” sorusu ile GN ölçeğine
one way anova testi uygulanmıştır. Tablo 7.’de analiz sonuçları yer almaktadır. Analiz sonuçlarına göre
havacılık sektöründe tecrübesine sahip olanlar ile sahip olmayanlar arasında anlamlı bir farklılık
saptanmamıştır.
Tablo 7: Havacılık Sektöründe Tecrübeye Sahip Olanlar ile Olmayanlar Arasında Girişimcilik Niyeti Farkını
Gösteren One Way Anova Testi
Betimleyici Bulgular
Anova Bulguları
Gruplar
Tecrübem
Hiç
Yok
1 Yıldan Daha Az
Tecrübem Var
1-2 Yıl Arası
Tecrübem Var
2 Yıldan Daha
Fazla Tecrübem
Var
Toplam

N

̅
𝒙

SS

192

20,53

7,52

38

19,34

6,58

9

22,00

3,64

3

28,00

1,00

242

20,49

7,27

Gruplar
Arası

Kareler
Toplamı

df

Kareler
Ortalaması

240,12

3

80,04

Gruplar
İçi

12514,37

238

Toplam

12754,48

241

F

P

1,52

0,21

52,58

𝐻1𝑒 önermesini test etmek için “Herhangi bir sektörde elde ettiğiniz staj dışı tecrübeniz var mı?” sorusu ile
GN ölçeğine one way anova testi uygulanmıştır. Tablo 8.’de anlamlı bir farklılık (p=0,013) ortaya
konmuştur. Farklılaşmanın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla post-hoc testlerinden Tukey
tercih edilmiş ve yeniden analiz yapılmıştır. Tablo 9.’da Tukey testi sonuçları yer almaktadır.
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Tablo 8:Herhangi Bir Sektörde Elde Edilen Staj Dışı Tecrübeye Sahip Olanlar İle Olmayanlar Arasında
Girişimcilik Niyeti Farkını Gösteren One Way Anova Testi.
Betimleyici Bulgular
Anova Bulguları
Gruplar
Tecrübem Hiç
Yok
1 Yıldan Daha
Az
Tecrübem
Var
1- 2 Yıl Arası
Tecrübem Var
2 Yıldan Daha
Fazla Tecrübem
Var
Toplam

N

̅
𝒙

SS

56

18,04

7,97

72
54

20,24

6,39

21,65

6,54

60

22,06

7,74

242

20,49

7,27

Gruplar
Arası

Kareler
Toplamı

df

Kareler
Ortalaması

560,40

3

186,80

Gruplar
İçi

12194,08

238

Toplam

12754,48

241

F

P

3,65

0,013

51,24

𝐻2𝑎 önermesini test etmek için “Şimdiye kadar girişimcilik dersi aldınız mı” sorusunun cevapları ile
algılanan davranışsal kontrol ölçeği onewayanova testine tabi tutulmuştur. Tablo 10.’da analizin sonuçları
yer almaktadır. Sonuçlara göre alınan ders sayısı arttıkça algılanan kontrol düzeyinde anlamlı bir farklılık
(p=0,76) oluşmamıştır. Tablo 10. tukey testi sonuçlarının yer aldığı Tablo 9.’un altında yer almaktadır.
Tablo 9: Tukey Testi Sonuçları
Hiç Yok
Ort.
Farkı
Hiç Yok

St.
Hata

1 Yıldan Daha Az
P

-

1-2 Yıl Arası

2 Yıldan Daha Fazla

Ort.
Farkı

St.
Hata

P

Ort.
Farkı

St.
Hata

P

Ort.
Farkı

St.
Hata

P

-2,20

1,28

0,31

-3,61

1,37

0,04

-4,01

1,33

0,02

-1,41

1,29

0,69

-1,81

1,25

0,47

-0,40

1,34

0,47

1 Yıldan
Daha Az

2,20

1,28

0,31

1-2 Yıl
Arası

3,61

1,37

0,04

1,41

1,29

0,69

2 Yıldan
Daha
Fazla

4,01

1,32

0,02

1,81

1,25

0,47

-

0,40

1,34

0,99

-

𝐻3𝑎 , 𝐻3𝑏 , 𝐻3𝑐 , 𝐻3𝑑 önermelerini test etmek için havacılık sektörüne dair motivasyon(HSDM) ölçeğinde yer
alan “Sektörün vardiyalı olması beni girişimciliğe yönlendiriyor.” önermesi HSDM1, “Sektörde stresin ve
sorumluluğun fazla olması beni girişimciliğe yönlendiriyor” önermesi HSDM2, “Havaalanlarının şehirden
uzak olması beni girişimciliğe yönlendiriyor.” önermesi HSDM3, “Sektörde yaratıcılığımı kullanamayacak
olmak beni girişimciliğe yönlendiriyor” önermesi HSDM4 isimleri ile girişimcilik niyeti ölçeği arasında
Pearson Korelasyon testine tabi tutulmuştur. Tablo 11.’de bahsedilen testin sonuçları yer almaktadır. Ortaya
çıkan sonuçlara göre sektörün vardiyalı olması ile girişimcilik niyeti arasında pozitif yönde orta düzey bir
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ilişki bulunmaktadır. Sektörde stresin ve sorumluluğun fazla olması ile girişimcilik niyetinin pozitif yönde
orta düzey bir ilişki bulunmaktadır.
Tablo 10: Girişimcilik Dersi Alanlar ile Almayanlar Arasında Algılanan Kontrol Düzeyi Farkını Gösteren
One Way Anova Testi.
Betimleyici Bulgular
Anova Bulguları
Gruplar

N

̅
𝒙

SS

Almadım

192

23,61

5,46

Eğitim
Programında
Aldım

27

23,30

5,07

Gruplar
Arası

Kareler
Toplamı

df

Kareler
Ortalaması

14,87

2

7,43

F

P

0,278

Bir
dönem
boyunca aldım

23

24,04

4,02

Gruplar
İçi

6397,99

239

Toplam

242

23,62

5,28

Toplam

12754,48

241

0,758

26,77

Havaalanlarının şehirden uzak olması ile girişimcilik niyeti arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki
bulunmaktadır. Sektörde yaratıcılığın kullanılmayacak olması ile girişimcilik niyeti arasında pozitif yönde
orta düzey bir ilişki bulunmaktadır.
Tablo 11: Havacılık Sektörüne Dair Motivasyon Soruları ile Girişimcilik Niyeti Arasında Korelasyonu
Gösteren Sonuçlar Yer Almaktadır.
Girişimcilik
Değişkenler
HSDM1
HSDM2
HSDM3
HSDM4
Niyeti
Girişimcilik
1
Niyeti
0,56**
1
HSDM1
HSDM2

0,55**

0,65**

1

HSDM3

0,48**

0,60**

0,76**

1

0,56**
0,50**
HSDM4
** Korelasyon 0,001’de anlamlıdır (çift yönlü).

0,66**

0,62**

1

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Literatürde üniversite öğrencilerine dair pek çok çalışma yer almaktadır. Turizm, sağlık, eğitim, iktisat gibi
farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilere yönelik birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar arasında
havacılık alanında öğrenim gören öğrencilere yönelik tek çalışma olarak Yeşilay ve Yavaş’ın (2017)
çalışmasına rastlanılmaktadır. İkilinin çalışmasında havacılık alanında ön lisans düzeyinde eğitim alan
öğrencilerin sivil havacılığın çeşitli alanlarında farklı girişimcilik faaliyetlerini yürütmeleri hakkında PDT
Teorisi çatısı altında bir araştırma yürütmüşler, öğrencilerin girişimcilik niyetlerini ölçmüşlerdir. Sadece
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havayolu taşımacılığı ile sınırlandırılamayacak sivil havacılık faaliyetleri, genel havacılık, bakım ve onarım,
hava seyrüsefer, havaalanı işletmeciliği hizmetlerini de kapsamaktadır(ICAO - International Civil Aviation
Organization, 2009). Bu çalışmada ise ICAO’nun ortaya koyduğu faaliyetleri başlatmak ve sürdürmek hem
de SHGM’nin ortaya koyduğu standartları sağlamak çok yüksek finansal destek ve tecrübe gerektirdiği için,
havacılık alanında eğitim almış öğrencilerin sektör içi ve sektör dışı tecrübeleri, aldıkları girişimcilik
derslerinin anlamlı farklılıklar oluşturarak sektör dışı girişimcilik niyetlerini ne ölçüde etkilediği
tartışılmaktadır.
İlk hipotez olan 𝐻1𝑎 , Tablo 5.’de yer alan sonuçlara göre kabul edilmiştir. Girişimciliğe dair kişisel tutum
yükseldikçe öğrenciler arasında girişimcilik niyeti artmaktadır. Kişisel tutum ile havacılık sektörüne dair
motivasyon arasında ise zayıf bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 𝐻1𝑏 kabul edilir. Ayrıca bütün ölçeklerin
birbirleri ile pozitif yönlü ilişkisi olduğu görünmektedir. Çalışmaya başlamadan önceki varsayım havacılık
sektöründe staj tecrübesine sahip öğrencilerin sektördeki zor çalışma koşullarını görüp girişimciliğe dair
niyetlerinin artmış olmasıyken, havacılık sektöründe staj tecrübesine sahip olanlar ile sahip olmayanlar
arasında girişimcilik niyeti açısından anlamlı bir farklılık kaydedilmemiştir. Bu sonuçla 𝐻1𝑐 reddedilir.
Bunun sebebinin en fazla 30 gün süren stajda öğrencinin sektöre karşı olumsuz yargıya kapılmaması olduğu
düşünülmektedir. Staj harici havacılık sektörü tecrübesine sahip olanlar ve sahip olmayanlar arasında da
girişimcilik niyeti açısından anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Bu sonuçlar ele alındığında
𝐻1𝑑 reddedilir. Staj harici sektör tecrübesine sahip olanların da sektöre atıldıktan sonra sektöre dair
motivasyonlarının arttığı ifade edilmese de girişimciliğe dair niyetlerinde farklılık olduğunu söylenemez.
Herhangi bir sektörde tecrübeye sahip olan öğrencilerle sahip olmayan öğrenciler arasında girişimcilik
niyeti yönünden anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Belirlenen farklılık tukey testi ile incelenmiş ve 1 yıldan
fazla tecrübeye sahip olanlar ile hiç tecrübeye sahip olmayanlar arasında anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır.
Örneklemde belirlenen havacılık öğrencileri arasında herhangi bir sektörde 1 yıldan fazla tecrübeye sahip
öğrenciler, hiç tecrübeye sahip olmayan öğrencilere göre daha fazla girişimcilik niyeti taşımaktadır. Bu
sonuçlar incelendiğinde 𝐻1𝑒 kabul edilir. Havacılık sektöründe hizmet veren firmaların, sektör ne kadar
yoğun olursa olsun kurumsal olması, öğrencinin girişimcilik niyetinin farklılaşmasına engel olmaktadır.
Herhangi bir sektörde tecrübesi bulunan öğrencilerin ise kurumsallığın olmaması sebebiyle girişimciliğe
dair niyetleri farklılaştırmaktadır.
Öğrencilerin aldığı girişimcilik derslerinin algılanan davranışsal kontrol ölçeğinde anlamlı bir farklılık
yaratmadığı tespit edilmiştir. Öğrenci ne kadar fazla girişimcilik dersi alırsa alsın, algılanan davranışsal
kontrolünde anlamlı bir değişim olmamış, kendini girişime başlatmaya, başarılı olmaya, proje yürütmeye
hazır hissetmemiştir. 𝐻2𝑎 reddedilir.
Hepsi ayrı maddeler olan sektörün vardiyalı olması, sektörde stresin ve sorumluluğun fazla olması,
havaalanlarının şehre uzak olması, sektörde kişisel yaratıcılığı kullanılmamasının girişimcilik niyeti ile
ilişkisi incelendiğinde bütün maddelerin girişimcilik niyeti ile orta düzeyde ilişkisi olduğu gözlemlenmiştir.
Bu sonuçlara göre 𝐻3𝑎 , 𝐻3𝑏 , 𝐻3𝑐 , 𝐻3𝑑 hipotezleri kabul edilir. Sektörün vardiyalı bir çalışma şekline sahip
olması öğrencilerde girişimciliğe dair bir motivasyon yarattığı görülmektedir Havaalanlarının şehre uzak
olması da çalışma koşullarını etkileyen bir başka faktör olması açısından girişimcilik niyeti ile arasında bir
ilişki oluşturmuştur. Sektörde uyulması gereken kuralların, takip edilmesi gereken standartların yoğun bir
şekilde var olması durumu insanların yaratıcılıklarını kullanabilecekleri bir ortam olmasını kısıtlamaktadır.
Çıktılar incelendiğinde kişisel tutum yükseldikçe girişimcilik niyeti artmakta havacılık sektörüne dair
motivasyon da düşmektedir. Havacılık sektöründe staj veya staj dışı bir tecrübeye sahip olan öğrencilerin
girişimcilik niyetlerine dair anlamlı farklılık taşımaması öğrencilerin sektörde edindiği tecrübelerin, onların
girişimcilik niyetine olumlu eğilim yaratmadğını söylememize yardımcı olmaktadır. Çalışmanın başında,
öğrencilerin sivil havacılık alanındaki yoğun ve sert koşulları görünce var olan çalışma ortamının
öğrencilerin daha farklı alanlara yönelmesine sebep olabileceği, farklı sektörlerde girişimde
bulunabileceğini varsayılmaktaydı. Fakat öğrenciler sektöre girince sektörde çalışmaya dair daha fazla ilgi
duyduğu görülmüştür.Öğrencilerin bir girişim gerçekleştirmeye ne kadar hazır hissettiğini gösteren
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algılanan davranışsal kontrol ölçeğinde ise öğrencileri aldığı girişimcilik dersi doğrultusunda anlamlı bir
farklılık gözlemlenmemiştir. Bu, öğrencilerin girişimcilik derslerine rağmen kendilerini proje yönetmeye
veya herhangi bir sürece yeterli ve hazır hissetmediklerini göstermektedir. Öğrencilere daha fazla saatte
girişimcilik dersi verilmelidir. Bu konuda girişimcilik dersinde daha uygulamaya yönelik içerikler
hazırlanarak öğrenci proje yazmaya teşvik edilmelidir. Farklı zamanlarda sektörden girişimciler çağrılarak
öğrencilere motivasyon sağlanmalıdır.
Bu çalışma kendinden sonraki çalışmalara yardımcı olabileceği gibi onlara yol da göstermek için, havacılık
öğrencilerinin girişimciliğe dair motivasyonlarını öğrenmek adına yapılmıştır.
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SOSYAL İŞLETME VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ARASINDAKİ
FARKLILIKLAR
DIFFERENCES BETWEEN SOCIAL BUSINESS AND SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP
Fariz AHMEDOV1

Ulkar ZEYNALOVA 2

ABSTRACT
Social Entrepreneurship and Social Business (SE/SB), inclusive business, businesses with social impact and
a higher purpose are becoming increasingly important both in academia and the business world. Many
different perspectives about social entrepreneurship and social business have been discussed in academia.
Many people consider social business as synonymous with social entrepreneurship. Therefore, it will be
very current to clarify the differences between these two concepts. These discussions have been initiated
since the first launch of the social business concept by Muhammed Yunus. In this article, firstly the concepts
of social entrepreneurship and social business, and then the differences between these two concepts will be
explained. The main purpose of the article is to investigate the differences of these two concepts.
Key words: Social Entrepreneurship, Social Business, Differences
ÖZET
Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İşletme, kapsayıcı işletme, sosyal etkisi olan işletmeler ve daha yüksek bir
amaç için, hem akademi hem de iş dünyasında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Akademi'de sosyal
girişimcilik ve sosyal işletmeler hakkında birçok farklı bakış açısı ele alınmıştır. Birçok insan sosyal
işletmeyi sosyal girişimcilikle eşanlamlı olarak kabul eder. Bu nedenle, bu iki kavram arasındaki farkları
netleştirmek çok güncel olacaktır. Bu tartışmalar, sosyal işletme kavramının Muhammed Yunus tarafından
yapılan ilk lansmanından bu yana başlatılmışdı. Makalede, önce sosyal girişimcilik ve sosyal işletmeciliğin
kavramları, özellikleri sonra ise bu iki kavramdaki farklılıklar hakkında bilgi verilecek. Makalenin temel
amacı, bu iki kavramın farklılıklarını araştırmaktır.
Anahtar kelimeler: Sosyal Girişimcilik, Sosyal İşletme, Farklar

1. GİRİŞ
Sosyal işletme yeni bir işletme türüdür. Sosyal işletme kârı maksimize etme yerine insanlığın en acil
ihtiyaçlarına hizmet eden bir işletme modelidir. Sosyal bir işletme, amacı sosyal bir sorunu ortadan
kaldırmak olan, şahıslardan bağımsız bir kuruluştur. İşletme kâr eder fakat bu kârı kimse almaz. İşletmenin
faaliyetleri tamamen sosyal bir amaca yönelik olduğu için, kişisel kâr elde etme düşüncesi işletmeden
tümüyle soyutlanmıştır. İşletme sahibi zaman içerisinde sadece yatırmış olduğu miktarı geri alabilir. Sosyal
işletme kâr amacı güden işletmelerden veya hayırseverlerin bağışlarına bağlı olarak yaşayan ve kâr amacı
gütmeyen kuruluşlardan oldukça farklıdır.
Birçok akademistien sosyal işletmeyi sosyal girişimcilikle eşanlamlı olarak kabul eder. Bu nedenle, bu iki
kavram arasındaki farkları netleştirmek çok önemli olacaktır. Bu tartışmalar, sosyal iş kavramının
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Muhammed Yunus tarafından getirilmesiyle başlamıştır. Bu sebebden makalenin temel amacı sosyal işletme
ve sosyal girişimcilik kavramları arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmaktır.
Makalede ilk önce Sosyal işletme kavramı, türleri ve özellikleri, daha sonra sosyal girişimcilik kavramını,
özelliklerini ve ardından sosyal işletme ve sosyal girişimcilik tartışmalarını ve bu kavramların farklılıklarını
bulmaya çalışacağız.

2. SOSYAL İŞLETME KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
Sosyal işletme zarar etmeyen, temettü dağıtmayan ve tamamıyla sosyal bir hedefi gerçekleştirmeye ithaf
olunmuş bir işletmedir. Sosyal işletme kâr arayışı içerisindeki dünyanın dışındadır. Hedefi, mal ve hizmet
satışı da dahil olmak üzere işletme yöntemlerini kullanarak sosyal bir sorunu çözmektir
Muhammed Yunus'un özet tanımında söyledigi: Sosyal İşletmeler - yalnızca sosyal bir sorunu çözmek için
oluşturulan finansal açıdan sürdürülebilir bir organizasyon. Orijinal yatırımlar telafi edilebilse de, kurumun
sosyal etkisini daha da arttırmak için tüm potansiyel karlar yeniden yatırılmaktadır. (Yunus, 2008 ve Yunus
Center Web Sitesi).
Sosyal işletmelerin, belirli sosyal hedeflere ulaşmak yerine, sınırlı kişisel kazanım elde etmeyecek şekilde
kurulmaları gerektiğini savunuyor. Sosyal işletmeyi, böyle bir işletmenin hedefini açıklığa kavuşturarak,
geleneksel kar elde etme işinden farklılaştırır. - Değerlendirilmesi gereken kriter - yaşamlarını dokunduğu
için sosyal faydalar oluşturmaktır. Şirketin kendisi bir kar elde edebilir, ancak bunu destekleyen yatırımcılar,
belirli bir süre içinde orijinal yatırımlarına eşdeğer bir tutarın geri kazanılması haricinde, şirketten herhangi
bir kazanç elde etmez. Sosyal işletme, kar odaklı olmaktan ziyade sebep odaklı, dünya için bir değişim ajanı
olarak hareket etme potansiyeli olan bir şirkettir‖. (Yunus, 2007 ve 2008). Dolayısıyla, Sosyal İşletme, “zarar
vermeyen ve temettü olmayan temettü” gerekçesiyle yürütülen ve nihai amacı, özellikle yoksullukla ilgili
olan sosyal sorunları çözmek olan bir işletmedir (Hoque, 2011). Aslında, Sosyal İşletme birincil olarak
sosyal hedefleri teşvik ederken, aynı zamanda bir kâr elde etmekte, ancak bu kar, şirketi ve onun olumlu
sosyal etkisini genişletmek için yeniden yatırım yapılan yönetim veya yatırımcı tarafından
paylaşılmamaktadır. Menfaat sahipleri yatırımlarından sosyal değişim şeklinde temettü alırlar (Grove ve
Berg, 2014).
Prof. Muhammed Yunus ve Grameen Yaratıcı Laboratuvarının kurucularından biri olan Hans Reitz
tarafından sosyal bir işletme için geliştirilen yedi ilke vardır. Bu yedi ilke şunlardır:
1. Çalışma hedefi, kârı azami kılmak değil, yoksulluğu veya (eğitim, sağlık, teknoloojiye ulaşma ve çevre
gibi) insanları ve toplumu tehdit eden bir veya birden fazla sorunu yenmektir.
2. Işletme finansal ve ekonomik sürdürülebilirliğe ulaşacaktır.
3. Yatırımcılar sadece yatırdıkları tutarı geri alacaklardır. Başlangıç yatırımının ötesinde bir temettü
ödenmeyecektir.
4. Yatırım tutarı geri ödendikten sonra geriye kalan kâr, yatırım ve iyileştirme harcamalarını karşılamak
üzere, işletmede bırakılır.
5. İşletme, çevre bilinçli olacaktır.
6. İşgücü, piyasada geçerli ücreti alacak, çalışma koşulları standardın üzerinde olacaktır.
7. Bütün bunlar zevkle yapılacaktır.
Bu yedi ilke sosyal işletmenin çekirdeğini oluşturur. Sosyal işletme, tarım, hayvancılık, balıkçılık,
yenilenebilir enerji, bilişim teknolojisi, eğitim, sağlık, el yapımı dokuma, istihdam hizmetleri ve benzer
alanlarla ilgili olabilir.
Sosyal işletmede, şirket sahibi olmak ya da ürün ve hizmetler tarafından hizmet vermek suretiyle, yoksulluk
eterik yoldan yararlanabilir. Bu kavrama göre, sosyal işletme iki kategoriye ayrılır - üretilen ürün fakirlerin
yararınadır veya fakirlerin sahip olduğu sürece herhangi bir karlı işi üstlenebilir (Yunus 2007, 2010). Sosyal
ihtiyaçları karşılayarak, her iki şekilde de bir Sosyal işletmenin asıl amacı olan yoksullara katkıda
bulunabilir.
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Tip I: Ürünlerinin, hizmetlerinin ve / veya işletim sistemlerinin doğası gereği sosyal faydalar sağlayan
“zararsız, temettü olmayan bir şirket”.
Tip II: Yoksul veya başka türlü dezavantajlı hedef lehtarlarına veya özel bir güvene ait bir karı maksimize
eden şirket
Sosyal işletme ile geleneksel işletme, yani para kazanma işi arasındaki ayrım, sosyal işletmeyle kişisel kar
elde etme fikrinden tamamen bağımsızdır (Kickul ve ark. 2012, s. 457.). Kar maksimize eden işletmelerin
aksine, sosyal işletmeleri yönlendiren temel odak sosyal bir sorunu ele almaktır ve bu nedenle başkalarının
kolektif çıkarları için sosyal bir işletme oluşturulmaktadır. (Grove ve Berg, 2014). Dolayısıyla, sosyal
işletmenin rolü ve katkısı sürdürülebilir kalkınma için çok önemlidir, çünkü sosyal işletme, insanların
seçimini ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir şekilde genişleterek insani kalkınmaya
katkıda bulunur (Humberg ve Kleemann, 2014).
Nitekim Yunus, sosyal işletmeleri sahiplerinin özveriliğini ifade etmelerine ve kar amacı gütmeyen bir
özellik olan yatırımcıları çekmelerine izin vermek olarak görmektedir (Peterson, 2015). Özetle, sosyal
işletme, uzun vadeli planlama ile bir işletme gibi işletiliyor. İş faaliyetlerinden gelir elde eder ve yıldan yıla
bağışları kovalamaktan ziyade uzun vadeli etkiye odaklanır (Wimmer, 2012, s. 195).
Yukarıdaki tartışmalardan, Sosyal İş'i karakterize etmek istiyoruz.
-İşin amacı sosyal ihtiyaçları ele alarak yoksulluğun üstesinden gelmektir.
- Kar yaratmanın sadece firmanın sürdürülebilirliği için olduğu, fakir olmayan sahipleri ile paylaştığı
rekabetçi bir iştir.
- Sahipler yalnızca yatırım tutarlarını geri alırlar ve yatırım parasının ötesinde temettü verilmezler.
- Ve en önemlisi, kar yerine sosyal faydaları en üst düzeye çıkarmaktır.

3. SOSYAL GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
Sosyal girişimciliğin tanımlanabilmesi öncelikle “girişimcilik” ile ilişkisinin kavranmasına bağlıdır.
Girişimcilikteki hedeflerden sosyal girişimcilikteki hedeflere, bir sosyal girişimcinin özelliklerinden sosyal
girişimcinin özelliklerine kadar çoklu dinamiğe sahip olan bu kavrama, araştırmacıların getirdiği
açıklamalara dikkat etmek gerekmektedir.
Girişimcilik uzun yıllardır sadece ticari ve kâr amaçlı olarak görülse de sosyal girişimcilik sanayi devrimi
ile ortaya çıkan sosyal yaşamdaki sorunlarla birlikte gelişmiş ve sosyal girişimciler başarılı örneklere imza
atmışlardır. Bu bağlamda sosyal girişimciler girişimci olmakla birlikte aynı zamanda toplum çıkarlarını
gözeten bir merciidir. Giddens’a göre sosyal girişimci, toplumsal kalkınmada ve istihdam yaratmada itici
bir güç oluşturur. Sosyal Girişimci, birçok farklı konuda projeler geliştiren ve sosyal dönüşümü sağlayan
kişidir. Deeds’e göre sosyal girişimciler, yoksullara kendi kendilerine yetmeyi öğretecek donanımı sağlarlar
(Akkaş. 2009: 9). Sosyal girişimcilerin amacı başlıca sosyal değer üretmek olmakla birlikte; sosyal iş
modelleri, kâr odaklı iş, girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk, hayırseverlik ve Sivil Toplum Kuruluşu
(STK) liderliği oluşturmaktır. Buradaki amaç tek bir proje değildir. Kararlılık ve ileriye dönük planlar
esastır. Kaynaklar büyüme ve gelişme için kullanılır. Özel ve kamu sektörü tarafından doldurulmamış bir
boşluğu ararlar. Sosyal girişimciler toplumun sesini dinlerler ve sosyal misyon sahibidirler. Schumpeter
tarafından reformcu ve devrimci olarak tasvir edilmiştir. Yapılan iş her ne kadar yerel olsa da netice küresel
ölçekte etki yapmaktadır. Sosyal değer yaratmak özelliği sosyal girişimcileri diğerlerinden ayıran en önemli
unsurdur. Diğer insanların sorunlarını farkederken, bu aynı zamanda kendileri için birer fırsattır. Yenilikçi
olan sosyal girişimciler, yeni buluşlar sergilerler (Özdevecioğlu, 2009: 88).
Saifan (2012)’e göre sosyal girişimciyi, girişimciden ayıran dört temel husus vardır; a) misyon odaklılık
(mağdura sosyal değer sunma misyonu), b) girişimci davranma, c) girişim odaklı (yenilikçi ve açık)
örgütlerde yer almak, d) finansal olarak bağımsız örgütlerde (kendi gelirini kendi yaratan) yer almak. Saifan
(2012:25) bu dört husustan hareketle kar-odaklı girişimci ile sosyal girişimci arasındaki ortak ve farklı
özellikleri Tablo 2’de olduğu gibi sıralamaktadır.
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Tablo 1. Kar Odaklı Girişimci ve Sosyal Girişimci: Ortak ve Farklı Özellikleri
Kar-Odaklı Girişimci
Ortak Özellikler
Sosyal Girişimci
Başarı yönelimli
Yenilikçi
Misyon lideri
Risk alabilen
Adanmış
Duygusal
Örgütleyici
İnsiyatif alan
Değişim ajanı
Stratejik düşünen
Lider
Fikir lideri
Değer yaratan
Fırsat yönelimli
Sosyal değer yaratıcı
Birlikçi
Kararlı Bağlı
Sosyal yönelimli
Vurgun yapan
Yönetici
Vizyoner
Çok güvenilir
Kaynak: Saifan (2012:25).
Araştırmacılar sosyal girişimciliği, “sosyal amaç ile içiçe geçmiş teşebbüs” (Austin vd., 2006) olarak
tanımlamaktadırlar. Dees (2001:3) ise, aslında sosyal girişimcinin de bir tür girişimci olduğuna dikkati
çekmiş; Say’den “değer yaratma”, Schumpeter’den “yenilikçilik ve değişim”, günümüz araştırmacılarından
Drucker ve Stevenson’dan “fısatları görme” ile “beceriklilik” özelliklerini almış ve sosyal girişimciyi; a)
sosyal değer yaratma misyonunu yerine getirmek için yeni fırsatları amansızca takip eden ve tanıyan b)
sürekli yenilikçi ve değişimci c) sınırlı kaynağa rağmen cesur girişimde bulunabilen d) sonuçların arkasında
duruş sergileyebilecek yüksek derecede güvenilirliğe sahip kişi olarak tanımlamıştır.
Sosyal girişimciler, enerjik, ısrarcı ve çoğunlukla diğerlerini kendi işlerine dâhil edebilecekleri konusunda
kendinden emindirler. Tipik olarak, bir neden ya da misyon için kendilerini sorumlu hissetmektedirler.
Sosyal girişimciler genellikle oldukça pragmatiktirler ve kendi iş planlarını en küçük detaylarına kadar
açıklayabilecek yeteneğe sahiptirler. Sosyal girişimciler ayrıca oldukça bağımsız bir kişiliğe sahiptirler.
Ancak sosyal girişimcilerin hepsi aynı özelliklere sahip değildirler. Bazıları, oldukça karizmatik,
konuşmacı, enerji dolu, kibar, iyi giyimli iken, bazıları ise oldukça yavaş konuşan, ısrarcı, kendilerini
pragmatik olarak tanımlayan kişilerdir (Barendsen ve Gardner, 2004: 45-46).
Sosyal girişimciler, sosyal değerler ile sosyal ihtiyaçları karşılayarak sosyal dönüşümün hızlandırıcısı
olmaktadırlar (Urbano vd., 2010: 62). Sosyal girişimcilerin belli başlı özellikleri şu şekilde toparlanabilir
(Dees, 1998: 4; Mort vd., 2003: 82):
 Sosyal değer yaratmak ve geliştirmek için bir misyon adapte ederler,
 Bu misyona hizmet edecek yeni fırsatların görülmesi ve ısrarla peşinden gidilmesi,
 Sosyal sektör içerisinde değişim ajanıdırlar,
 Sürekli yenilik, uyum ve öğrenme sürecine katılmak,
 Elindeki var olan kaynaklarla sınırlı kalmadan cesurca faaliyet göstermek,
 Hizmet edilen destek grupları ve yaratılan çıktılar için yüksek düzeyde hesap verebilirlik sergilemek,
 Erdemli girişimsel davranış sergileyerek, rakiplerinden daha iyi sosyal değer yaratmak için misyon ile
hareket ederler,
 Amaçları ve faaliyetleri arasında uyumlu ve dengeli bir davranış sergilerler,
 Müşterileri için daha iyi sosyal değer yaratacak fırsatları keşfeder ve değerlendirirler,
 Önemli kararlar verirken yenilikçi ve proaktiftirler ayrıca risk alma eğilimi gösterirler.
Hasan (2005)’e göre sosyal girişimciler en az beş şey yaparlar. İlk olarak sosyal değer yaratmak ve
desteklemek için misyon adapte derler. İkinci olarak bu misyona hizmet edecek yeni fırsatları takip ederler.
Üçüncü olarak yenilik, adaptasyon ve öğrenmeyi sürdürme sürecinin içine girerler. Dördüncü olarak
ellerindeki güncel kaynaklarla sınırlı kalmadan, cesurca hareket ederler. Son olarak destek gruplarına hizmet
ve yarattığı sonuçlar için hesap verilebilirlik açısından yüksek bir sorumluluk duygusu sergilerler.
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Sosyal Girişimcilik konusuyla ilgili daha somut bir fikir Profesör Jose Santos (2009) tarafından “Sosyal
Girişimcilik Olumlu Teorisi” adlı makalesinde verilmiştir; burada sadece sosyal girişimcilik olgusu üzerine
kavramsal bir çerçeve oluşturmaz, aynı zamanda sosyal girişimciliği de bağlamda kullanır. ekonomik
organizasyon ve modern ekonomilerin işleyişi. Sosyal girişimciliğin, değere sahip olma konusundaki düşük
potansiyele bağlı olarak kendi kendine ilgilenen özel sektörlerin ihmal ettiği pozitif dışsallıkları ve aynı
zamanda güç sahibi olmayan gruplardan yararlanan yerel dışsallıklar nedeniyle hükümet sektörleri
tarafından ele alınan bir süreç olduğunu savunuyor. Dolayısıyla sosyal girişimciler, kar arayışı
motivasyonunun aksine, sosyal değer yaratmaya yönelik sosyal misyonu olan girişimcilerdir. Ayrıca, sosyal
girişimciler ile ticari girişimciler arasındaki temel farklılıkların, değer tahsisat potansiyeli gözetilmeksizin,
değer yaratma fırsatları aradıklarını öne sürerek, sosyal girişimciliğin ana akım işletme yaklaşımından ne
kadar farklı olduğunu göstermektedir. Sosyal girişimciler, kar veya değer tahsisi fırsatlarını takip etmekle
ilgilenen diğer kuruluşlar gibi sürdürülebilir bir avantaj sağlamak yerine, ele aldıkları soruna sürdürülebilir
bir çözüm olarak ulaşmayı hedeflemekte ve sosyal girişimciler de kuruluşlarının içinde ve dışındaki
diğerlerinin güçlendirilmesi mantığını benimsemektedir. daha geleneksel kontrol mantığına karşı çıktılar
(Santos, 2009).

4. SOSYAL İŞLETME VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ARASI FARKLAR- SONUÇ
Yukarıdakiları dikkate alarak, "Sosyal işletmeyi Sosyal girişimciliğe eşdeğer olarak değerlendirebilir
miyiz?" konusuna odaklanırsak cevabı, Yunus (2008) tarafından “Sosyal iş ve sosyal girişimcilik aynı şey
değil…” olarak verildi. Sosyal iş, sosyal girişimciliğin alt kümesidir. Geniş anlamda bir sosyal girişim kâr
amacı gütmeyen, kar amacı gütmeyen, ticari olarak uygulanabilir veya sübvansiyonlu olsa da, Yunus'un
konseptine uygun bir sosyal işletme ticari olarak uygulanabilir bir iş modeline dayanırken, aynı zamanda
Şirketin hedef yararlanıcılarına mülkiyet verilmedikçe kar amacı gütmeyen kuruluşların dağıtım
kısıtlamaları (Humberg ve Kleemann, 2014). Başka bir deyişle, sosyal işletmeleri tasarlayan ve işleten
herkes sosyal girişimcidir, ancak sosyal girişimciler bağışlara bağlı olabilir veya hissedarlara geleneksel
temettü ödemeleri içerebilir (Humberg ve Kleemann, 2014). Yunus, sosyal girişimcinin bir işletmeyle ilgili
olamayacağına, uzaktan bir sorunu çözmeye yardımcı olabileceğine, ancak bir sosyal işletme liderinin bir
problem seçip bir işletme tasarlayacağına bir örnek veriyor. bu sorunu çözüp oradan alın - yalnızca parayı
vermeyecek ve sonuçların gelmesi için oturmayacaktır (Kickul et al., 2012). Yunus daha sonra hangi sosyal
faaliyetin yürütüleceğine dayanarak yedi ilke (bu yedi ilkenin tartışılması sağlanmıştır) ve bu ilkelere
dayanarak, bir sosyal işletmeyi sosyal girişimcilikten ayırmaya çalışır. Bu ilkeler arasında, üçüncüsü,
yatırımcıların yalnızca yatırım yapılan sermayenin geri dönüşüyle sınırlı olduğu, ilk yatırımın üzerindeki
herhangi bir temettü, sosyal hedefleri atacağı için tamamen yeni bir fikir sunar. Bu ilkelerden Michelini
(2012, s-28), sosyal girişimcilikten ayırmak için atfedilebilecek bir sosyal iş modelinin dört bileşenini ortaya
koymaktadır: değer önerisi (paydaşlar ve ürün / hizmet), sosyal kar denklemi (sosyal kar ve çevresel kar),
değer takımyıldızı (iç değer zinciri ve dış değer zinciri) ve ekonomik kar denklemi (satış gelirleri, maliyet
yapısı ve kullanılan sermaye). Huybrechts ve Nicholls (2012), kavramın sosyal girişimcilikten çok daha
kısıtlayıcı olduğunu savunarak sosyal girişimciliği sosyal işletmeden ayırmıştır. Sosyal girişim, misyona
uyumlu kar dağıtımını göz önüne alırken, sosyal gelirde bu tür kar dağıtımının yasak olduğunu
savunuyorlar. Ayrıca, sosyal ve işletme mantığının olası hibridizasyonunun, birçok sosyal girişimin
kalbindeki Sosyal İşletme kavramında göz ardı edildiğine dikkat çektiler.
Bununla birlikte, birçok bağlamda bu iki kavram arasında benzerlikler vardır, ancak yakından bakarsak,
bazı temel farklılıklar vardır. Sosyal işletme, bazı benzersiz özelliklerle kendi kimliğini yarattığı bir sosyal
girişimcilik alt kümesidir. Bir sosyal girişimcinin bir işletmede yer almayabileceği iş modeliyle sosyal
sorunu çözer. Tüm kârların işletmeye yeniden yatırılması veya etkiyi arttırmak için yeni bir sosyal işletmeye
başlamak için kullanılması gerektiğinden, çoklu sosyal etkileri gerçekleştirmeye odaklanır. Sosyal
işletmeler, tüm sosyal girişimcilik için doğru olmayabilir kendi kazanç potansiyeli ile kendilerini finansal
olarak sürdürebilmelidir. Ve en önemlisi, “temettü temettü” özelliği, yatırımcılara sadece şirketin ilk
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yatırımlarını geri ödeyecekleri, firmanın sürdürülebilirliği için kullanılabilecekleri ya da yeni sosyal işler
için yatırım yapabilecekleri yeni bir fikirdir. Bu nedenle, geleneksel sosyal girişimcilik modelinde, geri
dönüşler mülk sahibine ve işletme kuruluşuna (bazı durumlarda) geri dönerken, o zaman Sosyal işletme
durumunda geri dönüş (başlangıçtaki yatırım kısmı hariç), sürdürülebilirlik ve yeni sosyal yatırımlara
yönelik iş kuruluşuna geri döner.
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KOBİ’LERDE SİBER GÜVENLİK YÖNETİMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMCİLİK
EĞİLİMLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 1
ENTREPRENEURSHIP TRENDS OF SMES WITH ECO-INNOVATIVE
PRACTICES IN HOSPITALITY SECTOR: A COMPARATIVE ANALYSIS
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Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, KOBİ, Siber güvenlik yönetimi
Key words: Entrepreneurship, Entrepreneurial Tendency, SME, Cybersecurity management

GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Yeni teknolojilerin kullanımının artması, gelişmiş iş performansı ve faaliyetleri için yeni fırsatlar sunmanın
yanında birçok bilgi güvenliği ve gizlilik riskini de beraberinde getirmektedir. Siber ortamda artan güvenlik
tehditleri işletmelerin sürekliliğini tehdit ederken, parasal, itibari ve diğer türlerde kayıplara neden
olabileceğinden, belirtilen risklerin KOBİ’ler açısından ele alınması önemlidir. Ayrıca işletmelerin bilgi
sistemlerini etkileyen tehditler ile fırsatları ve mevcut bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri, internet üzerinden
iş bilgilerinin yayınlanmasını ve yaratılmasını değerlendirmelerini de gerekmektedir. Son olarak KOBİ'lerin
temel pazarlama stratejilerinin bir parçası olan sosyal medya araçları, onları siber suçlara ve saldırılara karşı
genellikle daha kırılgan hale getirmektedir. Bu çalışmada, KOBİ’lerde siber güvenlik yönetimine ilişkin
girişimcilik olgusunu nasıl algıladıkları ve hangi ölçüde girişimcilik yönelimine sahip oldukları
araştırılmıştır.

LİTERATÜR TARAMASI
Avrupa Birliği Siber Güvenlik Stratejisi'ne göre, AB'de siber dayanıklılığı teşvik etmek için, hem kamu
kurumlarının hem de özel sektörün yeteneklerini geliştirmesi ve etkin işbirliği yapması gerekmektedir.
Bununla birlikte AB'de bilgi sistemlerinin güvence altına alınması, çevrimiçi ekonomiyi çalışır durumda
tutmak ve refahı sağlamak için de önemli bir rol üstlenmektedir (https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/cyber-security). Son yıllarda ENISA - Avrupa Birliği Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı - ve EC Siber
Güvenlik Koordinasyon Grubu tarafından KOBİ'ler için siber güvenlik standardizasyonu konusunda
müşterilere hizmet sağlamak ve iş hedeflerini yerine getirmek için bilgi sistemlerine ve iletişim ağlarına
bağımlı oldukları bir Avrupa yol haritası hazırlanmıştır. Buna göre yeni teknolojilerin kullanılması
KOBİ’lere bir taraftan gelişmiş iş performansı ve operasyonları için yeni fırsatlar yaratırken diğer taraftan
bilgi güvenliği ve gizlilik gibi siber riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu risklerin ele alınması
günümüzde iş dünyasının başarısı ve gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır, çünkü artan güvenlik
tehditleri iş sürekliliğini sıklıkla kesintiye uğratmakta ve KOBİ'lerde finansal kayıplar, itibar kaybı ve diğer
zararlara neden olabilmektedir (https://www.enisa.europa.eu/). Ayrıca, ENISA, KOBİ'lerde bilgi güvenliği
ve gizlilik standartlarının benimsenmesinin nasıl artırılacağına ilişkin bir dizi öneride bulunmak amacıyla
Çalışma Programı 2015 kapsamında halen faaliyetler yürütmektedir. ENISA’nın bugüne kadar yürüttüğü
çalışmalardan elde edilen bulgulara göre, her ne kadar bilgi güvenliği riskleri konusunda artan endişeler
bulunsa da, KOBİ'ler tarafından bilgi güvenliği ve gizlilik standartlarının benimsenmesi seviyesi nispeten
düşüktür ve KOBİ'lerin işletme varlıkları hakkında güvenilir veri sağlama, risk yönetimi kültürünü
benimseme veya yatırım yapma konusunda etkili faaliyetlerde bulunmadıkları da görülmektedir. Yukarıda
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belirtilen bu gereklilikler açısından, özellikle KOBİ'ler için siber bilgi güvenliği ile bağlantılı olan entegre
bir siber risk yönetimi için riskin kabul edilebilir bir seviyede tutulması ya da ortadan kaldırılması ve risk
seviyesinin korunması gerekmektedir. Ayrıca örgütlerin bilgi sistemlerini etkileyen tehdit ve fırsatları,
mevcut bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri, internet üzerinden iş bilgilerinin yayınlanmasını ve
yaratılmasını değerlendirmeleri gerekmektedir. Son olarak KOBİ'lerin temel pazarlama stratejilerinin bir
parçası olan sosyal medya araçları, onları siber suçlara ve saldırılara karşı genellikle daha kırılgan hale
getirmektedir.

TASARIM VE YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı, KOBİ’lerin kalite, güvenlik, risk ve kişisel/finansal verilerin korunması konusundaki
tutumlarına ilişkin durumu ortaya koymak ve bu konudaki girişimcilik yönelimlerini araştırmaktır.
Çalışmada bir taraftan işletmelerin siber güvenliğe yeterince önem verip vermedikleri ortaya çıkarılmakta
ve diğer taraftan siber riski önleme ya da cevap verme noktasındaki girişimcilik eğilimleri analiz
edilmektedir. Çalışmanın örneklemini 2018 tarihinde AB Erasmus + Programı tarafından desteklenen ve
Türkiye, İtalya, Letonya, Bulgaristan ve İsviçre’den paydaşların yer aldığı “REDCYBERSG” 4 adlı projenin
“iyi uygulama örneği” olarak sunduğu 13 KOBİ oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında iki aşamalı bir
araştırma tasarlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, KOBİ’lerin siber güvenlik yönetimi uygulamaları
ortaya konulmuştur ve KOBİ’lere girişimcilik eğilimlerini ölçen bir anket uygulanmıştır. İkinci aşamada ise
örneklemdeki KOBİ’ler ile derinlemesine görüşme yapılarak firma sahiplerinin ‘girişimcilik’ ve
‘girişimcilik yönelimi’ kavramlarını ve alt boyutlarını nasıl algıladıkları ve birinci aşamada elde edilen
verileri nasıl değerlendirdikleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Hazırlanan ölçekte kalite, güvenlik, risk,
kişisel verilerin korunması gibi konularla ilgili olan KOBİ’lerin iç süreçleri ve prosedürleri hakkında daha
fazla bilgi edinilmesine yardımcı olabilecek hususları ait açık uçlu sorular yer almaktadır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırma sonucunda 5 farklı ülkeden elde edilen bulguların özeti aşağıdaki gibidir:
- 5 farklı ülkeden araştırmaya katılan KOBİ’lerin güvenlik yönetimi ve risk yönetimi süreçleri için
uluslararası standartlara sahip olmadığı tespit edilmiştir.
- 5 farklı ülkeden araştırmaya katılan KOBİ’lerin siber güvenlik konusundaki risk tutumları çoğu durumda
benzer bir şekilde ortaya çıkmış ve önemli farklılıklar tespit edilmemiştir.
- 5 farklı ülkeden araştırmaya katılan KOBİ’lerin siber güvenlik konusundaki tutumlarının genellikle gizlilik
politikaları ve AB Genel Veri Koruma Regülasyonu ile ilgili mevcut yasalara uymak için olduğu tespit
edilmiştir. Bu da şirketlerde bir dizi iç süreç başlattıklarının göstergesi olmaktadır.
- 5 farklı ülkeden araştırmaya katılan KOBİ’lerin siber güvenlik çalışmalarında ve genel siber suç tehdidinde
büyük bir iyileştirme gerektirdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca tüm şirketler siber risklerin yönetimindeki
öneminin ve avantajlarının farkında değildir ve bu konuda bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri gerekir.
- 5 farklı ülkeden araştırmaya katılan 11 KOBİ’nin siber bilgi güvenliği ve risk yönetimi konusunda çok
düşük girişimcilik eğilimi gösterdikleri tespit edilmiştir. Sadece biri Türkiye’de diğeri Bulgaristan’da olmak
üzere iki işletmenin bu konudaki girişimcilik eğilimlerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.
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SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Bu çalışmada, KOBİ’lerde siber
güvenlik yönetimine ilişkin girişimcilik olgusunu nasıl algıladıkları ve hangi ölçüde girişimcilik yönelimine
sahip oldukları araştırılmıştır. Araştırma kapsamında 5 farklı ülkeden 13 KOBİ’nin verdiği yanıtlar
üzerinden analiz yürütülmüştür. Analiz verilerine göre ülkeler arası siber güvenlik yönetimi ve risk yönetimi
açısından KOBİ’ler seviyesinde büyük farklılıklar bulunmamaktadır. Ancak işletmelerde konunun sadece
yasalara uygunluk şeklinde ele alındığı, yeteri kadar önemli görülmediği bu konuda kaynak ayrımı
yapılmadığı da dikkat çekmektedir. Bu noktada proje kapsamında 5 ülkede eş anlı olarak yürütülecek
eğitimlerin önemli farkındalıklar yaratması beklenmektedir. Bunlara ek olarak işletmelerde Avrupa Birliği
Genel Veri Koruma Regülasyonu ile ilgili mevcut yasalara uymak için hazırlanan iç prosedürlerin
uluslararası risk yönetimi ve siber güvenlik standartları ile desteklenmediği de tespit edilmiştir. Özellikle
standardizasyon konusunda yapılan çalışmaların azlığı 5 ülkedeki siber bilgi güvenliği yasal prosedürleri
ile desteklenerek önümüzdeki dönemde yürütülecek olan çalışmalara da öncül veriler sağlamaktadır.
Çalışmanın en önemli kısıtı araştırmanın daha çok KOBİ’ye ulaşılarak genişletilmesidir. Bununla birlikte
AB’de 5 ülkede yürütülen çalışmaların tüm üye devletler açısından değerlendirilmesi ve tüm Avrupa’daki
KOBİ’ler açısından bütüncül bir görünümün sunulması araştırmanın bir diğer sınırlılığı olarak
yorumlanabilmektedir.

KAYNAKÇA
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ENTROPİ AĞIRLIKLI TOPSIS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE’DEKİ VAKIF
ÜNİVERSİTELERİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF FOUNDATION UNIVERSITIES IN TURKEY WITH
ENTROPY WEIGHTED TOPSIS METHOD
M. Onur KAÇAROĞLU2

Arzu ORGAN1

ABSTRACT
With the increase of the young population in our country, the demand for higher education is increasing day
by day. Besides the state universities meeting this demand, private universities also play a big role.
Accordingly, the number of the foundation universities is increasing day by day. The financing of the service
provided by state universities is subject to fees and taxes. Most of the financing of the service provided by
the foundation universities consists of the income obtained from the students. Foundation universities also
contribute to the world of science through the academic studies of the academicians they employ and at the
same time, they increase the students’ demand for these universities with the existing academic staff
structure. For the foundation universities, the service supply also means cost / expense and students’
demand means income. The difference between cost and income will cause these universities to continue or
terminate their services. In this context, it is possible to rank the foundation universities according to their
financial and academic performances. One of the methods that can be used when ranking is Multi Criteria
Decision Making (CCKV) methods. In this study, success ranking of foundation universities was made by
using ENTROPY-weighted TOPSIS method which is one of the MCDM methods. 7 criterion for the
evaluation of the foundation universities are considered. First, weights of the criteria were determined by
Entropy method, then 46 foundation universities were evaluated within the framework of criteria by TOPSIS
method. In conclusion, the performances of the colleges and universities have been evaluated, and
recommendations have been made in terms of their popularity.
Keywords: TOPSIS, MCDM, Foundation Universities.
JEL Codes: C35, I23
ÖZET
Ülkemizde genç nüfusun artması ile her geçen gün yükseköğrenime olan talep artmaktadır. Bu talebin
karşılanmasında devlet üniversitelerinin yanında, vakıf üniversiteleri de büyük rol oynamaktadır. Bu
doğrultuda, vakıf üniversitelerinin sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. Devlet üniversitelerinin vermiş
olduğu hizmetin finansmanı harç ve vergilerle söz konusu olmaktadır. Vakıf üniversitelerinin vermiş olduğu
hizmetin finansmanının büyük bir bölümü ise öğrencilerden elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. Vakıf
üniversiteleri ayrıca istihdam ettikleri akademisyenlerin yapmış oldukları akademik çalışmalar aracılığı
bilim dünyasına katkıda bulunmakta aynı zamanda mevcut akademik kadro yapısı ile bu üniversitelere olan
öğrenci talebini de artırmaktadır. Vakıf üniversiteleri açısından hizmet arzı aynı zamanda maliyet/gider
anlamına öğrenci talebi ise gelir anlamına gelmektedir. Maliyet ve gelir arasındaki fark ise bu
1
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üniversitelerinin verdikleri hizmeti devam ettirmelerine ya da sonlandırmalarına yol açacaktır. Vakıf
üniversitelerini bu bağlamda mali ve akademik performanslarına göre sıralamasını yapmak mümkündür.
Sıralama yapılırken kullanılabilecek yöntemlerden birisi de Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV)
yöntemleridir. Bu çalışmada, ÇKKV yöntemlerinden olan ENTROPİ ağırlıklı TOPSIS yöntemi ile Vakıf
üniversitelerinin başarı sıralaması yapılmıştır. Vakıf üniversitelerinin değerlendirilmesinde için 7 kriter göz
önünde bulundurulmuştur. Önce Entropi yöntemi ile kriterlerin ağırlıkları bulunmuş, daha sonra TOPSIS
yöntemiyle 46 vakıf üniversitesi, kriterler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda,
üniversitelerin performansları değerlendirilerek, üniversiteler sıralanmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: TOPSIS, ÇKKV, Vakıf Üniversiteleri
JEL kodları: C35, I23

1.GİRİŞ
Türkiye’de yükseköğretim sektörü, gün geçtikçe büyümektedir. Yükseköğretim Türkiye’de devlet ve vakıf
Üniversiteleri aracılığıyla yürütülmektedir. Devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversiteleri, iş
dünyasına kaliteli ve başarılı bireyler yetiştirmeleri açısından, Türkiye’de önemli bir yere sahiptir (Bal,
2013:2).
Vakıf yükseköğretim kurumları, sistemde önemli bir boşluğu doldurmakta ve birçok kişiye yükseköğretim
fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten vakıf üniversitelerinin artması, özellikle bazı vakıf üniversitelerinin
önemli kaynaklar ayırarak daha nitelikli üniversiteler kurma çabası, Türkiye’deki üniversiteler arasında
daha nitelikli ve kaliteli öğrenci ve öğretim üyesi elde etme hususlarında rekabete neden olmaktadır. Bu
rekabet ise, yükseköğretim sisteminin kalitesine olumlu yönde yansımaktadır (Çelik, Z., 2015:11).
Vakıf Üniversitelerinin bir kısmı vakıflar tarafından finanse edilirken, büyük bir kısmi ise gelirlerinin
çoğunu yükseköğretim ücretinden elde etmektedir. Bu da gelirlerini öğrencilerden elde eden üniversiteler
arasında rekabeti artırmaktadır. Bu üniversiteler yoğun rekabet ortamında öğrenci çekebilmek için kaliteli
öğretim elemanı istihdam etmek, fiziksel ve sosyal imkanların arttırmak, Ar-Ge imkanlarını arttırmak ve
akademik başarı sağlamak zorundadırlar. Bütün bunlar öğrencilerin vakıf üniversitelerine olan talebini
arttırmakla beraber, bu üniversitelerin mevcut maliyetleri üzerine yeni maliyetler eklemektedir. Yoğun
rekabet, vakıf üniversitelerinin kaynaklarını etkin kullanmaya zorlamaktadır. Etkin yönetilmeyen
üniversiteler kapatılma durumu ile karşı karşıya gelmektedirler.
Üniversitelerin etkinliğini birçok yöntemle değerlendirebiliriz. Değerlendirirken karşımıza birçok kriter ve
birçok seçenek çıkabilmektedir. Bu durumun değerlendirilmesini, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV)
yöntemleri ile yapabiliriz.
ÇKKV, Çoklukla çelişen, somut ve soyut ölçütlere veya niteliklere göre potansiyel karar seçeneklerinden
en iyisini seçmek, sıralamak ya da sınıflandırmak için ilgili yöntemlerin ve işlemlerin çalıştırılmasıdır.
ÇKKV yöntemlerinin temel amacı, karar vericilere en iyi olanı önermektir (Özbek, A., 2017:24). ÇKKV’
de problemin ve kriterlerin yapısına göre birçok yöntem bulunmaktadır. TOPSIS, AHP, VIKOR, COPRAS
bu yöntemlerden bazılarıdır.
Bu çalışmada, öncelikle uygulama aşamasında kullanılan yöntemler anlatılmıştır. Önce Entropi yöntemi,
daha sonra TOPSIS yöntemi teorik olarak anlatılmıştır. Daha sonra Entropi Ağırlıklı TOPSIS yöntemi
kullanılarak yapılan, uygulama bölümüne yer verilmiştir. Çalışmanın sonucunda, belli kriterler çerçevesinde
değerlendirilen vakıf üniversiteleri sıralanmıştır.

2.ENTROPİ YÖNTEMİ
Alman Fizikçi Rudolf Clausius tarafından Entropi kavramı ilk olarak 1865 yılında termodinamiğin ikinci
yasası olarak ortaya atılmıştır. Bir sistemdeki belirsizlik ve düzensizlik ölçüsü olarak tanımlanmıştır (Zhang,
2011: 444). Entropi bilgi ile ilişkili bir hale getirilerek fizik, matematik ve mühendislikte oldukça yaygın
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bir şekilde kullanılmıştır. Shannon Belirsizliği, Shannon Entropisi ya da Bilgi Entropisi olarak da bilinen
Entropi 1948 yılında Claude Shannon tarafından enformansyon entropisine uyarlanmıştır. Enformasyon
Entropisine göre eldeki bilginin sayısı ve kalitesi, bir karar verme probleminde verilecek kararın
doğruluğunun ve güvenirliğinin en önemli belirleyicisidir. Bu bağlamda Entropi Ağırlık yöntemi, eldeki
verilerin sağlandığı faydalı bilginin miktarını ölçmede kullanılmıştır (Wu, 2011: 5163). Shannon N bit’lik
bir mesajın beklenen içeriğini ölçebilmek için p 1, p2,..,,pn ile gösterilen kesikli olasılık dağılımın kümesiyle
tanımlamıştır (Chan vd., 1999: 2510).
Literatüre bakıldığında Entropi ile ilgili yapılmış bazı çalışmalar yıllara göre aşağıdaki gibidir;
Özkul (2001) tarafından yapılan çalışmada su kalitesi gözlem ağlarının değerlendirmesinde, mevcut ölçüm
programının etkinliğini ve ekonomik verimliliğini ortaya koyabilmek için Entropi yöntemine
başvurulmuştur. Karami vd. (2011) tarafından yapılan çalışmada Bayesian seçeneklerini sıralamak için
ağırlıkları berlilemede Entropi ve AHP yöntemleri kullanılmıştır. Ermatita vd. (2012) tarafından yapılan
çalışmada karar destek sistemlerinin modellenmesi için ELECTRE ve Entropi yöntemi kullanılmıştır. Ji vd.
(2014) tarafından yapılan çalışmada Xiangxi Nehri hidroelektrik istasyonlarının risk değerlendirmesi için
Entropi yöntemi kullanılmıştır. Yöntem risk düzeylerinin ağırlıklarını Entropi yöntemi ile belirlemiştir.
Chen vd. (2014) tarafından yapılan çalışmada atık gıda beslemenin güvenlik değerlendirmesi için Entropi
ve AHP yöntemleri kullanılmıştır. Üç seviyeli değerlendirme indeksi kullanılmıştır. Bu indekslerin
ağırlıkları Entropi ve AHP yöntemleri ile belirlenmiştir. Karami ve Joahansson (2014) tarafından yapılan
çalışmada otomatik ve manuel seçeneklerin sıralanmasında ağırlıkları belirlemek için Entropi ve AHP
yöntemleri kullanılmıştır. Seçeneklerin sıralanmasına yönelik kullanılan ağırlık yöntemlerinin anlamlı bir
ilişki doğurduğu gözlenmiştir. Alp vd. (2015) tarafından yapılan çalışmada kurumsal sürdürülebilirlik
performansının değerlendirilmesi yapılmıştır. Kriterlerin önem düzeylerini belirlemek için Entropi yöntemi
kullanılmıştır. Zhao vd. (2016) tarafından yapılan çalışmada hata türleri ve etkilerinin analizi yapılmıştır.
Çalışmada ağırlıkları belirlemek için Entropi yöntemi kullanılmıştır.

Entropi Yönteminin Uygulama Adımları
Entropi yönteminin uygulama adımları şu şekilde gösterilebilir (Karami ve Joahansson, 2014: 524).
Adım 1: Karar Matrisinin Normalize Edilmesi
Farklı ölçü birimlerindeki aykırılıkları ortadan kaldırmak için normalizasyon yapılarak eşitlik (1)
kullanılarak Pij hesaplanır.
𝑎𝑖𝑗
Pij=∑𝑚
; ∀𝑗,
i=1,2,…,m, j=1,2,…,n
(1)
𝑖=1 𝑎𝑖𝑗

Adım 2: Entropi Değerinin Hesaplanması
Eşitlik (2) kullanılarak Ej hesaplanır.
−1
∑𝑚 [𝑃 𝐼𝑛 𝑃𝑖𝑗 ] ; ∀𝑗, i=1,2,…,m, j=1,2,…,n
𝐸𝑗 =
𝑙𝑛 𝑚 𝑖=1 𝑖𝑗
Adım 3: Çeşitliliği Derecesi Olarak Belirsizliğin Hesaplanması
Eşitlik (3) kullanılarak dj hesaplanır.
dj=1-Ej ; ∀𝑗,
j=1,2,…,n
Adım 4: Ağırlık Değerinin Hesaplanması
Eşitlik (4) kullanılarak Wj hesaplanır.
𝑑𝑗

𝑊𝑗 = ∑𝑛

𝑗=1 𝑑𝑗

; ∀𝑗,

j=1,2,…,n

(2)

(3)

(4)

3.İDEAL NOKTALARLA ÇOK BOYUTLU AĞIRLIKLANDIRMA (TOPSIS) YÖNTEMİ
İdeal noktalarla çok boyutlu ağırlıklandırma yöntemi (TOPSIS - Technique for Order Preference by
Similarity to Ideal Solution), ÇKKV problemleri için Hwang ve Yoon (1981) tarafından geliştirilen,
alternatiflerin tercih sıralamasını belirlemek için kullanılan ve diğer yöntemlere göre daha kapsamlı bir
karşılaştırma sağlayan bir yaklaşımdır (Aktaş vd., 2015: 229). Yöntem temelde pozitif ideal çözüme en kısa
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mesafe ve negatif ideal çözüme ise en uzak mesafedeki alternatifi seçmeye dayanmaktadır (Zavadskas ve
Antucheviciene, 2006: 294).
TOPSIS yöntemi, mantığının anlaşılır olması, basit hesaplama süreçleri, en iyi alternatiflerin kriterler
ışığında belirlenmesine izin vermesi ve kriterlerin önem derecelerinin analize dahil edilebilmesi gibi
avantajlara sahiptir (Shahroudi ve Tonekaboni, 2012: 130). Dolayısıyla birçok sektörde, seçim ve sıralama
problemlerinin modellenmesinde kullanılabilmektedir. TOPSIS yöntemi ile tedarikçi seçimi, lojistik,
tedarik zinciri yönetimi, üretim sistemleri, işletme ve pazarlama uygulamaları, insan kaynakları yönetimi,
finansal uygulamalar, enerji yönetimi, kimya mühendisliği gibi birçok farklı alanda faydalanılmaktadır
(Yıldırım ve Önder, 2018: 134).
TOPSIS yönetimi ile ilgili literatürde birçok örneklere rastlanmaktadır. Bunlardan bazılari şu şekildedir:
Yurdakul ve İç (2005) AHP ve TOPSIS yöntemlerini kullanarak imalatçı şirketler için performans ölçüm
modeli geliştirmişlerdir. Mahmoodzadeh ve diğ. (2007) bulanık AHP ve TOPSIS yöntemi kullanarak proje
seçimi problemi üzerine çalışmışlardır. Rao (2008) çevreye duyarlı üretim programlarını TOPSIS yöntemi
kullanarak değerlendirmiştir. Chu (2002) grup kararları altında bulanık TOPSIS kullanarak tesis konumu
seçimi problemi üzerine çalışmıştır. Kelemenis ve Askounis (2010) çalışmalarında personel seçim
problemini TOPSIS kullanarak çözümlemişlerdir. Shanian ve Savadogo (2006) polimer elektrolit yakıt
hücresi için metalik bipolar plakaların malzeme seçimi için TOPSIS yönetimini kullanmışlardır. Choudhary
ve Shankar (2012) termik santral için yer seçimi probleminde bulanık AHP ve TOPSIS kullanmışlarıdır. Lo
ve diğ. (2010), web mimarisi için hizmet sağlayıcı seçimi problemini bulanık TOPSIS yardımıyla
çözmüşlerdir. Sharma ve Balan (2013) Taguchi kayıp fonksiyonu, TOPSIS ve çok kriterli hedef
programlama kullanan bütünleşik bir tedarikçi seçim modeli oluşturmuşlardır. Qureshi ve diğ. (2007)
aralıklı verilerle 3PL hizmet sağlayıcı seçimini TOPSIS ve AHP yöntemlerini kullanarak yapmışlardır.
Kusumawardani ve Agintiara (2015) insan kaynakları için, yönetici işe alım sürecini bulanık AHP ve
TOPSIS yöntemleri ile modellemişlerdir.
TOPSIS Yönteminin Uygulama Adımları
TOPSIS yöntemi karmaşık matematiksel modeller içermeyen, uygulamada basit bir yöntemdir. Yöntemin
aşamaları aşağıda açıklanmıştır (Rao, 2008: 444, Mahmoodzadeh vd., 2007:139, Yurdakul ve İç, 2005:
4613):
Adım 1: Karar matrislerinin oluşturulması
Karar matrisi m*p boyutlu bir matris olup satırlar alternatifleri ve sütunlar da kriterleri ifade eder.
𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑝
𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑝
𝐴𝑖𝑗 = [ ⋮
⋱
⋮
… ]
𝑎𝑝1 ⋯ … 𝑎𝑝𝑚
Adım 2: Normalize karar matrisinin elde edilmesi
Karar matrisi oluşturulduktan sonra Eşitlik (1) yardımıyla normalize karar matrisi (N) oluşturulur.
𝑎𝑖𝑗
𝑛𝑖𝑗 =
𝑖 = 1,2, … , 𝑚 𝑣𝑒 𝑗 = 1,2, … , 𝑝)
(5)
2
√∑𝑚
𝑖=1 𝑎𝑖𝑗

Normalize matris aşağıdaki gibi oluşur.
𝑛11 𝑛12 … 𝑛1𝑝
𝑛21 𝑛22 … 𝑛2𝑝
𝑁=[ ⋮
(6)
⋱
⋮
… ]
𝑛𝑝1 ⋯ … 𝑛𝑚𝑝
Adım 3: Ağırlıklandırılmış normalize matrisin elde edilmesi
Öncelikle kriterlere ilişkin öncelik değerleri (𝑤𝑖𝑗 ; 𝑖: 1,2, … , 𝑁)belirlenir. Daha sonra N matrisinin her bir
sütunundaki elemanlar ilgili 𝑤𝑖𝑗 değeri ile çarpılarak(𝑉𝑖𝑗 = 𝑤𝑖𝑗 𝑅𝑖𝑗 ) V matrisi oluşturulur.
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𝑤1 𝑛11
𝑤1 𝑛21
𝑉=[ ⋮
𝑤1 𝑛𝑚1

𝑤2 𝑛11
𝑤2 𝑛22
⋱
𝑤2 𝑛𝑚2

… 𝑤𝑛 𝑛1𝑝
𝑣11
… 𝑤𝑛 𝑛2𝑝
𝑣21
⋮
… ]=[ ⋮
… 𝑤𝑛 𝑛𝑚𝑝
𝑣𝑚1

𝑣12
𝑣22
⋱
𝑣𝑚2

…
…
⋮
…

𝑣1𝑝
𝑣2𝑝
… ]
𝑣𝑚𝑝

(7)

Adım 4: İdeal ve negatif ideal çözüm noktalarının elde edilmesi
İdeal çözüm ağırlıklı normalize matrisin en iyi performans değerlerinden oluşurken negatif ideal çözüm en
kötü değerlerden oluşur. Aşağıdaki gibi hesaplanır:
𝐴+ = {𝑚𝑎𝑥
𝑣𝑖𝑗 |𝑗 = 1,2, … , 𝑝; 𝑖 = 1,2, … , 𝑚}
(8)
𝑖
+
+
+
+
𝐴 = {𝑣1 , 𝑣2 , … , 𝑣𝑛 } her bir sütuna ait maksimum değerler.
𝐴− = {𝑚𝑖𝑛
𝑣𝑖𝑗 |𝑗 = 1,2, … , 𝑝; 𝑖 = 1,2, … , 𝑚}
(9)
𝑖
𝐴− = {𝑣1− , 𝑣2− , … , 𝑣𝑛− }
Adım 5: İdeal ve negatif ideal olan noktalara olan uzaklık değerlerinin elde edilmesi
İdeal ve negatif ideal çözüme olan uzaklıklar iki nokta arasındaki öklidyen uzaklığın hesaplanmasıyla
bulunur ve aşağıdaki gibi ifade edilir.
𝑆𝑖+ = √∑𝑛𝑗=1(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗+ )2

(10)

𝑆𝑖− = √∑𝑛𝑗=1(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗− )2

(11)

Bu durumda alternatif sayısı kadar 𝑆𝑖+ ve 𝑆𝑖− değeri olacaktır.
Adım 6: İdeal çözüme göreli yakınlığın hesaplanması
Eşitlik (8) yardımıyla ideal çözüme göreli yakınlık hesaplanır. Bulunan değer 𝐶𝑖∗ ile ifade edilir.
𝐶𝑖∗ =

𝑆𝑖−
−
𝑆𝑖 +𝑆𝑖+

(12)

𝐶𝑖∗ değeri 0≤𝐶𝑖∗ ≤1 aralığında değer alır ve 𝐶𝑖∗ =1 ilgili alternatifin ideal çözüme yakınlığını gösterirken, 𝐶𝑖∗
=0 ise negatif ideal çözüme mutlak yakınlığı gösterir.

4. ENTROPİ AĞIRLIKLI TOPSİS YÖNTEMİ İLE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Türkiye’ de faaliyet gösteren 2019 yılı verilerine göre 72 adet vakıf üniversitesi bulunmaktadır. Bu
çalışmadaki kriterlerle ilgili olarak, bazı üniversitelerin tüm bilgilerine ulaşılamamasından dolayı bu
üniversitelerden 46 tanesi analize tabi tutulmuştur. Veriler 2018 YÖK Vakıf Üniversiteleri Raporu’ ndan
elde edilmiştir. Bazı üniversitelerin verilerinin bu raporda yer almaması bu kısıtlardan biridir. Ayrıca
üniversitenin son bir yıl içinde kurulması ya da devralınması da analizde kullanılan verilere ulaşılamamasına
sebep olmuştur.
Çalışmaya konu olan vakıf üniversitelerinin başarı sıralamasının belirlenmesi amacıyla TOPSİS
yönteminden faydalanılmıştır. Bunun için öncelikle Entropi yöntemi ile kriter ağırlıkları belirlenmiştir.
Daha sonra belirlenen ağırlıklar TOPSİS yönteminde kullanılarak vakıf üniversitelerinin başarı sıralamaları
belirlenmiştir.

4.1.Araştırmanın Amacı
Vakıf üniversiteleri devlet üniversitelerinden farklı olarak ticari bir yapıya da sahiptirler.
Dolayısıyla vakıf üniversitelerinin ekonomik sürdürülebilirlikleri önemli hale gelmiştir. Bu
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doğrultuda çalışmanın amacı, vakıf üniversitelerinin akademik başarılarının yanında, ticari olarak
ayakta kalabilmesini de dikkate alan kriterlerle değerlendirilmesidir.
4.2.Araştırmanın Yöntemi
Çalışmada,vakıf üniversitelerinin başarı sıralaması için TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Kriterlerin öncelik
değerlerinin tespitinde ise verilerin tamamının nicel verilerden oluşmasından dolayı Entropi yönteminden
yararlanılmıştır. Vakıf üniversiteleri ile ilgili veriler Yüksek Öğretim Kurumu’ nun 2018 yılı YÖK Yüksek
Öğretim Kurumları Raporu’ ndan elde edilmiştir. Bazı üniversitelerin yeni kurulmuş olmasından dolayı
verilerinin eksik olması sonucunda analize dahil edilmemesi uygun görülmüştür. Elde edilen veriler
doğrultusunda TOPSIS yönteminde kullanılacak kriterler; toplam öğrenci sayısı, URAP puan, kadrolu
öğretim elemanı sayısı, basılı kitap sayısı, kütüphane alanı, öğrenci başına düşen toplam alan, proje
destekleri şeklidedir. Bunlardan toplam öğrenci sayısı ve URAP puanı fayda kriteri olup diğerleri ise maliyet
kriteri olarak ele alınmıştır.

4.3. Uygulama
Çalışmanın uygulama bölümü 2 aşamadan oluşmaktadır. 1. Aşamada kriter ağırlıkları Entropi
yöntemi ile belirlenmekte, 2. Aşamada TOPSIS yöntemi ile üniversitelerin belirlenen kriterlere
göre, değerlendirilerek sıralanmasın dan oluşmaktadır.
4.3.1. Kriter Ağırlıklarının Entropi Yöntemi İle Belirlenmesi
Analize konu olan vakıf üniversitelerine ait veriler Tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Vakıf Üniversiteleri Verilerinin Karar Matrisi

No:

VAKIF
ÜNİVERSİTELERİ

TOPLAM ÖĞRENCİ
SAYISI

URAP PUANI

KADROLU
ÖĞRETİM
ELEMANI SAYISI

BASILI KİTAP
SAYISI

KÜTÜPHANE
ALANI

ÖĞRENCİ BAŞINA
DÜŞEN TOPLAM
ALAN

PROJE
DESTEKLERİ

TAM BURSLULUK
ORANI

1

ACIBADEM

4.003,00

460,30

610,00

15.574,00

1.133,40

28,97

4,10

14,00

2

ALTINBAŞ

9.858,00

252,77

476,00

56.781,00

2.058,00

17,29

0,70

11,00

3

ATILIM

7.898,00

485,43

465,00

73.944,00

8.000,00

37,81

2,06

11,00

4

AVRASYA

7.011,00

118,65

196,00

11.660,00

268,00

18,62

0,00

13,00

5

BAHÇEŞEHİR

21.166,00

384,55

645,00

138.700,00

2.350,00

14,23

1,56

10,00

6

BAŞKENT

14.410,00

515,35

1.449,00

200.924,00

12.500,00

357,85

0,76

13,00

7

BEYKENT

27.187,00

168,04

649,00

81.004,00

7.097,10

12,77

0,02

11,00

8

BEZMİALEM

3.350,00

616,91

506,00

24.513,00

1.150,40

58,67

0,79

18,00

9

ÇAĞ

5.188,00

239,06

184,00

39.027,00

4.422,50

125,13

0,00

11,00

10

ÇANKAYA

8.843,00

451,97

346,00

65.059,00

5.857,00

70,42

0,89

14,00

11

DOĞUŞ

6.300,00

422,15

283,00

34.074,00

901,20

14,47

0,72

11,00

12

FSM

6.563,00

135,83

294,00

87.417,00

1.823,60

13,40

0,00

20,00

13

HALİÇ

7.923,00

187,52

291,00

39.364,00

735,80

6,27

0,00

11,00
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14

H. KALYONCU

9.577,00

200,62

273,00

22.890,00

1.200,00

17,24

0,14

14,00

15

IŞIK

7.959,00

327,76

220,00

54.765,00

2.290,00

98,98

0,32

11,00

16

BİLKENT

12.700,00

702,06

684,00

500.437,00

12.423,00

255,58

27,79

20,00

17

İST. AREL

15.275,00

259,08

489,00

40.956,00

2.512,00

9,31

0,14

11,00

18

İST. AYDIN

28.808,00

218,93

850,00

37.089,00

3.049,00

12,34

0,00

11,00

19

İST. BİLGİ

28.479,00

274,40

666,00

130.856,00

1.976,00

8,02

1,12

11,00

20

İST. BİLİM

2.785,00

400,76

205,00

12.686,00

268,00

27,21

0,00

10,00

21

İST. GEDİK

3.589,00

137,73

180,00

13.963,00

569,00

22,17

0,17

12,00

22

İST. GELİŞİM

18.123,00

145,38

677,00

44.300,00

7.610,00

28,37

0,00

11,00

23

İST. KÜLTÜR

15.438,00

237,56

415,00

51.886,00

2.195,00

5,73

0,86

11,00

24

İST. MEDİPOL

26.289,00

308,35

912,00

27.585,00

1.240,00

12,24

7,10

11,00

25

İST. S. ZAİM

8.998,00

163,92

270,00

55.288,00

650,00

103,13

0,39

16,00

26

İST. ŞEHİR

5.305,00

266,32

258,00

131.200,00

3.811,10

90,73

0,46

11,00

27

İST. TİCARET

8.776,00

253,99

242,00

68.496,00

3.757,00

10,92

0,34

15,00

28

İST. Y.YÜZYIL

9.324,00

145,23

376,00

10.000,00

464,00

15,90

0,06

11,00

29

İST. 29 MAYIS

1.562,00

130,59

104,00

72.901,00

608,00

63,49

0,02

12,00

30

İZM.EKONOMİ

8.959,00

337,24

456,00

56.000,00

1.460,00

13,57

0,90

10,00

31

KADİR HAS

5.781,00

356,32

296,00

70.948,00

1.907,00

39,51

0,52

13,00

32

KOÇ

6.652,00

669,06

479,00

248.773,00

9.500,00

70,20

15,79

20,00

33

KARATAY

7.388,00

113,38

292,00

25.726,00

971,00

17,33

0,10

17,00

34

MALTEPE

12.544,00

310,68

520,00

95.212,00

2.326,30

88,36

0,62

10,00

35

N. N. YAZGAN

3.459,00

92,99

80,00

6.193,00

1.678,00

101,03

0,00

11,00

36

OKAN

25.621,00

277,17

703,00

52.370,00

1.844,00

19,13

0,41

11,00

37

ÖZYEĞİN

8.105,00

423,80

338,00

50.540,00

2.549,90

48,67

5,18

10,00

38

PİRİ REİS

3.637,00

261,93

187,00

8.002,00

1.855,30

24,24

0,12

11,00

39

SABANCI

4.786,00

665,72

320,00

117.267,00

9.165,00

263,14

16,36

11,00

40

TED

2.595,00

253,46

212,00

15.161,00

1.535,00

20,89

1,67

16,00

41

TOBB ETÜ

6.220,00

474,98

313,00

62.920,00

2.000,00

47,71

6,24

13,00

42

TOROS

3.749,00

149,76

142,00

13.826,00

444,00

19,20

0,00

12,00

43

UFUK

5.526,00

272,49

317,00

13.611,00

880,00

41,34

0,03

11,00

44

ÜSKÜDAR

12.429,00

194,12

317,00

40.000,00

1.750,00

28,62

0,28

10,00

45

YAŞAR

10.251,00

315,53

437,00

48.224,00

1.200,00

9,40

0,41

11,00

46

YEDİTEPE

20.703,00

429,72

830,00

144.133,00

2.040,00

24,80

5,31

11,00

MAX

28.808,00

702,06
80,00

6.193,00

268,00

5,73

0,00

10,00

MIN

Karar matrisi oluşturulduktan sonra Eşitlik (1) yardımıyla normalizasyon işlemi gerçekleştirilip normalize
karar matrisi elde edilir. Normalize karar matrisi Tablo 2’ de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Normalize Karar Matrisi
TAM BURSLULUK
ORANI

PROJE
DESTEKLERİ

KİTAP

ÖĞRENCİ BAŞINA
TOPLAM
DÜŞEN
ALAN

KÜTÜPHANE
ALANI

BASILI
SAYISI

KADROLU
ÖĞRETİM
ELEMANI SAYISI

URAP PUANI

TOPLAM ÖĞRENCİ
SAYISI

VAKIF
ÜNİVERSİTELERİ

No:
1
2

ACIBADEM
ALTINBAŞ

0,01
0,02

0,03
0,02

0,03
0,02

0,00
0,02

0,01
0,02

0,01
0,01

0,04
0,01

0,02
0,02

3
4
5
6

ATILIM
AVRASYA
BAHÇEŞEHİR
BAŞKENT

0,02
0,01
0,04
0,03

0,03
0,01
0,03
0,04

0,02
0,01
0,03
0,07

0,02
0,00
0,04
0,06

0,06
0,00
0,02
0,09

0,02
0,01
0,01
0,15

0,02
0,00
0,01
0,01

0,02
0,02
0,02
0,02

7
8
9
10

BEYKENT
BEZMİALEM
ÇAĞ
ÇANKAYA

0,06
0,01
0,01
0,02

0,01
0,04
0,02
0,03

0,03
0,03
0,01
0,02

0,03
0,01
0,01
0,02

0,05
0,01
0,03
0,04

0,01
0,02
0,05
0,03

0,00
0,01
0,00
0,01

0,02
0,03
0,02
0,02

11
12
13
14

DOĞUŞ
FSM
HALİÇ
H. KALYONCU

0,01
0,01
0,02
0,02

0,03
0,01
0,01
0,01

0,01
0,02
0,01
0,01

0,01
0,03
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,00
0,01

0,01
0,00
0,00
0,00

0,02
0,03
0,02
0,02

15
16
17
18

IŞIK
BİLKENT
İST. AREL
İST. AYDIN

0,02
0,03
0,03
0,06

0,02
0,05
0,02
0,02

0,01
0,04
0,03
0,04

0,02
0,16
0,01
0,01

0,02
0,09
0,02
0,02

0,04
0,10
0,00
0,01

0,00
0,27
0,00
0,00

0,02
0,03
0,02
0,02

19
20
21
22

İST. BİLGİ
İST. BİLİM
İST. GEDİK
İST. GELİŞİM

0,06
0,01
0,01
0,04

0,02
0,03
0,01
0,01

0,03
0,01
0,01
0,03

0,04
0,00
0,00
0,01

0,01
0,00
0,00
0,06

0,00
0,01
0,01
0,01

0,01
0,00
0,00
0,00

0,02
0,02
0,02
0,02

23
24
25
26

İST. KÜLTÜR
İST. MEDİPOL
İST. S. ZAİM
İST. ŞEHİR

0,03
0,05
0,02
0,01

0,02
0,02
0,01
0,02

0,02
0,05
0,01
0,01

0,02
0,01
0,02
0,04

0,02
0,01
0,00
0,03

0,00
0,01
0,04
0,04

0,01
0,07
0,00
0,00

0,02
0,02
0,03
0,02

27
28
29
30

İST. TİCARET
İST. Y.YÜZYIL
İST. 29 MAYIS
İZM.EKONOMİ

0,02
0,02
0,00
0,02

0,02
0,01
0,01
0,02

0,01
0,02
0,01
0,02

0,02
0,00
0,02
0,02

0,03
0,00
0,00
0,01

0,00
0,01
0,03
0,01

0,00
0,00
0,00
0,01

0,03
0,02
0,02
0,02

31
32
33
34

KADİR HAS
KOÇ
KARATAY
MALTEPE

0,01
0,01
0,02
0,03

0,03
0,05
0,01
0,02

0,02
0,02
0,02
0,03

0,02
0,08
0,01
0,03

0,01
0,07
0,01
0,02

0,02
0,03
0,01
0,04

0,00
0,15
0,00
0,01

0,02
0,03
0,03
0,02

35
36
37
38

N. N. YAZGAN
OKAN
ÖZYEĞİN
PİRİ REİS

0,01
0,05
0,02
0,01

0,01
0,02
0,03
0,02

0,00
0,04
0,02
0,01

0,00
0,02
0,02
0,00

0,01
0,01
0,02
0,01

0,04
0,01
0,02
0,01

0,00
0,00
0,05
0,00

0,02
0,02
0,02
0,02
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39

SABANCI

0,01

0,05

0,02

0,04

0,07

0,11

0,16

0,02

40
41
42
43

TED
TOBB ETÜ
TOROS
UFUK

0,01
0,01
0,01
0,01

0,02
0,03
0,01
0,02

0,01
0,02
0,01
0,02

0,00
0,02
0,00
0,00

0,01
0,01
0,00
0,01

0,01
0,02
0,01
0,02

0,02
0,06
0,00
0,00

0,03
0,02
0,02
0,02

44
45
46

ÜSKÜDAR
YAŞAR
YEDİTEPE

0,03
0,02
0,04

0,01
0,02
0,03

0,02
0,02
0,04

0,01
0,02
0,04

0,01
0,01
0,01

0,01
0,00
0,01

0,00
0,00
0,05

0,02
0,02
0,02

Normalize karar matrisi elde edildikten sonra entropi değerleri ve kriter ağırlıkları Eşitlik (3) ve Eşitlik (4)
yardımıyla hesaplanmıştır. Bulunan değerler Tablo 3’ da gösterilmiştir.
Tablo 3. Entropi Değerinin Hesaplanması
Entropi
Değeri
𝑒𝑗

Toplam
Öğrenci
Sayısı

URAP
Puanı

Kadrolu
Öğretim
Elemanı Sayısı

Basılı
Kitap
Sayısı

Kütüphan
e Alanı

Öğrenci
Proje
Tam
Başına Düşen Destekler Burslulu
Toplam Alan i
k Oranı

-0,94

-0,97

-0,96

-0,89

-0,89

-0,85

-0,65

-0,99

Entropi değerleri hesaplandıktan sonra bu değerler kullanılarak Entropi ağırlık değerleri hesaplanır. Entropi
ağırlık değerleri Tablo 4’de gösterilmiştir.

Tablo 3. Kriterler İçin Ağırlık Değerlerinin Belirlenmesi
Ağırlık
Değeri
𝑤𝑗

Toplam
Öğrenci
Sayısı
0,1283

Kadrolu
URAP
Öğretim
Puanı
Elemanı Sayısı
0,1301 0,1294

Basılı
Kitap
Sayısı
0,1246

Öğrenci
Kütüphane
Proje
Başına Düşen
Alanı
Destekleri
Toplam Alan
0,1249
0,1221
0,1088

Tam
Bursluluk
Oranı
0,1318

Kriter ağırlıkları birbirine yakın olmakla beraber en önemli kriter tam bursluluk oranı (0,1318) ve diğerlerine
göre önem derecesi en düşük kriter de proje destekleri (0,1088) şeklinde ortaya çıkmıştır. Bulunan ağırlıklar
vakıf üniversitelerinin sıralamasının yapılacağı TOPSIS yönteminde kullanılacaktır.

4.3.2. Vakıf Üniversitelerinin TOPSIS Yöntemi ile Sıralanması
Vakıf üniversitelerinin sıralamalarının yapılması için TOPSIS yönteminden yararlanılmıştır. Tablo7’ de yer
alan karar matrisinden yola çıkarak Eşitlik (4) yardımıyla normalizasyon işlemi yapılır. Elde edilen
normalize karar matrisi Tablo 12’ de gösterilmiştir.
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Tablo 5. TOPSIS İçin Normalize Karar Matrisi
TAM
ORANI
BURSLULUK

PROJE DESTEKLERİ

BAŞINA
ÖĞRENCİ
DÜŞEN TOPLAM ALAN

KÜTÜPHANE ALANI

BASILI KİTAP SAYISI

ÖĞRENCİ

KADROLU ÖĞRETİM
ELEMANI SAYISI

URAP PUANI

TOPLAM
SAYISI

VAKIF
ÜNİVERSİTELERİ

No:
1

ACIBADEM

0,05

0,20

0,18

0,02

0,04

0,05

0,11

0,16

2
3
4
5

ALTINBAŞ
ATILIM
AVRASYA
BAHÇEŞEHİR

0,11
0,09
0,08
0,24

0,11
0,21
0,05
0,16

0,14
0,14
0,06
0,19

0,08
0,10
0,02
0,19

0,07
0,28
0,01
0,08

0,03
0,06
0,03
0,02

0,02
0,05
0,00
0,04

0,13
0,13
0,15
0,12

6
7
8
9

BAŞKENT
BEYKENT
BEZMİALEM
ÇAĞ

0,17
0,31
0,04
0,06

0,22
0,07
0,26
0,10

0,43
0,19
0,15
0,05

0,28
0,11
0,03
0,05

0,43
0,25
0,04
0,15

0,60
0,02
0,10
0,21

0,02
0,00
0,02
0,00

0,15
0,13
0,21
0,13

10
11
12
13

ÇANKAYA
DOĞUŞ
FSM
HALİÇ

0,10
0,07
0,08
0,09

0,19
0,18
0,06
0,08

0,10
0,08
0,09
0,09

0,09
0,05
0,12
0,05

0,20
0,03
0,06
0,03

0,12
0,02
0,02
0,01

0,02
0,02
0,00
0,00

0,16
0,13
0,23
0,13

14
15
16
17

H. KALYONCU
IŞIK
BİLKENT
İST. AREL

0,11
0,09
0,15
0,18

0,09
0,14
0,30
0,11

0,08
0,07
0,20
0,15

0,03
0,08
0,69
0,06

0,04
0,08
0,43
0,09

0,03
0,16
0,43
0,02

0,00
0,01
0,73
0,00

0,16
0,13
0,23
0,13

18
19
20
21

İST. AYDIN
İST. BİLGİ
İST. BİLİM
İST. GEDİK

0,33
0,33
0,03
0,04

0,09
0,12
0,17
0,06

0,25
0,20
0,06
0,05

0,05
0,18
0,02
0,02

0,11
0,07
0,01
0,02

0,02
0,01
0,05
0,04

0,00
0,03
0,00
0,00

0,13
0,13
0,12
0,14

22
23
24
25

İST. GELİŞİM
İST. KÜLTÜR
İST. MEDİPOL
İST. S. ZAİM

0,21
0,18
0,30
0,10

0,06
0,10
0,13
0,07

0,20
0,12
0,27
0,08

0,06
0,07
0,04
0,08

0,26
0,08
0,04
0,02

0,05
0,01
0,02
0,17

0,00
0,02
0,19
0,01

0,13
0,13
0,13
0,18

26
27
28
29

İST. ŞEHİR
İST. TİCARET
İST. Y.YÜZYIL
İST. 29 MAYIS

0,06
0,10
0,11
0,02

0,11
0,11
0,06
0,06

0,08
0,07
0,11
0,03

0,18
0,09
0,01
0,10

0,13
0,13
0,02
0,02

0,15
0,02
0,03
0,11

0,01
0,01
0,00
0,00

0,13
0,17
0,13
0,14

30
31
32
33

İZM.EKONOMİ
KADİR HAS
KOÇ
KARATAY

0,10
0,07
0,08
0,09

0,14
0,15
0,29
0,05

0,14
0,09
0,14
0,09

0,08
0,10
0,34
0,04

0,05
0,07
0,33
0,03

0,02
0,07
0,12
0,03

0,02
0,01
0,41
0,00

0,12
0,15
0,23
0,20

34
35
36
37

MALTEPE
N. N. YAZGAN
OKAN
ÖZYEĞİN

0,14
0,04
0,29
0,09

0,13
0,04
0,12
0,18

0,16
0,02
0,21
0,10

0,13
0,01
0,07
0,07

0,08
0,06
0,06
0,09

0,15
0,17
0,03
0,08

0,02
0,00
0,01
0,14

0,12
0,13
0,13
0,12
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38

PİRİ REİS

0,04

0,11

0,06

0,01

0,06

0,04

0,00

0,13

39
40
41
42

SABANCI
TED
TOBB ETÜ
TOROS

0,06
0,03
0,07
0,04

0,28
0,11
0,20
0,06

0,10
0,06
0,09
0,04

0,16
0,02
0,09
0,02

0,32
0,05
0,07
0,02

0,44
0,03
0,08
0,03

0,43
0,04
0,16
0,00

0,13
0,18
0,15
0,14

43
44
45
46

UFUK
ÜSKÜDAR
YAŞAR
YEDİTEPE

0,06
0,14
0,12
0,24

0,12
0,08
0,13
0,18

0,09
0,09
0,13
0,25

0,02
0,05
0,07
0,20

0,03
0,06
0,04
0,07

0,07
0,05
0,02
0,04

0,00
0,01
0,01
0,14

0,13
0,12
0,13
0,13

Tablo 4’ de yer alan ağırlıklar kullanılarak ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi elde edilir. Veriler
Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 4. Ağırlıklandırılmış Normalize Karar Matrisi
TAM
ORANI
BURSLULUK

PROJE DESTEKLERİ

BAŞINA
ÖĞRENCİ
DÜŞEN TOPLAM ALAN

KÜTÜPHANE ALANI

BASILI KİTAP SAYISI

ÖĞRENCİ

KADROLU ÖĞRETİM
ELEMANI SAYISI

URAP PUANI

TOPLAM
SAYISI

VAKIF
ÜNİVERSİTELERİ

No:
1
2

ACIBADEM
ALTINBAŞ

0,01
0,01

0,03
0,01

0,02
0,02

0,00
0,01

0,00
0,01

0,01
0,00

0,01
0,00

0,02
0,02

3
4
5
6

ATILIM
AVRASYA
BAHÇEŞEHİR
BAŞKENT

0,01
0,01
0,03
0,02

0,03
0,01
0,02
0,03

0,02
0,01
0,02
0,06

0,01
0,00
0,02
0,03

0,03
0,00
0,01
0,05

0,01
0,00
0,00
0,07

0,01
0,00
0,00
0,00

0,02
0,02
0,02
0,02

7
8
9
10

BEYKENT
BEZMİALEM
ÇAĞ
ÇANKAYA

0,04
0,00
0,01
0,01

0,01
0,03
0,01
0,03

0,03
0,02
0,01
0,01

0,01
0,00
0,01
0,01

0,03
0,00
0,02
0,03

0,00
0,01
0,03
0,01

0,00
0,00
0,00
0,00

0,02
0,03
0,02
0,02

11
12
13
14

DOĞUŞ
FSM
HALİÇ
H. KALYONCU

0,01
0,01
0,01
0,01

0,02
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,00

0,00
0,01
0,00
0,01

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,02
0,03
0,02
0,02

15
16
17
18

IŞIK
BİLKENT
İST. AREL
İST. AYDIN

0,01
0,02
0,02
0,04

0,02
0,04
0,01
0,01

0,01
0,03
0,02
0,03

0,01
0,09
0,01
0,01

0,01
0,05
0,01
0,01

0,02
0,05
0,00
0,00

0,00
0,08
0,00
0,00

0,02
0,03
0,02
0,02

19
20
21
22

İST. BİLGİ
İST. BİLİM
İST. GEDİK
İST. GELİŞİM

0,04
0,00
0,01
0,03

0,02
0,02
0,01
0,01

0,03
0,01
0,01
0,03

0,02
0,00
0,00
0,01

0,01
0,00
0,00
0,03

0,00
0,01
0,00
0,01

0,00
0,00
0,00
0,00

0,02
0,02
0,02
0,02
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23

İST. KÜLTÜR

0,02

0,01

0,02

0,01

0,01

0,00

0,00

0,02

24
25
26
27

İST. MEDİPOL
İST. S. ZAİM
İST. ŞEHİR
İST. TİCARET

0,04
0,01
0,01
0,01

0,02
0,01
0,01
0,01

0,04
0,01
0,01
0,01

0,00
0,01
0,02
0,01

0,01
0,00
0,02
0,02

0,00
0,02
0,02
0,00

0,02
0,00
0,00
0,00

0,02
0,02
0,02
0,02

28
29
30
31

İST. Y.YÜZYIL
İST. 29 MAYIS
İZM.EKONOMİ
KADİR HAS

0,01
0,00
0,01
0,01

0,01
0,01
0,02
0,02

0,01
0,00
0,02
0,01

0,00
0,01
0,01
0,01

0,00
0,00
0,01
0,01

0,00
0,01
0,00
0,01

0,00
0,00
0,00
0,00

0,02
0,02
0,02
0,02

32
33
34
35

KOÇ
KARATAY
MALTEPE
N. N. YAZGAN

0,01
0,01
0,02
0,01

0,04
0,01
0,02
0,01

0,02
0,01
0,02
0,00

0,04
0,00
0,02
0,00

0,04
0,00
0,01
0,01

0,01
0,00
0,02
0,02

0,04
0,00
0,00
0,00

0,03
0,03
0,02
0,02

36
37
38
39

OKAN
ÖZYEĞİN
PİRİ REİS
SABANCI

0,04
0,01
0,01
0,01

0,02
0,02
0,01
0,04

0,03
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,00
0,02

0,01
0,01
0,01
0,04

0,00
0,01
0,00
0,05

0,00
0,01
0,00
0,05

0,02
0,02
0,02
0,02

40
41
42
43

TED
TOBB ETÜ
TOROS
UFUK

0,00
0,01
0,01
0,01

0,01
0,03
0,01
0,02

0,01
0,01
0,01
0,01

0,00
0,01
0,00
0,00

0,01
0,01
0,00
0,00

0,00
0,01
0,00
0,01

0,00
0,02
0,00
0,00

0,02
0,02
0,02
0,02

44
45
46

ÜSKÜDAR
YAŞAR
YEDİTEPE

0,02
0,02
0,03

0,01
0,02
0,02

0,01
0,02
0,03

0,01
0,01
0,02

0,01
0,01
0,01

0,01
0,00
0,01

0,00
0,00
0,02

0,02
0,02
0,02

Ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi oluşturulduktan sonra her bir alternatif için sırasıyla maksimum
ve minimum değerler, pozitif ideal ve negatif ideal çözüm değerlerini oluşturur. Sonraki adımda ise pozitif
ve negatif çözüm noktalarını ifade eden 𝑆𝑖+ ve 𝑆𝑖− değerleri bulunur. Bu değerler Eşitlik (11)’ de yerine
konularak ideal çözüme göreli yakınlığın (𝐶𝑖+ ) hesaplanmasında kullanılır. Elde edilen sonuçlar Tablo 6’da
ve Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 6. Pozitif -Negatif Çözüm Noktalar Ve İdeal Çözüme Göreli Yakınlıklar
𝑺+
𝒊

𝑺−
𝒊

𝑪+
𝒊

No:

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

1

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

0,14

0,03

0,18

2

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

0,15

0,02

0,14

3

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

0,13

0,05

0,26

4

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

0,16

0,01

0,06

5

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

0,13

0,05

0,26

6

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

0,10

0,11

0,54

7

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

0,14

0,05

0,28

8

BEZMİALEM ÜNİVERSİTESİ

0,15

0,04

0,20

9

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

0,14

0,03

0,19

10

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

0,14

0,04

0,22

11

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

0,15

0,02

0,13
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12

FATİH SULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ

0,15

0,02

0,14

13

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

0,16

0,01

0,09

14

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

0,15

0,02

0,10

15

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

0,14

0,03

0,16

16

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

0,04

0,14

0,77

17

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

0,15

0,03

0,17

18

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

0,14

0,05

0,27

19

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

0,14

0,05

0,28

20

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

0,16

0,02

0,10

21

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

0,16

0,01

0,04

22

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

0,14

0,05

0,25

23

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

0,15

0,03

0,16

24

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

0,14

0,05

0,29

25

İSTANBUL S. ZAİM ÜNİVERSİTESİ

0,14

0,03

0,16

26

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

0,14

0,03

0,20

27

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

0,15

0,03

0,15

28

İSTANBL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

0,16

0,02

0,10

29

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

0,15

0,02

0,10

30

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

0,15

0,02

0,14

31

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

0,15

0,02

0,14

32

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

0,10

0,08

0,47

33

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

0,16

0,02

0,10

34

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

0,14

0,04

0,21

35

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ

0,15

0,02

0,12

36

OKAN ÜNİVERSİTESİ

0,14

0,05

0,24

37

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

0,14

0,03

0,18

38

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

0,16

0,01

0,08

39

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

0,10

0,09

0,48

40

TED ÜNİVERSİTESİ

0,15

0,02

0,09

41

TOBB ETÜ

0,14

0,03

0,20

42

TOROS ÜNİVERSİTESİ

0,16

0,01

0,04

43

UFUK ÜNİVERSİTESİ

0,15

0,02

0,10

44

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

0,15

0,02

0,13

45

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

0,15

0,02

0,14

46

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

0,12

0,05

0,30

Tablo 7.Vakıf Üniversitelerinin İdeal Çözüme Göreli Yakınlığına Göre Sıralanması
𝑪+
𝒊

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

1

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

0,77 24

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

0,16

2

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

0,54 25

İSTANBUL ZAİM ÜNİVERSİTESİ

0,16

3

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

0,48 26

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

0,15

4

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

0,47 27

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

0,14

SIRA
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5

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

0,30 28

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

0,14

6

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

0,29 29

FATİH SULTAN MEHMET ÜNİ.

0,14

7

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

0,28 30

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

0,14

8

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

0,28 31

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

0,14

9

İSTANBUL AYDIN ÜNİ.

0,27 32

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

0,13

10

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

0,26 33

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

0,13

11

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

0,26 34

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ

0,12

12

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ.

0,25 35

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

0,10

13

OKAN ÜNİVERSİTESİ

0,24 36

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

0,10

14

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

0,22 37

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

0,10

15

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

0,21 38

UFUK ÜNİVERSİTESİ

0,10

16

BEZMİALEM ÜNİVERSİTESİ

0,20 39

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

0,10

17

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ.

0,20 40

İSTANBL YENİ YÜZYIL ÜNİ.

0,10

18

TOBB ETÜ

0,20 41

TED ÜNİVERSİTESİ

0,09

19

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

0,19 42

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

0,09

20

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

0,18 43

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

0,08

21

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

0,18 44

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

0,06

22

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

0,17 45

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

0,04

23

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

0,16 46

TOROS ÜNİVERSİTESİ

0,04

Yapılan sıralama sonucunda alternatif üniversiteler arasından, en yüksek skora sahip Bilkent Üniversitesi
olarak ön plana çıkmaktadır. Hemen ardından Başkent ve Sabancı Üniversiteleri gelmektedir. En düşük
skora sahip üniversiteler ise İstanbul Gedik ve Toros Üniversiteleridir.

SONUÇ
Ülkemizde 2019 yılı itibariyle 129 devlet üniversitesi, 72 vakıf üniversitesi ve 5 vakıf meslek yüksekokulu
bulunmakta olup yaklaşık 7.740.502 ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenci bulunmaktadır. Vakıf
üniversitelerinin yükseköğretimdeki payı ve önemi her geçen gün artmaktadır. Vakıf üniversiteleri devlet
üniversitelerinden farklı olarak ticari bir yapıya da sahiptirler. Dolayısıyla ekonomik sürdürülebilirlikleri
önemli bir amaç teşkil etmektedir. Temel gelir kaynağı öğrenci ücretleri olan vakıf üniversiteleri, yoğun
rekabet ortamında rekabet edebilmek ve başarı puanı yüksek öğrencileri çekebilmek için, kaliteli öğretim
elemanı istihdam etmek, fiziksel, sosyal ve eğitim imkanlarını arttırmak zorundadır. Bu doğrultuda fayda
ve maliyet kriterlerini ele alarak vakıf üniversiteleri değerlendirilebilir. Bu çalışmada vakıf üniversiteleri
ticari amaçlı iş birimleri olarak görülüp, fayda ve maliyet kriterleri buna göre belirlenmiştir. Toplam öğrenci
sayısı ve URAP puanı fayda kriteri olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte kadrolu öğretim elemanı sayısı,
basılı kitap sayısı, kütüphane alanı, öğrenci başına düşen toplam alan ve proje destekleri de maliyet kriteri
olarak ele alınmıştır. Kriterler Entropi yöntemi ile ağırlıkları belirlenmiş, TOPSIS yöntemi ile başarı
sıralaması elde edilmiştir. Çalışmada Türkiye’ de faaliyet gösteren vakıf üniversiteleri ele alınmıştır. Bazı
kısıtlardan dolayı sadece 46 üniversite analizlere dahil edilmiştir.
Yapılan sıralama sonucunda en yüksek skora sahip alternatif Bilkent Üniversitesi olarak ön plana
çıkmaktadır. Hemen ardından Başkent ve Sabancı Üniversiteleri gelmektedir. En düşük skora sahip
üniversiteler ise İstanbul Gedik ve Toros Üniversiteleridir. Elde edilen bu sıralama, analizde kullanılan
veriler doğrultusunda, öğrencilerin üniversite tercihleri açısından bir referans olmaktan ziyade, vakıf
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üniversitelerinin akademik başarısı ile beraber ticari başarısını da gösteren bir sıralamadır. Bu amaçla
ÇKKV yöntemlerinden faydalanılmış olup analize hem ticari hem de akademik unsurlar dahil edilmiştir.
Alt sıralarda yer alan üniversitelerin, belirli kriterleri gözeterek yapacakları iyileştirmeler, onları üst sıralara
taşıyacaktır.
Bu çalışma farklı kriterlerle ve farklı ÇKKV yöntemleri ile değerlendirilip sonuçlar kıyaslanabilir. Aynı
zamanla yıllar bazındaki sıralamaları yapılarak üniversitelerin başarı durumları ortaya konulabilir.
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X, Y ve Z KUŞAK ÇALIŞANLARININ ESNEK ÇALIŞMAYA YÖNELİK
TUTUMLARININ ESKİŞEHİR İLİ KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF THE ATTITUDES OF X, Y AND Z GENERATIONS
EMPLOYEE'S TOWARDS FLEXIBLE WORK IN THE SCOPE OF
ESKİŞEHİR
Aslı GEYLAN 1

Surac BAYRAMOV 2

ÖZET
Günümüzde bilgi toplumuna geçiş ve bilgi işçilerine verilen önem de iş yapma şekillerinin değişmesine
neden olmuştur. Artık şirketler iş yapma şekillerini geleneksel yöntemlerden ziyade çalışanlarını daha
esnek, kendi çalışma şekillerini kendilerinin belirleyebileceği ve iş yapış şekilleriyle ilgili kararları
kendilerinin alabileceği şekilde düzenlemektedirler. Buna bağlı olarak çalışanlarda hem iş yapış şekillerini
seçmede özgürlük hem de rahat ortamlarda çalışmak ve sosyal hayatlarına daha çok zaman ayırabilmek
adına bu tür esnek çalışma düzenlemelerini tercih etmeye gönüllü olmaktadırlar. Bu araştırmada, Eskişehir
ilinde çalışan X, Y ve Z kuşağı üyelerinin esnek çalışmaya yönelik düşüncelerini öğrenmek ve
karşılaştırmak üzerine odaklanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, çalışma hayatının büyük bir kısmını oluşturan
X ve Y kuşaklarının, ayrıca çalışma hayatına yeni yeni dahil olan Z Kuşağı’nın esnek çalışmaya yönelik
tutumlarının karşılaştırılmasıdır. Ayrıca demografik özelliklerin kuşaklar özelinde esnek çalışmaya yönelik
tutumları nasıl etkilediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak Eskişehir’de çalışan 345
X, Y ve Z Kuşağı mensubuna bir anket formu uygulanmıştır. Daha sonra analizler, bulgu ve yorum
paylaşılmıştır.
Key word: Genetarions, Flexible Working, Attitude
ABSTRACT
Today, the importance given to the transition to the information society and the development of knowledge
has changed the way of doing business. Companies now organize their work in a way that is more flexible
than traditional methods, so that they can determine their own way of working and make decisions about
their own way of doing business. Accordingly, employees want to prefer such flexible working
arrangements both in order to have the freedom to choose the way of doing business and to work in
comfortable environments and to devote more time to their social lives. In this study, it is focused on learning
and comparing the opinions of X, Y and Z generation members working in Eskişehir about flexible work.
The aim of this study is to compare the attitudes of the X and Y generations which constitute a large part of
the working life, and the generation Z, which has recently joined the working life, towards flexible work. In
addition, it is aimed to examine how demographic characteristics affect attitudes towards flexible working
in generations. For this purpose, a questionnaire was applied to 345 members of Generation X, Y and Z in
Eskişehir. Afterwards, analyzes, findings and comments were shared.
Anahtar Kelime: Kuşaklar, Esnek Çalışma, Tutum
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1. GİRİŞ
Günümüz çalışma hayatında, organizasyonların başarısında insan kaynağının, en önemli faktörlerden biri
olması, işletmelerin insan kaynağına gün geçtikçe daha fazla yatırım yapmasına neden olmaktadır. İnsan
kaynağına yapılan bu yatırımların ana amacı, iş gören motivasyonunu arttırmak ve bunun sonucunda
onlardan daha fazla performans ve verim elde etmektir. Çünkü bilgi, bilim ve teknoloji çağında çalışanların
performansı ile organizasyonların performansı paralellik göstermektedir. 1970’li yıllardan günümüze kadar
yaşanan teknolojideki hızlı ve sürekli gelişmeler birçok yeniliği beraberinde getirmektedir. Bu yenilikler de
işlerin yapılarında ve yapma şekillerinde değişimlere neden olmaktadır. Teknolojik gelişmelerle gelen
değişimlerin yanısıra günümüz çalışanlarının ihtiyaçları ve talepleri de iş yapma şekillerinin değişmesini
gerekli kılmaktadır. İşletmeler de gerek çalışanların bu taleplerini karşılayabilmek gerek teknolojinin
nimetlerinden yararlanabilmek gerekse ağırlaşan rekabet şartlarına cevap verebilmek ve devamlılıklarını
sürdürebilmek için çalışma hayatındaki istihdam şartlarını ve çalışma koşullarını değiştirmekte ve
çalışanların istihdam edilme biçimleri ile çalışma şekillerinin düzenlenmesi gibi konularda esnek çalışmayı
giderek önemsemektedirler.
Esnek çalışma uygulamanın asıl amacının her ne kadar, teknolojik gelişmeler, ekonomideki konjonktürel
dalgalanmalar, küreselleşme, rekabet artışı, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan değişimlere ve
gelişimlere işletmelerin adapte olması ve çalışanların aile ve sosyal yaşamlarına ayırabilecekleri zamanın
arttırılarak moral ve motivasyonlarını yükseltmek olduğu söylenmesine rağmen çalışanların tamamının
esnek çalışma uygulamaları ile alakalı olumlu tutuma sahip olduğunu söylemek doğru bir ifade olmayabilir.
Geleneksel istihdam şekillerine ve çalışma koşullarına alışmış, yaşları daha büyük olan ve yeni çalışma
şekillerini kendileri ve kariyerleri açısından bir tehdit olarak gören çalışanlar, esnek çalışma uygulamalarına
olumlu bakmayabilmektedirler. Bu nedenle, farklı kuşak üyelerinin hangi çalışma şeklini benimsedikleri
işletmeler açısından oldukça önemli hale gelmektedir. Türkiye’de iş hayatına bakıldığında ise mevcut
durumda beş farklı kuşak üyesinin aynı çalışma ortamında çalıştıkları görülmektedir. Farklı özelliklere sahip
kuşak üyelerinin bir arada çalışmasından kaynaklı olarak işletmelerde çeşitli sorunlar ve çatışmalar
yaşanabilmektedir. Bu düşünceden yola çıkılarak bu çalışmada, Eskişehir ilinde çalışmakta olan X, Y ve Z
kuşaklarına mensup üyelerin esnek çalışmaya yönelik tutumlarının farklılık gösterip göstermediğinin ortaya
konulması amaçlanmıştır. Buna ek olarak çalışanların (X, Y ve Z kuşaklarının) esnek çalışmaya karşı
tutumlarının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin de incelenmesi bu çalışmada
amaçlanmıştır.

2. LITERATÜR TARAMASI
2.1. X,Y ve Z Kuşakları
Kuşak kavramına yönelik ilk bilimsel çalışmalar Auguste Comte tarafından 1830-1840 yılları arasında
yapılmıştır. Comte, kuşak değişikliklerinin tarihsel süreç içerisinde hareket eden kuvvetler olduğunu, sosyal
gelişmelerin bir kuşaktan diğer kuşağa aktarılan birikimler sonucunda mümkün olabileceğini belirtmiştir
(Baran, 2018, s. 2). Yapılan bu bilimsel araştırmalar sonucu günümüzde beş farklı kuşak mensupları olduğu
kanaatine varılmıştır. Bu kuşaklar; Sessiz Kuşak (1923-1945), Patlama Kuşağı (1946-1964), X Kuşağı
(1965-1979), Y Kuşağı (1980-1999) ve Z (2000 ve sonrası) Kuşağıdır (Berkup, 2014, s. 219).
İş yaşamlarındaki tutum ve bakış açılarına bakıldığında Sessiz Kuşak, 20.yüzyılda dünyaya gelmiş en küçük
kuşak olarak adlandırılmaktadır. Bu kuşak üyelerinin iş değerleri; otoriteyi kabullenme, doyumu erteleme
ve dürüstlük üzerine kuruludur. Emir komuta zincirine harfiyen uyan, yaptıkları işi büyük özenle yapan ve
kendilerini adayan, gelenek ve kurallara uygun hareket eden bu kuşak mensupları iş değiştirme kavramına
inanmamaktadırlar. Ayrıca çalışma hayatları boyunca aynı işte çalışmayı ve emekli olmayı istemektedirler.
Görev öncesi memnuniyet gösteren, yüksek sabırlı olan bu kuşak üyelerini çalışma hayatının muhafazakâr
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bireyleri olarak tanımlamak mümkündür (Acılıoğlu, 2015, s. 24). Bebek Patlaması Kuşağı, II. Dünya
Savaşı’ndan sonra 1964 yılına kadar doğan bireyleri kapsayan kuşaktır. Bebek Patlaması (BB) Kuşağı,
bireyci, özgürlüğüne düşkün, dünyayı, hazzı keşfetmeye ve sonuna kadar yaşamaya odaklanmış yönünün
yanısıra; uyumlu, amaca odaklı, olumlu ve yeniliklere açık bir kişilik özellikleri sergilemektedir (Altuntuğ,
2012, s. 205). Fakat bu kuşak üyeleri teknolojiyi benimsemekte zorluklar yaşar. Sadakat düzeyleri yüksektir
ve kanaatkardırlar (Başgöze ve Bayar, 2015, s. 123).
X Kuşağı, ebeveynleri olan Bebek Patlaması Kuşağı’ndan sonra (1965-1979) doğan, benzer özelliklere,
inançlara, arzu ve isteklere sahip; aynı ekonomik, politik ve sosyal olayları yaşamış bireylerden oluşan
topluluk olarak tanımlanmaktadır (Kuyucu, 2014, s. 57). X Kuşağı, kendisinden önceki kuşağın çok sayıda
çocuğa sahip olmaları, yetiştirilme tarzları, çalışan anne ve babanın çocukları olmaları nedeni ile ebeveynleri
tarafından çok ihmal edilmişlerdir. Bu ihmalin sonucu, kalabalık ortamlarda öne çıkabilme güdüsü,
bireyselleşme olarak kendini göstermiştir. Bu özellik çalışma hayatına da yansımıştır. Çalıştıkları
kurumlarda gösterdikleri sadakatin yanısıra kariyer ve kendini kanıtlama gayreti içindedirler (Acılıoğlu,
2015, s. 26-27). Bunun yanında Y Kuşağı, 1980-2000 yılları arasında doğanların, oluşturduğu nesil olarak
bilinmektedir. Bu nesil aynı zamanda “İnternet Kuşağı”, “Milenial” “Echo-Boomers” ve “Nexters” olarak
da bilinmektedir. Y Kuşağı üyeleri, girişimci, sabırsız, bireyci, sürece değil sonuca odaklı olan, egosu ve
özgüveni yüksek, istediği her şeyin hemen olmasını isteyen, bürokrasiden ve ciddiyetten hoşlanmayan
bireylerdir (Altuntuğ, 2012, s. 206). Aynı zamanda açık fikirli ve yeniliklere açık, kendinden emin ve
düşüncelerini rahatlıkla belli eden kişilerdir. Eğitim hayatlarında deneyimledikleri farklılıklar nedeniyle
yaşam tarzlarına, kültürlere, etnik azınlıklara ve cinsel tercihlere saygılıdırlar (Cairncross ve Buultjens,
2010, s. 147).
Z Kuşağı ise Y Kuşağı’ndan sonra gelmesi nedeniyle alfabenin son harfi olan Z harfinden adını almıştır.
2000 yılı ve sonrasında doğanların oluşturduğu jenerasyonu kapsamaktadır. . Bu nedenle Z Kuşağı’nın en
yaşlısı on dokuz yaşındadır. Ancak, çalışma hayatına bakıldığında, Türkiye’nin genç bir nüfus yapısına
sahip olması nedeniyle ülke genelinde bu kuşak üyeleri yaygın olarak görülmektedir. Z Kuşağı’na mensup
bireyler, tam anlamıyla teknolojik bir çağın içinde doğdukları için teknolojinin hüküm sürdüğü bir ortamda
büyümektedirler. Bu kuşak internetin olmadığı dönemi hiç görmemiş, akıllı telefonlarla sürekli dijital
dünyaya bağlı olan, birbirleriyle telefonda konuşmak hatta elektronik posta göndermek yerine sosyal
medyadan emojiler, ikonlar ve görüntülerle konuşan bir kuşaktır (Özel, 2017, s. 19).

2.2. Esnek Çalışma
Esnek çalışmanın kesin bir tanımı ve belirli bir sınırı bulunmamaktadır. Esnek çalışma uygulamaları,
ülkeden ülkeye, hatta çoğu zaman işletmeden işletmeye bile uygulamada farklılık gösterebilmektedir
(Çamlı, 2010, s. 4).Çalışma hayatında esneklik denilince genellikle ilk akla gelen şey değişkenlere cevap
verebilme ve aynı zamanda değişkenlere ayak uydurabilme yeteneğini sağlayabilmesidir (Bayrak, 2015, s.
34). Bu nedenle, esnek çalışma, geleneksel çalışma modelleri hariç tüm çalışma modellerini içinde
barındıran geniş bir kavramdır. Esnek çalışma, işin niteliği ve yapısına göre gerek çalışma zamanı gerekse
de çalışma yeri kullanımı açısından, işverenin müsamahası, iş hukuku veya toplu iş sözleşmesi
düzenlemeleri çerçevesinde, çalışanlara yönelik değişik şekilde düzenlenebilen, standart olmayan veya
esnek çalışma olanakları olarak da tanımlanabilmektedir (Seyyar ve Öz, 2007, s. 20). Bir başka ifadeyle
esnek çalışma çalışanın, yasaların korunması ve düzenlenmesi altında bir iş yerinde işin daha önceden
belirlenmiş olan kuralları dahilinde çalışması yerine çalışanın ve iş verenin toplu iş sözleşmesi veya hizmet
akdi gibi hukuki araçları da kullanarak, çalışma koşullarını ihtiyaca göre değişik biçimde düzenleyebilme
olanağı sağlayan açık ve serbest bir sistemin kurulmasıdır (Noyan, 2007, s. 32). Esnek çalışma ile
işletmelerin amacı, değişen koşullara mümkün olan en kısa zamanda ve en iyi şekilde cevap verebilmek,
rekabetin yüksek olduğu günümüz dünyasında rekabet avantajı elde etmektir. Bir başka ifadeyle,
işletmelerin üretim kapasitesine, değişen piyasa ve rekabet koşullarına cevap vermek üzere katı kuralların
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esnekleştirilerek işçi ve işveren tarafına daha çok serbestlik tanıyan bir çalışma sisteminin benimsenmesidir
(Karakoyun, 2007, s. 6). Günümüzde işletmelerde esnek çalışma adı altında uygulanan tek bir esnek çalışma
modeli yoktur. Kısmı süreli çalışma, iş paylaşımı, çağrı üzerine çalışma, sıkıştırılmış çalışma, esnek vardiya
sistemi, evden çalışma, tele çalışma gibi çalışma türlerinin hepsi esnek çalışma olarak sayılabilir.

2.3. Kuşakların Esnek Çalışmaya İlişkin Tutumları
Günümüzde Türkiye’de çalışma hayatında beş farklı kuşak üyesi çalışmaktadır. Tarihte bu kadar çok
kuşağın bir arada çalışması ilk defa görülmektedir. Bu kadar farklı kuşak üyelerinin aynı iş ortamında
çalışmasından kaynaklı olarak birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumda organizasyonların çalışan
tüm kuşakları tanıması özelliklerini bilmesi, farklılıkları göz önünde bulundurması ve iş yaşamından
beklentilerini yakinen takip etmesi önemlidir. Özellikle çalışma hayatına yeni dahil olan kuşakların
beraberinde kendi tutumlarını, değerlerini, yaşam şekillerini, inançlarını ve teknolojiyi getirmeleri nedeni
ile diğer kuşak üyelerinin farklı şekilde yaklaşımlarına neden olmaktadır (Toruntay, 2011, s. 2). Y ve Z
kuşaklarından farklı olarak X Kuşağı üyeleri, çalıştıkları kurumlara karşı sadakati, kanaat duyguları yüksek
ve aynı işte uzun yıllar çalışmayı seven bireyler olarak bilinmektedirler. Daha iyi kariyer imkanları arayan
X Kuşağı üyeleri, teknolojiyle sonradan tanışmış ve gerekmediği sürece teknolojiyi kullanmamaktadırlar.
Hiyerarşiyi kabullenen ve otoriteye saygılı olan bu kuşak üyeleri, toplumsal olaylara duyarlı ve yüksek iş
motivasyonları olmaktadır. Çalışma hayatına geleneksel yaklaşımla devam eden bu kuşak üyeleri
(Bayraktar, 2017), çalışma saatlerinin düzenli ve planlı olmasını, iş ve özel yaşam dengesine saygı
gösterilmesini istemektedirler (Çetin Aydın ve Başol, 2014, s. 3). Geleneksel çalışma şeklini diğer kuşak
üyelerine göre daha çok benimseyen X Kuşağı üyeleri, çalışma hayatında Y Kuşağı ile çatışma
yaşamaktadırlar. Buna neden ise, Y Kuşağı üyelerinin geleneksel çalışma tarzını sevmemesinden
kaynaklanmaktadır. X Kuşağının benimsediği “Yaşamak için çalışmak” felsefesi Y Kuşağı’nın çalışma
hayatına bakış açısıyla tamamen ters düşmektedir (Bayraktar, 2017).
Y Kuşağı üyeleri çalıştıkları kurumlardan esnek çalışma programlarının uygulanması ve iş yerlerinde
kendilerine daha fazla kişisel zamanın ayrılması için çaba sarf etmektedirler. Bu kuşak üyelerinin büyük bir
çoğunluğu patronlarının genç çalışanlardan bir şeyler öğreneceğini savunmaktadırlar (Schawbel, 2012). Y
Kuşağı günümüze kadar yaşamış en eğitimli, teknolojiye açık, her şeyi bilgi kaynaklarından öğrenebilen,
global olarak dünyayı keşfetmeye çalışan insan topluluğu şeklinde ifade edilmektedir (Türk, 2013). Y
Kuşağı’nın çalışanları teknolojik bilgiye sahip, girişimci, işbirlikçi, hızlı çalışma ortamını seven ve hızlı
terfi etmeyi bekleyen bireyler olarak bilinmektedirler. Sözü geçen bu özellikler Y Kuşağını diğer
kuşaklardan ayıran en belirgin özellikleridir. Bu kuşak üyeleri geleneksel iş kurallarını ve hiyerarşiyi
benimsemekte zorlanmaktadırlar (Schawbel, 2012) . Kendinden önceki kuşaklarla karşılaştırıldığında
sadakat duygusu az olan bu kuşak çalışanlarının işletmeye bağlılıklarını sağlayabilmek için, esnek çalışma
modellerinin uygulanması, internet teknolojilerini kullanmaya fırsat veren eğitimlerin düzenlenmesi, onları
işletmeye bağlı kalmasını sağlayacak vizyonun belirlenmesi ve güçlü bir iletişim ağı oluşturarak (Dalar,
2018, s.62) geri bildirimlerde bulunulması gerekmektedir (Adıgüzel, Batur ve Ekşili, 2014, s. 175).
Bu kuşak üyeleri, haftada kırk saatten fazla çalışmayı yaşam tarzları doğrultusunda uygun
bulmamaktadırlar. Aile ve sosyal hayatlarına daha fazla zaman ayırmak isteyen bu kuşak üyeleri çalışmanın
sabah 9.00 akşam 17.00 arasında yapılmak zorunda olması anlayışının değiştirilmesi için çaba sarf
etmektedirler. Bu kuşak üyeleri esnek çalışmayı tercih etmekte ve iş yapıldığı sürece, bu işin ofiste veya
herhangi bir yerde yapılmasının öneminin olmamasını savunmaktadırlar. Bunun yanı sıra işyerinde
kendilerine ait zaman dilimlerini kendilerinin belirlemesine izin verilmesi gerektiğini düşünmektedirler
(Adıgüzel, Batur ve Ekşili, 2014, s. 176).
Son olarak 2000 yılı ve sonrasında doğanların oluşturduğu Z Kuşağı artık stajyer ve genç işçi olsalar bile
çalışma hayatına girmişlerdir. Z Kuşağı olarak nitelendirdiğimiz bireylerin sayısı Türkiye’de 18 milyonun
üstündedir. Genç nüfusun bu denli fazla olduğu bir ülkede Z Kuşağı’nı anlamak ve çalışma hayatından
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beklentilerini belirleyebilmek ciddi önem taşımaktadır. Günümüze değin yapılan bilimsel araştırmalar
sonucu bu kuşak üyelerinin, sadakatsiz, sabırsız ve rahatlıkla iletişim kuramadıkları şeklinde bir sonuç
ortaya konulmuştur (Taş, Demirdöğmez ve Küçükoğlu, 2017, s. 1041). Genellikle X Kuşağı’nın çocukları
olan Z Kuşağı üyeleri, ebeveynleri tarafından iyi yetiştirilmişlerdir. Aile içi iletişim ve aile bireylerine olan
saygı anlamında bakıldığında, bu kuşak üyelerinin geçmiş 50 yıllık dönemde ailelerine en bağlı olan kuşak
olduğu söylenebilir (Özel, 2017, s. 19). Bu nedenle Z Kuşağı mensuplarının iş planlamalarında genellikle
ailelerinin de tesiri olduğu gözlenmiştir. Esnek çalışma saatleriyle çalıştıkları iş yerinin rahat olmasını, aile
ve sosyal hayatlarına daha fazla zaman ayırabilmeyi istemektedirler (Taş, Demirdöğmez ve Küçükoğlu,
2017, s. 1045). Ayrıca bu kuşak üyeleri de Y Kuşağı gibi işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirlemek
istemekte ve işin yapıldığı sürece nerede yapıldığının öneminin olmadığını düşünmektedirler. Bu üç kuşağa
ilişkin özellikler Tablo 1’de özetlenmektedir.
Tablo 1. X, Y ve Z kuşaklarının İşle İlgili Özellikleri ve Düşünceleri (Çetin ve Karalar, 2016)
İş özelliği

X Kuşağı

Y Kuşağı

Z Kuşağı

İş etiği

Dengeli

Hevesli

Daha gerçekçi

İş hakkındaki görüş

İş, bir meydan
okumadır

İş, farklılık yaratmak için
yapılır

İş, heves ve enerji ile
yapılır

Kişisel özellikler

Bireyselci, pratik,
girişimci, yaşam
kalitesiyle ilgili

Yüksek beklentili, siyasal
bilince sahip, takım kurucu,
farklılıklara karşı anlayışlı,
meydan okumalara açık,
kendine güvenen

Erken olgunlaşan,
teknoloji meraklısı,
güçlendirilmiş,
şımartılmış, korunan,
risk karşıtı

İşle ilgili özellikler

Birden çok görevi
aynı anda yapabilme,
proje yapmayı
sevme, iş
ünvanlarından çok iş
Sorumluluklarına
önem verme,
hiyerarşiyi
kabullenme, otoriteye
saygılı gösterme

Eğlenceli bir işyerinden
hoşlanma, herkesin önünde
övülmek isteme, nedenleri
bilmek isteme, iş-yaşam
dengesinin önemli
olduğunu düşünme, paranın
güdüleyici olmadığını
düşünme, aynı işletmede
uzun yıllar çalışmak
istememe, çalışma
hayatında esnekliği sevme

İşbirlikçi ve yaratıcı
olma, oldukça zor
çevresel, ekonomik ve
sosyal sorunları çözme
zorunda kalma, kendi
kendini, bilgiyi hızlı
işleyebilme,
yönlendirebilme, daha
zeki olma

2. YÖNTEM
3. 1. Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini Eskişehir’de çalışmakta olan X, Y ve Z kuşağına ait çalışanlar oluşturmaktadır.
Araştırmanın evrenini hesaplamak için ise, TUİK (2018)’in yapmış olduğu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi
sonuçlarından faydalanmıştır. TUİK verilerine göre 2018 itibari ile Eskişehir nüfusu 871.187 kişidir. Ancak
araştırmayı X, Y ve Z kuşak çalışanları ile sınırlandırdığımız için toplam nüfusumuz 15 ile 54 yaş arasında
614

IV.INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 OCTOBER 2019 / MUĞLA / TURKEY

olan çalışan bireylerden oluşmaktadır. Eskişehir’de 15 ile 54 yaş arasındaki nüfus 518.089 kişidir. Bu
518.089 kişinin 185.095(%35)’ni X Kuşağı mensubu, 274.581(%52)’ni Y Kuşağı mensubu ve
58413(%13)’ni ise Z Kuşağı mensupları oluşturmaktadır.
Araştırma Eskişehir’de çalışan kesimi kapsadığı için işsizlik oranı da dikkate alınmıştır. Yine TUİK, 2018
verilerine göre Eskişehir’de işsizlik oranı X Kuşağı çalışanlarında (%9.8), Y Kuşağı çalışanlarında (%8.1)
ve Z Kuşağı çalışanlarında ise (%19.4)’dür. Bu da yaklaşık olarak 51,712 kişiye denk gelmektedir. Bu
nedenle örneklem hesaplanırken her bir kuşağın işsizlik sayısı toplam nüfustan çıkarılmıştır. Eskişehir’de
çalışan X Kuşağı mensupları 166.956’ı, Y Kuşağı mensupları 252.340 ve Z Kuşağı mensupları ise 47.091
kişidir. Sonuç olarak, Eskişehir’de çalışan X, Y ve Z kuşağı çalışanları yaklaşık olarak 466.387 kişidir.
Örneklem sayısını belirlerken 466.387 kişi baz alınarak %95 güven seviyesinde ± 0.05 örneklem hatası PQ:
(0,03). (0,07) =0.21 örneklem yüzdesi kullanılarak 322 kişi olarak belirlenmiştir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan,
2004, s. 50). Anketler doldurulurken kuşakların çalışma sayısı dikkate alınarak 112 X Kuşağı çalışanına,
173 Y Kuşağı çalışanına ve 37 Z Kuşağı çalışanına doldurulması yeterli görülmüştür. Ancak katılımın
yüksek olması nedeniyle anket formu 113 X Kuşağı üyesi, 174 Y Kuşağı üyesi ve 58 Z Kuşağı üyesi
yanıtlamıştır. Anketlerin doldurulmasında katılımcıların gönüllülüğü esas alınmıştır.
3.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Veriler Eskişehir’de çalışmakta olan X,
Y ve Z Kuşağı çalışanlarının katılımıyla toplanılmıştır. Anket Kasım 2018-Nisan 2019 tarihleri arasında
Eskişehir’de çalışan X, Y ve Z Kuşağı mensupları ile facebook, istagram, linkedln hesapları üzerinden
irtibata geçilmiş ve anket formu e-posta yoluyla gönderilmiştir. Bunun yanı sıra anket formu yüz yüze
görüşme esasında da doldurulmuştur. Uygulama sırasında çalışmanın amacı katılımcılara açıklanmış, ankete
ilişkin sorulara cevap verilmiş ve anketin doğru yanıtlanması için anlaşılmayan noktalara açıklık
getirilmiştir. Uygulama sonucunda elde edilen 345 anket formu analize tabi tutulmuştur.
Eskişehir’de çalışan X, Y ve Z Kuşağı mensuplarının esnek çalışmaya karşı tutumlarını karşılaştırmayı
amaçlayan bu çalışmada Albion (2005)’un Australian Journal of Management dergisinde yayınlanan “A
Measure of Attitudes Towards Flexible Work Options” adlı makalesinden, Kördeve (2016)’nin Gazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan doktora tezi ve Şafak (2014)’ın Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan yüksek lisans tez çalışmalarında
kullanılan esnek çalışmaya yönelik tutum ölçeklerinden ilgili ifadeler boyutlara göre alınarak kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan ölçeklere daha önce faktör analizi uygulandığı için bu çalışmada yeniden faktör analizi
yapılmasına gerek duyulmamıştır. Kullanılan ölçekte iş yaşam dengesi, iş sorumluluğu ve diğer çalışanlar
boyutlarına ait 29 madde yer almaktadır.
3.3. Kullanılan Analiz Teknikleri
Analizlerin yapılmasında literatürde saha araştırmalarında çok sıklıkla kullanılan IBM SPSS Statistic 25
paket programından faydalanılmıştır. Toplamda 345 kişiye uygulanan anket için öncelikli olarak güvenirlik
analizi testleri uygulanmıştır. Bu sayede anketin güvenilir olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.
Daha sonra katılımcıların demografik profillerini belirlemek amacıyla demografik değişkenlere ilişkin
tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. Kuşaklar arasında karşılaştırma analizleri yapılmadan önce
grupların normal dağılıma uygunlukları belirlemek amacıyla Shapiro Wilks testi yapılmıştır. Hiçbir
değişken için kuşak gruplarının tamamında normal dağılıma uygunluk şartı sağlanamaması veyahut
sağlansa bile gerekli örnek sayısına sahip olunmaması sebebiyle çalışmanın tamamında istatistik
literatüründe parametrik testlerin alternatifi olarak bilinen Non-parametrik (parametrik olmayan) testler
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tercih edilmiştir. İki değişkenin bulunduğu karşılaştırmalar için Mann Whitney U testi kullanılırken; üç ve
daha fazla değişkenin bulunduğu ortalama karşılaştırmaları için Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Çoklu
karşılaştırmalar sonucunda anlamlı fark bulunan değişkenlerde ise farkın hangi kuşaklardan kaynaklandığı
bulmak amacıyla kuşaklar ikili şekilde Dunn’s post hoc testi ile tekrar karşılaştırılmıştır. Tüm analizlerde
anlamlılık düzeyi 0,05 olarak verilmiştir.
4. Bulgular ve Yorum
4.1. Güvenirlik Analizi
Öncelikli olarak 345 kişiye uygulanan anketin güvenilirlik analizi yapılmıştır. Güvenilirlik analizi, ankete
katılımcılar tarafından verilen cevapların tutarlığını test etmeye yarayan bir analizdir. Güvenilirlik
analizlerinde en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi ölçekte yer alan k maddenin varyansları toplamının
genel varyansa oranlanması ile bulunan bir ağırlıklı standart değişim ortalaması olan Cronbach Alfa
Katsayısı’dır (Cronbach, 1951). Toplamda 29 likert tipli sorudan oluşan anket formunun güvenirlilik analizi
yapılırken iş sorumluluğu boyutundaki 3 sorunun (18, 25,29) güvenirliliği oldukça düşürmesi nedeniyle
sorular anket formundan çıkarılmış ve analizler 26 likert tipli soru üzerinden yapılmıştır. IMB SPSS Statistic
25 paket programı aracılığı ile elde edilen güvenilirlik analizi sonucu aşağıdaki Tablo. 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Madde Sayısı
26
6
18
2

Boyut
Genel Güvenilirlik
İş Yaşam Dengesi
İş Sorumluluğu
Diğer Çalışanlar

Cronbach Alfa
0,803
0,748
0,731
0,753

Toplamda 26 adet likert tipi soruya uygulanan güvenilirlik analizi sonucunda anketin güvenilirliğinin %80,3
(0,803) olduğu tespit edilmiştir. Alt boyutlar açısından incelendiğinde de güvenilirliğin genel olarak yüksek
düzeylerde olduğu görülmektedir.
4.2. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular
Araştırmaya katılan ve çalışma hayatını Eskişehir’de sürdürmekte olan X, Y ve Z Kuşağına mensup üyelerin
demografik özellikleri (Bkz. Tablo 2 ve Tablo 3)’de verilmiştir. Buna göre, katılımcıların 113’ü (%32,7) X
Kuşağı, 174’ü (%50,3) Y Kuşağı ve 58’i (%17,1) Z Kuşağı mensubudur.
Tablo 3. Kuşaklara göre katılımcı sayıları

Doğum Tarihi

Sayı

Oran(%)

1965-1979 (X-Kuşağı)

113

32,7%

1980-1999 (Y Kuşağı)

174

50,3%

2000 ve üstü (Z Kuşağı)
58
17,0%
X Kuşağı katılımcılarının 70’ni (%61,9) erkeklerin, 43’nü(%38,1) kadınların oluşturduğu, Y Kuşağı
katılımcılarının 69’nu (%39,7) erkeklerin, 105’ni (%60,3) kadınların oluşturduğu, Z Kuşağı katılımcılarının
ise 25’nı (%43,1) erkeklerin, 33’nü (%56,9) kadınların oluşturduğu görülmektedir.
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Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında, X Kuşağı katılımcılarının 18’inin (%15,9) orta öğretim,
12’inin(%10,6) ön lisans, 43’ünün (%38,1) lisans, 40’nın (%35,4) ise yüksek lisans eğitimi aldıkları, Y
Kuşağın katılımcılarının 8’inin (%4,6) orta öğretim, 18’inin (%10,3) ön lisans, 100’ünün (%57,5) lisans,
48’inin (%27,6) ise yüksek lisans eğitimi aldıkları, Z Kuşağının ise 8’inin(%13,7) orta öğretim, 8’inin
(%13,7) ön lisans, 42’ünün (%72,6) ise lisans eğitimi aldıkları görülmektedir.
Katılımcıların medeni durumlarına bakıldığında, X Kuşağı katılımcılarının 97’sinin (%85,8) evli, 16’sının
(%14,2) bekar oldukları, Y Kuşağı katılımcılarının 45’inin (%25,9) evli 129’unun (%74,1) bekar oldukları,
Z Kuşağı katılımcılarının ise 57’inin (%98,3) bekar oldukları, 1’inin (%1,7) ise evli olduğu görülmektedir.
Katılımcıları mesleki kıdemlerine bakıldığında, X Kuşağı katılımcılarının 6’sının (%5,3) mesleki kıdeminin
3 yıl ve daha az, 6’sının (%5,3) 4-10 yıl arası, 44’ünün (%38,9) 11-20 yıl arası, 46’sının (%40,7) 21-30 yıl
arası, 11’inin (%9,7) ise 31 yıl ve daha üzeri oldukları, Y Kuşağı katılımcılarının 80’inin (%46) mesleki
kıdeminin 3 yıl ve daha az, 52’sinin (%29,9) 4-10 yıl arası, 40’ının (%23) 11-20 yıl arası, 2’sinin (%1,1) ise
21-30 yıl arası olduğu ve Z Kuşağının katılımcılarının 57’sinin (%98,3) mesleki kıdeminin 3yıl ve daha az,
1’inin (%1,7) ise 4-10 yıl arası oldukları görülmektedir.
Katılımcıların aylık gelirlerine bakıldığında ise X Kuşağı katılımcılarının 2’sinin (%1,8) aylık gelirinin 1000
TL ve altı, 7’sinin (%6,2) 1001-2000 TL arası, 21’inin (%18,6) 2001- 3000 TL arası, 17’sinin (%15) 30014000 TL arası, 28’inin (%24,8) 4001-5000 TL arası, 38’inin (%33,6) ise 5001 TL ve üzeri gelirlerinin
olduğu, Y Kuşağı katılımcılarının 30’unun (%17,2) aylık gelirinin 1000 TL ve altı, 36’sının (%20,7) 10012000 TL arası, 32’sinin (%18,4) 2001-3000 TL arası, 24’ünün (%13,8) 3001-4000 TL arası, 15’inin (%8,6)
4001-5000 TL arası, 37’sinin (%21,3) ise 5001 TL ve üzeri gelirleri olduğunu, Z Kuşağında ise
katılımcıların 32’sinin (%55,2) 1000 TL ve altı, 19’unun (%32,7) 1001-2000 TL arası, 7’sinin (%12,1) ise
2001-3000 TL arası gelirlerinin olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Cinsiyet
Eğitim Durumu

Medeni Durum

Mesleki Kıdem

Aylık Gelir

Erkek
Kadın
Orta Öğretim
Ön Lisans
Lisans
Lisans Üstü
Evli
Bekar
3 Yıl ve daha az
4-10 Yıl arası
11-20 Yıl arası
21-30 Yıl arası
31 Yıl ve üzeri
1000 TL ve altı
1001-2000 TL
2001-3000 TL
3001-4000 TL
4001-5000 TL
5001 TL ve üzeri

X-Kuşağı
Sayı
Oran(%)
70
61,9%
43
38,1%
18
15,9%
12
10,6%
43
38,1%
40
35,4%
97
85,8%
16
14,2%
6
5,3%
6
5,3%
44
38,9%
46
40,7%
11
9,7%
2
1,8%
7
6,2%
21
18,6%
17
15,0%
28
24,8%
38
33,6%
617

Y Kuşağı
Sayı
Oran(%)
69
39,7%
105
60,3%
8
4,6%
18
10,3%
100
57,5%
48
27,6%
45
25,9%
129
74,1%
80
46,0%
52
29,9%
40
23,0%
2
1,1%
0
0,0%
30
17,2%
36
20,7%
32
18,4%
24
13,8%
15
8,6%
37
21,3%

Z Kuşağı
Sayı
Oran(%)
25
43,1%
33
56,9%
8
13,7%
8
13,7%
42
72,6%
0
0,0%
1
1,7%
58
98,3%
56
96,6%
2
3,4%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
32
55,2%
19
32,7%
7
12,1%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
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4.3. Kuşakların Çalışma Şekillerine İlişkin Bulgular
Araştırmaya katılan bireylerin çalışma şekilleri ve çalışma şekli tercihlerini tanımlayıcı şekilde ortaya koyan
Tablo 4 incelendiğinde, X Kuşağı katılımcılarının 85’inin (%75,2) çalışma şeklinin tam gün, 8’inin(%7,1)
kısmi süreli, 13’ünün (%11,5) vardiyalı, 5’inin (%4,4) evden, 2’sinin (%1,8) ise diğer çalışma şeklide
çalıştıkları, Y Kuşağı katılımcılarının 97’sinin (%55,7) tam gün, 47’sinin (%27) kısmi süreli, 11’inin (%6,3)
vardiyalı, 4’ünün(%2,3) çağrı üzerine, 9’unun (%5,2) evden, 6’sinın (%3,4) ise diğer çalışma şeklide
çalıştıkları, Z Kuşağı katılımcılarının ise 9’unun (%15,3) tam gün, 34’nün (%57,6) kısmi süreli, 6’sının
(%10,2) vardiyalı, 2’sinin (%3,4) tele, 4’ünün (%6,8) çağrı üzerine, 3’ünün (%5,1) evden, 1’inin (%1,7) ise
diğer çalışma şeklinde çalıştıkları görülmektedir.
Katılımcılara, eğer kendi ellerinde olsaydı seçecekleri çalışma şekli, sorusu yönetildiğinde X Kuşağının
47’sinin (%41,6) geleneksel çalışmayı, 66’sının (%58,4) esnek çalışmayı; Y Kuşağı katılımcıların 36’sının
(%20,7) geleneksel çalışmayı, 138’nin (%79,3) esnek çalışmayı; Z Kuşağının katılımcılarının ise 10’unun
(%16,9) geleneksel çalışmayı, 48’unun (%83,1) ise esnek çalışmayı tercih ettikleri görülmektedir.
Tablo 5. Kuşakların Çalışma Şekilleri

Çalışma Şekli

Çalışma Şekli
Tercihi

Tam gün
Kısmi süreli
Vardiyalı
Tele Çalışma
Çağrı üzerine
çalışma
Evden Çalışma
Diğer
Geleneksel (Klasik)
Çalışma
Esnek Çalışma

X-Kuşağı
Sayı
Oran(%)
85
75,2%
8
7,1%
13
11,5%
0
0,0%

Y Kuşağı
Sayı
Oran(%)
97
55,7%
47
27,0%
11
6,3%
0
0,0%

Z Kuşağı
Sayı
Oran(%)
9
15,3%
33
57,6%
6
10,2%
2
3,4%

0

0,0%

4

2,3%

4

6,8%

5
2

4,4%
1,8%

9
6

5,2%
3,4%

3
1

5,1%
1,7%

47

41,6%

36

20,7%

10

16,9%

66

58,4%

138

79,3%

48

83,1%

4.4. Araştırma Hipotezlerine İlişkin Sonuçlar
Çalışmanın bu başlığında, kuşakların esnek çalışmaya karşı genel tutumları ve bu tutumların
karşılaştırılması üzerine odaklanılmış, aynı zamanda kuşakların demografik özelliklerinin ve çalışma
şekillerinin esnek çalışmaya yönelik tutumun üzerinde etkisinin olup olmadığına bakılmıştır. Belirlenen
amaç doğrultusunda hipotezler geliştirilmiş ve istatiksel olarak test edilmiştir. Hipotez sonuçları detaylı
olarak aşağıda anlatılacaktır.
H1: Çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumları arasında kuşaklara göre fark vardır.
H1a: Çalışanların ait oldukları kuşaklara göre esnek çalışmanın iş yaşam
dengesi alt
boyutuna ilişkin tutumları arasında fark vardır.
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H1b: Çalışanların ait oldukları kuşaklara göre esnek çalışmanın iş sorumluluğu alt
boyutuna ilişkin tutumları arasında fark vardır.
H1c: Çalışanların ait oldukları kuşaklara göre esnek çalışmanın diğer çalışanlar alt
boyutuna ilişkin tutumları arasında fark vardır.
Yukarıda belirtilen bu hipotezleri test etmek için bağımsız gruplar arası Kruskal Wallis testi kullanılmış ve
elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir. Yapılan Kruskal Wallis testinin sonuçlarına göre X, Y ve Z
Kuşakların toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu bulunmaktadır
(p<0,05). Buna göre farklı kuşak çalışanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumları dahil
oldukları kuşak grubuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Kuşak gruplarının iş yaşam dengesi ve iş sorumluluğu alt puanlarının ortalamaları arasında da istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olduğu bulunmaktadır (p<0,05). Ancak kuşaklar arasında diğer çalışanlar alt puan
ortalaması bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Bu sonuçlara göre
H1, H1a, H1b hipotezleri kabul edilirken; H1c hipotezi reddedilmiştir.
Bu farklılıkların hangi kuşaklardan kaynaklandığını bulmak amacıyla Dunn’s Post Hoc testi kullanılmıştır.
Yapılan Dunn’s Post Hoc testi sonuçlarına göre, X Kuşağının esnek çalışma uygulamalarına yönelik
tutumlarına ait toplam puan ortalaması (84,16), Y Kuşağının ortalamasından (91,14) ve Z Kuşağının
ortalamasından (90,25) anlamlı şekilde farklı ve düşük olduğu görülmektedir (p<0,05). Ancak Y ve Z
Kuşaklarının genel puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmemektedir
(p>0,05).
X Kuşağının iş yaşam dengesine ait puan ortalaması (20,94), Y Kuşağının ortalamasından (23,00) ve Z
Kuşağının ortalamasından (22,96) anlamlı şekilde farklı ve düşük olduğu görülmektedir. Diğer yandan X
Kuşağının iş sorumluluğuna ait puan ortalamasının (57,38), Y Kuşağının ortalamasından (62,23) ve Z
Kuşağının ortalamasından (61,56) anlamlı şekilde farklı ve düşük olduğu görülmektedir (p<0,05). Ancak Y
ve Z Kuşaklarının genel ve alt tutumların ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Diğer bir ifadeyle Y ve Z Kuşağının esnek çalışmaya yönelik
tutumlarının, X Kuşağına göre daha olumlu olduğu görülmüştür. Kuşaklar arasında tutumların farklı olması
esnek çalışmanın alt boyutları olan iş yaşam dengesi ve iş sorumluluğu boyutundan kaynaklanmaktadır
denilebilir. Yukardaki analiz sonuçlarından da görüldüğü gibi Y ve Z Kuşağının iş yaşam dengesi ve iş
sorumluluğu anlamında esnek çalışmaya yönelik tutumlarının X Kuşağına göre daha olumlu olduğu
görülmektedir.
H2: Çalışanların esnek çalışmaya tutumları arasında cinsiyete göre fark vardır.
H2a: X Kuşağına mensup çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumları arasından
cinsiyete göre fark vardır.
H2b: Y Kuşağına mensup çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumları arasından
cinsiyete göre fark vardır.
H2c: Z Kuşağına mensup çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumları arasında
cinsiyete göre fark vardır.
Yukarıda gösterilen hipotezleri test etmek için Mann Whitney U testi kullanılmış ve elde edilen sonuçlar
aşağıdaki gibidir.
Yapılan Mann Whitney U testi sonuçlarına göre, kadın ve erkek çalışanların toplam puan ortalamaları
arasında hem örneklemin tamamı incelendiğinde hem de kuşaklar ayrı ayrı incelendiğinde istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0,05). Buna göre cinsiyet değişkeninin hem kuşakların
hem de örneklemin tamamının esnek çalışmaya yönelik tutumları üzerinde bir etkisinin görülmediği
söylenebilir. Sonuç olarak çalışmanın H2, H2a, H2b ve H2c hipotezleri reddedilmiştir.
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H3: Çalışanların esnek çalışmaya ilişkin tutumları arasında medeni durumlarına göre fark
vardır.
H3a: X Kuşağına mensup çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumları arasında medeni
durumlarına göre fark vardır.
H3b: Y Kuşağına mensup çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumları arasında medeni
durumlarına göre fark vardır.
Bu hipotezleri test etmek için Mann Whitney U testi kullanılmış ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir.
Yapılan Mann Whitney U testi sonuçlarına göre, evli ve bekar çalışanların toplam puan ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0,05). Bekarların genel puan ortalaması
(90,51), evli çalışanların ortalamasından (86,16) istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklı ve daha yüksek
olduğu görülmektedir. Buna göre çalışanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumlarının medeni
duruma bağlı olarak değişim gösterdiği ve bekar çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumlarının daha
olumlu olduğu söylenebilir.
Kuşaklar ayrı ayrı incelendiğinde ise evli ve bekar çalışanların toplam puan ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).1 Buna göre kuşakların medeni durumlarının
esnek çalışmaya yönelik tutumları üzerinde bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Sonuç olarak çalışmanın H3
hipotezi kabul edilirken; H3a ve H3b hipotezleri reddedilmiştir.
H4: Çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumları arasında eğitim durumlarına göre fark
vardır.
H4a: X Kuşağına mensup çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumları arasından eğitim
durumlarına göre fark vardır.
H4b: Y Kuşağına mensup çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumları arasından eğitim
durumlarına göre fark vardır.
H4c: Z Kuşağına mensup çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumları arasında eğitim
durumlarına göre fark vardır.
Bu hipotezleri test etmek için Kruskal Wallis testi kullanılmış ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir.
Yapılan Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre, eğitim gruplarının toplam puan ortalamaları arasında hem
örneklemin tamamı incelendiğinde hem de kuşaklar ayrı ayrı incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunmamaktadır (p>0,05). Buna göre eğitim durumu değişkeninin hem kuşakların hem de örneklemin
tamamının üzerinde bir etkisinin görülmediği söylenebilir. Sonuç olarak çalışmanın H4, H4a, H4b ve H4c
hipotezleri reddedilmiştir.
H5: Çalışanların esnek çalışmaya ilişkin tutumları arasında mesleki kıdemlerine göre fark vardır.
H5a: X Kuşağına mensup çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumları arasında mesleki
kıdemlerine göre fark vardır.
H5b: Y Kuşağına mensup çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumları arasında mesleki
kıdemlerine göre fark vardır.
Bu hipotezleri test etmek için Kruskal Wallis testi kullanılmış ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir.
Yapılan Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre, çalışanların mesleki kıdemine göre birbirinden ayrılmış beş
grubun genel puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu bulunmaktadır (p<0,05).
Buna göre çalışanların esnek çalışmaya yönelik genel tutumları, mesleki kıdem seviyesine bağlı olarak
değişiklik gösterdiği söylenebilir. Ancak kuşaklar ayrı ayrı incelendiğinde mesleki kıdem gruplarının,
3

Z kuşağı katılımcıları arasında sadece bir kişinin evli olması nedeniyle analize tabi tutulmamıştır.
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toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Bir başka
ifadeyle, kuşakların mesleki kıdemlerinin esnek çalışmaya yönelik tutum üzerinde etkisinin olmadığı
söylenebilir.
Yukarıda da anlatıldığı gibi tüm örneklem grubu incelendiğinde mesleki kıdemin esnek çalışmaya karşı
tutumu etkilediği görülmüştür. Bu nedenle Dunn’s Post Hoc testi yapılmış ve mesleki kıdem gruplarından
hangisinin esnek çalışmaya yönelik tutum üzerinde etkili olduğu incelenmiştir.
Yapılan Dunn’s Post Hoc testi sonucuna göre, 21-30 yıl arası mesleki kıdemli olan çalışanların genel puan
ortalaması (84,50), 3 yıl ve daha az mesleki kıdemlilerin ortalamasından (89,71) ve 4-10 Yıl arası mesleki
kıdemli çalışanların ortalamasından (91,05) istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklı ve daha düşük olduğu
bulunmaktadır (p<0,05). Bunun haricinde diğer tüm ikili karşılaştırmalarda ortalamalar arasında anlamlı bir
fark tespit edilmemiştir (p>0,05). Bir başka ifadeyle, 10 yıl ve daha az mesleki kıdemli çalışanların 21-30
yıl arası mesleki kıdemleri olan çalışanlara göre esnek çalışmaya yönelik tutumlarının daha olumlu oldukları
söylenebilir. Sonuç olarak çalışmanın H5 hipotezi kabul edilirken; H5a, H5b ve H5c hipotezleri
reddedilmiştir.
H6: Çalışanların esnek çalışmaya ilişkin tutumları arasında aylık gelir durumlarına göre fark
vardır.
H6a: X Kuşağına mensup çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumları arasında aylık gelir
durumlarına göre fark vardır.
H6b: Y Kuşağına mensup çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumları arasında aylık gelir
durumlarına göre fark vardır.
H6c: Z Kuşağına mensup çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumları arasında aylık gelir
durumlarına göre fark vardır.
Bu hipotezleri test etmek için Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi kullanılmış ve elde edilen sonuçlar
aşağıdaki gibidir. Yapılan Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi sonuçlarına göre, Gelir seviyesine göre
birbirinden ayrılan üç grubun toplam puan ortalamaları arasında hem örneklemin tamamı incelendiğinde
hem de kuşaklar ayrı ayrı incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).
Buna göre hem kuşakların hem de örneklemin tamamının esnek çalışmaya yönelik tutumları üzerinde bir
etkisinin görülmediği söylenebilir. Sonuç olarak çalışmanın H6, H6a, H6b ve H6c hipotezleri reddedilmiştir.
H7: Çalışanların esnek çalışmaya ilişkin tutumları arasında çalışma şekillerine göre fark vardır.
H7a: X Kuşağına mensup çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumları arasında çalışma
şekillerine göre fark vardır.
H7b: Y Kuşağına mensup çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumları arasında çalışma
şekillerine göre fark vardır.
H7c: Z Kuşağına mensup çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumları arasında çalışma
şekillerine göre fark vardır.
Bu hipotezleri test etmek için Kruskal Wallis testi kullanılmış ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir.
Yapılan Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre, çalışma şekline göre birbirinden ayrılan üç grubun toplam
puan ortalamaları arasında hem örneklemin tümü incelendiğinde hem de kuşaklar ayrı ayrı incelendiğinde
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Buna göre çalışma şekli değişkeninin hem
kuşakların hem de örneklemin tamamının esnek çalışmaya yönelik tutumları üzerinde bir etkisinin
görülmediği söylenebilir. Sonuç olarak çalışmanın H7, H7a, H7b ve H7c hipotezleri reddedilmiştir.
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu bölümde, araştırma ile elde edilen bulgular ışığında genel sonuçlar paylaşılmış olup ayrıca alanda esnek
çalışma konusuyla ilgili diğer çalışmalara ilişkin tartışmalara yer verilmiştir.
Toplumun kültürel yapısı; sosyal, ekonomi, politika, teknoloji gibi yapılardaki değişim ve gelişmelerle
farklılaşmaktadır. Bu değişimlere genç kuşaklar daha hızlı ayak uydururken yetişkin kuşak üyeleri bu
değişiklikleri ve gelişmeleri kabul etmekte zorlanabilmektedirler. Bu durum farklı kuşaklar arasında iletişim
sorununu, görüş, düşünce ve tutum farklılıklarını beraberinde getirmektedir. Farklı zaman aralıklarında
doğmuş, farklı toplumsal çevre ve aile ortamlarında yetişmiş bireylerin olaylara ve olgulara karşı bakış açısı
ve değerlendirmesi de farklı olmaktadır. Toplumsal hayatın her alanında olduğu gibi bu farklılıklar çalışma
hayatında da etkisini göstermektedir. İşletmeler bünyelerinde aynı anda birkaç farklı kuşak üyelerini
barındırmaktadırlar. Kuşakların arasındaki bu farklılıklar onların değer, inanç, istek ve ihtiyaçlarını da
şekillendirmektedir. X Kuşağı’nın ihtiyaç ve beklentileri Y Kuşağı’nın veyahut çalışma hayatına yeni
başlamış olan Z Kuşağı’nın ihtiyaç ve beklentilerinden farklı olmaktadır. Bu farklılıkların iyi bir biçimde
yönetilmesi işletmeler açısından kritik öneme sahiptir.
Eskişehir’de çalışmakta olan X, Y ve Z kuşağı üyelerinin esnek çalışmaya yönelik tutumlarını karşılaştırmak
amacıyla yürütülen bu çalışma 345 katılımcı tarafından yanıtlanmıştır. Demografik değişkenler olarak yaş,
cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, aylık gelir, mesleki kıdemi ayrıca çalışma şekli dikkate alınmış
olup, bu değişkenlerin esnek çalışmaya karşı tutumlarını etkileyip etkilemediği araştırılmıştır.
İlk olarak kuşakların çalışma şekli tercihlerine bakıldığında;
X Kuşağı mensuplarının %41,6’sının geleneksel çalışma şeklini tercih etmesine rağmen %58,4’ünün esnek
çalışma şeklini tercih ettiği görülmektedir. Bu durum X kuşağı mensuplarında da esnek çalışma
uygulamalarına sıcak bakılabileceğini göstermektedir. Y Kuşağı mensuplarının %20,7’si geleneksel çalışma
şeklini tercih ederken %78,3’ü esnek çalışma şeklini tercih etmektedir. Z Kuşağı’na gelindiğinde ise esnek
çalışma şeklini büyük bir çoğunluğunun (%83,1) tercih ettiği görülmektedir. Bu durum çalışan nüfusun
gençleştikçe esnek çalışma şekline ve esnek çalışma uygulamalarına daha sıcak bakmakta olduğunu
göstermektedir.
Kuşakların esnek çalışmaya yönelik tutumları genel ve alt boyutlarıyla karşılaştırıldığında, H1 hipotezinin
kabul edildiğini görülmüştür. Bu hipoteze göre kuşaklar değiştikçe esnek çalışmaya yönelik tutumlar genel
olarak değişiklik göstermektedir. Alt boyutlarına bakıldığında ise çalışanların ait oldukları kuşaklara göre
iş yaşam dengesi değişiklik göstermektedir (H1a kabul). Y Kuşağı mensupları özel yaşantılarıyla iş
hayatlarını dengede tutabilmek için esnek çalışmayı tercih eden kuşaktır. İki olgunun birbiri ile dengede
olacak şekilde ayarlanabilmesi Y Kuşağı mensupları için önemlidir. Bu dengeyi sağlayabilmek için Y
Kuşağı mensupları esnek çalışma kavramına en sıcak bakan kuşaktır. Y Kuşağı’nı bu alt boyutta Z Kuşağı
takip etmektedir. Fakat X Kuşağı mensupları, iş yaşam dengesine önem vermesine rağmen bu dengenin
esnek çalışma ile korunabileceğine olan tutumu diğer iki kuşağa göre anlamlı bir şekilde daha düşüktür.
Yapılan diğer araştırmalara da bakıldığında çalışanların esnek çalışma uygulamalarıyla iş yaşam dengesini
daha kolay kurduğu sonucuna ulaşılmıştır (Hayman, 2009; Russell, O’Connell ve McGinnity, 2009;
Fursman ve Zodgekar, 2009; Ivancevich, 2010; Julien, Somerville ve Culp, 2011). Böylece bireyler özel
hayatlarına da zaman ayırabildikleri için hem örgütsel performansını daha yüksek tutabilmekte,
motivasyonunu uzun süre koruyabilmekte hem de iş dışı sosyal ilişkilerini daha kolay düzenleyebilmektedir.
Doğan, Bozkurt ve Demir (2015, s. 392)’in ulaşmış olduğu esnek çalışmanın kişinin iş ve özel yaşantısına
olumlu tesir ettiği sonucu bu çalışmayla da desteklenmiştir. Esnek çalışma uygulamalarının iş sorumluluğu
üzerinde etkili olduğu araştırma sonucunda görülmüştür (H1b kabul). Kuşaklar açısından bakıldığında ise
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Y ve Z kuşaklarının esnek çalışmaya yönelik tutumlarının iş sorumluluğuna olan etkisi, X Kuşağı’na
nazaran daha yüksektir. Bunun nedeni X Kuşağı’nın kişilik özelliği olarak, esnek çalışma uygulamaları
olmadan da diğer kuşaklara kıyasla daha fazla sorumluluk sahibi olması, kurallara ve otoriteye daha fazla
itaat etmesi olabilir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre esnek çalışma uygulamalarının iş
performansını arttırdığını, iş stresi ile işe olan devamsızlığı ve çalışanın işten ayrılma isteğini azalttığını
söylemek mümkündür. Diğer çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumlarının ise kuşak mensuplarının
esnek çalışmaya yönelik tutumlarını etkilemediği görülmüştür (H1c ret).
Cinsiyet değişkenin hem örneklemin hem de kuşakların tamamının esnek çalışma tutumlarına etki etmediği
görülmüştür (H2, H2a, H2b, H2c ret). Daha önce yapılan çalışmalara bakıldığında kadınların erkeklere
kıyasla esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılırken
(Scandura ve Lankau, 1997; Houston ve Waumsley, 2003; Charron ve Lowe, 2005). Doğan, Bozkurt ve
Demir (2015, s. 392)’in yaptığı çalışmanın sonucu bu çalışmanın sonucuyla cinsiyet değişkeni yönünden
paralellik göstermiştir. Buradan hareketle Türkiye’de yaşayan kadın iş görenlerin esnek çalışmaya yönelik
tutumlarının erkek iş görenlerden farklı olmadığı söylenebilir.
Medeni durum değişkeninin esnek çalışmaya yönelik tutumlara olan etkisine bakıldığında bekar olanların
şaşırtıcı bir şekilde esnek çalışma uygulamalarını evlilere kıyasla daha fazla tercih ettiği görülmektedir (H3
kabul). Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgu bu yönüyle Çamlı (2010, s. 121)’nın ulaştığı sonuçla
benzer; Doğan, Bozkurt ve Demir (2015, s. 393)’in ulaştığı sonuçtan farklıdır. Kuşaklar özelinde
bakıldığında ise medeni durumun esnek çalışma tutumlarına etkisi arasında anlamlı bir farklılık
görülmemiştir (H3a, H3b ret).
Eğitim düzeyinin esnek çalışmaya yönelik tutumlara olan etkisine bakıldığında, eğitim düzeyindeki
farklılıkların esnek çalışmaya yönelik tutumları hem örneklemin tamamında hem de kuşaklar özelinde
etkilemediği görülmüştür (H4, H4a, H2b, H2c ret) Doğan, Bozkurt ve Demir (2015)’un yaptığı çalışma bu
sonucu destekler nitelikteyken, Cordery ve diğerlerinin (1993) yapmış olduğu çalışma ile Çamlı (2010)’nın
yaptığı çalışmalar aksi yöndedir. Mesleki kıdemin esnek çalışma tutumlarına etki ettiği görülmüştür (H5
kabul). Buna karşılık olarak kuşakların mesleki farklılıklarının esnek çalışmaya yönelik tutumlar üzerinde
etkisi yoktur (H5a, H5b ret). Daha somut bir şekilde ifade etmek gerekirse, mesleki kıdemi 4-10 yıl arası
olanların, 21-30 yıl arası mesleki kıdemi olanlara kıyasla esnek çalışma uygulamalarına daha olumlu baktığı
söylenebilir. Bunun nedeni olarak X Kuşağı mensuplarının Y Kuşağı mensuplarına göre daha fazla işyeri
kurallarını benimsemesiyle, hiyerarşi ve otoriteyi daha fazla kabullenmesiyle açıklanabilir. Nitekim Çamlı
(2010, s. 122)’nın yaptığı çalışma da bu sonucu doğrular niteliktedir.
Çamlı (2010, s. 121)’nın yapmış olduğu araştırmaya göre aylık gelir düzeyinin esnek çalışmaya yönelik
tutumlar üzerinde etkisi olduğu görülmesine rağmen bu çalışmayla genelde ve kuşaklar özelinde herhangi
bir etkisi olmadığı görülmüştür (H6, H6a, H6b, H6c ret). Sonuç yönünden aradaki farklılığın
açıklanabilmesi çalışmanın yapıldığı dönemdeki sosyo-ekonomik statü koşullarının o günün şartlarında
değerlendirilmesi doğru olacaktır. Kuşakların mevcut çalışma şekillerine bakıldığında tam gün, kısmi süreli
ve diğer çalışma şekillerinin esnek çalışmaya yönelik tutumlar üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı
görülmüştür (H7, H7a, H7b, H7c ret). Fakat Almer ve Kaplan (2000)’ın yapmış olduğu çalışmada çalışma
şekillerinin esnek çalışmaya yönelik tutumlar üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma şekli
değişkeninin başka bir çalışmada etkisinin tekrar ölçülmesi yerinde olacaktır.
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ÖZEL İNDİRİM GÜNLERİNDE YAPILAN ONLİNE ALIŞVERİŞ ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA:
N11 ÖRNEĞİ
Betül YAMAN1

Mehmet Emin AKKILIÇ 2

Özet
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüz dünyasında elektronik ortamlar hayatın bir parçası olmuştur.
Pazar ortamı da elektronik çağa ayak uydurmuş ve elektronik alışverişin önemini artmıştır. Artan önemle
birlikte tüketiciyi elektronik alışverişe yöneltecek çeşitli uygulamalar geliştirilmiş ve özel indirim günleri
de bu uygulamaların bir parçası haline gelmiştir. Bu uygulamalar döneminde kullanılan internet sitelerinden
biri olan n11.com 11.11.2017 tarihinde gerçekleştirdiği 140 milyonluk ciro ile dikkatleri üzerine çekmiştir.
Bu çalışmada n11.com’un 11.11.2017 tarihindeki cirosu ve satılan ürünler incelenecektir. Araştırma nitel
tekniklerden biri olan doküman incelemesi yöntemiyle yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Online Alışveriş, İndirim Günleri, n11.com
Abstract
With the development of technology, electronic environments have become a part of life in today's world.
The market environment has also adapted to the electronic era and the importance of electronic shopping
has increased. With increasing importance, various applications have been developed to direct the consumer
to electronic shopping and special discount days have become a part of these applications. One of the
websites used during these applications, N11 attracted attention with its turnover of 140 million on
11.11.2017. In this study, the turnover of N11 on 11.11.2017 and the products sold will be examined. The
research will be carried out using a document analysis method which is one of the qualitative techniques.
Key Words: Online Shopping, Sales Days, n11.com

1. GİRİŞ
Gün geçtikçe değişen insan ihtiyaçları sonucu, insanlara sunulan hizmetlerde de değişiklik görmek
mümkündür. Bu değişimin bir başka tetikleyicisi ise teknolojidir. Gelişen teknoloji ve tüketici ihtiyaçları
alışveriş boyutunda incelendiğinde, fiziki alışverişin yerini online alışveriş almıştır denilebilir. Online
alışverişle beraber tüketiciye farklı hizmetler sunmak isteyen satıcılar web sitelerinin yanı sıra farklı
uygulamalar ile de müşteriye ulaşmayı hedeflemektedirler. Bu durumda telefonlarla uyumlu uygulamalar,
farklı tedarikçilerin buluştuğu online siteler gibi pek çok alternatif mevcuttur.
Telefon uygulamaları ve web sitelerinin yanı sıra tüketiciler, küçük işletmelerin bulunduğu ve ürünlerini
sattığı güvenilir siteleri de kullanmaktadırlar. Buna verilecek örnek sitelerden biri de n11.com’dur. Küçük
işletmelerin yer aldığı her türlü ürün satışı yapılabilen bir platform olan n11.com alanında büyük başarılar
göstermiştir. Butik adı da verilen küçük işletmelerin yer aldığı bu tarz siteler sayesinde küçük işletmeler
satışlarını arttırıp ayrıca fiziki mağaza maliyetini de azaltabilmektedirler. Artan teknolojiye ayak uydurarak
internet satışları üzerine yoğunlaşan mağazaların sattığı ürünlerden aldığı geri bildirimlerde hem
n11.com’un hem de mağazanın güvenilirliği ve cirosu için önem arz etmektedir.
Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, Balıkesir/Türkiye,
betul.yaman@baun.edu.tr
2
Balıkesir Üniversitesi, BUBYO, Uluslararası Ticaret Bölümü, Balıkesir/Türkiye
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Teknoloji sayesinde tüketici tüm dünyaya ulaşma imkanına sahiptir ve bu durumu göz önünde bulunduran
satıcı tüketiciyi kendine çekebilmek için farklı pazarlama taktikleri uygulamaya gitmelidir. Her kesime hitap
eden ve her ürün sekmenine sahip olan n11.com tüketici ile satıcının online ortamda buluştuğu bir
platformdur. Tüketici satın aldığı ürünü değerlendirebildiği gibi ürün ile ilgili satıcı ile iletişime de
geçebilmektedir. Bu taktiklerden önemli bir tanesi indirim günleridir. İndirim günleri, tüketiciler için
optimal fiyat ile ürün almak, satıcılar için ise hedeflenen ciroyu yakalayabilmek adına önemlidir. İndirim
günlerinin online alışverişlerle birleşmesi sonucu alışveriş hacimlerinde artış görmek mümkündür.
Online alışveriş çevresi geleneksel alışveriş çevresine kıyasla daha enerjik, zevkli ve haz duygusu ön planda
olan bir platformdur. Tüketiciler, diğer tüketicilerden bilgi almak, ürünü değerlendirmesini ve edindikleri
tecrübelerini görmek isterler. Online alışverişlerde ürünle ilgili tecrübe paylaşmak bireyde pozitif kendini
geliştirme ve öz motivasyon sağlamaktadır(Kim ve Eastin, 2011:74). Online alışverişte tüketiciye alışverişin
eğlenceli olduğu hissini vermek, tüketiciden olumlu geri dönüşler almak için önemlidir(Demirgüneş, 2016).
Online alışverişler ve indirim günleri bütünleşmesi sonucu önemli hale gelen alışveriş çeşitlenerek gelişme
göstermektedir. Online alışverişlerde kullanılan özel indirim günleri dikkat çekici bir hal almaya başlamıştır.
Sevgililer günü, anneler günü gibi özel günler dışında indirim için de oluşturulmuş özel günler mevcut hale
gelmiştir. Buna tüm dünyada yaşanan satış etkinliklerinden olan 11.11 indirim günü örnek verilebilir. Bu
çalışmada n11.com’un 11.11.2017 tarihindeki cirosu ve satılan ürünler incelenecektir. 2017 yılında n11.com
adresinde gerçekleşen satış satısı ve cirosu dikkat çekici bir nitelik taşımaktadır.

2. İLGİLİ ALANYAZIN
2.1. Online Alışveriş
Teknolojinin gelişmesi ve internet kullanımının da yaygınlaşmasıyla birlikte elektronik çağ hızla ilerleme
kaydetmiştir. İnsanlar elektronik çağın getirilerini kullandıkça elektronik ortamın kolaylığına alışmaya
başlamıştır. Bu kolaylık sonucunda internet; insanların yaşam biçimlerinde, davranışlarında ve
alışkanlıklarında önemli değişiklikler yapabilmektedir.
TÜİK 2018 Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre; her 10 hanenin 8’inde
internet bulunduğu sonucuna varılmıştır. 2017 yılına göre artış gösteren bu oran içinde insanların elektronik
mecraları genellikle alışveriş için kullandığı görülmektedir. Alışveriş oranlarına bakıldığında; bireylerin
%65,2’si elektronik ortam vasıtasıyla giyim ve spor malzemeleri aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu oranı takip
eden diğer bir ürün grubu ise seyahat bileti satın alma olmuştur. Giyim ve spor malzemeleri hem erkekler
hem de kadınlar tarafından sırasıyla %55,9 ve %77,3 ile internet üzerinden en çok satın alınan ürün grubu
olarak saptanmıştır (TÜİK, 2018). Kadın veya erkek ayırımı yapmaksızın tüketiciler, fiziki alışverişten
ziyade elektronik alışveriş kullanımını tercih etmeye başlamışlardır.
Online alışveriş, işletmeden tüketiciye doğru bir aktarımın olduğu alışveriş türüdür(B2C). Bu tür
alışverişlerin olumlu özelliklerinin yanısıra meydana gelebilecek olumsuzluklar da mevcuttur. Bunlara;
kişisel iletişim eksikliği, ürünlerin fiziki olarak görülememesi ve denenememesi, ürün tanımında eksiklikler,
ekrandaki görünümünün gerçek üründen farklı olabilmesi gibi olumsuzluklar örnek gösterilebilir. Bu gibi
olumsuzluklar ile mücadele kapsamında algılanan riskin azaltılması amacıyla müşteri katılımı gibi yeni
etkileşimler elektronik alışverişe kazandırılmaktadır (Kim ve Forsythe, 2009;1101,1102).

2.2. İndirim Günleri
Ekonominin canlı tutulabilmesi adına geliştirilen indirim günleri satıcıların olduğu kadar alıcılar için de çok
önemlidir. Enflasyon, durgunluk ve farklı nedenlerden dolayı oluşabilecek ekonomide durgunlaşmalar
olabilmektedir. Bu gibi durumlarda ekonomiyi bir nebze de olsa canlandırabilmek için çeşitli indirim günleri
ve kampanyaları oluşturulmuştur. Bu kampanyalar fiziki mağazalarda olabildiği gibi online ortamlarda da
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olmaktadır. Online ve online olmayan ortamlarda gerçekleşen indirim günlerine bakıldığında; yılbaşı
indirimi, sevgililer günü indirimi, bayram indirimleri ve kasımda gerçekleşen 11.11 indirim gününü görmek
mümkündür.
Çin’de yer alan Alibaba uygulamasının “bekarlar günü” olarak lanse ettiği 11.11 indirim günüyle en çok
özdeşleşmiş olan online site ise n11.com adresidir. n11.com “11.11 yılın en uğurlu günü ” ilkesiyle ile ön
plana çıkmıştır.

2.3. Tüketim Kavramı
En basit tanımıyla tüketim yararlı mal ve hizmetlerin ihtiyaçları gidermek amacıyla bireylerce
kullanılmasıdır (Kocacık, 1998: 16). Başka bir tanıma göre tüketim harcaması, halk tarafından yerli ve
yabancı mal veya hizmetlerin satın alınarak yararlanmasıdır. Bir diğer tanıma göre ise tüketim, bireylerin
ihtiyaçlarını yerine getirmek için kullandıkları mal ve hizmetler karşılığında yapmış oldukları parasal
harcamalardır (Maraş, 2006: 5).
Ürün ve hizmetlerin önem kazandığı tüketim kültürü, seçiciliği yaşamında ön sıraya alarak tatmin olma
davranışıdır. Ayrıca tüketim kültüründe, ihtiyaçlar ilke olarak sınırsız ve doyurulamaz bir biçim almakta,
kimlik ve statünün belirlendiği ayrıcalıklı ortam olarak tüketiciye sunmaktadır (Slater, 1997). Tüketim
kültüründe birey, üretimde değil tüketimde aktif olarak yer alır. Toplumda genel kabul edilen tüketim
kalıplarına göre uyma davranışı gösterir ve böylece tek tip davranış ortaya çıkar (Güngör, 1993).

3. YÖNTEM
Bu çalışmada, doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bu yöntem, araştırılması planlanan konular
hakkında bilgi içeren yazılı veya sözlü materyallerin analizini kapsamaktadır(Çatlak vd., 2015).
Çalışma verileri, çalışmanın ana amacında yer alan n11.com ile ilgili olan verilerin toplanmasını
kapsamaktadır. Toplanan veriler, online ortamda yer alan n11.com adresinin kurumsal sayfasındaki 11
kasım 2017 yılına ait ürünler ve sayılardan oluşmaktadır.

3.1. Bulgular
Araştırmada incelenen n11.com adresli site 2017 yılında “11.11 Yılın En Uğurlu Kampanyası” adıyla
başlatılan kampanyada 24 saat içinde 660bin adet ürünle 140 milyon TL işlem hacmine sahip olarak kendi
rekorunu tazelemiştir.
Tüm dünyanın online satış etkinliklerine sahne olduğu 11 Kasım’da, n11.com’da bir önceki yıla göre şu
şekilde değişme göstermiştir: 2017 yılında ciro 2016’ya oranla yaklaşık 2,1 kat artış göstermiştir. Günde
ortalama 72bin adet ürün satılan uygulamada, 11.11.2017 tarihinde yaklaşık 660bin adet ürün satılmıştır.
2016 yılı 11.11 tarihinde ise bu adet 450bin adet olmuştur. Her yıl olduğu gibi 2016 ve 2017 yılları için de
cironun büyük bir parçasını elektronik ürünler oluşturmuştur. Cironun içinde yer alan ve farklı kategorik
ürünlerden olan zeytinyağına bakıldığında 2017 yılında bir önceki yıla oranla 2 kat artış göstererek 6 ton
zeytinyağı satışı gerçekleşmiştir. Yine farklı bir kategoride yer alan bebek bezi satışlarına bakıldığında 2017
yılındaki satış adedi toplamı İstanbul-Paris arası yol olacak kadar uzun olarak belirtilmiştir.
Teknoloji kullanımına bir başka yönden bakılacak olursa bahsi geçen indirim günü süresince kullanılan
mobil ziyaretçi sayısı %57 artmıştır(Altun, 2017). 2016 yılındaki indirim trafiğinin ise %70ini mobil ziyaret
oluşturmuştur.
11.11 tarihinde n11.com adresinde dikkat çeken farklı bir nokta ise ilk 60 saniyede 81 otomobil satışı
olmuştur. n11.com Genel Müdürü Won Yong’un 2016 yılında yaptığı açıklamasına göre; “Açık pazar eticaret platformları arasında bir ilke imza atarak online otomobil satışı gerçekleştirdik. 11 Kasım tarihinde
4 saatte tüm otomobilleri sattık. Faaliyete geçtiğimiz 2013 Nisan ayından bu yana yükselen bir ivmeyle
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büyüdük ve beraberinde Türkiye e-ticaret pazarını da büyüttük. Başlangıçta koyduğumuz bütün
hedeflerimizi aşmış bulunuyoruz.” diyerek büyüyen hacimlerinden bahsetmiştir.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırma kapsamında yer alan n11.com adresinin ve mobil uygulamasının kullanımının 11.11 tarihli
indirim günlerinde 2016’dan 2017’ye geçildiğinde artmış olduğu gözlemlenmiştir. Kullanımı artan
uygulamanın ciroyu da etkilediği ve artırdığını söylemek mümkün olacaktır. n11.com’un hızla artan mobil
uygulama tutkusunu göz önünde bulundurarak buna yönelik faaliyet planı hazırlamasında fayda olacaktır.
Gittikçe yaygınlaşan online alışveriş tutkusu, n11.com gibi tüm Türkiye’ye hitap eden bir uygulamanın da
gelişimini destekler nitelik taşımaktadır.
2016’dan 2017’ye önemli ölçüde artan mobil uygulama kullanımı, indirim günleri gibi tutundurma
faaliyetleri ile birleşerek ekonomide önemli bir adımı gerçekleştirmiştir. Yaygınlaşan online marketler,
butikler, mağazalar vb. ticareti yaygınlaştıran ve ekonomiyi güçlendiren birer etmendir. Fiziki mağaza kadar
gideri olmayan online mağazalar elde ettikleri bu maliyet fazlasını uygun olan teknoloji ve arge yatırımına
odaklayarak mevcut durumlarını daha ileriye taşıyabilirler.

629

IV.INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
17-20 OCTOBER 2019 / MUĞLA / TURKEY

KAYNAKÇA
Demirgüneş, Banu Külter, 2016. İnternet Alışverişlerinde Hedonik Ve Faydacı Değer Algılarının
Davranışsal Sonuçları: E-Sadakat Ve Ağızdan Ağıza İletişim, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi Temmuz 2016, Sayi:13.
Kim, Sojung and Eastin, Matthew, S. (2011), “Hedonic Tendencies and the Online Consumer: An
Investigation of the Online Shopping Process”, Journal of Internet Commerce, 10(68), 68-90.
KİM, J. & FORSYTHE, S., 2009. Adopting of Sensory Enabling Technology for Online Apparel Shopping,
European Journal of Marketing, Vol: 43, No: 9/10, pp.1101-1120.
KOCACIK, Faruk, 1998. Tüketim Eğilimleri ve Sorunları, Sivas: Dilek ve Ofset Matbaacılık.
MARAŞ, Zehra, 2006. Gelir-Tüketim İlişkileri ve Türkiye Örneği: 1960-2004, Yayımlanmamış Uzmanlık
Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
SLATER, Don, 1997. Consumer Culture and Modernity. Cambridge: Polity Press.
GÜNGÖR, Nazife, 1993. Arabesk, Sosyokültürel Açıdan Arabesk Müzik, Geliştirilmiş 2. Basım, Ankara:
Bilgi Yayınevi.
Çatlak, Şenol & Tekdal, Mehmet ve Baz, Fatih Çağatay, 2015. Scratch Yazılımı İle Programlama
Öğretiminin Durumu: Bir Doküman İnceleme Çalışması, Journal of Instructional Technologies & Teacher
Education Vol 4 No 3 (2015),13-25.

İnternet Kaynakları
https://pazarlamasyon.com/dijital-pazarlamada-indirim-etkisi-infografik/
https://pazarlamasyon.com/n11-comdan-tarihi-gunde-rekor-ciro-65-milyon-tl/
Altun,
Emir,
2017.
n11’de
6
Ayda
İstanbul’un
Nüfusu
Kadar
(https://pazarlamasyon.com/n11-comda-6-ayda-istanbulun-nufusu-kadar-urun-satildi/)
https://www.n11.com/kampanyalar/ugurlu-gun
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27819

630

Ürün

Satıldı?

